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UMUMIMƏLUMAT

Azərbaycan Respublikası - (neft, qaz, polimetal, dəmir filizi,
Cənubi Qafqazın şərqində dövlət. alüminium, kobalt, mineral sular
Xəzər dənizinin cənub-qərb sahi- və s.) zəngindir. Dünyada mövcud
lində, 38°24' ilə 41°54' şimal en- olan 11 iqlim tipindən 8-i Azərlikləri və 44°46' ilə 50°50' şərq baycan Respublikasında müşahiuzunluqları arasındadır. Ərazisi- də olunur. Respublika ərazisindən
nin uzunluğu qərbdən şərqə 450 müxtəlif uzunluqda 8300-dən çox
km, şimal-qərbdən cənub-şərqə çay axır, 250-dən çox göl və su
440 /cm-dir. Azərbaycan Respub- anbarları, zəngin torpaq-bitki örlikası şimalda Rusiya Federasi- tüyü və heyvanlar aləmi var.
Azərbaycan Respublikası bir
yası (390 km), şimal-qərbdə Gürcüstan (471 km), qərbdə və palatalı parlamentli (Milli Məclis)
cənub-qərbdə Ermənistan Res- prezident respublikasıdır. Azərpublikası (1007 km) və Türkiyə baycan dövlətinin başçısı Azər(15 km), cənubda İran İslam baycan Respublikasının PreziRespublikası (765 km) ilə həm- dentidir. Prezident Azərbaycan
sərhəddir. Rusiya Federasiyası xalqının vahidliyini təcəssüm etilə sərhəd xətti Samur çayı, Su- dirir və Azərbaycan dövlətçiliyinin
dur silsiləsi və Baş Qafqaz silsilə- varisliyini təmin edir. Prezident
sinin yal hissəsindən keçir. Gür- Azərbaycan dövlətinin müstəqilcüstanla sərhədi, əsasən, Qanıx, liyi və ərazi bütövlüyünün təmiQabırrı çayları və Kür ilə Qabırrı natçısıdır. Prezident Azərbaycan
çaylarının suayırıcısı təşkil edir. Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
Ermənistan Respublikasından, Ali Baş Komandanıdır.
Azərbaycanda ilk respublika
əsasən, Murquz, Şahdağ və Şərqi Göyçə silsilələri və Qarabağ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
yaylası ilə ayrılır. Türkiyə və Iran adı ilə 1918 il mayın 28-də yaradılislam Respublikası ilə dövlət sər- mış və 23 ay fəaliyyət göstərmişhədini çox yerdə Araz, Bolqar, dir. 1920 il aprelin 28-də AzərbayAstara çayları və Talış dağları canda sovet hakimiyyəti qurulmuş
təşkil edir. Biləsuvardan Araz ça- və 1991 ildə SSRİ dağılanadək
yına qədər 50 km-lik məsafədəki davam etmişdir. 1991 il oktyabrın
sərhəd Muğan düzündən keçir. 18-də Milli Məclisdə AzərbayAzərbaycan Respublikasının qu- canda dövlət müstəqilliyi haqqınru sərhədlərinin uzunluğu 2647 da Konstitusiya Aktı qəbul olunkm, su sərhədlərinin uzunluğu muş və Azərbaycan Respublikası
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
816 /cm-dir.
Azərbaycan Respublikası əra- varisi elan edilmişdir.
zisinin təqr. yarısı dağlıqdır. ŞiAzərbaycan Respublikasının
malda Böyük Qafqaz, cənubda Konstitusiyası 1995 il noyabrın 12Kiçik Qafqaz dağları və onların də ümumxalq referendumunda
arasında Kür çökəkliyi, cənub- qəbul edilmişdir.
şərqdə Talış dağları uzanır. ÖlkəAzərbaycan Respublikasının
nin ərazisi faydalı qazıntılarla dövlət bayrağı, gerbi və himni var.

Azərbaycan Respublikası BMTnin (1992), Avropa Şurasının
(2001), MDB-nin (1991) və ATƏTin (1992) üzvüdür.
Azərbaycan Respublikas^nda
dövlət dili Azərbaycan dilidir. /• ərbaycan Respublikasının dövl orqanları, mədəniyyət, maarif n >ssisələri və başqa idarələri
:жbaycan dilinin sərbəst işlədil;
nni, kargüzarlığın dövlət di
iə
aparılmasını təmin edir və
;n
hərtərəfli tətbiqinə dövlət c;
sı
göstərir. Azərbaycan Respır
sında əhalinin danışdığı başc;
!lərin də azad surətdə işlədi'
;i
təmin edilir.
Dövlət hakimiyyətinin ai:
<
•nunverici orqanı Azərbaycan
publikasının Milli Məclisidir. D
>t
hakimiyyətinin ali icra və s;
ıcamverici orqanı Azərba
n
Respublikasının Nazirlər Kab
idir. Ali məhkəmə orqanı Azəı
can Respublikasının Konstitı
a
Məhkəməsidir. Naxçivan MRli
dövlət hakimiyyəti orqanı i
çıvan MR Ali Məclisi, dövlət :
miyyətinin ali icra və sərəncaı;
qanı Naxçivan MR Nazirlər К
netidir. Respublikanın şəhər,
səbə və kəndlərində dövlət I
miyyətinin yerli özünüidarəe
ı
orqanları bələdiyyələrdir.
Azərbaycan Respublikas
suverenliyi Azərbaycan Resp
likası tərəfindən öz ərazisinin i
yerində ali qanunvericilik, icra
məhkəmə fəaliyyətinin respubli! nın bütün vətəndaşlarının xeyrir ə
müstəqil həyata keçirilməsində
ifadə olunur.
Azərbaycan Respublikasının
ərazisi bölünməzdir və Azərbay-

can Respublikası Milli Məclisinin
qərarı ilə respublikanın bütün
əhalisi arasında keçirilən xalq
səsverməsi (referendum) ilə ifadə
edilmiş razılıq olmadan onun sərhədləri dəyişdirilə bilməz.
Azərbaycan Respublikasının
qanunları Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində qüwədədir.
Azərbaycan Respublikası çoxsahəli sənayeyə və kənd təsərrüfatına, geniş nəqliyyat şəbəkəsinə, inkişaf etmiş elmə, qədim və
zəngin mədəniyyətə malikdir.
Ağır sənaye sahələri üstünlük
təşkil edir. Neft və qazçıxarma,
neft-kimya, maşınqayırma, metal-

van, Əli Bayramlı, Xankəndi və
Naftalandır. Respublikada 70 şəhər, 239 qəsəbə, 4279 kənd var
(2006).
Azərbaycan Respublikasının
ərazisi 86,6 min km2, əhalisi
8436,4 min. nəfərdir (01.01.
2006). Əhalinin 1999 il siyahıyaalınmasına əsasən azərbaycanlılar 90,6%, ləzgilər 2,2%, ruslar
1,8%, ermənilər 1,5%, talışlar
1% təşkil edir. Qalanları başqa
millətlərin nümayəndələridir.
Azərbaycan Respublikasının
paytaxtı Bakı şəhəridir.
Azərbaycan Respublikasının
milli pul vahidi manatdır.

lurgiya, yeyinti, tikinti materialları
sənayesi, yüngül sənaye və s. inkişaf etmişdir. Kənd təsərrüfatı,
əsasən, pambıqçılıq, üzümçülük,
taxılçılıq, heyvandarlıq, tərəvəzçilik, meyvəçilik üzrə ixtisaslaşmışdır. Yük və sərnişin daşınmasında
dəmir yolu, avtomobil, dəniz və
hava yolları nəqliyyatı əsas yer
tutur.
Azərbaycan Respublikasının
tərkibinə Naxçivan MR, 66 inzibati
kənd rayonu (7-si Naxçivan MRdədir),13 şəhər rayonu (Bakı - 11,
Gəncə - 2) daxildir (2006). Şəhər
inzibati ərazi vahidləri Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Naxçi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ-ƏRAZİ VAHİDLƏRİ
Naxçivan Muxtar Respublikası
Sahəsi 5,5 min k m 2; əhalisi 376,4 min (01.01.2006). Paytaxtı Naxçivan şəhəridir.
İnzibati kənd rayonları
(01.01.2006)

Rayonun
adı
1
1. Abşeron
2. Ağcabədi
3. Ağdam
4. Ağdaş
5. Ağstafa
6. Ağsu
7. Astara
8. Babək
9. Balakən
10. Beyləqan
11. Bərdə
12. Biləsuvar
13. Cəbrayıl
14. Cəlilabad
15. Culfa
16. Daşkəsən
17. Dəvəçi
18. Füzuli
19. Gədəbəy
20. Goranboy
21. Göyçay
22. Hacıqabul
23. Xaçmaz
24. Xanlar
25. Xızı

Sahəsi,
(km2)
2
1361,4
1756,0
1150,0
1048,0
1503,7
1020,1
616,4
900,0
923,0
1131,1
957,0
1397,0
1049,8
1441,4
995,0
1046,9
1088,2
1390,0
1290,0
1791,0
739,0
1640,0
1046,0
1030,0
1853,0

Əhalisi
(min nəfər)
3
93,3
115,6
167,3
95,5
77,3
67,5
92,3
66,9
86,9
82,7
138,1
82,7
66,4
184,5
38,7
31,9
49,1
147,1
90,8
92,1
106,1
62,6
154,4
55,5
14,1

Yarandığı
tarix

Şəhərlərin
sayı

Qəsəbələrin
sayı

Kəndlərin
sayı

4
1963
1930
1930
1930
1939
1943
1930
1978
1930
1939
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1939
1930
1930
1930

5
1
1
1
1
1
1
1

6
8

7
7
46
128
76
28
78
90
39
58
33
109
25
91
117
24
44
68
74
108
81
54
27
136
41
24

1
1
1
1
1

-

2
10
-

1
1
1
8
-

2
-

1
1
1
1
1

4
-

12
-

6
1
1
2
1
-

-

5
12
5
5

Rayon
mərkəzinin
adı
8
Xırdalan ş.
Ağcabədi ş.
Ağdam ş.
Ağdaş ş.
Ağstafa ş.
Ağsu ş.
Astara ş.
Babək qəs.
Balakən ş.
Beyləqan ş.
Bərdə ş.
Biləsuvar ş.
Cəbrayıl ş.
Cəlilabad ş.
Culfa ş.
Daşkəsən ş.
Dəvəçi ş.
Füzuli ş.
Gədəbəy ş.
Goranboy ş.
Göyçay ş.
Qazıməmməd ş.
Xaçmaz ş.
Xanlarş.
Xızı qəs.

ÜMUMİ MƏLUMAT
1
26. Xocalı
27. Xocavənd
28. Imişli
29. Ismayıllı
30. Kəlbəcər
31. Kəngərli
32. Kürdəmir
33. Qax
34. Qazax
35. Qəbələ
36. Qobustan
37. Quba
38. Qubadlı
39. Qusar
40. Laçın
41. Lerik
42. Lənkəran
43. Masallı
44. Neftçala
45. Oğuz
46. Ordubad
47. Saatlı
48. Sabirabad
49. Salyan
50. Samux
51. Sədərək
52. Siyəzən
53. Şahbuz
54. Şamaxı
55. Şəki
56. Şəmkir
57. Şərur
58. Şuşa
59. Tərtər
60. Tovuz
61. Ucar
62. Yardımlı
63. Yevlax
64. Zaqatala
65. Zəngilan
66. Zərdab

2
936,0
1458,0
1821,0
2064,0
3054,0
680,0
1631,5
1493,8
699,0
1548,6
1369,4
2574,0
800,0
1542,0
1835,0
1083,6
1539,4
721,0
1451,7
1220,0
972,0
1180,5
1469,6
1790,0
1450,0
151,0
703,4
917,0
1610,0
2432,8
1656,8
810,0
29,0
957,0
1903,0
853,0
667,2
1540,0
1348,0
707,0
855,6

3
25,0
40,8
110,3
77,0
73,6
25,8
99,5
53,8
85,4
90,2
38,3
146,1
35,7
85,2
68,9
71,0
199,7
187,8
76,8
39,3
42,9
88,6
145,7
118,2
51,3
13,1
36,2
21,7
87,4
165,9
183,5
97,1
26,7
96,1
152,0
75,5
55,4
114,1
112,4
37,4
50,0

4
1991
1930
1930
1931
1930
2004
1930
1930
1930
1930
1990
1930
1933
1930
1930
1930
1930
1930
1940
1930
1930
1943
1930
1930
1930
1990
1940
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1939
1930
1935
1930
1930
1935

5
1
1
1
1
1

6
2
2
2
2
1
1
2

1
1
1
1

-

3
2
4
1
1
1
7
3
4

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

-

3
-

8
6
1
1
2
5
1
7
1
1
1
2
1
1
2
6
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
50
84
49
106
145
10
59
58
34
61
31
152
95
90
123
161
84
106
47
33
43
43
74
42
31
3
32
23
57
71
56
66
29
77
102
29
90
48
60
78
40

8
Xocalı ş.
Xocavənd ş.
imişli ş.
ismayıllı ş.
Kəlbəcər ş.
Qıvraq qəs.
Kürdəmir ş.
Qax ş.
Qazax ş.
Qəbələ ş.
Mərəzə qəs.
Quba ş.
Qubadlı ş.
Qusar ş.
Laçın ş.
Lerik qəs
Lənkəran «.
Masallı ş.
Neftçala :
Oğuz ş.
Ordubad
Saatlı ş.
Sabiraba.
Salyan ş
Nəbiağa
Heydərai
qəs.
Siyəzən
Şahbuz q:
Şamaxı ş
Şəki ş.
Şəmkir ş
Şərur ş.
Şuşa ş.
Tərtər ş.
Tovuz ş.
Ucar ş.
Yardımlı q;
Yevlax ş.
Zaqatala ş
Zəngilan ş
Zərdab ş.

Şəhər ərazi vahidləri
( 01 .01 .2006 )
Şəhərlər
Bakı (61 qəs. ilə birlikdə)
Naxçivan

(1 qəs. ilə birlikdə)

Gəncə (2 qəs. ilə birlikdə)
Sumqayıt (2 qəs. ilə birlikdə)
Mingəçevir
Əli Bayramlı (2 qəs. ilə birlikdə)

Sahəsi
(Ikm2)

Əhalisi
(min nəfər)

2130

1873,6

130

70,2

110

306,4

80

294,4

130

95,3

30

73,7

Xankəndi (1 qəs. ilə birlikdə)

8

54,8

Naftalan

2

7,5

RELYEF

TƏBİƏT. TƏBİİ EHTİYATLAR. EKOLOGİYA

TƏBİƏT
Azərbaycan ərazisi alp tektonik qurşağında, Avrasiya və Ərəbistan litosfer
plitələrinin toqquşma zonasında yerləşir. Relyefi dağ sistemlərindən (Böyük
Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Talış) və əsasən,
Kür və Araz dağarası və Samur-Dəvəçi
ön dağlığı çökəkliklərinin geniş düzənliklərindən ibarotdir. Azərbaycan Respublikası ərazisinin mütləq hünd. təqr.
-27 m (dənizsahili ovalıqlar) ilə 4466 m
(Bazardüzü d.) arasında dəyişir. Bəzi
zirvələr qar xəttindən yüksəkdədir.
Azərbaycan Respublikası ərazisinin
şm.-ş.-ini Qusar maili düzənliyi ib Samur-Dəvəçi ovalığı və Böyük Qafqazm
c.-ş. hissəsi tutur. Böyük Qaqfaz burada
iki əsas paralel silsibdən - Baş Qafqaz
silsiləsi (Suayırıcı silsilə) və Yan silsilədən ibarətdir. Hər iki silsilənin bəzi zirvələrində (Bazardüzü, Bazaryurd, Tufan, Şahdağ və s.) daimi qarlar və buzlaqlar var. Kiçik Qafqaz d-rı ərazinin c.q.-ini əhatə edir; Şahdağ, Murovdağ,
Qarabağ, Mıxtökən, Şərqi Göyçə, Zəngəzur, Dərəbyəz vo s. silsiblərdən, Qarabağ vulkanik yaylasından və dağarası
çökəkliklardən ibarətdir. Talış d-rı (Talış, Burovar, Peştəsər silsibbri, Yardımlı, Lerik, Deman və s. dağarası çökəklikbr) ərazinitı c.-ş. qurtaracağındadır. Ölkənin mərkəzində q.-dən ş.-ə Xəzər dənizinə doğru genişlənən Kür depressiyasının düzənlikləri və alçaq dağlıqları
yerləşir. O, q.-də və şm.-q.-də QanıxƏyriçay vadisindən, Acınohur və Ceyrançöl ön dağlıqlarmdan, Qazax-Gəncə
düzənliyindən, ş.-də Kür-Araz ovalığının Şirvan, Qarabağ, Mil, Muğan, Sal
yan, Cənub-Şərqi Şirvan düzlərindən
ibarətdir. Ovalığııı mərkəzi və ş. hissəsi
okean səviyyəsindsn aşağıdır; onun ş.-ində çoxlu sayda palçıq vulkanları vardır.
Respublika ərazisində эп qədim
(osason. Rifey və Devon) çöküntübr Kiçik Qafqazda, эп cavan çöküntübr (Antropogen) düzənlik və ovalıqlardadır.

Ərazidə çökmə (qum, gil, əhəngdaşı
və s.), intruziv (qranit, qabbro və s.),
effuziv və metamorfık süxurlar yayılmışdır. Müasir geostrukturlar plitələrin kolliziyası nəticəsində yaranmışdır. Azərbaycan Respublikasınm ərazisi Qafqazm
fəal seysmik sahəbrindən biridir.
Ölkənin coğrafı, ebcə də hava dövranının xüsusiyyətbri, relyefm mürəkkəbliyi burada müxtəlif iqlim tipbrinin
yaranmasma səbəb olmuşdur. Yer kürəsində mövcud olan 11 iqlim tipindən
8-inin analoqları respublikada müşahidə olunur.
Azərbaycan Respublikasmda 8300dan çox çay var. Suvarma əkinçiliyini
daha da genişləndirmək, k.t. məhsuldarBazardüzü
Baş Qafqaz silsiləsində, Azərbaycan Respublikası ərazisində ən
yüksək zirvə (4466 m). Səthi nisbətən hamar, yamacları dik və sıldırımdır. Türyan və Qusar çayları
buradan başlanır. Alp çəmənləri və
buzlaqlar var. Qusar və Qəbələ r-nlarının sərhədindədir.
lığını yüksəltmək, elektrik enerjisi hasil
etmək, yaşayış məntəqəbrini və sənaye
obyektbrini şirin su ilə təchiz etmək
məqsədib bir sıra iri su anbarları (Mingəçevir, Şəmkir, Yenikənd, Araz, Sərsəng, Ceyranbatan, Yuxarı Xanbulançay və s.) yaradılmışdır.
Çimli dağ-çəmən, dağ-meşə, şabalıdı, boz və s. torpaqlar yayılmışdır.
Təqr. 4500-dən çox bitki (ibtidai, örtülütoxumlu, çiçəkli, ali sporlu və s.), 30000dən çox heyvan (məməlilər, quşlar,
sürünənbr, suda-quruda yaşayanlar, balıqlar, cücübr və s.) növü məlumdur. Bitkibrin 140, heyvanların 108 növü Azərbaycan Respublikasının “ Qırmızı kitab” ına daxil edilmişdir. Nadir flora və
fauna növbrinin mühafizəsi məqsədilə

milli parklar, qoruqlar və yasaqlıqlar
təşkil olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası ərazisində
yarımsəhra, quru-çöl, dağ-meşə, dağ-çərnən (dağ-çöl, subalp, alp), subnival, qismən nival-qayalıq və s. landşaft tipbri
mövcuddur. İnsanların təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində təbii landşaft tipbri
qismən dəyişmişdir.

Relyef
Azərbaycan Respublikasının relyefı
çox müxtəlif və mürəkkəbdir. Ərazinin
yandan çoxu 400-500 m (Orta və Aşağı
Araz və Qusar-Dəvəçi çökəkliklərində
800-1000 m), bəzi yerbrdə 100-120 m
(Talış, Ceyrançöl, Acmohur və LəngəbizƏbt ön dağlıqları) və 0-50 m (Qobustan,
Abşeron) mütbq hündürlükbrdən başlanan dağlıqlardan (yüksəklik, tirə, silsib,
yayla və s.), qalan hissəsi isə düzənlik və
ovalıqlardan ibarətdir. Hünd. Xəzər dənizi sahilində təqr. -27 m-dən Baş Qaf
qaz silsibsində 4466 m-ədək (Bazardüzü
zirvəsi) dəyişir. Okean səviyyəsindən aşağıda yerbşən sahələr ölkə ərazisinin
18%-ini, hünd. 0 m -dən 200 m-ədək olan
sahələr 24%-ini, 200 m-dən 500 m-ədək
15,5%-ini, 500 m-dən
1000 w-ədək
15,5%-ini, 1000 /7 7 - d ə n 2000 m-sdək
19,5%-ini, 2000 /7?-dən 3000 »!-ədək
6,5%-ini, 3000 m-dən yüksəkdə yerbşən
sahəbr isə 1%-ini təşkil edir. Orta hünd.
384 w-dir.
Oroqrafiya. Azərbaycan Respublikasınm əsas oroqrafiya vahidbri Böyük
Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Talış dağ sistembri, Samur-Dəvəçi ovalığı (Qusar
maili düzənliyi ib birlikdə), Kür və Orta
Araz dağarası çökəklikbridir.
Böyük Qafqaz dağ sisteminin yalnız
c.-ş. hissəsi Azərbaycan Respublikası
ərazisinə daxildir. Burada əsas oroqra
fiya vahidbri Baş Qafqaz silsiləsi (ya-

Q ara su

xud Suayırıcı silsilə) və Yan silsilədir.
Böyük Qafqazın çox hissəsini təşkil edən
Baş Qafqaz silsiləsi Azərbaycan Respublikası ərazisində Tinov-Rosso zirvəsindən (3374 m) başlayaraq c.-ş. istiqamətində uzamr. Silsilənin Tinov-Rosso
və Bazardüzü zirvələri arasındakı hissəsinin yalnız c. yamacı, bundan c.-ş.-dəki
hissəsinin isə hər iki yamacı Azərbaycan
Respublikası ərazisinə daxildir. Baş
Qafqaz silsibsinin yal hissəsi çay dərələri ilə kəsilmir (buna görə o, bəzən Suayırıcı silsilə də adlanır). Silsibnin çox
yerində hünd. 3000 от-dən, mərkəzi hissəsində isə 4000 от-dən artıqdır (Bazardüzü d. - 4466 m, Tufan d. - 4191 m,
Bazaryurd d. - 4126 от). Babadağ (3629
m) zirvəsindən c.-ş.-də silsilə tədricən al-

çalaraq genişlənir və Dübrar (2205 от)
zirvəsindən ş.-ə, Xəzər dənizinə doğru
çay dərələri ilə bir-birindən təcrid olunmuş yelpikvarı Gədi-Kürkəçidağ, Aladaş, Kəmçi və s. silsilələrə ayrılxr. Həmin silsilələr də öz növbəsində çoxlu
sayda daha kiçik və alçaq silsilə və tirələrə ayrılaraq Qobustan alçaq dağlıq sahəsinə keçir və oradan da Abşeron y-anadək davam edir. Baş Qafqaz silsiləsindən şm.-da yerləşən və ona paralel uzanan Yan silsibnin Azərbaycan Respublikasmdakı hissəsi Şahdağdan (4243 от)
başlayaraq c.-ş.-ə doğru tədricən alçalır
və Beşbarmaq d.-nda (546 от) qurtarır.
Yan silsilə Baş Qafqaz silsibsindən başlayan çaylarm (Qusar, Qudyal, Vəlvələ
və s.) dərəbri ib kəsilərək ayrı-ayrı massivlərə - platolara (Şahdağ, Qızılqaya,
Buduq və s.) bölünmüşdür. Yan silsilə-

dən şm.-q.-də ona paralel istiqamətdə
Tələbi-Qaynarca tirəsi (hünd. şm.-q.-də
1000-1100 от, c.-ş.-də 150-200 от) uza
mr. Silsibbr və tirələr bir-birindən darəbr və dağarası çökəklikbr (Şahnabad,
Xmalıq, Yerfı, Qonaqkənd, Xaltan, Gilgilçay, Tığçay, Rustov, Pirəbədil və s.)
vasitəsilə ayrılır. Baş Qafqaz silsibsinin
c. yamacı çox yerdə ona paralel uzanan
Qanıx-Əyriçay çökəkliyinə (Qanıx-Əyriçay vadisi) enir (bəzən Qanıx-Əyriçay çökəkliyi Kür çökəkliyinin bir hissəsi kimi
verilir). Gürcüstan ərazisindən başlanan
həmin çökəkliyin Azərbaycan Respublikası ərazisində uz. 210 km, eni 30 km -ə
qədərdir. C.-ş.-də Baş Qafqaz silsibsindən Lahıc çökəkliyi ib ayrılan Niyaldağ
silsibsi (hünd. 2100 от-ədək) uzanır.

Samur-Dəvəçi ovalığı Xəzər dənizinin sahili boyu şm.-q.-dən c.-ş.-ə,
Azərbaycan Respublikasmda Samur
çaymdan Sumqayıt çaymadək uzanır.
Ataçayla Sumqayıt çayı arasındakı
hissəsi Boğaz düzü adlanır. Onun dənizsahili hissələri okean səviyyəsindən
27 от-ədək aşağıda yerbşir. Ovalıq c.-q.də (200-250 m hünd.-də) nisbi hünd.
10-25 т-э çatan pilb vasitəsib Qusar
maili düzənliyinə keçir. M aili düzənlik
c.-q.-də Yan silsibnin şm.-ş. ətəklərinədək davam edir. Burada hünd. təqr.
1900 т-э (Böyük Suval d. və s.) çatır.
Kiçik Qafqaz dağ sisteminin c.-ş.
hissəsi Azərbaycan Respublikası ərazisiпэ düşür. O, burada ümumi - baş suayırıcısı olmayan və müxtəlif istiqamətbrdə uzanan bir sıra silsib (Murovdağ,
Qarabağ, Mıxtökən, Şahdağ, Şərqi

Göyçə, Zəngəzur, Dərəbyəz və s.), vulkanik yayla (Qarabağ yaylasının çox
hissəsi), çökəklik (Başkənd-Dəstəfur,
Xankəndi və s.) ib təmsil olunmuşdur
(bəzi odabiyyatda Zəngəzur və Dərələyəz
silsilələri, Qarabağ yaylası Kiçik Qafqaza aid edilmir). Şahdağ silsibsi şm.-q,də eyniadlı zirvədən (2901 от) başlamr
və c.-ş.-də Hinaldağ zirvəsinədək
(3367 от) davam edir. Hinaldağdan ş.-э
Murovdağ silsibsi (Gamış d., 3724 m)
uzanır. Bu silsibbrdən şm.-da BaşkəndDəstəfur çökəkliyi, ondan da şm.-da
Şəmkir günbəzvarı yüksəkliyi (massivi)
yerbşir. Pant silsibsi və təcrid olunmuş
halda yüksəbn Kəpəz d. (3030 w) Başkənd-Dəstəfur çökəkliyini ş.-də Ağcakənd çökəkliyindən ayırır. Kiçik Qafqa
zm şm. yamacı alçalaraq Orta Kür çökəkliyinin Gəncə-Qazax düzənliyinə keçir. Şərqi Göyçə silsibsi Tartar çayı vo
Göyçə gölü hövzəbrinin suayırıcısını
təşkil edir; эп yüksək zirvəsi Keti d.-dır

Zəngəzur silsibsindən q.-də enlik istiqamətində uzanan Dərələyəz silsibsi
(Kükü d. - 3210 от, Keçəldağ - 3118 от)
yerbşir. Silsilədən с.-da, ön dağlıqda
tirə və platolar (Qıvraq, Duzdağ və s.)
əsas yer tutur. Нэг iki silsibnin с. və
c.-q. ətəkbri bir-birindən tirə və yüksəklikbrb ayrılan və Araz çayınm sol sahi
li boyunca uzanan maili düzənlikbrb
(Sədərək, Şərur, Böyükdüz, Naxçivan,
Culfa, Yaycı və s.) əhatələnir.
Əsasən, Zəngəzur və Qarabağ silsib
bri arasında yerləşən və iri sönmüş vulkan konusları (Qızılboğaz - 3581 w, Böyük İşıqlı - 3550 от, Alagölbr - 3178 от
və s.) ib səciyyələnən dalğavarı səthə
malik Qarabağ vulkanik yaylası geniş
yer tutur. Burada orta hünd. 2000-2500
от-dir. Yayla şm.-dan c.-a. doğru daralaraq alçalır, Bərgüşad və Həkəri çaylarınm qovuşduğu yerdə qurtarır.
Talış dağ sisteminin şm.-ş. hissəsi
Azərbaycan Respublikası ərazisindədir.

Qızyurdu
Azərbaycan Respublikasında Talış
silsiləsinin yüksək zirvələrindən biri.
Hünd. 2433 m-dir. Yamacları və
zirvəsi çox parçalanmışdır. Qayalıq
və quru çöl landşaftı var.
Lerik r-nundadır.

Ilandağ
Azərbaycan Respublikasında vulkan (maqmatik) mənşəli dağ. Hünd.
2415 m-dir. Andezit-dasit süxurlarından təşkil olunmuşdur. Yamacları
sıldırımlıdır. Kserofit kolluq və quru
çöl landşaftı var. Culfa r-nu ərazisindədir.

(3437 m). Kiçik Qafqazm c.-ş. qurtaracağını təşkil edən Qarabağ silsibsi Aşağı
Araz çökəkliyinə tərəf alçalaraq dağətəyi maili düzənlikbrə keçir. Ən yüksək
zirvələri - Qızqala (2843 от), Qırxqız
(2830 от), Böyük Kirs (2725 m) və s. sil
sibnin qayalıq yüksəkliklərini əmələ
gətirir. Silsibnin şm. yamacmda köndəbn qollar və çökəklikbr üstünlük təşkil
edir. Qarabağ silsibsi şm.-q.-də enlik istiqamətində uzanan Mıxtökən silsibsi
(Dəlidağ, 3616 m) ib birbşir. Zəngəzur
və Dərəbyəz silsibbrinin müvafıq olaraq c.-q. və c. yamacları Azərbaycan
Respublikası (Naxçivan M R ) ərazisindədir. Zəngəzur silsibsi c.-ş.-də Araz
çayı dərəsinədək uzanır. Bu silsib Kiçik
Qafqazm silsibbri arasmda эп yüksəyidir. Ən hündür zirvələri (Qapıcıq d. 3904 от, Qazangöldağ - 3829 m və s.) sil
sibnin с. hissəsindədir. Zəngəzur silsibsindən c.-q. istiqamətində çoxlu köndəbn qollar aynlır. Burada ön dağlıq üçün
ekstruziv və lakkolitbrin əmələ gətirdiyi
təcrid olunmuş qayalıq yüksəkliklər
(İlandağ - 2415 от, Xanağa - 1910 m,
Əlincə - 1810 m və s.) səciyyəvidir.

O, Kiçik Qafqazdan c.-ş.-də yerbşərək,
ondan Aşağı Araz çökəkliyi ib ayrılır;
əsasən, şm.-q.-dən c.-ş.-э uzanan, bir-birinə paralel Talış, Peştəsər və Burovar
silsiblərindən ibarətdir. Bunlardan эп
uzunu (təqr. 100 knı) və hündürü (2500
от-ədək) İranla dövbt sərhədi boyu uza
nan Talış silsibsidir. Silsiblər bəzi yerbrdə bir-birib köndələn qollarla birbşərək qapalı çökəklikbr (Yardımlı, Zuvand və s.) əmələ gətirmişdir. Bəzi
tədqiqatçılar Talış d-rmı Kiçik Qafqa
zm c.-ş. və ya Elburs (Əlburs) dağ
sisteminin (Cənubi Azərbaycan) şm.-q.
davamı hesab edirbr. Talış d-rı ib Xəzər dənizi arasında Lənkəran ovalığı
uzamr.
Kür çökəkliyi Azərbaycan Respublikası ərazisinin mərkəzi hissəsini tutur.
Böyük və Kiçik Qafqaz və Talış dağ sistembri arasında yerbşən bu çökəkliyin
əsas oroqrafıya vahidi Cənubi Qafqazın
эп böyük düzənliyi olan Kür-Araz ovalığıdır. Azərbaycan Respublikası ərazisinin təqr. 25%-ini əhatə edən ovalıq
Kür və Araz çayları vasitəsib Mil-Qara-

bağ, Şirvan, Muğan-Salyan düzlərinə
bölünür. Ovalığm ş. və mərkəzi hissələri
okean səviyyəsindən 27 от-ədək aşağıda
yerbşir. Dağətəyi sahəbrdə hünd.
100-250 т-э, bəzi yerlərdə 400-500 т-э

Yüksəklik qurşaqları. Azərbaycan
Respublikası ərazisində relyefm mürəkkəbliyi burada yüksək, orta, alçaq dağlıq və düzənlik-ovalıq şaquli qurşaqları
ayırmağa imkan yaradır.

Şirvan düzü (arxada Cavanşir su anbarı).

çatır. Kür-Araz ovalığmdan şm.-q.-də
Kür çaymm sağ sahili boyunca GəncəQazax, c.-q.-də isə Araz çayınm sol sa
hili boyunca Aşağı Arazboyu maili
düzənliklər bir-birini əvəz edir. GəncəQazax düzənliyi və Kür-Araz ovalığmdan şm.-da Ceyrançöl, Acmohur, Ləngəbiz-Ələt ön dağlıqları uzanır. Bunlar-

Yüksək dağlıq qurşağı 2500 nı-dən
yüksək sahəbri əhatə edir. Bura Böyük
Qafqazda Baş Qafqaz silsibsinin və Yan
silsibnin, Kiçik Qafqazda, əsasən, Zəngəzur, Murovdağ, Şərqi Göyçə, Şahdağ,
Mıxtökən silsibbrinin və Qarabağ vul
kanik yaylasmm suayırıcı hissəbri, qismən də Qarabağ silsibsinin bir sıra yük-

Ilandağ.

dan ən böyüyü Qanıx-Əyriçay çökəkliyinin c. kənarı boyunca uzanan və bir neçə silsib, tirə və onları bir-birindən ayıran çökəklik və dərələrdən ibarət Acmo
hur ön dağlığıdır (hündT^l 100 от-ədək)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
İşlər İdarəsi

PR E Z İD E N T K İT A BX A N A SI

sək zirvəbri daxildir. Çox yerdə dar zolaq təşkil edir. Bu qurşaq çox zəif inkişaf
etmiş torpaq və bitki örtüyü, geniş yayılmış sıldırım və daraqvarı qayalıqları,
şişuclu zirvəbri və s. ib səciyyəbnir. Bu-
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şafınm yalnız ayrı-ayrı regionlara məxsus xüsusiyyətbri də olmuşdur (Kiçik
Qafqazda maqmatik, Böyük Qafqazın
c.-ş.-ində palçıq vulkanizminin inkişafı).

nik hərəkətbrin sabitbşdiyi dövrbrdə
эп qədim düzəlmə səthləri formalaşmışdır. Orta və Üst Miosendə Azərbaycan Respublikası ərazisinin relyefı Alt

© Dovlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin
Bakı Kartoqrafiya Fabriki 2005-d il

I Aşağı
Yaycı

I

f*

/^ğjgngala
piiikencT^A^J
baın
A ğgö/

•iyaqut

Aşağı Buzqov
T ənənəm

ıXanlıq|ar

Çalxanqala
Qarabağlar

löyükdüz
4ч

Şıxmahmuc

Qahab
Qazançı

^^-Qllabad
N A X Ç Iİ^

vXanegah

X iırs
W
382S

Pfngöldäi
liB is t

ö

zə Ə b ra q u n u a ^ S a lta q

Palçıq vulkanı.

^eşməba
\

o ə/əzin

Çonnəb'i

*

ЦШЩ:Л-- ГГ* V
/
f[

Nüsnils Sf47İ
o\ f f SoyuqdagS

l'Yuxarıl
) ə y iis \

rada qədim buzlaq relyef formaları [troq,
kar (sirk)] nisbətən yaxşı saxlanmışdır.
Müasir buzlaqlar var. Yamacların ətəkbri qırmtı materiallan ilə örtülüdür.

Düzənlik-ovalıq qurşağı hünd. 100200 m və bəzi yerlərdə 400-500 /w-ədək
(Naxçivan MR-də və Qusar maili düzənliyində 800-1000 ш-ədək) olan sahə-

Orta dağhq qurşağı dağ sistemlərinin, əsasən, 1000 m-dən 2500 m-ədək
hünd.-dəki ərazilərini əhatə edir. Dərin
çay dərələri ilə kəsilmişdir. Yamaclara
pilləvarı görkəm verən düzəlmə səthləri
geniş yayılmışdır. Dərələrin genişbndiyi
yerlərdə, xüsusilə do dağarası çökəkliklərdə terraslar inkişaf etmişdir. Bəzi yamaclarda sürüşmə və uçqun hadisələri
müşahidə olunur.
Alçaq dağlıq qurşağı hünd. təqr. 200
w-dən (Qobustanda və Acmohur ön
dağlığında 50-100 m-dən) 1000 /?;-ədək
olan sahələri əhatə edir. Bu qurşaqda
yamaclar maili, suayırıcılar geniş və nisbətən hamardır. Bəzi sahalərdə (Qobustan, Ceyrançöl, Acınohur və Naxçivan
MR-də ön dağlıq) rütubət çatışmazlığı
arid-denudasiya proseslərinin, bedlendin (yararsız torpaqların), gil karstınm və s.-in inkişafına səbəb olmuşdur.

“Padar darvazaları”
Qaraməryəm antiklinal tirəsində
antesedent dərələr. Hünd. 450 m,
eni 1500 m-ədək olan “darvazalar”
45 km uz.-a və 350 m-ədək nisbi
hünd.-yə malik tirəyə bir neçə
yerdən “mişarlanmış” nəhəng oxlov
görkəmi verir. Xvalın əsrində əmələ
gəlmişdir. Belə mənşəli relyef formalarının klassik nümunəsi və nadir
təbiət abidəsidir. Ağsu r-nunun
Padar k. yaxınlığındadır.
ləri əhatə edir. Bura Kür çökəkliyinin və
Samur-Dəvəçi ovalığmm çox hissəsi,
Qanıx-Əyriçay çökəkliyi, Arazboyu
düzənliklər və s. daxildir. Bu qurşaqda
akkumulyativ relyef formaları geniş inkişaf etmişdir. Dağətəyi sahələrdə gətir-

i

Ordubaı

т э konusları, Xəzər dənizi sahillərində
dünlər əsas relyef formalarmı təşkil edir.
Relyefin formalaşma xüsusiyyədəri.
Azərbaycan Respublikasmm müasir
relyefınin başlıca elementləri və geomorfdloji quruluşunun əsas xüsusiyyətləri эп yeni tektonik (neotektonik) mərhələdə (Üst Sarmat-Antropogen) yaranmış və mürəkkəb inkişaf yolu keçmişdir.
Həmin mərhəbdə dağlıq sahəbr 2,5-4,5
km (denudasiya kəsiminin qalmlığı пэzərə almmadan) qalxmış, çökəklikbr isə
2,5-3 km -dən 8-11,5 km -ə qədər enmişdir. Tektonik qalxmanm sürətinin denudasion parçalanmanm sürotindən çox
olduğu sahəbrdə dağlar, enmənin sürəti
dəniz və kontinental çöküntü toplanmanın sürətindən çox olduğu halda çökəklikbr (Orta və Cənubi Xəzər çökəklikləri), onların tarazlaşdığı halda isə düzənlikbr ərnəb gəlmişdir. Həmin regionların tektonik quruluşu və geoloji inkişaf
tarixi müxtəlif olsa da, onların relyefmin
əmələ gəlməsində oxşarlıq və ümumilik
də vardır. Bununla yanaşı, relyefm inki-

Litoloji, iqlim, yüksəklik qurşaqlarmm
xarakteri və s. xüsusiyyətbrdən asılı olaraq ekzogen relyef əməbgətirici prosesbrin inkişafında da müxtəliflikbr mövcuddur.
Azərbaycan Respublikası relyefmin
formalaşması tarixində həlledici rol oynamış orogen (yaxud neotektonik) mərhələ tektonik rejimin əsaslı dəyişməsi,
qalxmanm gücbnməsi, Böyük Qafqaz,
Kiçik Qafqaz və Talışda quru salıəsinin
genişlənməsi ib səciyyəbnir. Dağarası
çökəklikbrdə həmin mərhələnin başlanğıcında narm dənəli qumlu-gilli, sonunda isə iri dənəli qumlu-çaqıldaşlı çöGöygöl
Kiçik Qafqazda dağ gölü. Ağsu
çayının orta axımında, 1556 m
hünd.-dədir. 1139 ildə zəlzələ zamanı Kəpəz d.-nın bir hissəsinin
uçaraq Ağsu çayının qarşısını kəsməsi nəticəsində əmələ gəlmişdir.
Göygöl Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisindədir. Sah. 0,8 km2, uz. 2,5 km,
ən geniş yerdə eni 0,6 km , maks.
dərinliyi 93 m, həcmi 30 mln. m3-dir.
Six dağ meşələri ilə əhatə olunmuşdur. Dağ iqlim kurortu zonasıdır. Xanlar r-nu ərazisindədir.
küntübr toplanmışdır. Oliqosen-Alt
Miosendə tektonik hərəkətbrin təzadlığı artmışdır. Bu zaman müasir çay sistembrinin təməli qoyulmuşdur. Tekto-

Miosendə olduğu kimi, lakin daha sakit
tektonik şəraitdə inkişaf etmişdir. Hə-

Relyefın təzadlığı və dağların yüksəkliyi
artmışdır. Ərazinin parçalanması və
aşınma materiallarının nəqli gücbnmiş,
yeni hidroqrafıya şəbəkəsinin yaranmasınm təməli qoyulmuşdur. Alt və Orta
Pliosendə də dağlarm qalxmasınm gücbnməsi, tektonik hərəkətbrin diferensiasiyası və relyefdə təzadlığm artması
təmayülü davam etmişdir. Ehtimal ki,
müasir yüksəklik landşaft qurşaqları da
ilk dəfə bu dövrdə formalaşmışdır. Bu
nunla əlaqədar olaraq qlyasial ekzogen
prosesbr də inkişaf etmişdir. Azərbaycan Respublikasınm relyefı öz müasir simasmı Üst Pliosendə və Antropogendə
almışdır. Relyefin inkişafmın bu dövrü
üçün Xəzər dənizi səviyyəsinin vaxtaşırı
dəyişkənliyi və eləcə də vulkanizm səciyyəvidir. Нэг bir reqressiyadan sonra dəniz ərazinin xeyli hissəsini tərk etmiş,
çaylarm mənsəbi geri çəkibn sahil xəttiпэ doğru miqrasiya etmişdir. Eroziya
bazisinin aşağı düşməsi ib əlaqədar çay
dərəbri dərinbşmiş, onlarm hövzələrində eroziya prosesbri xeyli güclənmiş,
hidroqrafik şəbəkə böyük dəyişkənliyə

Göygöi.

min dövrdə geniş düzəlmə səthləri əmələ
gəlmişdir. Üst Miosenin axırlarında
Böyük və Kiçik Qafqaz d-nnda qalxma
hərəkətlərinin sürəti xeyli gücbnmişdir.

uğramışdır. Xəzər dənizi səviyyəsinin
vaxtaşırı dəyişmələri nəticəsində dəniz
və çay terrasları, vulkanizm nəticəsində
isə maqmatik (Kiçik Qafqazda) və pal-

çıq (Böyük Qafqazm c.-ş. hissəsində)
vulkanı relyef formaları əmələ gəlmişdir. Bu dövr üçün, həmçinin tektonik
hərəkətlərin təzahürü ilə əlaqədar relyefdə təzadlığın və diferensiasiyanın güclənməsi də səciyyəvidir.

Relyefin əsas tipləri. Azərbaycan
Respublikasınm relyefı genetik cəhətdən çox müxtəlifdir. Burada tektonik,
vulkanik, psevdovulkanik, nival-buzlaq, qravitasiya, flüvial, arid-denudasiya, eol, karst, talassogen və s. mənşəli relyef tipləri inkişaf etmişdir.
Tektonik relyef formaları respublikanm hər yerində yayılmışdır. Ərazinin
relyefinin ümumı' fonu və эп böyük elementbri (Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz
və Talış dağ sistembri, Kür çökəkliyi)
neotektonik mərhəbnin hərəkətləri nəticəsində formalaşmışdır. Cavan qırışıqlıq sahələrində (Ceyrançöl və Acınohur
ön dağlıqları, Qobustan, Abşeron y-a)
relyefm, demək olar ki, bütim elementbri tektonik hərəkətbr və strukturlarla
olaqədardır. Vulkanik relyef formaları
Qarabağ yaylası üçün səciyyəvidir. Bu
rada lava və şlak konusları, pilbli lava
platoları və axınlan geniş yayılmış əsas
relyef formalarıdır. Lava axınlarınm
çay dərələrini kəsdiyi yerlərdə göl çuxurları və bataqlıqlar э т э Ь gəlmişdir.
Yüksək dağlıqda soyuq iqlim şəraitində
vulkan püskürməsi zamanı lavalarm
soyuması və parçalanması nəticəsində
çınqıllıqlar formalaşmışdır.
Psevdovulkanik relyef formaları,
əsasən, palçıq vulkanları olan ərazilərdə
yaranmışdır. Bu vulkanlar Qobustan,
Abşeron у-a, Cənub-Şərqi Şirvan düzənliyi və s. yerlərdə, Xəzər dənizində Bakı
arxipelaqında geniş yayılmaqla həmin sahələrin relyefində konusvarı yüksəkliklər
və sopkalar этэЬ gətirir. Bakı arxipela-

qmdakı adalarm çoxu palçıq vulkanlarının fəaliyyəti nəticəsində yaranmışdır.
Nival-buzlaq relyef formaları qədim
və müasir buzlaqların ekzarasiya və akkumulyasiya fəaliyyəti nəticəsində этэЬ
gəlmiş, troq dərələri, karlar, moren tirə-

bri və təpəcikləri ib təmsil olunmuşdur.
Böyük Qafqazın (Baş Qafqaz silsibsi və
Yan silsib) və Kiçik Qafqazm (Murovdağ, Şərqi Göyçə, Mıxtökən, Zəngəzur
silsibbri, Qarabağ yaylası) yüksok dağlıq qurşaqlarında yayılmışdır.
Qravitasiya relyef formaları, əsasən,
uçqunlar və sürüşmələrlə təmsil olun-

bri (Göygöl, Maralgöl, Qanlıgöl və s.)
dağ uçqunları nəticəsində yaranmışdır.
Sürüşmələr Böyük Qafqazın c.-ş. (Girdiman və Ağsu çayları) və şm.-ş. (Vəlvələ,
Gilgil, Ataçay çayları) hissəsindəki çayların hövzələrində əlverişli litoloji və
hidrogeoloji şəraitdə daha çox inkişaf
etmişdir.
Flüvial relyef formaları resp.-da da
ha geniş yayılmışdır. Səth sularınm
fəaliyyəti nəticəsində yaranmış bu tipə
çay dərələri, terraslar, yarğanlar, qobular, gətirmə konusları, deltalar və s. suerozion və akkumulyativ relyef formaları aiddir.
Arid-denudasiya relyef formaları quraq iqlimə malik və kövrək qumlu-gilli
çöküntübrin inkişaf etdiyi sahələrdə Qobustan, Abşeron y-a-nm q.-i, Baş
Qafqaz silsibsinin şm.-ş. yamacı (Gilgil
və Sumqayıt çayları arası), Ceyrançöl və
Acmohur ön dağlığında və Naxçivan
MR-in ön dağlıq hissəbrində və s. sahələrdə geniş yayılmışdır. Bu relyef formaları,
əsasən, bedlend və gilli psevdokarstlarla
təmsil olunmuşdur.
Eol relyef formaları dünbr, qum tirələri və təpələrindən ibarətdir; SamurDəvəçi ovalığının c.-ş., Abşeron y-a-nın
və Cənub-Şərqi Şirvan düzənliyinin dənizsahili ərazibrində arid iqlim və qum
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Xüsusi məzmunun müəllifləri: B.Ə.Budaqov,
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çöküntübrinin yayıldığı şəraitdə inkişaf
etmişdir.
Karst relyef formalarına Böyük və
Kiçik Qafqazda karbonatlı süxurlarm inkişaf etdiyi sahəbrdə rast gəlinir. Onlar
səth və yeraltı suların süxurlara kimyəvi
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.». Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin
Bakı Kartoqrafiya Fabriki 2005-ci il

1—m

muşdur. Dağ uçqunları Böyük Qafqazın
c. yamacında, Şahdağ və Qızılqaya platolarında, Kiçik Qafqazın Zəngəzur,
Şərqi Göyçə, Murovdağ, Qarabağ silsilələrində, Kəpəz dağı massivində inkişaf
etmişdir. Respublikanın bir sıra dağ göl-
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VULKANİK DAĞLAR
8 Zəif parçalanmış qalxanvari lava massiv---- lari
a nplatolar
ləri vvə

G E O M O R F O L O JI X Ə R IT Ə

ı

DENUDASİON-STRUKTUR V Ə STRUKTUR-DENUDASİON DAĞLAR
Yüksək, intensiv parçalanmış qırışıqlıрти
Alçaq, qismən orta, orta parçalanmış
qaymalı nival-buzlaq dağlar
1
qırışıqlı-qaymalı dağlar
Yüksək və orta, intensiv parçalanmış
i e |
Alçaq və orta intensiv
parçalanmış;
qırışıqlı-qaymalı dağlar
qırışıqlı erozion dağlar
Alçaq, intensiv parçalanmış qırışıqlı
«~ı
Alçaq və orta intensiv parçalanmış qın__________dağlar________________________________
g—J
şıqlı ərid-denudasion silsilə və tirələr
48

A stara

E

və mexaniki təsiri ilə yaranır və qıflar,
quyular, mağaralar, ponorlar və s. şəklində təzahür edir. Kiçik Qafqazdakı məşhur Azıx mağarası respublika ərazisində
эп iri karst relyef formasıdır.
Talassogen relyef formaları Xəzər
dənizinin abrazion və akkumulyativ
fəaliyyəti nəticəsində yaranmışdır. Dördüncü Dövr transqressiyalarına məruz
qalmış sahil zonasında inkişaf etmiş
sahil bəndbri, terraslar, kliflər, bençbr
və s. ib təmsil olunmuşdur.
Poligenetik relyef formaları (əsasən,
düzəlmə səthbri, terraslar) bir neçə relyefəməbgətirici prosesin təsirindən
э т э Ь gəlmişdir.
Antropogen (texnogen) relyef formaları insanlarm meliorasiya (suvarma
və drenaj şəbəkələrinin yaradılması
və s.), inşaat (bəndbr, dambalar və s.),
dağ-mədən işbri və digər fəaliyyətləri
nəticəsində yaranmışdır.
Geomorfoloji bölgü. Azərbaycan
Respublikasının ərazisi çox mürəkkəb
geomorfoloji quruluşa malikdir. Bura

da tektonikanm relyefə göstərdiyi zəif və
güclü təsirə müvafıq olaraq denudasionstruktur və struktur-denudasion dağlar,

Azıx mağarası
Azərbaycanda ən iri karst mağarası.
Füzuli ş.-ndən 14 km şm.-q.-də, Quruçayın sol sahilində, dəniz səviyyəsindən 900 m hünd.-dədir. Üst
Yura yaşlı əhəngdaşılarında əmələ
gəlmişdir. Mağarada bir-biri ilə dar
keçidlərlə birləşən 6 salon var. Salonlar stşlaktit və stalaqmitlərlə zəngindir. Mağaraya 2 tərəfdən giriş
var. Mağarada aparılmış tədqiqatlar
Azərbaycanın çox qədimdən insanların məskunlaşdığı ərazi olduğunu
sübut edir.
çökəklikbr və dərəbr əmələ gəlmişdir.
Vulkanik dağlar və yaylalar, akkumulyativ-denudasion platolar və düzənlikbr, akkumulyativ düzənlikbr və s. inkişaf etmişdir. Relyefin mənşəyi, yaşı,
morfoloji xüsusiyyətbri, geoloji qurulu-
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şu və yeni tektonik hərəkətlərlə əlaqəsinin təzahürü Azərbaycan Respublikası
ərazisində dörd əyabt (Ön Qafqaz, Böyük Qafqaz, Cənubi Qafqaz depressiyası, Kiçik Qafqaz), altı vilayət (SamurDəvəçi, Şərqi Böyük Qafqaz, Kür çökəkliyi, Kənar K içik Qafqaz, Daxili
K içik Qafqaz və Talış), vilayətlər daxilində isə bir sıra geomorfoloji yarımvilayətbr və r-nlar ayırmağa imkan verir.
Bəzən Orta Araz çökəkliyi, Zəngəzur
və Dərəbyəz silsibbri, həmçinin Talış
d-rı və Lənkəran ovalığı geomorfolo
ji r-nlar kimi Kiçik Qafqaz vilayətinə,
Qusar maili düzənliyi və Qanıx-Əyriçay
çökəkliyi (vadisi) geomorfoloji r-nlar ki
mi Böyük Qafqaz əyalətinə aid edilir.
Samur-Dəvəçi geomorfoloji vilayəti
struktur cəhətdən Ön Qalqazın c.-ş. davamı hesab edibn və yeni tektonik mərhələdə formalaşan Qusar-Dəvəçi ön dağ
çökəkliyinə, oroqrafik cəhətdən isə
Böyük Qafqazın şm.-ş. ətəkbrinə uyğun
gəlir. Müasir səthi və əsas morfoloji
xüsusiyyətbri Üst Pliosen və Antropo-

gendə dəniz və çayların fəaliyyəti nəticəsində formalaşmışdır. Çay dərələri, gətirmə konusları, konuslararası çökəkliklər, terraslar və s. relyef formaları səciyyəvidir. Dəniz sahili boyu, əsasən, qumluqdur. Səthi meyilli (təqr. 0 w-dən 1900

vilayətlərindən nival-buzlaq relyef formalarının daha geniş inkişaf etməsi ilə
fərqlənir. Burada Üst Pliosen-Antropogen buzlaşmalarınm izləri troq dərələri,
karlar, moren tirələri və təpəcikləri şəklində qalmışdır; palçıq vulkanları, sürüş-

Göyəzən
dağı.

ш-ədək), pilbli və dalğavarıdır. Hündürlük artdıqca meyillilik və səthin parçalanma dərəcəsi də artır. Dağətəyi hissədə
dərininə erozion kəsilmə 850-950 т-э
çatır. Bu vilayət Samur-Dəvəçi və Qusar
geomorfoloji r-nlarma ayrılır.
Şərqi Böyük Qafqaz geomorfoloji vilayəti respublikanın digər geomorfoloji

mələr, bedlend və gilli karst formaları
da çox yayılmışdır. Düzəlmə səthlərinin
geniş inkişaf etməsi səciyyəvidir. Müasir
ekzogen proseslərdən eroziya və qravitasiya daha geniş inkişaf etmişdir. Vilayət Baş Qafqaz silsibsinin с. yamacı və
Cənub-Şərqi Qafqaz geomorfoloji yanmvilayətlərinə bölünür:

1. B a ş Q a f q a z s i l s i l ə s i n i n
cənub y a m a c ı у a r ı m v i l a y ə t i
Mazım və Girdiman çayları arasmı əhatə edir. Suayırıcı daraqvarı dişli, zirvələr
isə itiucludur. Bəzi yerlərdə düzəlmə
səthləri müşahidə olunur. Dərələrin yamacları çox meyilli (40-70° və daha
çox), dibi əksər yerdə dardır, çay qollarının dərələri ib parçalanmış və sürüşmələrlə mürəkkəbləşmişdir. Dərələrin
genişbndiyi sahələrdə terraslar inkişaf
etmişdir. Tez-tez dağıdıcı sel hadisəbri
baş verir. Uçqunlar, ufantı və səpinti
materialları geniş yayılmışdır. |Yarımvilayətin daxilində Zaqatala, Şəki və Lahıc geomorfoloji r-nları ayrılır.
2. C ə n u b - Ş ə r q i
Qafqaz
y a r ı m v i l a y ə t i n ə intensiv parçalanmış silsiləbr daxildir. Bu yarımvilayət daxilində Baş Qafqaz silsibsi və ya
Suayırıcı silsib yüksək dağlıq qurşaqda
ensiz yal hissədən, sıldırım (50-70°) və
əsasən, çılpaq yamaclardan ibarətdir.
Ondan şm.-da yerləşən Yan silsibnin
suayırıcısı şm.-q.-də bir-birindən kanyonvarı çay dərələri ib ayrılan iri sinklinal platolara (ən böyüyü Şahdağ platosu) bölünmüşdür. Suayırıcı silsilədən
с.-da kəskin parçalanmış Niyaldağ yan
silsibsi yerbşir. Silsibbr arasında çökəklikbr inkişaf etmişdir. Yarımvilayət
ş.-də Şamaxı, Qobustan, Abşeron y-a
və s. təbii sahələri əhatə edir. Relyefi

Murovdağ
silsibsi.

mulyasiya prosesbri üstünlük təşkil
rm antesedent dərələri ib parçalanmışhamar səthli platolarla (Qızmeydan, Şadır. Dərininə kəsilmə 250-700 w-dir.
maxı, Mərəzə, Sündü və s.) mürəkkəbbedir. Yarımvilayət daxilində Qamx, İsParçalanmanm sıxlığı bedlend tipli yarşir. Çay dərəbri, əsasən, dardır, bəzi
mayıllı geomorfoloji r-nları ayrılır.
yerbrdə nisbətən geniş, terraslaşmış çö2
. C e y r a n ç ö 1-A c ı n o h u r ön ğan-qobu şəbəkəsinin inkişaf etdiyi с.
kəklikbrə keçir. Yarımvilayətin şm.-q.
d a ğ l ı ğ ı y a r ı m v i l a y ə t i Kür çö- yamaclarmda daha böyükdür. Ş.-də palçıq vulkanları var. Yarımvilayət Ceyranhissəsində sürüşməbr və uçqunlar, c.-ş.
kəkliyinin şm. hissəsindədir. Buraya
hissəsində palçıq vulkanları, bedlend və
çöl, Acmohur, Ləngəbiz-Əbt, Hərəmi
gilli karst kimi arid-denudasion relyef
geomorfoloji r-nlarına bölünür.
Göyəzən
3.
K ü r - A r a z o v a l ı ğ ı yaformaları, Abşeron y-a-nm sahili bo
Kiçik Qafqazın dağətəyi sahəsində
r ı m v i l a y ə t i Kür çökəkliyinin ən geyunca qum dünbri yayılmışdır. Şoranlı
ekstruziv günbəz-dağ. Tabaşir
niş hissəsini əhatə edir. Səthi mərkəzi
və şor göllü axarsız çökəklikbr inkişaf
dövründə püskürmüş vulkanın yehissədə gilli, kənar hissəbrdə gillicəlietmişdir. Yarımvilayətdə Bazardüzü,
rində əmələ gəlmişdir. Yer səthinŞahnabad-Xızı, Şahdağ, Təngi.-Beşbarqumlu-çaqıldaşh Üst Antropogen və
dən hünd. 250 m, diametri 130 mHolosen yaşlı kontinental vo dəniz çömaq, Dübrar, Şamaxı, Qobustan və Abdən çoxdur. Düzənliyə basdırılmış
kiintübrindən təşkil olunmuşdur. Rel
şeron geomorfoloji r-nlan ayrılır.
möhtəşəm sütuna bənzəyir. Nadir
yefi cavan və yastı olduğundan səthi az
Kür çökəkliyi geomorfoloji vilayətintəbiət
abidəsidir. Qazax r-nu əraparçalanmışdır. Ovalığm ş. hissəsi üçün
də yeni tektonik hərəkətlərin və eləcə də
zisindədir.
cavan qırışıqlar və palçıq vulkanizmi ib
ekzogen relyefəmələgətirici prosesbrin
əlaqədar alçaq tirə və yüksəklikbr
mürəkkəbliyi relyefin quruluşunun
Qamx-Əyriçay çökəkliyindən с.-da yermüxtəlifliyinə səbəb olmuşdur. 4 əsas
(Kürovdağ, Babazənən, Mişovdağ, Qalbşən Acmohur, Kür çökəkliyinin şm.-ş.
geomorfoloji yarımvilayətə: Qanıx-Əymas, Bozdağ, Xıdırlı, Bəndovan və s.)
riçay çökəkliyi, Ceyrançöl-Acmohur ön
kənarmı təşkil edən Ləngəbiz-Ələt ön
səciyyəvidir. Yataqlarmda akkumulyadağlıqları və s. daxildir. Relyefmdə antisiya prosesi gedən çay dərələri dayaz və
dağlığı, Kür-Araz ovalığı və Kiçik Qaf
qazm dağətəyi maili düzənlikbri yarımklinal və sinklinal qırışıqlara uyğun gə- meandrlıdır (döngəlidir). Şirvan düzündo
gətirmo konusları inkişaf etmişdir. Ovavilayətlərinə bölünür:
bn silsib, tirə, yüksəklik, dərə və çökək1.
Q a n ı x - Ə y r i ç a y ç ökək- likbr üstünlük təşkil edir. Silsib və tirəlığın mərkəzi hissəsi və ebcə də Muğan
l i y i y a r ı m v i l a y ə t i oroqrafık сэ- brin (q.-də və ş.-də Üst Pliosen, mərkəzi
və Salyan düzbrində qədim çay dərələri,
hətdən 200-300 /н-dən 600-800 »;-ədək
hissədə Antropogen yaşlı) yamacları
yataqyam yallar, axmazlar, subareal delasimmetrikdir. C. yamacları çox dik,
hünd.-də yerbşən batıq dağətəyi maili
talar, Cənub-Şərqi Şirvan düzündə deflşm. yamacları isə az meyillidir. Bəzi yerdüzənliyi əhatə edir. Səthi allüvial-proyasiya (кШэкЬ üfürülmə) çalaları, dünbr,
lərdə (Gürcüvan platosu) 600-1000 m
qədim və müasir sahil bəndləri geniş yalüvial çöküntülərdən ibarətdir. Çaylarm
hünd.-də düzəlmə səthbri müşahidə edi- yılmışdır. Süni suvarma və meliorasiya
gətirmə konusları arasındakı çökəkliklir. Yarımvilayət köndəbn axan çaylatədbirbri və başqa Antropogeıı təsirbr
b r qismən bataqlıqlaşmışdır. Akku-

naticasinda ovahğın səthinin parçalanl a y a t i , asasan, Qarabağ silsibsi ib
ması, yuyulması və şorlaşması prosesbri
təmsil olunmuşdur. Silsibnin suayırıcı
hissasinda, 1800-2000 от-dən yiiksakda
güclənir. Yarımvilayatda Şirvan, Canub-Şərqi Şirvan. Küryam, Muğan va yamaclar çılpaqdır, intensiv parçalanSalyan geomorfoloji r-nları ayrılır.
mışdır. Qravitasiya relyef formaları in4.
K i ç i k Q a f q a z ı n dağ- kişaf etmişdir. Orta və alçaq dağlıqda
düzəlmə səthbri yayılmışdır. Struktur
ə t əy i m a i l i d ü z a n l i k l a r i yava struktur-denudasion mənşəli tirə və
r ı m v i l a y ə t i Xram çayından Araz
çayınadak Kürün sağ sahilindaki dağ- silsibbr və onların əhatə etdiyi dağarası
çökakliklar (Xaçınçay, Dovşanlı, Haatayi sahani əhatə edir. Uz. təqr. 350 km,
eni 12 km -dan 30 /cw-adakdir. Sathi Üst
sənabad va s.) inkişaf etmişdir. HasanPliosen-Antıopogenin gillicəli-çaqıldaabad (Xankəndi) çökəkliyi ib Bağırxan
şılı kontinental çöküntülarindan taşkil
(Boğurxan) silsibsinin qovuşduğu yerda
faal tektonik çat boyunca seysmotektoolunmuşdur. Düzanliyin yalmz Kürak
nik prosesbrin fəaliyyəti naticasinda iri
va Tartar çayları arasındakı hissəsində
qaymalı uçqun şleyfləri yaranmışdır. Alalçaq tirələr və təpələr (Naftalan, Göçaq dağlıqda intruziv mənşəli dağ masdəkboz, Duzdağ) inkişaf etmişdir. Dağsivbri va yüksaklikbr (Qalayçı, Bozdağ,
lıqla sarhadi tektonik qırılma boyunca
keçir. Kür-Araz ovalığına keçidi isə təd- Qazançı va s.) yayılmışdır. Silsila c.-ş.-də
ricidir. Sathi Kiçik Qafqaz d-rından
alçalaraq Aşağı Araz çökakliyinda maili
başlanan va Kürün sağ qollarmı taşkil
düzənliyə keçir. Bu yarımvilayətdə Aşağı
cdan çayların daralari ib kəsilmişdir.
Araz geomorfoloji r-nu ayrılır.
Darininə parçalanma 10-15 от-dan
100-220 т-э, bazi yerlarda (Tartar çayı
Keçəldağ
dərəsi) 220-250 т-э çatır. Ən səciyyəvi
Qarabağ yaylasında dağ. Sönmüş
relyef formaları gətirmə konusları va
vulkan konusudur. Hünd. 3171 mkonuslararası çökakliklardir. Düzənlidir. Üst Pliosenin vulkan süxurlayin Naftalan-Qazanbulaq hissasinda va
rından təşkil olunmuşdur. YamacKür çayı dərəsinin yamaclarında (Ağlarında qədim buzlaq relyefi formastafa va Şamkir çaylan arası) six yarları inkişaf etmişdir. Zirvəsi qayağan-qobu şabəkasi inkişaf etmişdir. Yalıqdır. Alp çəmənləri, perlit yatağı
rımvilayat daxilinda Gənca-Qazax, Qa(Keçəldağ perlit yatağı) var. Kəlrabağ va M il geomorfoloji r-nları ayrılır.
bəcər r-nu ərazisindədir.
Kənar Kiçik Qafqaz geomorfoloji vilayəti Kiçik Qafqaz dağlıq sisteminin
3. C a n u b - Q a r b y a m a c yaşm.-ş. kanar oroqrafik vahidlarini əhatə
r ı m v i l a y ə t i Hakəri çayı hövzəsini
edir. Silsibbr burada bir-birindən tek
va qismən də Tartar çayının yuxarı hövtonik çökəkliklərlə ayrılır. Geomorfoloji
xüsusiyyatbrinda eroziya prosesbri mü- zasini ahata edir. Relyefı dərin erozion
parçalanmaya maruz qalmış, bəzi yerhüm yer tutur. Bu vilayat üç geomorfolo
larda lava va vulkanogen-prolüvial
ji yarımvilayətə (Şimal-Şarq yamac, Şərq
çöküntülar altmda basdırılmışdır. Tekyamac və Canub-Qarb yamac) bölünür:
tonik-denudasiya va litostruktur man1. Ş i m a l - Ş ə r q y a m a c yar ı m v i l a y a t i n a Şahdağ və Murovşali silsila və tirələr, intruziv massivlar
dağ silsibbri, Şamkir günbazvarı yük(Dəlidağ va s.), dağarası çökakliklar
(Pircan, Laçın va s.) saciyyəvidir. Susəkliyi, Başkand-Dəstafur çökakliyi va s.
daxildir. Bu yarımvilayət silsiləbrin in
ayırıcılarda va yamaclarda düzalmə səttensiv erozion parçalanması va qayalıqhi qalıqları, Mıxtökan, Çalbayır silsilaların geniş yayılması ib saciyyalanir.
lərinin yamaclarında qayma tipli səpinQravitasiyanın təsiri ib gedan prosesbr
tilar, çay daralarinda terraslar müşahiinkişaf etmişdir. Yüksək dağlıqda buz- da edilir. Karst inkişaf etmişdir. Yarımvilayatda Kalbacar, Mıxtökan və
laq relyef formaları var. Orta və alçaq
Həkəri geomorfoloji r-nları ayrılır.
dağlıq qurşaqlarda dağdaxili çökaklikbr va çay darəbri inkişaf etmişdir.
Daxili Kiçik Qafqaz geomorfoloji viDüzəlmə səthləri, maqmatik mənşəli
layəti Pliosen va Antropogenda vulka
nik fəaliyyətin gücbndiyi arazilari va
yüksəkliklər geniş yayılmışdır. Yarımvihamçinin relyefı arid iqlim şaraitinda inlayət Ağstafa, Şamkir, Daşkasan-Ağcakand, Şahdağ va Murovdağ geomorfo
kişaf edan dağları va dağarası çökakliklari
ahata
edir. Burada vulkanik va buzlaq
loji r-nlarına bölünür.
relyef formalari (karlar, taknavari dara2. Ş a r q y a m a c y a r ı m v i -

lar, moren tapabri va s.) geniş yayılmışdır. Müasir dövrda relyefin inkişafmda
flüvial prosesbrla yanaşı arid-denudasion prosesbr asas yer tutur. Bu vilayat
Qarabağ vulkanik yaylasi, Arazyani
silsibbr va Naxçivan (Orta Araz) çökəkliyi geomorfoloji yanmvilayatlarina
bölünür.
1. Q a r a b a ğ v u l k a n i k yayl a s i y a r i m v i l a y a t i n d a relyefm
asasmi Pliosen-Antropogenda baş vermiş vulkanizm naticasinda amala gəlmiş
lava örtüklari, axmlari va vulkan konusları taşkil edir. 3000-3500 m hiind.-da
yerlaşan markazi hissanin relyefi dalğavarıdır. Əsas püskürma markazlari olan
Böyük Işıqlı, Qızılboğaz va Keçaldağ
vulkan konuslari qadim buzlaq va müasir nival relyef formalarmm olmasi ib
saciyyalanir. Lava örtükbrı parçalanmamış yastı, pillali satha malik yayla,
axmlari isa Tartar, Hakari, Bazarçay va
Arpaçay daralarinin manbalarinda 2530 km uz.-unda lava dillari əmələ gətirmişdir. Qırmızıdağ, Ayıçmqılı və Pəriçınqıl püskürma mərkazlari ətrafmda ca
van lava qatmda aşınma naticasinda
çınqıllıqlar yaranmışdır. Yaylanın səthinda hidroqrafık şabaka zaif inkişaf etmişdir va darin dar dərələr əmələ gətirmişdir. Qapalı sahalarda gölbr var. Yarımvilayət daxilinda Qızılboğaz-İşıqlı,
Alagöllar-Çalbayır, Şarqi Göyçə və Yazı
geomorfoloji r-nları ayrılır.
2. A r a z y a n ı s i l s i l a l a r yar ı m v i 1а у ə t i Darələyəz, Zəngəzur və
Bərgüşad silsilalarini ahata edir. Qadim
maqmatizm naticasinda əmələ galmiş
relyef formalari asas yer tutur. Yüksək
dağlıq qayaliqlarm relyef formalari va
ufanti materiallarmm geniş yayılması ib
saciyyalanir. Qadim buzlaq relyefi formaları inkişaf etmişdir. Erozion parçalanmanm darinliyi 1200 w-dan çoxdur.
2400 w-dan aşağılarda düzalma sathbri,
dağdaxili çökakliklar (Badamlı, Tirkeş,
Əylis va s.), daha aşağılarda isa monoklinal silsib va tiralar, sinklinal platolar
yayılmışdır. Bunlarm yamaclarmda
bedlend va psevdokarst formalari inkişaf etmişdir. Yanm vilayat daxilinda
Daralayaz, Zangazur va Bərgüşad geo
morfoloji r-nlan ayrihr.
3. N a x ç i v a n ( O r t a A r a z )
ç ö k ə k l i y i y a r ı m v i l a y a t i dağatayi va Arazboyu düzanliklari ahata
edir. Akkumulyasiya prosesbri geniş
yayılmışdır. Düzanlikb dağlarm sarhadi
boyu ekstruziv kütlalar (Nahacir, Əlinca, İlandağ va s.) relyefda kaskin aks

olunmuş ayn-ayn giinbazvan yiiksaklikbr amala gatirir. Arazboyu alçaq tira
va platolarm yamaclarmda arid-denudasion relyef formalari (bedlend, psev
dokarst) geniş yayılmışdır. Yarımvilayatda Şarur, Nehram, Ordubad geomor
foloji r-nlan ayrihr.
Talış geomorfoloji vilayəti Talış d-rını (Talış, Peştasar va Burovar silsibbri)
va Lankaran ovalığını ahata edir. Relye
fin saciyyavi xüsusiyyətbrindən biri silsi
bbr arasmda geniş çökakliklarin (Yardımlı, Zuvand va s.) olmasidir. Burada
inversiya naticasinda yüksək dağlıqda
amala galmiş dağ-yarımsəhra va quru-çöl
iqlimi şaraitində arid-denudasion proses-

Əd.: Геоморфология Азербайджана. Б.,
1959; Azsrbaycan SSR-in fıziki coğrafiyası. В.,
1968; А н т о н о в Б. А. Геоморфология и воп
росы новейшей тектоники юго-восточной части
Малого Кавказа. Б., 1971; Б у д а г о в Б . А .
Геоморфология и новейшая тектоника ЮгоВосточного Кавказа. Б., 1973; y e n s o n u n
Геоморфология южного склона Большого Кав
каза. Б., 1973; Рельеф Азербайджана. Б., 1993.
Budaq Budaqov

Landşaftlar
Azərbaycan Respublikasmm təbii
şəraiti mürəkkəb olduğundan onun ərazisində inkişaf etmiş landşaftlar da

dir. Yura və Tabaşirin terrigen, karbonatlı, vulkanogen, vulkanogen-çökma
süxurlarından təşkil olunmuşdur. Sathi
çox yerda çılpaq qayalıq va çmqılhqdır.
Relyefi intensiv parçalanmışdır. Qravitasiya-denudasiya prosesbri saciyyavidir. Kar, taknavarı dara (troq), moren
buzlaq relyefi formalari yayılmışdır.
Dağlıq tundra iqlimina malikdir. Orta
temp-r yanvarda -15°C-dan -8,5°Cyadək, iyulda 4—9°C-dir. İllik yağmtı
800-1200 mm-dir. Böyük Qafqazda (Bazardüzü, Bazaryurd, Tufan va Şahdağ
zirvabrinda) 3800-3900 ;»-dan yiiksak
da iimumi sah. taqr. 6 km2 olan buzlaqlar var. Torpaq örtüyü inkişaf etməmiş-

B atabat gölü.

lari va müvafiq relyef formalari inkişaf
etmişdir. Silsilalar çay şəbəkəsi ila kəskin
parçalanmışdır. Onlarm suayırıcmda va
yamaclarmda düzalma sathlari geniş yayılmışdır. Şm. yamaclarmda sürüşmalar
müşahida edilir. Çay daralarinda çay terrasları, Lankaran ovalığına taraf yönalmiş yamaclarda isa dəniz terrasları amala
galmişdir. Çaylarm suayırıcıları nisbatan
hamar, çay daralarinin yamacları isa az
meyillidir. Vilayat daxilinda Lankaran,
Burovar, Yardımlı, Peştasar, Zuvand va
məxsusi Talış (silsib) geomorfoloji r-nları ayrılır.

müxtalifliyi ila saciyyalanir. Landşaftlar
dağlıq va düzənlik landşaftlarına bölünür. Bunlarm daxilinda isa bir sıra landşaft tiplari və yarımtipbri ayrılır.
Dağlıq landşaftları. 1. Y ü k s a k
dağlığın
nival
və q i s m ə n
n i v a l - b u z l a q l a n d ş a f t ı . Əsasən
Böyük Qafqazm (Baş Qafqaz silsibsi,
Yan silsib), qismən K içik Qafqazm
(Murovdağ, Zangazur silsibbri, Qarabağ vulkanik yaylasi va s.) taqr. 3000 отdan yiiksakda yerlaşan sahalarini ahata
edir. Dağlar struktur-denudasion, ni
val-buzlaq va erozion-buzlaq mənşəli-

dir. Çox seyrak qayalıq-çmqıllıq bitkilərina, yüksak dağlıq dırnaqlılarma (qayakeçisi, Dağıstan turn), bazi quş va gamirici növlarina rast galinir. Böyük Qafqa
zm Qusar, Qudyal, Əyriçay va s. çayları
buradan başlanır. Turizm va alpinizm
maqsadila istifada edilir.
2.
Yüksak
dağlığın
al p,
s u b a l p v a ç a m a n - ç ö l l andş a f t l. Böyük Qafqazda (Baş Qafqaz
silsibsi, Yan silsib) va Kiçik Qafqazda
(Şahdağ, Murovdağ, Zangazur va s. sil
sibbr, Qarabağ yaylasi) 2000-2200 ягdan 3000 от-adak hünd.-bri ahata edir.

Yura və Tabaşirin, əsasən, karbonatlıterrigen, vulkanogen, tufogen çöküntülərindən təşkil olunmuşdur. Şiddətli
parçalanmış relyefə malikdir. Dağlar
denudasion-struktur mənşəlidir. Bura
da vaxtaşırı güclü sellər yaranır. Sel ocaqları, əsasən, qayalıq və dağ çəmənlikləri
sahəsində yerləşir. Çay dərələri, əsasən,
bu landşaft sahəsində formalaşmağa
başlayır. İqlimi soyuqdur. Orta temp-r
yanvarda -12°C-dən -7°C-yədək, iyulda 8-17°C-dir. İllik yağmtı Böyük Qafqazın c. yamacında 1400-1600 mm, qalan sahələrdə 900 mw-ədəkdir. Əsasən,
çimli dağ-çəmən torpaqları yayılmışdır.
Dağıstan turu, qarapaça, bezoar keçisi,
gəmiricilər (qarsiçanı, dağsiçanı), kor
köstəbək, Qafqaz uları, Qafqaz tetrası,
kərkəz, qaya kərtənkələsi və s. məskunlaşmışdır. Alp, subalp çəmənləri və çəmən-çöl yarımtiplərinə bölünür. A 1 p
ç ə m ə n l ə r i 2400-2500m-dənyüksəkdə yerləşir. Bitkilərin boyu çox qısa,
növləri azdır. Alp çəmənlərindən aşağıda, 2000-2200 m -dən 2400-2500 /7?-ədək
hünd.-də, subalp çəmənbri zolağı uza-

nır. S u b a l p ç ə m ə n l ə r i növetilarmdan təşkil olunmuşdur. Ərazi şidbarib zəngin olan hündürboylu, əsasən,
dətli parçalanmış relyefə malikdir. Dağlar, əsasən, denudasion-struktur mənşəçox hissəsini yem otları təşkil edən çoxlidir. Dağ uçqunları və sürüşmələr geniş
illik bitkilərdən ibarətdir. Kiçik Qafqa
yayılmışdır. Selbr, əsasən, tranzit xazm subalp və alp çəmənləri Böyük Qafrakterlidir. Dik yamaclı dar və dərin dəqazdakmdan bir qədər kserofitliyi ib
fərqlənir. Ç э m ə n - ç ö 1 landşaft ya- rəbr səciyyəvidir. İqlimi soyuq və mülayim-istidir. Orta temp-r yanvarda
rımtipi Zəngəzur silsiləsində və Qarabağ
yaylasmda inkişaf etmişdir. Alp çəmən- -6°C-dən -2°C-yədək, iyulda 13-19°C,
illik yağmtı 600-1300 mm-dir. Qonur
lərindən yay otlağı, subalp çəmənbrindağ-meşə, çürüntülü-karbonatlı dağdən isə həm yay otlağı, həm də biçənək
meşə, tipik və yuyulmuş dağ-meşə torkimi istifadə edilir. Arıçılığın inkişafı
üçün əlverişli sahədir.
paqları, Talış d-rmda podzollaşmış tor3.
O r t a d a ğ l ı ğ ı n e n l i y a r - paqlar və dağ-sarı torpaqlar yayılmışdır. Meşələrin çox hissəsində, xüsusib
p a q l ı meşə və m e ş ə d ə n son1400-1600 m hünd.-də Şərq fıstığı, yur a k ı ç ə mə n - k o l l a n d ş a f t ı . Bu
xarı lıissəbrdo isə Şərq palıdı, bəzi yerlandşaft respublikanın dağlıq landşaft
brdə tozağacı və ağcaqaym ağacları
zonaları arasında daha geniş yer tutur.
üstünlük təşkil edir. Daha yuxarılarda
Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz (Naxçivan
meşəbr seyrəbrək subalp çəmənləri
MR-in sahəsi istisna olmaqla) və Talış
d-rının yamaclarmda təqr. 1200 m-dən
landşaftına keçir. Meşə landşaftının yu1800 т-э, bəzi yerbrdə 2000-2200 m-ə- xarı hissəsində rütubətsevən, aşağı hissəsində isə quraqlığadavamlı ağac növbri
dək hünd.-bri əhatə edir. Yura və Tabayayılmışdır. Atm. yağıntılarınm mövşirin əhəngdaşı, qumdaşı, gilli şistbrinsümbr üzrə bərabər paylanmaması orta
dən, Üçüncü Dövrün gillicələrindən,
dağlıqda meşəbrin inkişafmm və onlaqumlarmdan, vulkanogen-çökmə süxur-

rm yayılma dərəcəsinin müxtəlifliyinə
səbəb olmuşdur. Meşənin intensiv qırılması çəmən və əsasən, meşədən sonrakı
kollarla qarışıq müxtəlif ot bitkibri ib
əvəz olunmasma şərait yaratmışdır. Bu
landşaft heyvanlarla, xüsusilə dırnaqlılar və quş növbri ilə zəngindir. Maral,
cüyür, çöldonuzu, boz ayı, müxtəlif növ
dəb və s. yayılmışdır. Bir çox ağac növbri meşə və ağac emalı sənayesi üçün
xammaldır. Yabanı meyvə yığılır.
4. O r t a d a ğ l ı ğ m dağ-ks er o f i t l a n d ş a f t ı . Naxçivan MR-də
(Zəngəzur və Dərəbyəz silsilələrində),
qismən Talış d-rında (Talış və Peştəsər
silsibbrinin q. və c.-q. hissələrində) inkişaf etmişdir. Başlıca olaraq Paleogenin vulkanogen, vulkanogen-çökmə
süxurları üzərində yaranmışdır. Nax
çivan MR-də təqr. 1100 w-dən 2000 mədək, Talış d-rmda dağarası çökəklikbrdə 1300 «7-dən 1900 /?;-ədək hünd.-bri əhatə edir. Naxçivan MR-də soyuq
iqlim, Talış d.-rmda yarımsəhra və quru
çöl iqlimi hakimdir. Orta temp-r yan
varda -5°C-dən -4°C-yədək, iyulda
18°C-dən 25°C-yədəkdir. İllik yağıntı
Naxçivan MR-də 400-500 mm, Talış
d.-rında 300-400 тт-эdəkdir. Нэг iki
ərazidə yaym quraq keçməsi kserofit
andşaftın э т э Ь gəlməsinə sobob olmuşdur. Dağ-şabalıdı və qəhvəyi dağmeşə torpaqları yayılmışdır. Bitkisi
dağ-kserofit (friqanoid) tiplidir (gəvən,
tıstıs və s.). Canavar, tülkü, dovşan,
daşlıq dələsi, müxtəlif növ siçan, ular,
boz kəklik və s. səciyyəvidir. Heyvandarlıq, əkinçilik, bağçılıq və arıçılıq inkişaf etmişdir.
5 . A l ç a q d a ğ l ı ğ m ç öl , qismən me ş ə - ç ö l l a n d ş a f t ı . Böyük Qafqazm с. yamaclarmda, Kiçik
Qafqazm kənar hissələrində, Talışda
Burovar silsibsinin şm.-q.-ində (əsasən,
Cəlilabad r-nu ərazisində) 100-150 mbn 1000 т-эdək hünd.-bri əhatə edir.
Tabaşir (Kiçik Qafqaz) və Neogenin
(Böyük Qafqaz) doniz karbonatlı-terrigen, kontinental-allüvial çöküntübrindən toşkil olunmuşdur. Relyefi strukıur-erozion və arid-denudasion-struktur mənşəlidir. Səthi güclü və orta dorəcədə parçalanmışdır. İqlimi mülayimistidir. Orta temp-r yanvarda -3°C-dən
+2°C-yədək, iyulda 19°C-dən 24°Cyədəkdir. İllik yağıntı 400-600 mm-dir.
Dağ tünd-şabalıdı, dağ boz-qəhvəyi,
qəhvəyi dağ-meşə torpaqları yayılmışdır. Bu landşaft üçün daşdayan, yovşan-daşdayan və yovşan-daraqotu kimi

çöl və yarımçöl bitkibri səeiyyəvidir. Ca
navar, tülkü, dovşan, çölsiçam, kəklik və
s. var. Qış otlağı kimi istifadə edilir.
6.
Alçaq d a ğ lığ ın yarım
s ə h r a l a n d ş a f t ı . Qobustanda,
Ceyrançöldə, Bozdağ (Gəncə Bozdağı)
silsibsində, Acmohur çölü və onun ətrafmda, 50-100 m-dən 1000 т-эdək
hünd.-bri əhatə edir. Neogenin dəniz və
kontinental çöküntülərindən təşkil
olunmuşdur. Mülayim-isti, yarımsəhra
və quru çöl iqliminə malikdir. Orta
temp-r yanvarda -3°C-dən -l°C-yədək,
iyulda 19°C-dən 26°C-yədəkdir. İllik
yağıntı 200-400 mm-dir. Qəhvəyi, açıqqəhvəyi, boz-qonur torpaqlarda yarımsəhra bitkibri üstünlük təşkil edir. Qış
otlağıdır.

1900 тт-э qədərdir. Karbonatlı və ti
pik qəhvəyi dağ-meşə, Talış zonasmda
podzollaşmış dağ-sarı torpaqlar geniş
-yayılmışdır. Meşəbrin növ tərkibi çox
müxtəlifdir. Böyük Qafqaz hissəsində
palıd və vobs, Talış zonasmda Hirkan
tipli relikt növbr - dəmirağac, şabalıdyarpaq palıd, azat vo s. üstünlük təşkil
edir. Cüyür, çöldonuzu, dələ, oxlu kirpi,
süleysin, qırqovul, kəklik və s. var. Meşə olmayan sahəbr heyvandarlıqda və
bitkiçilikdə istifadə olunur.
8. Ö n d a ğ l ı ğ t n
kserofit
v a ç ö l l a n d ş a f t ı . Bu landşaft
tipi Qusar maili düzənliyinin ş.-ində.
Ceyrançöl və Acmohur ön dağlığmm c.
kənarında və s. ərazilərdə inkişaf etmişdir. 100 m-dən 1100 т-э qədər hünd.-

7.
D a ğ ə t ə k l ə r i n i n e n l i - bri əhatə edir. Neogenin dəniz karboy a r p a q l ı meş ə l a n d ş a f t ı . Bönatlı-terrigen, kontinental-allüvial çöyük Qafqazm c.-ş. hissəsinin şm. yaküntülərindən təşkil olunmuşdur. Dağlar arid-denudasion struktur mənşəlimacmda və Talış d-rınm alçaq dağlıq
hissəbrində inkişaf etmişdir. 100-300 dir. Bedlend, yarğan-qobu şəbəkəsi, gil
karstı inkişaf etmişdir. İqlimi mülayimш-ədək hünd.-bri əhatə edir. Əsasən,
istidir. Нэг iki sahədə yay quraq keçir.
Kaynozoyun əhəngdaşı, gil, qumlu-gilli
çöküntübrindən, çaqıl daşlarmdan təşOrta temp-r yanvarda -2°C-dən 0°Ckil olunmuşdur. Relyefi Qusar maili dü- yədək, iyulda 19°C-dən 23°C-yədəkdir.
İllik yağıntı 500-600 mm-dir. Dağ şabazənliyi hissəsində akkumulyativ-denulıdı, dağ boz-qəhvəyi, boz-qonur və s.
dasion, Dəvəçi r-nu sahəsində strukturtorpaqlar yayılmışdır. Bitkibri yarımerozion, Talış zonasında denudasionsəhra tiplidir (ardıc, saqqızağacı, qarastruktur mənşəlidir. İqlimi mülayimtikan kolları va s.). Canavar, tiilkii,
istidir. Orta temp-r yanvarda -3°C-dən
dovşan, çölsiçanı, kəklik, turac və s.
+2°C-yədək, iyulda 18°C-dən 26°Cvar. Relyefi əlverişli olan sahəlordo bağyədəkdir. İllik yağıntı Böyük Qafqaz
çılıq inkişaf etmişdir.
hissəsində 600 тт-э, Talış zonasında

Düzonfıfc fandşaftları. 9. О v а 1 1 qd ü z ə n l i k l ə r ı ' n m e ş ə-ç ə m ə n
l a n d ş a f t ı . Qanıx-Əyriçay çökəkliyində, Lənkəran ovalığının c., SamurDəvəçi ovalığının şm.-q. hissəsində
(Şollar düzü), dəniz sahillərində -27 теdan 200 m-ədək hünd.-ləri əhatə edir.

vuşduğu c. hissəbrini, gətirmə konuslarım, konuslararası çökəklikləri, terrasları və allüvial-prolüvial düzənlikləri
əhatə edir. Mülayim-isti yanmsəhra və
quru çöl iqliminə malikdir. Orta temp-r
yanvarda -2°C-dən -l°C-yədək, iyulda
25°C-dən 27°C-yədəkdiı\ İllik yağıntı

Ovalıq-düzənlikbrin meşə-çəmən landşaftı.

sahəyə malikdir (ərazinin təqr. 25%-i).
Kür-Araz ovalığınm çox hissəsini,
Naxçivan MR-in Arazboyu düzənlikbrini, Abşeron y-a-nı və Samur-Dəvəçi
ovalığmm c.-ş. yarısım əhatə edir. Hünd.
-27 ш-dən (Xəzər dənizi sahilində)
600-1000 т-э (Naxçivan MR-də) qədərdir. Antropogenin allüvial-prolüvial,
Holosenin allüvial, prolüvial-delüvial
çöküntübrindən təşkil olunmuşdur. Mülayim-isti yarımsəhra və quru çöl iqlimiпэ, Naxçivan MR-in Arazboyu düzənlikbrində isə soyuq yarımsəhra və quru
çöl iqliminə malikdir. Нэг iki sahədə
yay quraq keçir. Orta temp-r yanvarda
1- 4°C, Naxçivan MR-in Arazboyu düzənliklərində -4°C-dən 2°Ç-yədək, iyul
da, müvafıq olaraq, 21°C-dən 27°C və
23°C-dən 28°C-yədəkdir. İllik yağmtı
130 mm-dən 300 тт-э qədərdir. Bozçəmən, boz, boz-qonur və s. torpaqlar
yayılmışdır. Yovşanlı, kəngizli, yovşanlı-şoranotulu, gəvənli yarımsəhra bitki
bri üstündür. Bu landşaft tipi daxilinda
çəmən-bataqlıq (Kür çayı yatağı boyundakı çalalarda, qrunt sularmm səthə
çıxdığı yerbrdə, axmazlarda və s.), şorakət (okean səviyyəsindən alçaqda yerbşən sahələrdə) landşaft yarımtipləri də
ayrılır. Ceyran, canavar, tülkü, boz dovşan, müxtəlif qumsiçanı, qırqovul, tu
rac, kəklik və s. var. Ərazi antropogen
təsirlərə məruz qalmışdır, çox hissəsi

Antropogenin allüvial-prolüvial, dən'ız- 400 тт-э yaxındır. Çəmən-boz-qonur,
şorlaşmış boz və açıq-şabalıdı torpaqlar
kənarı hissələrdə isə Holosenin dəniz
yayılmışdır. Əsas bitki qruplan yovşançöküntülərindən təşkil olunmuşdur. iq
daşdayan, yovşan-daraqotudan ibarətlimi Şollar düzündə mülayim-isti yarımsəhra və quru-çöl, qalan yerbrdə müla- dir. Canavar, tülkü, müxtəlif qumsiçanı,
yim-istidir. Orta temp-r yanvarda
-2°C-dən +5°C-yədək, iyulda 20°C-dən
26°C-yədəkdir. İllik yağmtı Şollar
düzündə 300-400 mm, Qamx-Əyriçay
çökəkliyində 600-900 mm, Lənkəran
ovalığının c.-q.-ində 1400 тт-э qədərdir. Qrunt suları səthə yaxındır. Şollar
düzüvvdə äUvvvvaI çəmən-meşə, QamxƏyriçay çökəkliyində allüvial çəmən və
allüvial çəmən-meşə torpaqları, Lanka
ran ovalığında isə podzollu və qleylipodzollu sari torpaqlar yayılmışdır.
Meşələrin növ tərkibi müxtəlifdir. Qanıx-Əyriçay çökokliyi və Samur-Dəvəçi
ovalığı meşələrində palıd, vələs, qarağac, yalanqoz və s., Lənkəran ovalığında isə şabalıdyarpaq palıd, dəmirağac,
azat və digər ağac növləri üstünlük təşÖn dağlığın kserofit və çöl landşaftı.
kil edir. Çöldonuzu, canavar, oxlu kirpi,
süleysin, qırqovul və s. var. Tütünçülük,
meyvəçilik, tərəvəzçilik və s. inkişaf et- qırqovul, kəklik, turac və s. var. Suvarşumlanmışdır. Pambıqçılıq, üzümçülük,
ma əkinçiliyi inkişaf etmişdir. Qış otlağıbağçılıq, heyvandarlıq inkişaf etmişdir.
mişdir. Lənkəran ovalığmda subtropik
Azərbaycan Respublikasında təbii
dır.
bitkibr (çay, sitrus bitkiləri) becərilir.
landşaftların yüksəkliyə göro dəyişilmə10.
Düzənliklərin
qurul l . O v a l ı q l a r ı n və da ğar asində Böyük və Kiçik Qafqaz, Talış
sı d i i z ə n l i k l ə r i n y a r ı m s ə h r a
çöl
l a n d ş a f t ı . Gəncə-Qazax
(Lənkəran), Naxçivan M R landşaft
düzənliyini, Şirvan düzünün şm., M il və
1a n d ş a f 11. Azərbaycan RespubliQarabağ düzbrinin alçaq dağlığa qokasındakı bu landşaft zonası эп geniş strukturu qrupları ayrılır. Böyük və Ki-

Qızılqaya dağınm Xınalıqdan görünüşü.

çik Qafqazın landşaft strukturunda alçaq dağlıqdan yüksək dağlığa doğru yarımsəhra, dağ çölbri, dağ meşələri, dağ
çəmənləri və nival landşaft qurşaqları
bir-birini əvəz edir. Bunlardan fərqli ola
raq Talışda landşaft inversiyası baş verir
alçaq dağlığm meşə landşaftı yüksəkliyə doğru dağ-kserofit landşaftma keçir.
Düzənlikbrin meşə-çəmən landşaft
strukturunda iqlimin quraq keçməsi əsas
rol oynayır. Naxçivan MR-in Arazboyu
iüzənliklərinin yarımsəhra və orta dağlıq
issəsində quru çöl, yüksək dağlıq hissəində dar zonada dağ çəmənləri, ondan
üksəkdə isə nival qurşaq yerbşir.
Əd.: В u d a q о v В . Ə. Azərbaycan SSR-in
'əbli landşaftları və onların qorunması. B., 1974;
М у с е и б о в M. A. Ландшафты Азербай
джанской ССР (особенности горизонтальной
ц.^фференциации и эволюция ландшафтов).
Б., 1981; Б у д а г о в
Б. А. , М и к а и л о в
А . А. Развитие и формирование ландшафтов
Юго-Восточного Кавказа в связи с новейшей
тектоникой. Б.. 1985; Б у д а г о в Б. А. Совре
менные естественные ландшафты Азербай
джанской ССР. Б., 1988, B u d a q o v B. Ə.
Azərbaycan təbiəti. В., 1988.
Buduq Budaqov

İqlim
Azərbaycan Respublikası subtropik
qurşağın şm. kənarmda yerbşir. Ərazinin coğrafi mövqeyi, relyefmin mürəkkəbliyi, Xəzər dənizinə yaxmlığı, il ərzində Yer səthinə düşən günəş enerjisinin bolluğu, onun müxtəlif mənşəli hava
kütbbrinin təsiri altmda olması və s.
amilbr burada geniş iqlim müxtəlifliyiпэ səbəb olmuşdur.
İqlim əmələgətirici amillər. Azərbaycan Respublikası ərazisində iqlim əməbgətirici amilbrdən onun səth quruluşu
(relyefı), günəş radiasiyası və atm. dövranınm xüsusiyyətbri mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
S ə t h q u r u l u ş u . Əsasən, dağlıq ölkə olan Azərbaycan Respublikasınm ərazisi Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz,
Talış və İran dağları ib əhatə olunmuşdur. Böyük və Kiçik Qafqaz dağ sistembri arasmda yerləşən Kür çökəkliyi,
xüsusib onun əsas hissəsini təşkil edən
Kür-Araz ovalığı ş.-э doğru genişbnərək Xəzər dənizinin altma keçir. Respublikanm şm.-mda yerbşən Böyük
Qafqaz d-n ölkə ərazisini şm.-dan gəbn
soyuq hava kütbbrinin birbaşa təsirindən qoruyur və nəticədə əksər düzənlik

və dağətəyi ərazilərində, əsasən, quru
subtropik iqlim formalaşır. Ölkə ərazisini с.-dan əhatə edən digər dağ sistembri də hava dövranı proseslərinə böyük
təsir göstərir. Səth quruluşunun müxtəlifliyi iqlim ünsürbrinin qeyri-bərabər
paylanmasma, şaquli iqlim qurşaqlarınm yaranmasma və s. səbəb olur.
G ü n ə ş r a d i a s i y a s ı . Azərbaycan Respublikasmın düzoıılik və dağətəyi əraziləri günəşli günbrin çoxluğu
ib səciyyələnir. Kür-Araz ovalığı, Abşeron у-a və digər düzənlik və dağətəyi
ərazilərdə günəşli saatların illik miqdarı
2200-2400 saat, Naxçivan MR-in Araz
boyu düzənliklərində isə 2600-2800 saut
təşkil edir. Orta dağlıq zonada buludluluğun artması nəticəsində günəşli saatlarm miqdarı azalır və 1900-2200 saat
arasmda dəyişir. Yüksək dağlıq zonada
həmin kəmiyyət yenidən artır və 3000
ш-dən yüksəklikdə 2200-2500 saata çatır. Ümumi günəş radiasiyasının illik
miqdarı Kür-Araz ovalığında 128-132
kkal/sm2-dir. Dağlara doğru 120-124
kkal/sm2-3dək azalır (dəniz səviyyəsindon təqr. 500-600 m-ədək), sonra yenidən artaraq Böyük və Kiçik Qafqazm
yüksək dağlıq zonalarmda (3000 » 7-dən
yüksəkdə) 140-150 kkal/sm2 təşkil edir.

Naxçivan MR-də Arazboyu düzənliklərdə ümumi giməş radiasiyasının illik
miqdarı 148 150 kkal/sm2, yüksək dağlıq zonada isə 152-160 kkal/sm2 olur.
Radiasiya balansınm illik miqdarı
ölkənin düzənlik vo dağətəyi ərazibrində 40-50 kkal/sm2 (Lənkəran təbii
vilayətində 50-60 kkal/sm2), yüksək
dağlıq ərazibrdə isə 15-25 kkal/sm2 təşkil edir.
A t m o s f e r d ö v r a n ı . Azərbaycan Respublikası ərazisində iqlimin formalaşmasma Arktika (Kara və Skandinaviya), mülayim enliklərin soyuq kontinental (Sibir) vo dəniz (Azor) antisiklonları, tropik enliklərin isti subtropik
antisiklon və cənub siklonları, Mərkəzi
Asiya üzərində yaranan antisiklon, həmçinin yerli atm. prosesbri təsir göstərir.
Bu hava kütbbri səth quruluşunun təsiri nəticəsində ölkə ərazisinə müxtəlif istiqamətlərdən daxil olur. Beb ki, soyuq
kontinental və dəniz hava kütbbri
Böyük Qafqaz dağlarını aşıb keçə bilmədiyindon respublikanm orazisino ş.-dən Xəzər dənizi üzərindən, q.-dən - Qara dəniz və Gürcüstan üzərindən, bəzi hallarda
isə hər iki tərəfdən daxil olur. Kiçik Qaf
qaz, Talış və İran dağları с.-dan gələn
isti hava kütlələrinə kifayət qədər mane
olmasa da, onlarm xüsusiyyətlərinin
dəyişməsinə və atm. prosesbrinin dinamikasma müəyyən təsir göstərir.
İqlimin əsas ünsürləri. Azərbaycan
Respublikası ərazisində havanın tempru, yağıntılar, rütubətlilik, buxarlanma,
buludluluq, kübk rejimi əsas iqlim
ünsürbrini təşkil edir.
H avan ın temperaturu.
Azərbaycan Respublikası hava temprunun rejimi və ərazi üzrə paylanma
qanunauyğunluğu bura daxil olan ha
va kütbbrinin xüsusiyyətindən, ərazinin relyefindən və Xəzər dənizinin ayrıayrı r-nlara yaxmlığmdan asılı olaraq
formalaşır. Xəzər dənizi yayda sahilboyu ərazilərdə (dənizdən təqr. 20 kmədək) havanın temp-runu bir qədər
azaldır, qışda isə artırır. Eyni zamanda,
dəniz Mərkəzi Asiyadan daxil olan isti
hava kütbbrinin temp-runu müəyyən
qədər yumşaldır. Havanın orta illik
temp-ru Kür-Araz ovalığmda, Abşeron
y-a-nın c. sahilboyu zonasında, о cümlədən, Lənkəran ovalığında 14-15°C olur.
Dağlara doğru havanm temp-ru azalaraq 2000 m yüksəklikdə 4-5°C, 3000 m
yüksəklikdə isə 1-2°C təşkil edir.
İlin эп soyuq ayında (yanvar) düzənlik və dağətəyi ərazilərdə havanm orta

rində 60-70, Böyük Qafqazm с. yamacıaylıq temp-ru 0°C-dən aşağı düşmür.
nm orta dağlıq hissəsində isə 170 günə
Abşeron у-a və ondan с.-da yerləşən sa
çatır. Yağmtının эп böyük gündəlik
hilboyu ərazilər və adalarda hətta 3-4°C
maks.-u Talış d-rında (334 mm , Bibsər)
təşkil edir. Yüksəklik artdıqca havanın
və Böyük Qafqazm c. yamacmda (198
temp-ru azalır və dəniz səviyyəsindən
mm, Əlibəy) qeydə almmışdır. Leysan
2000 m yüksəklikdə -6°C-dən -5°Cyədək (Naxçivan MR-də -7°C), 3000 m
yağışlarm intensivliyi dəqiqədə 1-2, bəyüksəklikdə isə təqr. -13°C-dən -12°Czən isə 3 тт-э çatır. Düzənliklərdə yağmtmm təqr. 4/5-ü, dağlarda isə V3-i yağış
yədək olur. İlin эп isti ayında (iyul) ha
vanm orta temp-ru Kür-Araz ovalığmhalmda düşür. Düzənliklərdə qar örtüyii
da, əsasən, 26-27°C, digər düzənliklərdə
davamlı olmur və ayrı-ayrı illərdə, ümumiyyətlə, müşahidə edilmir. Böyük və
və dağətəyi ərazibrdə isə 24°C-dən aşağı
Kiçik Qafqazda qar örtüklü günbrin sadüşmür. Dağlarda havanm orta aylıq
temp-ru 2000 m yüksəklikdə təqr.
yı orta dağlıqda 80-120, yü^csək dağlıq14-16°C, 3000 ııı-də 8-10°C təşkil edir.
da 250-yə çatır. Qar xəttindən yuxarılarHavanın temp-runun mütbq maks.
da isə qar örtüyü daimi səciyyə daşıyır.
(+46°C) və min. (-32°C) qiymətləri kəsHavanın
rütubətliliyi.
kin kontinental iqlimi ib seçibn
Havanın mütbq rütubətliliyinin orta
illik miqdarı Kür-Araz ovalığında 11Naxçivan MR-in Arazboyu düzənliklə12 mb (su buxarmm təzyiqi), Xəzərsahirində müşahidə edilmişdir.
A t m o s f e r y a ğ m t ı l a r ı . Azərli zonada 14-15 mb təşkil edir. Dağlarda
baycan Respublikasmda atm. yağıntılayüksəklik artdıqca onun qiyməti azalır,
1000 m yüksəklikdə təqr. 9 mb, 2000/»
rı, əsasən, hava kütbbrinin əraziyə
müdaxibsi ib əlaqədardır. Yağmtıların
yüksəklikdə 6-7 mb təşkil edir. Naxçi
van MR-də mütbq rütubətliliyin miqmiqdarını, mövsümi və illik paylanmasıdarı aşağıdır və Azərbaycan Respublinı hava kütbbrinin ərazinin relyefi və
Xəzər dənizi ib qarşılıqlı əlaqəsi
kasmın digər ərazibrinin müvafiq yüksəmüəyyən edir. Burada эп az orta illik
klikbrinə nisbətən 1-1,5 mb azdır. Mütyağıntı (150-200 тт-dsn az) Qobustabq rütubətliliyin ən yüksək qiyməti yay
aylarma (iyul-avqust) düşür. Həmin
nin c.-ş.-ində və Abşeron y-a-nın с. sahilində müşahidə edilir. Kür-Araz ovagöstərici dənizsahili ərazibrdə və Qanıxlığının mərkəzi və ş., Samur-Dəvəçi ovaƏyriçay vadisində 20-24 mb, 3000 ııı
lığınm c.-ş., Naxçivan MR-in Arazboyu
yüksəkliklərdə isə 8-10 mb təşkil edir.
düzənlikbrində də illik yağıntılarm miq- Yanvarda düzənlik ərazilərdə qiyməti 6
darı 300 mm-dən azdır. Bu kəmiyyətlər
mb-a, 1500 m yüksəkliklərdə isə təqr. 3
Xəzər dənizi sahillərindən q.-э və düzən- отб-adək azalır. Ən aşağı qiymət Naxçi
liklərdən dağlara doğru tədricən artır.
van MR-də - düzənlik ərazilərdə 4 mb,
Dağlarda yağmtılar müəyyən yüksəkdağlarda isə daha az müşahidə edilir.
liyə qədər (Böyük və Kiçik Qafqazda
Havanm orta illik nisbi rütubətliliyi2600-2800 m, Naxçivan MR-də 2600- nin эп yüksək qiyməti dənizsahili (753000 m) artır, sonra isə tədricən azalır.
80%), эп aşağı qiyməti isə Naxçivan
MR-də, Böyük və Kiçik Qafqazm yükBu ərazilərdə illik yağıntılarm maks.
miqdarı Böyük Qafqazm с. yamacmda
sək dağlıq ərazilərində (55-65%) müşahido edilir. Yayda эп aşağı nisbi rütubət1400- 1600 mm, şm.-ş. yamacmda 800
mm, Kiçik Qafqaz və Naxçivan MR-də lilik Naxçivan MR-də (35-50%), Talışm
800-900 mm, Talış d-rında isə 1700— yüksək dağlıq ərazibrində (50-55%) və
Kür-Araz ovalığında (50-60%) qeydə
1800 mm təşkil edir.
alınır. Ən yüksək kəmiyyət dənizsahili
Respublikanm digər dağlıq bölgəərazibrdə, Böyük vo Kiçik Qafqazm
lərindən fərqli olaraq Talış d-rmda
yüksək dağlıq hissələrində (60-85%) müyüksəklik artdıqca yağıntılarm miqdarı
şahidə edilir. Qış aylarmda эп yüksək
azalır və yüksək dağlıqda (2000 m-dən
göstərici dənizsahili, эп aşağı göstərici
yüksək) 250-300 mm təşkil edir. Yağmtılarm çox hissəsinin ilin isti dövrünə
isə yüksək dağlıq ərazilər üçün səciyyə(aprel-oktyabr) təsadüf etməsinə bax- vidir.
mayaraq, yay ayları quraq keçir və hətMümkün
buxarlanm a.
ta yağmtılarm bolluğu ib seçibn LənkəMümkün buxarlanmanm эп böyük orta
ran-Astara zonasında illik normanın
illik qiyməti Naxçivan MR-də Araz
5-15%-ni təşkil edir. Yağıntılı günbrin
boyu düzənliklər (1200-1400 mm və da
orta illik sayı Kür-Araz ovalığında və
ha çox) və Kür-Araz ovalığı (1000-1200
Naxçivan MR-in Arazboyu düzənlikləmm) üçün səciyyəvidir. Respublikanm
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digər ovalıq və düzənlikbrində həmin kəmiyyət 800-1000 mm arasmda dəyişir.
Dağlıq ərazibrdə yüksəklik artdıqca bu
göstərici orta dağlıqda 300-400 mm,
yüksək dağlıqda isə 200 mm təşkil edir.
B u l u d l u l u q . Buludluluğun rejinıi və paylanması hava dövranı prosesb
ri və ərazinin mürəkkəb səth quruluşu ib
laqədardır. Buludluluğun illik gedişi və
razidə paylanması müxtəlifdir. Ən çox
'uludluluq qışda müşahidə edilir. Maks,
uludluluq yüksək dağlıqda, əsasən,
, ıza və yaym əvvəlinə, orta dağlıqda və
uismən də dağətəyi zonada yaza və
vıza. düzənlikbrdə, xüsusib dənizsahili zonada qışa və yaza, min. buludlu
luq isə yüksək və orta dağlıqda qışa,
düzənliklərdə və dağətəyi zonada yaya
təsadüf edir. Düzənliklərdə və dağətəyi
zonada yayda havalar uzun müddət azbuludlu və buludsuz keçir. Bəzi illərdə
yayda Naxçivan MR-in Arazboyu
düzənliklərində buludluluq müşahidə
edilmir.
K ülək
r e j i m i . Azərbaycan
Respublikasmm ərazisi üçün, əsasən,

HAKİM KÜLƏKLƏRİN
İSTİQ AM ƏTLƏRİ

ı j

iyulda
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yanvarda

relyeflə atm. dövranı prosesbrinin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində formalaşan
kübkbr səciyyəvidir. Lənkəran ovalığmda ilin isti dövründə şm. və c.-ş., so
yuq dövründə isə q. və şm.-q. kübkbri
üstünlük təşkil edir. Dənizsahili zonada
ilin isti dövründə gündüzbr qurunun içərisinə doğru 30-40 km. gecələr isə dənizin içərisinə doğru 20 кт-эdək irəliləyən
kübkbr osir. Azərbaycan Respublika
smda эп güclü kübklər ilin bütün fəsillərində əsən və xəzri adı ib tanmmış şm.
kübkbridir. Bu kübkbr şm.-dan gələn
və Böyük Qafqaz d-rı ib qarşısı kəsilən
hava kütbbrinin Xəzər dənizinin q. sahili boyunca Abşeron y-a-na tərəf sıxışdırılması nəticəsində yaranır; sürəti 10
m/san-d3n çox olur, bəzən 40-42 m/satıуэ çatır və ildə təqr. 100 dəfə təkrarlanır.
Adətən 1-3 gün, bəzən 1 həftə və daha
çox davam edir. Güclii kübkbrdən biri
də c. kübyi gilavardır; əsasən, Abşeron
zonası üçün səciyyəvidir. İran, İraq, Or
ta Asiya üzərində yüksək, Şimali Qafqaz
və Orta Xəzər üzərində alçaq təzyiq sahələri yarandıqda э т э Ь gəlir. Xəzridən

Q ll

Yağıntıların orta aylıq miqdarı (mm-lə)

istidir. Sürəti bəzən 20-24 m/san-yə çatır. Azərbaycan Respublikasmda эп isti
və quru külək ağ yeldir; düzənlik və dağətəyi yerbrdə müşahidə olunur. Ağ yel
əsdiyi zaman havanm temp-ru bəzən
40-42°C-yə qalxır, nisbi rütubətlilik
10-30%-ə enir. İsti və quru küləklərdən
biri də ilin soyuq dövründə əsən fyon
kübyidir. Böyük və Kiçik Qafqaz, Talış
d-rmı aşaraq aşağıya doğru hərəkət edən
hava kütbbrinin adiabatik qızması nəticəsində yaramr. Dağlıq r-nlar üçün ilin
bütün vaxtı əsən dağ-dərə kübkbri (yay
da daha foal olur) səciyyəvidir. Azərbaycan Respublikasmda ilin müxtəlif fəsillərində əsən kübkbr (Araz çayı dorosindo
silyan, Kür çökokliyinin q. hissasindo qarayel və s.) də miişahido olunur.
İqlim tipbri. Respublikada hava
temp-runun və atm. yağmtılarmm paylanması və rejimi xüsusiyyətbri, həmçinin rütubətbnmə şəraiti nəzərə alınaraq
Yer kürəsindəki 11 iqlim tipindən
(V.P.Keppen təsnifatı) 8-inin burada olduğu тйэууэп edilmişdir. Bu tipbrin
çoxu yarımtipbrə bölünür:
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Çəmən-bataqlıq və bataqlıq

Səttar Bəhlulzacb.“Torpağm arzusu”.

П

К

]. Yanmsshra və guru çöl iqlimi.

lanmanm 100-150%-ini və bundan da ço-

əsasən, mərkəzi aran r-nlarını (Kür çökəkliyində hünd. 400 /w-ədək olan sahələr), Samur çaymm mənsəbindən Qızılağac körfəzinədok Xəzəryanı zonanı,
Naxçivan MR-in Arazboyu düzənliklərini, Talışın qapalı dağarası çökəkliklərini (1000 w-dən yüksəkdə) əhatə edir.
tllik yağmtı mümkün buxarlanmanın
15-50%-ini təşkil edir. Qışı, əsasən,
mülayim (Arazboyu düzənliklərdə və
Talışm qapalı dağarası çökəkliklərində
soyuq) keçməsi ilə fərqlənir. Yayı qızmardır, bəzi günbr havanın temp-ru
40°C-dən yuxarı olur.
2. Qışı quraq keçən mülayim-isti iq
lim Böyük Qafqazm с. yamacınm alçaq
dağlıq zonasmda (1000 ш-ədək hünd.də), Qanıx-Əyriçay çökokliyində (200500 m), Kiçik Qafqazın şm. və ş. yamac
larmda (400-1500 m hünd.-də) yayılmışdır. Burada illik yağmtı mümkün buxarlanmanm 50-100%-ini təşkil edir. Qışı
yumşaq, az yağmtılı, yayı mülayim-istidir.
3. Yayı quraq keçən mülayim-isti iq
lim, əsasən, Lənkəran-Astara zonasım
əhatə edir. İllik yağıntı mümkün buxar-

xunu təşkil edir. Qışı yumşaq, yayı mülayim-isti və quraq, payızı çox yağmtılı
keçir. May aymdan avqustun ortalarınadək yağış az yağır və tez-tez quraqlıq
olur.
4. Qışı quraq keçən soyuq iqlim Böyük Qafqazın şm.-ş. yamacı (1000- 2700
m) və Kiçik Qafqazm orta və yüksək
dağlıq (1400-2700 m) hissəsi üçün səciyyəvidir. İllik yağmtı mümkün buxarlanmanm 75-100%-inə bərabərdir. Yayı
sərin, qışı nisbətən az sərt keçir.
5. Yayı quraq keçən soyuq iqlim
Naxçivan MR-in orta və yüksək dağlıq
zonasmı (1000-3000 m) əhatə edir. İllik
yağmtı mümkün buxarlanmanm 50100%-ini təşkil edir. Qışı soyuq və qarlı,
yayı sərindir.
6. Yağmtısı bərabər paylanan mülayim-isti iqlim Böyük Qafqazm с. (6001500 m ) və şm.-ş. (200-500 m) yamaclarındakı meşə zonasım əhatə edir. İllik
yağıntı c. yamaclarda mümkün buxarlanmamn 75—100%-ini, şm.-ş. yamaclar
da 50-100%-ini toşkil edir. Qışı yumşaq,
yayı mülayim-istidir.

7. Bütün fəsillsrdə bol yağmtıfı soyuq
iqlim yalnız Böyük Qafqazm с. yamacları (1500-2700 m ) üçün səciyyəvidir. Yuxarı meşə, subalp və alp zonalarmı aha
ta edir. İllik yağmtı mümkün buxarlanmadan 150-200% çoxdur. Qışı soyuq,
yayı sərindir.
8. Dağlıq tundra iqlimi Böyük və Kiçik Qafqazm 2700 m-dən (Naxçivan
MR-də 3200 да-dən) yüksək sahəbrini
əhatə edir. Yağmtı mümkün buxarlanmadan 150-200% və daha çoxdur. Qışı
və yayı soyuq keçir. Bəzi yerbrdə qar bir
ildən о biri ib qalır.
Əd.: Климат Азербайджана (Ред. М а д а т з а д е А. А. , Ш ы х л и н с к и й Э. М. ) . Б.,
1968; M ə d a t z a d s Ə . A . Şərqi Qafqazm təbiisinoptik iqlim fasilləri. В., 1973; Azarbaycan SSRin istilik balansı atlası (Red. Ş ı x l i n s k i Ə. M. ,
H a c ı y e v Q. Ə. ) M„ 1978.
Xəyyam Rahimov

Torpaq örtüyü*
Təbii-coğrafi xüsusiyyətbrinin müxtəlifliyi ib seçilən Azərbaycan Respublikasınm ərazisi, tropik meşə və savanna
tipli landşaftlar istisna olunm^qla, Yer
kürəsində yayılmış bütün torpaq-iqlim
7onalarmm mövcudluğu ib səciyyələnir.
Bununla yanaşı, hər zona daxilində tor:;ıaqəm3İəgətirici ana süxurlarm və çöüntübrin, bioloji amilbrin və insanm
sərrüfat foaliyvətinin müxtəlifliyi bura d a çoxsaylı torpaq tip və növbrinin
malaşmasına səbəb olmuşdur. Əra/ıdə relyefin morfogenetik və morfometrik xüsusiyyətbrinin mürəkkəbliyi
geosistemlərdə hidrotermik rejimin,
maddəbr mübadibsinin və başqa amil
brin kəskin dəyişilməsinə, beblikb do
torpağm zonallıq qanunauyğunluğunun
yaranmasma və bir-birini əvəz edən
müxtəlif torpaq tipbrinin formalaşmasma, onlarm kimyəvi, fıziki-kimyəvi və
* Məqalə Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq
və Xəritəçəkmə Komitəsinin rəhbərliyi tərəfindən təqdim
olunmuşdur.

mineraloji xassəbrinin müxtəlifliyinə
səbob olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası toфaqlarmı
onlarm yayılmasmm coğrafı və geomor
foloji xüsusiyyətlərinə əsasən dağlıq və
düzənlik torpaqlarma bölmək olar.
Torpaqomologolmo şəraitindən asılı
olaraq, Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və
Talış dağlıq ərazilərinin torpaqları, əsasən, morfoloji cəhətdən profılinin nisboton qısalığı, oksoron yuxa və daşlı-çmqıllı olması ib fərqlənir. Tərkibində çox
zaman müxtəlif süxur qırmtılarına və zəif
aşmmış ilkin minerallara təsadüf edilir.
Dağlıq qurşaqlar üçün eroziya və denudasiya, həm də ibtidai torpaq əmələgəlmə
prosesi səciyyəvidir. Kür-Araz, Orta Araz
dağarası və Qusar-Dəvəçi ön dağlıq
çökəklikləri düzənliklərinin torpaqları
əksərən çökmo süxurlar üzorindo э т эЬ
gobrok, torpaq layınm qalınlığı, müxtəlif
dorocodo şoranlaşması, şorakətbşməsi və
bataqlaşması ib səciyyəbnir. Burada
torpaqların struktur-morfoloji xüsusiyyətbrinin doyişilməsino suvarma rejiminin do təsiri böyiikdür.

Şoranlar və şorakətlər

J Qumluqlar

Təbii torpaqəmələgəlmə şəraitindən
asılı olaraq respublika ərazisində müxtəlif torpaq tipləri, yarımtipləri və
növbrindən ibarət dağ-tundra, dağçəmən, dağ-meşə, sarı və qleylipodzollu, qaratorpaq, şabalıdı, boz və
boz-qonur torpaqları formalaşmışdır.
Əd. / А л и е в Г . А . Почва Азербайджан
ской ССР. Б., 1953; С а л а е в М . Э . Диаг
ностика и классификация почв в Азер
байджане. Б., 1991.

Bitki örtüyü
Azərbaycan Respublikası zəngin floraya malikdir. Burada 4500-dən çox ali
sporlu və çiçəkli bitki növü yayılmışdır.
İbtidai bitkibr də geniş növ müxtəlifliyi
ib səciyyələnir. Bu bitkibrin Azərbaycanda yüzbrb növü aşkar edilmişdir.
Geniş yayılmış yosunlar hərtərəfli öyrənilmişdir. Yosunlara Xəzər dənizində,
göllərdə, şirin sularda, şibyoloro isə эп
çox qayahq vo daşlıq sahələrdə, ağaclarda, mamırlara bataqlıqlarda, а/p qur-
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hündürboylu six meşəliklər əmələ gətirir. Bu tip meşəliyin alt mərtəbəsində
qaraçöhrə, şümşad, qismən də danaya
xüsusi formasiya yaradırlar.
Böyük və Kiçik Qafqazda dəniz səthindən 600-1800 m hünd.-brdə enliyarpaqlı meşələr yayılmışdır. Bu meşələrdə Şərq fıstığı (Fagus orientalis
Lipsky), Şərq palıdı və s. üstünlük
təşkil edir. Fıstıqlıq bu zonada yüksək
məhsuldar, çoxtərkibli qarışıq meşələr
эшэ1э gətirir. Fıstıq və palıddan əlavə
həmin meşələrdə cökənin və vələsin 2-3
növü, bir qədər yuxarılarda Şərq palıdı,
ağcaqayın və s. park tipli meşəlik yaradır. Six fıstıq meşəliyində ot örtüyü
əmələ gəlmir, lakin bir qədər seyrək fıstıqlıqda kol cinsbri ilə birlikdə ot ortüyü
də inkişaf edir. Meşə altmda sarı rododendron
(Rhododendron
lateum
sweet.), böyürtkən, gərməşov, gəndalaş,
ayıdöşəyinin bir çox növü və onlarca
müxtəlif taxıl otlarma rast gəlinir.
Respublika ərazisində iynəyarpaqlı
meşələr məhdud şəkildə yayılmışdır (E l

dar çölündə Eldar şamı, Böyük və Kiçik
Qafqazda qırmaq şam meşələri). Qır-

Dəmirağac
Yalnız Azərbaycanın enliyarpaqlı
relikt meşələrində (Talış) və Xəzərin
c. sahillərində yayılmış nadir ağac
növü. Hünd.14-25 m, yarpaqları
yumurtavarı və ya ellipsvarıdır. Ləçəksiz çiçəkləri (2-5 ədəd) qısa
zoğların ucunda yerləşir. Meyvəsi
ikidivarlı qutucuqdur. Yarpaqlamadan əvvəl çiçək açır. 200 ilə qədər
yaşayır. Oduncağı çox möhkəm,
ağır və davamlı, azacıq elastik
olduğu üçün ondan bəzi maşın
hissələri, bədii məmulat və dekorativ faner hazırlanır.
maq şam Bulanıqçay hövzəsində və
Göygöl ətrafında (1600 m hünd.-də) xırda meşəliklər yaradır. O, həmçinin tozağacı (Betula sp. div.) ilə birlikdə Göygöl ətrafında iri qaymalı uçqun qayalıq-

larmda qarışıq meşə əmələ gətirir. İynəyarpaqlılardan qaraçöhrə (Taxus baccata L.) və ardıcm (Juniperus L. sp. div.)
bir çox növü dağ-meşə zonasmda geniş
yayılmışdır. Böyük Qafqazm şm.-q. hissəsində, xüsusilə Zaqatala-Balakən zonasınm subalp qurşağmda Qafqaz rododendronu (Rhododendron caucasicum Pall.)
yayılmışdır.
Daniz səthindən 1800-3200 m yüksəklikdə müxtəlif tərkibli subalp və alp
çəmənliyi, bozqır və çəmən bitkiləri üstünlük təşkil edir. Subalp çəmənliyində
1000-ədək bitki növü məlumdur. Bura
da yüksək dağların relyefindən, yamaclarm səmtliyindən və başqa amillərdən
asılı olaraq müxtəlif formasiyalar yaranır. Subalp qurşağmda hündürotluq da
xüsusi formasiya э т э Ь gətirir. О, эп çox
baldırğan (Heracleum L. sp. div.), qantəpər (Cephalaria sp. div.), boymadərən
(Achillea L. sp. div. Shard), çobantoxmağı (Dactylis glomerata L.), quşqonmaz (Filipendula Adans M ill. sp.
div.), yumşaq süpürgə [Calamagrostis

arundinacea (L.) Roth] növləri, əvəlik
(Rumex L. sp. div.), xaçgülü (Senecio L.
sp. div.), gicitkən (Urtica dioica L.), xəşəmbül (Melilotus officinalis D.S.R.)
kimi gülçiçəklilər fəsiləsinin müxtəlif
nümayəndələri ilə zəngindir. Subalp
qurşağında müxtəlif tərkibdə çəmənliklər - az nəm və mezofit çomonliklər. qu
ru kserofitli, bozqırlaşmış çəmənlər yayılmışdır. Subalp çəmənliyinin əsasmı
ağbığ, ala tonqalotu, Qafqaz nazikbaldırı, bənövşəyi arpa, Alp dişəsi, topal
və üçyarpaq yoncanm bir çox növü,
ətirşah (Geranium L.), şaxduran (Alchimilla L.), andız (Inula L.), birəotu
(Pyrethrum Galrth Zinn. sp. div.), bulaqotu (Veronica L. sp. div.), dilqanadan
(Galium L. sp. div.), yemlik (Tragopogon
L. sp. div.), novruzçiçəyi (Primula L. sp.
div.), bağayarpağı (Plantago L. sp. div.)
və onlarca başqa bitki növləri təşkil
edir.

Eldar şamı

Alp çəmənləri yüksək dağlığın sərt
yamaclarmda, zirvələrində, yəhərvarı
aşırımlarında geniş yayılmışdır. Onun
növ müxtəlifliyi subalp çəmənlərinə nisbətən az olsa da, xırdaboylu bitki tiplərinin biomüxtəlifliyi ilə fərqlənir. Alp çəmənliyi xırda qumsal torpaqlarda həqiqi Alp bağayarpağı, şehduran və daşlı
yerlərdə Alp xalılarm (sibbaldiya, zmqırovotu, makrotomiya) formasiyalarından ibarətdir.
Çoxsaylı, rəngarəng bitki qruplaşmaları və flora biomüxtəlifliyi dövlət
qoruqlarında, yasaqlıqlarda və milli
parklarda qorunur (bax Xüsusi qorunan

təbii ərazilər).
Ərazinin ən yüksək dağ qurşaqlarının subnival və nival (soyuq) hündürlükbrində də bitki biomüxtolifliyi çoxdur. Burada bitkibr tam örtük yaratmırlar. Subnival ərazilərin qayalıqları
kimi tək-tək yerlərdə nəinki çiçəkli,
kserofit tərkibli ali bitkibr, hətta ibtidai

Əd.: Г р о с с г е й м A . A . Флора Азер
байджана. В 3-х тт. Б., 1934-36; Г а д ж и е в
В . Д. Высокогорная растительность Большого
Кавказа (в пределах Азербайджана) и ее хозяй
ственное значение. Б., 1970; П р и л и п к о
Л . И. Растительный покров Азербайджана. Б.,
1976; Г а д ж и е в В. Д. Карта растительности
Азербайджана: Атлас Азербайджанской ССР.
М., 1979; Г а д ж и е в В. Д., К у л и е в а Х. Г . ,
В а г а б о в З. В. Флора и растительность вы
сокогорий Талыша. Б., 1979.
Vahid Hacıyev

Heyvanlar abmi
Azərbaycan Respublikası ərazisinin
təbii şəraiti müxtəlif olduğundan, onun
heyvanlar abmi də çox rəngarəngdir.
Burada 101 məməli, 365 quş, 52 sürünən
(reptiliya), 10 suda-quruda yaşayan
(amfibiya), 101 balıq, 25 minə qodər
cücü, 1100-dən çox hörümçəkkimilər,
181 ilbiz, 360 xərçəngkimilər, 287 rotatori (dəniz qurdları), 400 fitohelmint
(bitki parazitbri), 1200 helmint (heyvan
parazitbri), 1500-dən artıq sərbəst yaşayan, insanlarda və heyvanlarda parazitlik edən ibtidai (protozoa) heyvan növbri məlumdur. 101 növ məməli heyvandan 13-ü cücüyeyən, 28-i yarasa, 29-u
gəmirici, 2-si dovşankimibr, 19-u yırtıcı, 9-u dırnaqlı, 1 növü isə kürəkayaqlıdır.
Heyvan növbrinin respublika ərazisində yayılma arealı müxtəlifdir. Bəzi
heyvanlar çox məhdud (göl, çay, dağın
bir hissəsi), digərləri isə geniş ərazilərdə
yayılmışdır. Məs., sərçəkimilər dəstəsinə daxil olan quşlara respublikanm
bütün ərazisində rast gəlmək olar. Parazit ibtidaibr, qurdlar qidalandıqları
orqanizmbrin - sahibbrinin (kənd təsərrüfatı heyvanları, ev quşları və s.)
arealmdan asılı olaraq respublikanm
bütün zonalarında qeyd edilir. Məməlilərdən ceyran düzənlik, yarımsəhra, kiçik təpəlikli dağətəyi ərazilərdə, Dağıstan turu Böyük Qafqaz d-rmın c. və
şm.-ş. yamaclarmda (Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, İsmayıllı, Quba,
Qusar r-nları) və yüksək dağlıq ərazilərdə məskunlaşmışlar. Quşlarm bir çox
növü meşələrdə, dağlıq və düzənlik ərazilərdə, digərləri su hövzələrində, zərərverici cücübr müxtəlif aqrosenozlarda,
ölkə faunasına daxil olan başqa növbr
tarixən uyğunlaşdıqları müxtəlif ekosistemlərdə yayılmışdır.

Çöldonuzuna Böyük Qafqaz, Kiçik
Qafqaz və Talış d-rmdakı meşələrdə,
həmçinin Kür ətrafmdakı tuqay meşəbrində, M il, Muğan və Şirvan düzlərinin qamışlıqlarmda daha çox rast gəlinir. Dovşanlar, əsasən, Kür-Araz
ovahğmm becərilən sahələrində, ümumiyyətlə isə respublikanm subalp və
alp qurşaqlarmdan başqa hər yerdə
yayılmışdır. Göstərilən heyvanlarm
sayı azaldığından onların ovlanma
miqdarı tənzimbnir. Bəzi heyvan və
quşlarm ovlanma vaxtı məhdudlaşdırılmış, sayı azalmaqda olan qiymətli
heyvan və quşlarm (ceyrajn, cüyür,
köpgər, maral, turac və s.) ovlanması,
heyvanları və insanları zəhərləyən
kimyəvi maddələrdən istifadə edilməsi
qadağan edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasmm “ Qırmızı kitab” ma 108 növ heyvanm adı da
xil edilmişdir. Onlardan 14-ü məməli,
36-sı quş, 13-ü sürünən və suda-quruda
yaşayan, 5-i balıq və 40 növü cücübrdir.
Xəzli heyvanlarm əksəriyyəti (bataqlıq qunduzu, tülkü, yenot, dovşan, az
miqdarda dələ, porsuq, meşəpişiyi, ayı,
çaqqal, canavar və s.) Azərbaycanm
bütün müvafiq ərazilərində, о cümbdən,
Böyük və Kiçik Qafqazm meşə və dağlıq
hissələrində məskunlaşmışdır. Bataqlıq
qunduzu Kür ətrafmdakı qamışlı gölbrdə, Varvara su anbarmda, Qızılağac
körfəzində, Dəvəçi limanmda, bir sözlə,
qamışlıq, bataqlıq və cəngəllik olan sulu
biotoplarda məskunlaşmışdır.
Azərbaycan Respublikasmda heyvanları qorumaq, eləcə do artmasmı təmin etmək üçün qoruqlar, yasaqlıqlar və
milli parklar yaradılır, ov qaydaları nizama salmır. Hirkan M illi Parkı ərazisində 14-17 baş xallı maral qalmışdır.
Berkut məhdud sahədə, əsasən, dağ meşəbrində məskunlaşmışdır. Qafqaz tetrasma Böyük və Kiçik Qafqazm subalp
qurşaqlarmda, yaşılbaş ördəyə Xəzərin
sahilində və başqa sututarlarda rast
gəlinir. Qayakeçisi (bezoar keçisi) və
dağ qoyunu (Asiya muflonu) hazırda
Naxçivan MR-in yüksək dağlıq ərazibrində, Dağıstan turu (dağkeçisi) Böyük
Qafqazm c. yamaclarmda, ceyran Şirvan M illi Parkmda vo Korçay yasaqlığında yayılmışdır.

Əd.: Животный мир Азербайджана. Б.,
1995-2000. Т. 1-3; Azərbaycanın heyvanlar ab
mi. 3 cilddə. В., 2002, 2004.
Musa Musayev

Xəzər dənizi

XƏ ZƏ R D Ə N IZI
Miqyas 1:7 200 000

Ümumi məlımıat. Xəzər dənizi dünyanm ən böyük gölü, Azərbaycan Res
publikasmm hidroqrafik şobokosiniıı эп
iri və mühüm su hövzəsi vahididir. Avropa və Asiya qitələrinin təmasmda geniş
materik depressiyasmda 36°34' və 47° 10'
şm. enlikbri, 46°42' və 54°42' ş. uz.-ları
arasmda yerbşir. Təqr. 6500 km uz.-undakı sahil xəttinin şm.-da Samur, c.-da
Astara çayları arasmdakı 816 km-i Azərbaycan Respublikasmm payma düşür.
Ölçülərinə, akvatoriyasmda baş verən
prosesbrin mahiyyətinə, hidroloji xüsusiyyətinə, fauna müxtəlifliyinə və geoloji inkişaf tarixinə görə dəniz hesab olu
nur. Xəzər dənizinin yazılı monbobrdo
100-ədək adı məlumdur. Aşşur mənbəbrində (е.э. 14—7 əsrlər) Cənub dənizi, yunan alimlərı Miletli Hekatey (е.э. 6 əsr)
və Herodotun (е.э. təqr. 546-480) əsərlərində Kaspi və Hirkan dənizi adlanır.
Daha sonralar Alban, Xozor, Göy, Coşqun, Abeskun, Bakı, Dərbənd, Şirvan,
Gürgan, Xvalın və s. adlanmışdır.
Xəzər dənizi geomorfoloji və hidro
loji xüsusiyyətlərinə görə üç hissəyə - Şimali, Orta və Cənubi Xəzər çökəklikbrino bölünür. Şimali və Orta Xəzəri birbirindən Manqışlaq (Çeçen y-a - Gülalı
sayı - Tüb-Karaqan у-a), Orta və Cənubi Xozori isə Abşeron (Abşeron y-a Çələkən у-a) astanaları ayırır. Onlarm
maks. dərinliyi müvafiq olaraq 25 m,
788 m (Dərbənd çökəkliyi) və 1025 m
(Lənkəran çökəkliyi), orta dərinlikləri
isə 4,4 m, 192 m, 345 m-dir.
Xəzər dənizi Neogen dövrünün Miosen epoxasmm axırlarma qodor ftoqr. 25
mln. il əvvəl) Tetis okeanı dəmzlərindən
biri olmuş və onlarla əlaqəli inkişaf etmişdir. Sonralar həmin əlaqə kosilmiş və
o, qapalı su hövzosino çevrilmişdir. Lakin Pliosen - Dördüncü Dövrdo Xozər
dənizi Qara dənizlə vo beblikb, Dünya
okeanı ib birbşmişdir. Sonuncu dotə
beb əlaqə Dördüncü Dövrün Xvalm əsrində, təqr. 40 min il bundan əvvəl baş
vermişdir. Bundan sonra o, qapalı hövzə (göl) kimi inkişaf etmiş və səviyyəsi
dövri olaraq qalxma və enməbrə məruz
qalmışdır.
Xəzər dənizinə Azərbaycan Respublikası ərazisindən axan Qusar, Qudyal,
Qaraçay, Vəlvolo, Ataçay, Sumqayıt,
Ceyrankeçməz, Pirsaat, Kür, Vibş, Lan
karan, Təngərud çayları, Rusiya Federasiyası ib sərhəddən axan Samur, İran Is
lam Respublikası ib sərhəddən axan As
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Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin
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Təbii halda yalnız Eldar düzünün q.
hissəsində - Qabırrı çayının sağ
sahilində yayılmış nadir ağac növü.
Hünd.-ü 20 m-ə çatır, düz gövdəli
və geniş çətirlidir. Quraq r-nların
yaşıllaşdırılmasında və meşə salınmasında istifadə olunur. iynəyarpaqlarında С vitamini və karotin var.
Oduncağından skipidar, kanifol
və s. alınır. Gövdəsi yaxşı tikinti
materialıdır.

bitkibr də bolluq təşkil edir. Bunların
əsas hissəsi sukkulentbr, şibyələr, göbəbkbr, mamırlar və s.-dən ibarətdir.
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tara çayı tökülür. Kür-Araz ovalığmdan
Xozor dənizinə, Kür istisna olunmaqla,
daimi axar yoxdur. Abşeron y-a-ndan,
ümumiyyətb, çay axmır. Kür Xəzər dənizinin q. sahilindən ona tökübn эп böyük
çaydır.
Xəzərdo Azərbaycan Respublikasının ərazi sularma bir sıra adalar və saylar (sualtı adalar) daxildir. Həmin ada
lar Abşeron arxipelaqmı (Pirallahı, Çilov, Böyük Tava, Kiçik Tava adaları və
s.) vo Bakı arxipelaqmı (Böyük Zirə,
Qum, Daş Zirə, Zənbil, Səngi Muğan,
Çigil, Gil, Qarasu, Xərə Zirə, Daşlı ada,
Qumani, Kür Daşı adaları və s.) təşkil
edir. Böyük Zirə, Qum, Daş Zirə adaları bozon Bakı buxtası (körfəzi) adaları
kimi göstərilir. Ən böyük ada Pirallahı

900
daha
dərin

(sahəsi təqr. 15 km2, uz. 12 km, eni 4 kmэ qədərdir), эп ş.-də yerləşən ada Çilovdur. Abşeron və Bakı arxipelaqları akvatoriyalarında həmçinin çoxlu saylar,
yaxud dayazlıqlar (Abşeron, Balaxnin,
Darvin, Neft Daşları, Kür və s.) vardır.
Dənizin Azərbaycan Respublikası
sahilbri çox yerdə akkumulyativ ovalıqlardan - şm.-da Samur-Dəvəçi, mərkəzi
hissədə Kür-Araz, с.-da Lonkoran ovalıqlarmdan ibarətdir. Samur çayı mənsəbindən Abşeron y-a-nadək sahil xətti az
girintili-çıxıntılıdır. Bu hissədə ancaq Sa
mur çayınm deltası, Əmiyə burnu və
Gibzi dili dənizə tərəf kiçik çıxıntılar
əmələ gətirir. Sahilbr burada qum və
çaqıl daşlarmdan təşkil olunmuş akku
mulyativ, Əmiyə burnu və Gibzi dili

Bakı buxtası.

isə, əsasən, qayalıqdır və abrazion mənşəlidir.
Böyük Qafqazın c.-ş. kənarını təşkil
edən Abşeron у-a Xəzər dənizinin içərilərinə doğru uzanaraq onun sahilbrini
daha da mürəkkəbləşdirir. Xəzərin q.
sahilində эп böyük (uz. 60 km-dən çox,
eni 30 km-ə qədər) olan bu y-a-nm sahilləri çox yerdə girintili-çıxmtılıdır. Akku
mulyativ kiçik körfəzlər və köklü süxurlardan təşkil olunmuş burunlar (Sarıqayabaşı, Köhnə Bilgəh, Şüvəlan, Gürgan və s.) səciyyəvidir. Y-a ilə Pirallahı
a. arasmda bəndin inşası (1941) nəticəsində keçmiş Abşeron boğazmm yerində
Şimali və C'onubi Abşeron körfəzləri
əmələ gəlmişdir. Dənizə tərəf təqr.
12 km məsafədə uzanan Şah dili Abşeron y-a-nın c.-ş. qurtaracağını təşkil
edir. Y-a-nın c. sahilində, Sultan burnu
ilə Şıx burnu arasmda Bakı buxtası yerləşir.
Abşeron у-a ilə Kür çayının deltası
arasmdakı köklü süxurlardan təşkil
olunmuş Puta, Səngəçal, Ələt, Pirsaat
burunlan, palçıq vulkam mənşəli Bən-

dovan burnu və onlarm aralarındakı
körfəzlərlə əlaqədar sahil xətti nisbətən
girintili-çıxmtılıdır.
Kür çaymın deltası Xəzər dənizinin
q. sahilində эп böyük deltadır (sah. təqr.
100 km2, uz. 21 km). Son zamanlar çay
gətirmələrinin azalması və dənizin səviyyəsinin qalxması ilə əlaqədar Kürün
deltası abraziyaya (aşmmaya) məruz
qalır. Həmin deltadan c.-q.-də sahilə pa
ralel qövsvarı Kür dili (uz. 32 km , eni 4,5
кт-эdək) və San (Sara) y-a uzamr. Kür
dili ilə Sari у-a arasında dənizin Azərbaycan Respublikasmın sahilyanı zonasında эп geniş olan Qızılağac körfəzi
yerbşir. Sarı y-a-nın qurtaracağı ilə
Liman şəhəri arasmda band tikilməsi
(1954) nəticəsində K içik Qızılağac körfəzi qapalı su hövzəsinə çevrilmişdir.
Kür dilinin ş. sahilinin intensiv yuyulmasmdan onun təqr. orta hissəsində
son illərdə təbii boğaz э т э 1э gəlmişdir.
Liman şəhərindən с.-da hamar sahil
xətti meridian istiqamətində Astara
çaymın mənsəbinədək uzanır.
Fiziki-coğrafi səciyyəsi. Хэгэг də-

nizinin geotektonik və coğrafi mövqeyinin özünəməxsusluğu, burada litosfer plitələrinin geodinamik rejiminin və
hövzəsində baş verən hidrometeoroloji
hadisələrin mürəkkəbliyi onun fızikicoğrafi şəraitinin müxtəlifliyinə səbəb
olmuşdur.
R e l y e f i . Azərbaycan Respublikasınm ərazi sularmda Xəzərin dibinin rel
yefi çox mürəkkəbdir. Onun osas ünsürlərini burada bir sıra say və adalardan
ibarot Abşeron astanası və Bakı arxipelaqı, Orta Xəzər və Cənubi Xəzər çökəklikləri təşkil edir. Həmin çökəkliklərlə
dənizin q. sahil xətti arasmda eni 60-70
km-э qədər olan şelf (materik dayazlığı)
zonası (sah. təqr. 25 min km2) yerləşir.
Şelf zonasınm relyefi dalğavarıdır. Bu
zonada sahil xətti boyunca çox yerdə
qum tirələri uzamr. Abşeron y-a-nm şm.
və şm.-ş. sahilləri güclü küləklərin tosirib yaranan dalğa və axınlarm gətirmə
materialları ib dolaraq dayazlaşır. Ayrıayrı sahəbrdə müxtəlif istiqamətlərdə
uzanan və əhəngdaşılardan təşkil olunmuş sualtı tirələr və qayalıqlar var. Sahil

xətti yaxmlığmda bu tirələr və qayalıqlar gətirmə materiallarmm həmin sahələrdə toplanmasma şərait yaradır. Bakı
arxipelaqı və qismən Abşeron astanası
akvatoriyalarında palçıq vulkanları var.
Bakı arxipelaqı adalarının əksəriyyəti
palçıq vulkanlarmm püskürməsi nəticəsində yaranmışdır.
G e o l o j i q u r u l u ş u . Хэгэг dənizinin Azərbaycan Respublikası ərazisində üç əsas struktur ayrılır: Ön Qafqaz
(Terek-Xəzər) dağətəyi çökəyinin ş. kənarı, Abşeron-Balxanyam tektonik zonası (Abşeron astanası) və Cənubi Х э
гэг çökəkliyinin q. hissəsi.
Ön Qafqaz (Terek-Xəzər) çökəyi qalınlığı 15-20 /гш-ədək olan çökmə süxur
qatı ib dolmuşdur. Bunlarm içərisində
Paleogen-Neogen çöküntüləri daha qalmdır. Tabaşir yaşlı çöküntübrin tavanı
təqr. 5-6 km dərinlikdədir. Ön Qafqaz
çökəyinin kənar c. ünsürü bəzən Abşeron çökəyi adlanan Qusar-Dəvəçi çökəyidir. Xəzəryam-Quba zonasmda
ümumqafqaz istiqamətində yerləşən bir
sıra iri antiklinal struktur ayrılır.
Abşeron-Balxanyanı tektonik zonası
struktur cohətdən Böyük Qafqazm c.-ş.
qurtaracağmı dənizin ş. sahilindəki Balxanyanı qalxma zonası ib əlaqəbndirir.
Burada qalın terrigen Pliosen qatı subenlik istiqamotində antiklinal qırışıqlar
э т э Ь gətirir. Dənizin Azərbaycan Respublikası sektorunda Abşeron astanasınm q. - Abşeronyanı hissəsi yerbşir.
Bura Abşeron у-a və Abşeron arxipelaqı strukturları daxildir.
Cənubi Xəzər çökəkliyi Mezokaynozoy yaşlı böyük qalmlıqlı (20 km-s dək)
çöküntübrb dolmuş çox dərin çökəklikdir. Çökəkliyin bünövrəsi Tetis okeanınm
qalığı hesab olunur. Ehtimal edilir ki, həmin okeanm qapanması nəticəsində bir
sıra “ okean pəncərəsi” yaranır ki, bunlardan da birinin yerində Cənubi Xəzər
relikt çökəkliyi yerbşir. Qafqaz, Elburs,
Kopetdağ və Böyük Balxan d-rı ib əhatəbnən Cənubi Xozər çökəkliyinin biinövrəsində qapanan okeanlara məxsus irsi
hərəkotbr indi də davam edir.
İ q 1i m i. Xəzərin Azərbaycan Respublikasmın sahilyanı zonasmda iqliminin formalaşması atm. dövranı prosesb
ri, dənizi əhatə edən quru sahəsinin rel
yefi V3 s.-dən asılıdır. Bu zonada atm.
dövranı prosesbrinə эп çox Kara, Skandinaviya, Sibir (kontinental) və subtro
pik antisiklonları, Azor maksimumu,
qismon Orta Asiya antisiklonu təsir göstərir. İlin mövsünıbrindon və yaranmış

sinoptik şəraitdən asılı olaraq yerli atm.
dövranı da baş verir. Cəbhə zonalarmda
yaranan siklonlar da sahilyanı zonanm
hava şəraitinə ciddi təsir göstsrir. Bura
da kübk rejimi çox mürəkkəbdir və Xəzordo güclü kübkbrin эп çox təkrarlandığı sahədir. Küləklərin orta illik sürəti
c.-da 2-4 m/san, şm.-da 4-5 m/satı, Abşeron və Bakı arxipelaqları akvatoriyalarmda isə 6-7 m/satı-dir. Abşeron y-anadək sahil zonasmda şm. istiqamətli
küləkbr üstündür. Bura üçün səciyyəvi
olan x э z r i kübyi dəniz üzərində eni
100 km-dən artıq olan zolağı əhatə edir.
O,ilin bütün fəsillərində havanın kəskin
dəyişilməsinə, dənizdə güclü dalğalanmaya, gotirilmə, qovulma (qovma-gətirт э ) hadisəsinə və sürətli axınlarm yaranmasına və s. səbəb olur. Bəzən qasırğa həddinə çatır уэ sürəti 35-40
m/san-yədək yüksəlir. Bakı və Abşeron
arxipelaqları akvatoriyaları üçün g i 1а v a r da səciyyəvidir. Abşeron y-a-ndan
с.-da şm.-ş., Lənkəran ovalığınm sahil
zonasında c.-ş. və q. kübkbri üstünlük
təşkil edir. Sahil zonasmda dəniz suyunun və qurunun temp-r fərqindən asılı
olaraq b r i z kübkbri əsir. İlin isti
dövründə brizbr fəallaşaraq gecəbr qurudan dənizə doğru 20 кт-эdək, gündüzbr isə donizdən quruya doğru 40
km-ədək irəlibyir. Havanm orta illik
temp-ru şm.-da 12°C, qalan yerlərdə
14-15°C-dir. Orta temp-r yanvarda
şm.-da 1°C, c.-da 3-4°C (dənizin mülayimbşdirici təsirinə daha çox məruz qa
lan Çilov a. və Neft Daşları r-nunda
4,5-4,8°C), iyul-avqustda isə müvafiq
olaraq 23-24°C və 25-26°C-dir. Mütbq
maks. temp-r 38°C, mütbq min. temp-r
isə -15°C-dir. İllik yağıntınm miqdarı
şm.-da 450 mm-dən Abşeron və Bakı arxipelaqları akvatoriyalarmda 130-300
идаг-ədək azalır. Bundan с.-da yağıntınm illik miqdarı artaraq Lənkəran ovalığmın sahil zonasmda 1600 тт-э çatır.
Havanm nisbi orta illik rütubətliliyi
70-80%-dir. Həmin göstəricinin orta aylıq qiyməti dənizin içərisinə doğru artır
(xüsusib yayda). Su səthindən illik buxarlanma Abşeron у-a r-nunda 1400
W777-Ə çatır. Yay azbuludludur. İldə
cəmi 10-15 gün duman olur (əsasən,
yazda).
Xəzər dənizi АгэгЬаусап Respublikası ərazisinin, xüsusib onun sahilboyu
zonasının iqliminə giiclü təsir göstərəгэк, onu rütubətbndirir, dənizin üzərindən keçən soyuq və isti hava kütbbrinin
temp-run u müəyyən dərəcədə mülayim-

bşdirir, isti, quru və tozlu kübyin təsirini azaldır.
Hidroloji rejimi. Azərbaycan Respublikasmm sahil zonası, xüsusib Abşeron y-a-nm ətrafı Xəzər dənizində səth
axmlarmm эп çox inkişaf etdiyi mürəkkəb sahədir. Başlıca olaraq çay (əsäsən,
Volqa) axmlarmın və kübkbrin təsiri
nəticəsində э т э Ь gəbn, dənizin q. sahili boyunca şm.-dan c.-a hərəkət edən
əsas axm kütbsi Abşeron y-a-na çatır,
onun şm. sahili istiqamətində ş.-э dönərək iki qola ayrılır: bunlardan biri Abşeron astanası boyunca donizin ş. sahilinə
doğru yönəlir, digəri isə Neft Daşları
r-nunda yenidən c.-a doğru hərəkət edir
və Cənubi Xəzordə siklonal su dövranı
əmələ gətirir. Bakı arxipelaqı akvatoriyasmda antisiklonal su dövranı müşahidə olunur. Axmlarm orta sürəti, adatən,
20-30 sm/san-div. Güclü şm. kübkbri
zamanı axmların süroti bəzi yerlərdə 50
sm/san-уэ, hətta 100 sm/san-уэ çatır.
Dalğaların э т э Ь gəlməsi və rejimi, əsasən, kübkbrin gücündən, davamiyyətindən və dənizin dərinliyindən asılıdır.
Abşeron arxipelaqı akvatoriyasınm
şm.-ş. və ş. hissəbri Xəzər dənizində эп
güclü dalğalanma r-nudur. Burada
hünd. 11 т-э, uz. isə 100-150 т-э çatan dalğalar Abşeron arxipelaqı akvatoriyasmda müşahidə edilmişdir. Gətirilmə-qovulma və qovma hadisəsi zamanı
Abşeron y-a-nın şm. sahilində ssviyyənin dəyişmosinin amplitudu 1-1,5
т-э çatır. Səth sularmm orta temp-ru
yayda şm.-da 22°C və daha aşağı, c.-da
26°C və daha yuxarı olur, iyul-avqustda
isə bəzən 28-30°C-yədək yüksəlir. Qışda
səth sularmm temp-ru sahildə eyni olub
(təqr. 5°C), dənizin içərilərinə (ş.-ə) doğru artaraq 10-11°С-уэ çatır. Çox sərt
keçən qış aylarmda üzən buzlar güclü
kübkbr və axmlar vasitəsib Şimali Хэzərdən Abşeron y-a-nm salıillərinodək
qovulub gətirilir (məs., 1953-54 ilin
qışı). Nadir hallarda dayazlıqlardakı sa
hil suları buz qatı ib örtülür (məs., 1950
ilin yanvarı). Suyun duzluluğu yayda
sahildə 12%0 (promill) və daha az, dərin
sahələrdə 13°/00-dək, qışda isə müvafiq
olaraq 11,5°/00 \э daha az və 13°/00-э
çatır. Çay mənsəblərində duzluluq
xeyli az olur. Suyun şəffaflığı dərin sahələrdə təqr. 15 w-dən sahil yaxmlığmda 3-5 т-э qədər dəyişir. Lənkəran ovalığının sahil sularmda şəffaflıq qışda 2
w-dən də az olur. Dəniz suyunun rəngi
sahildə çirkli qonur, yaşıl, dərin sahələrdə isə göy-yaşıldır.

Təbii ehtiyatları. Xəzər donizinin
Azərbaycan sektoru zəngin təbii ehtiyatlara malikdir. Hövzənin həmin sərvətləri, əsasən, strateji əhəmiyyətli rekreasiya, mineraloji və bioloji ehtiyatlara ayrılır.
Kurort-rekreasiya ehti
y a t l a r ı. Xəzər dənizinin sahil zonasının əlverişli təbii şəraiti burada idman,
turizm, istirahət və mıialico müəssisələrinin yaradılması baxımından mühüm
ohomiyyət kəsb edir. Bol günoş enerjisi,
narın qumlu geniş çimərliklər, mövcud
balneoloji amillər və s. burada kurortrekreasiya infrastıukturunun inkişaf etdirilməsinə geniş imkanlar yaradır.
Bunları nəzərə alaraq hələ 1983 ildə
S S R İ Nazirlər Kabineti “ Xəzər dənizi
sahillərində ümumittifaq əhəmiyyətli

rındakı neft-qaz-kondensat yataqlarmın
istismarına başlanılmışdır. Qazıma işlori
dənizin dərin sahələrində üzən platformalar-qurğular vasitəsilə aparılır. Dənizdə metal özüllər üzərində 1000-dən
çox ada qurulmuş, ümumi uz. təqr.
400 km olan estakadalar şəbəkəsi yaradılmışdır. Xəzərdəki neft-qaz-konden
sat yataqları respublikanm neft-qaz sənayesində əsas yer tutur. Burada hasil
edilən neftin 67%-i, qazın isə 95%-i həmin yataqların payına düşür. Son vaxtlar Xəzərin Azərbaycan sektorunda
100-э yaxın neftli-qazlı strukturlar və
perspektivli sahələr aşkar edilmişdir.
Diinyanın nüfıızlıı proqnoz in-tlarının
məlumatına görə, Хэгэг regionundakı
neft və qaz-kondensatın ehtimal ehtiyatları 18-20 mlrd. tonu yaxındır. Onların

mışdır. Burada Üçüncü Dövriin Sarmat
və Pont əsrlərinin faunası saxlanmışdır.
Xəzər suitisi bıırada yeganə məməli heyvandır. Xəzərin florasında göy-yaşıl və
diatom yosunlar üstünlük təşkil edir.
Akvatoriyanın zəngin fauna və florasının mühafizəsi məqsədilə Abşeron M illi
Parkı, Qızılağac Dövtat Qoruğu və Gil
adası yasaqlığı yaradılmışdır (bax Xüsu-

si qorunan təbii ərazilər).
Xəzər donizinin mühüm n ə q 1i у у a t
əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan Rcspublikasında yük dövriyyəsinin 21%-i dəniz
nəql.-nın payına düşür. Daşınan yiiklərin
çoxıınu neft, neft məhsulları, neft sənayesi avadanlığı, taxıl, pambıq, meşə materialları və s. təşkil edir. Xəzər dənızinin
Volqa çayı, Volqa-Baltik su yolıı, Volqa-Don kanalı vasitəsilə Dünya okeanı

Çilov adası.

kurort bazasının yaradılması” haqqında
qərar qəbul etmişdi. Azərbaycanın sahil
zonasının 680 km -i kurort-sanatoriya
kompleksinin yaradılması üçün yararlı
sayılmışdır. Sahil zonasının böyük tu
rizm imkanları vardır. İlk turist bazası
Bakıda 1936 ildə, Yalamadakı “ Хэгэг”
turist bazası isə 1963 ildə yaradılmışdır.
Xəzər dənizi sahilbri insanların əsas istirahət zonasıdıı*. Bu sahillərdə, xüsusən
Abşeron y-a-nda, bağ və bağçılıq təsərrüfatları geniş yayılmışdır.
Karbohidrogen e h t iy a t 
l a r ı. Xəzər dənizinin dibi zəngin kar
bohidrogen ehtiyatlarma malikdir. Bu
rada ilk neft 20 əsrin əvvəllərində Pirallahı a.-nda, sualtı yataqlardan isə Bibiheybət körfəzində (1923) hasil edilmişdir. Sonradan Abşeron arxipelaqı (Gürgan-dəniz, Neft Daşları, Darvin sayı
və s.) və Bakı arxipelaqı (Duvannı-dəniz, Səngəçal-dəniz və s.) akvatoriyala-

10 ınlrd. tonunu neft ehtiyatları təşkil edir
ki, bunun da 3 mlrd. tonu Xəzərin Azərbaycan sektorunun payına düşür.
Bioloji chtivatları. Xəzər dənizi 1809
fauna və təqr. 782 flora növləri ib təmsil olunan zəngin bioloji ehtiyata malik
dir. Faunanın 1069 növü sərbəst, 325-i parazit həyat tərzi keçirənlərə, 415 növü isə
onurğalılara aiddir. Xəzər пэгэ balıqları
nərəkimilər növünün dünya ehtiyatı və
genofondunun əsasını təşkil edir. Hazırda Хэгэг dünyada nərəkimilərin məskunlaşdığı əsas daxili hövzədir və bu
növün ümumi hasilatmın 90%-i ona
məxsusdur. Eyni zamanda çəki, suf kimi
qiymotli balıqların ehtiyatına görə də
Xəzər daxili sututarlar arasında aparıcı
yerbrdən birini tutur. Kütüm, kefal, çapaq, kilkə, karp, xanı balığı, qızıl balıq,
adi durnabalığı kimi balıqlar da xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Ümumiyyətb, Хэ
гэг dənizində 101 balıq növü qeydə alın-

ilə əlaqəsi vardır. Bakı ilə Türkmənbaşı
və Aktau limanları arasında gəmi bərələri işləyir. İranla dəniz ticarəti, əsasən,
Bakı limanı vasitəsib aparılır.
Xəzər dənizinin problemləri. Xəzərin
müasir problemləri arasmda onun ekoloji vəziyyəti, səviyyəsinin dəyişməsi уэ
statusu məsələbri mühüm yer tutur.
E k o l o j i p r o b l e m. Hazırda
Xəzərin ekoloji vəziyyəti olduqca gərgindir. Dənizin şelf zonasmda ekoloji şərait daha kəskindir və artıq burada ölü zonalar yaranmışdır. Bəzi yerlərdə çirkləndiricibrin miqdarı normadan 10-20 dəfə artıqdır. Xəzərin çirkbnmə mənbələri
müxtəlifdir. Onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 1) Xəzərə axan çaylar
vasitəsib gələn çirkləndiricilər; 2) sahil
zonasında yerbşən şəhərbrdən və sənaye obyektlərindən gələn çirkləndiricibr; 3) dənizdo neft hasilatı və nəqli ib
əlaqədar çirkbnmə; 4) Хэгэг dənizi sə-

viyyəsinin qalxması nəticəsində sahil zonasında su altında qalmış mənbəbrdən
çirkbnmə. Bu çirkləndirici monbəbr
içərisində birinci yeri Хэгэгэ axan çaylar tutur. Beb ki, son məlumatlara görə
çaylar vasitəsib Хэгэг dənizinə ildə 75
min. ton neft məhsulları gətirilir ki, bu
nun da 95%-i Volqa çayının payına
düşür. Çirklənmənin və qanunsuz ovun
artması, Хэгэг ətrafındakı balıqartırma
zavodlarınm əvvəlki güclə işbməməsi
dənizdə bir çox növbrin, xüsusən пэгэ
balığı ehtiyatının tükənməsi tohlükəsini
yaratmışdır.
S э v i у у э n i n dəy işməsi p г о b le n ıi. Хэгэг dənizini digər iri həcmli
sututarlardan fərqləndirən ən səciyyəvi
xüsusiyyət onuıı səviyyəsinin geniş
diapazonda dövri olaraq dəyişməsidir.
Paleocoğrafı, arxeoloji və tarixi məlumat/ara görə son 3 min ildo Xəzərin
səviyyəsinin dəyişmə amplitudu 15 т-э
yaxın olmuşdur. Bu sahədə aparılan müşahidəbrin əsasını 1837 ildə Bakıda
E.Lents qoymuşdur. Müşahidəbr dövründə qeydə almmış эп yüksək səviyyə
(-25,2 m) 1882 ildə, эп aşağı (-29,0 m)
səviyyə isə 1977 ildə qeydə alınmışdır.
1978-95 ilbrdə səviyyə 2,5 m qalxmışdır.
Səviyyənin dəyişməsi iqlim, geoloji və
antropogen amilbrb əlaqələndirilir. iq
lim amili öz təsirini Xəzərin su balansının
gəlir (dənizə axan çayların suları vo səthə
düşən yağıntılar) уэ çıxar (səthdən buxarlanma) fərqində göstərir. Balansm
pozulması səviyyənin dəyişməsi ilə nəUcələnir, yəni çay suları və yağıntının miqdarı səthdən buxarlanmadan çox olduğu

müş və sərhəd Astara-Həsənqulu xətti
boyunca mtiəyyənbşdirilmişdir. 1991 il
do SSRİ-nin süqutundan sonra müttəfıq
respublikalar, о cümlədən АгэгЬаусап
Respublikası müstəqillik əldə edərək öz
ərazi suları ib biıiikdə ВМТ-уэ vo digər
beynəlxalq qurumlara daxil olmuşdur.
Əd.: Г ю л ь К. К. Каспийское море. Б.,
1956; М и р з о е п М . Д . Имена на картах
Каспия. Б., 1988; Гидрология и гидрохимия
морей. Т. 4. Каспийское морс. Вып. 1. Гид
рометеорологические условия. С-Петербург.
1 9 9 2 ; Q a s ı mo v Ə . H . Xəzər donizi. В., 1999;
ГГанин Г . Н ., М а м е д о в P . M . , М и т 
рофанов
И . В. Современное состояние
Каспийского моря. М., 2005.

Ramiz Məmmədov

zi йггэ qeyri-bərabər paylanmışdır. Əıı
six çay şəb3k3si, əsasən, orta dağlıq zo
nada (1000-2500 m) müşahidə edilir.
Bundan yuxarıda və aşağıda çay şəbəkəsinin sıxlığı azalır. Respublikada çay şəb3kəsi sıxlığınm эп yüksək göstəricisi Talış zonasının alçaq dağlıq qurşağı (5001000 /;/) iiçün səciyyəvidir (0,84 km/km2).
Çay şəbəkəsi sıxlığının эп kiçik göstəricisi isə Abşeron-Qobustan zonasında
(0,20 km/km2), Həkəri çayından ş.-də
Arazyanı sahobrdə (0,28 km/km2) və
Qarabağ vulkanik yaylasında müşahidə
edilir. Respublika ərazisi üçün həmin кэmiyyətin orta qiyməti 0,39 km/km2-d\r.
Azərbaycanm müasir hidroqrafık şəbəkəsinin və onun əsas çaylarının ya-

ranması Üçüncü Dövrüıı axmndan baş\ayaraq \\7ww
гатал ətzində m-

halda səviyyo qalxır vo oksino.
Хэгэг dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi sahil zonasmda dövrü olaıaq sosial-iqtisadi və ekoloji problembr yaradır. Səviyyənin endiyi hallarda bütiin
hidrotexniki qurğularda, о ciimbdən,
limanlarda yenidənqurma işbri aparılır.
Хэгэг faunasmın məskunlaşdığı və inkişaf etdiyi şelf zonasının sahəsi azalır, balıqların kürü tökmək üçün çaylara keçməsinə əngəl yaranır. Bu zonanın hidrometeoroloji rejimində mənfı dəyişiklikbr baş verir. Səviyyənin qalxdığı hallar
da da sahil zonasının sosial-iqtisadi уэziyyətinə külli miqdarda ziyan dəyir,
ekoloji şərait pisbşir, bataqlıqlar yaranır,
evbr və torpaqlar su altında qalır.
1978-95 ilbrdə səviyyənin qalxmasından
Azərbaycana dəyən ziyaııın miqdarı
təqr. 2 mlrd. ABŞ dolları təşkil etmişdir.
S t a t u s m э s э 1э s i. Vaxtib Хэ
гэг dənizi SSR İ ib İran arasında bölün-

Səth suları
Azərbaycan Respublikasımn səth suları çaylar, gölbr, su anbarları, bataqlıqlar, buzlaqlar, qar örtüyii və kanallarla
təmsil olunmuşdur.
Çaylar. Azərbaycanın bütün çayları
Хэгэг dənizi hövzəsinə aid olub, üç
qrupa ayrılır: Kür hövzəsinin çayları;
Araz hövzəsinin çayları (sol qolları); bilavasitə Хэгэг dənizinə tökübn çaylar.
Respublika ərazisindən axan 8350
çayın çoxu (7860) uz.-u 10 km -dən az
olan kiçik çaylardır. Ə ıı böyük çaylar sırasına Kür, Araz, Qanıx, Qabırrı, Sa
mur, Arpa, Tərtər, Həkəıi, Türyan, Qu
sar, Qudyal, Vibş və s. daxildir.
Relyefin, iqlimin, torpaq və bitki
örtüyünün, geoloji quruluşun xüsusiyyətbrindən asılı olaraq çay şəbəkəsi əra-

kişaf etrniş və xcyli dəyişiklikbrə uğramışdır. Hazırda həmin dəyişiklikbr yalnız təbii amillər deyil, еЬсэ də insanların
təsərrüfat fəaliyyoti nəticəsində davam
etməkdədir. Süni axarlar, kanallar və su
anbarları respublika ərazisinin lıidroqrafık şəbəkəsində xeyli dəyişikliyə səbəb olmuşdur.
Azərbaycanın coğrafı mövqeyi ilə
əlaqədar olaraq burada 2 tip çay sistemi
mövcuddur: a) yerli çaylar - axımları
bütünlüklə respublika daxilində formalaşır; b) tranzit çaylar - axımın əsas hissəsi respublikadan kənarda formalaşır.
Tranzit çayların axımı ümumi çay axımının 65%-indən çoxunu təşkil edir.
Yeraltı sularla qidalanmaları ilə 3İaqədar olaraq formalaşan axım xüsusiyyətlərinə görə çaylar üç qrupa bölünür:
daimi çaylar (yeraltı sularla daimi qida-

lanan); dayazlaşan və yaxud sııyu azalan çaylar (yeraltı sularla cəmisi bir neçə
ay qidalanan); müvəqqəti çaylar (yeraltı
sularla qidalanmayan və axımı yalnız
güclü yağışlar zamanı müşahidə olıı-

olaraq bunların heç biri çayların yeganə
qida mənbəyi deyildir və onlar, əsasən.
qarışıq mənbobrdən qidalanır. Yüksəklikdən asılı olaraq bu mənbələrdən biri
üstünlük təşkil edir. Qida mənbəyinin

qrupa Kür və sutoplayıcı sahəsi yiiksəkdo yerləşən Samur, Qusar, Türyan çayının qolları, Dəmiraparan, Tikanlı və
Gilan çayları daxildir.
2. Yeraltı suların iştirakı ilə yağış sularından qidalanan çaylar. Bura Böyük
və Kiçik Qafqazda sutoplayıcıları 2500
m-ə qədər olan (Qobustan çayları, Ağsu
və Girdiman) çaylar və bütünlükb Lan
karan çayları aiddir. Qar suları hesabına
qidalanma cüzi olub 2-5% təşkil edir.
3. Əsasən, yağış sularmın iştirakı ilo
yeraltı sulardan qidalanan çaylar. Bura
Şirvan çaylarından Türyan, Əlican, Daşagil aiddir.
4. Əsasən, qar sularımn iştirakı ilə
yeraltı sulardan qidalanan çaylar. Bu
raya Araz və çox yiiksək sutoplayıcı sahəsi olan Böyük və Kiçik Qafqaz çayları aiddir.
Azərbaycanın çaylarmda il ərzində,
əsasən, 4 fəaliyyət mərhələsi müşahidə
edilir. Mart-apreldən may, bəzən isə
Kür çayı.
iyun ayına qədər qarların əriməsi ilə əlaqədar yaz daşqınları baş verir. Bu dövrdə yağışlar qarəriməni gücbndirdiyinnan). Çayların qı'da mənbəfərıni, əsasən,
üstünfüyiindən asılı olaraq Azərbaycan
dən daşqınlar şiddətbnir. Axımın ən
qar, q'ısmən ısə daıırn qar\ar vəbuzVaq su- çayVanm 4 yerə bö\mək o\ar.
lan, yağıntılar və yeraltı sular təşkil edir.
I.
Əsason, yeraltı suların iştirakı iləyüksək qiyməti bu fəsil üçiin səciyyəvidir. İyul-avqust ayları çayların azsulu
qar sularından qidalanan çaylar. Bu
Təbii şəraitin miixtəlifliyi ilə əlaqədar
Azərbaycan Respııblikasının 100 km -dən çox uzunluğu olan çayları

Uzunluğu,
km -h

Hövzəsinin sahəsi,
km 2-b

Xəzər
Kür
Miııgoçevir su anb.
Miııgəçevir su anb.
Kür
Xəzər
Kür
Xəzər
Xəzər
Kür
Malımudçala
Həkəri
Qanıx

1364
1072
413
389
220
216
200
199
198
180
168
164
134

Kür
A ıaz
Kiir
Araz
Kür
Kür
Ağgöl
Kür
Xəzər
Xozor
Xozor

133
128
126
126
121

188000
102000
16920
4840
6340
4430
2150
2280
1751
1340
2170
2970
1810
2586
5540
2080
2630
727
657
1490
1770
935
694
799

Çaylar
Kür
Araz
Qamx
Qabırrı
Xram
Samur
Tərtər
Pirsaat
Sumqayıt
Türyan
Bolqarçay
Bərgüşad
Əyriçay
Ağstafa
Həkoıi
Kiirok
Arpa
Girdiman
Xaçın
Qarqar
Göyçay
Vibş
Qusar
Qudyal

Monsəbi

119
115
115
115
113
108

Hövzəsinin orta
hündürlüyü,
m-lə
-

730
610
1530
-

1820
675
791
819
2190
1168
1418
1836
508
1968
1212
1558
1241
538
984
1472
1827

Mənbəyi ilə mənsəbi
arasındakı hündürlük
forqi, m -b
2768
3001
2741
2752
2162
3628
3117
2411
2028
3684
1727
2670
3065
2790
2812
3088
2205
2900
2090
2080
1981
1208
3808
3028

dövrüdür (qar vo buzlaqlardan qidala
nan çaylar istisna olmaqla). Payızda və
bəzən yayda yağmtılar axımın həcmini
artıraraq giiclü daşqınlar və sellər этэb gətirir. Lənkəran zonasmda AzarKür
Cənubi
Qafqazda (Gürcüstan,
Azərbaycan) və Türkiyədə çay.
Qafqazın ən böyük çayı. Uz.-u 1364
km (bəzi məlumatlara görə, 1515
km), hövzəsinin sah. 188 min km2dir. Türkiyədə Qars yaylasından
başlanır. Üzərində Mingəçevir,
Şəmkir və Yenikənd su anbarları
yaradılmışdır. Mənsəbindən 122,8
km məsafədə (Sabirabad ş. yaxmlığında) ən böyük qolu olan
Arazla birləşir (suqovuşan). Xəzər
dənizinə töküldüyü yerdə delta
(sah. 100 km2) əmələ gətirir. Əsas
qolları: sağdan Paravani, Xram,
Ağstafa, Şəmkir, Tərtər, soldan
Böyük Liaxvi, Araqvi, Qabırrı, Qanıx, Türyan və s., yazda daşqın
əmələ gətirən çaylar qrupuna da
xildir. Suyu lillidir. Hər il Xəzər
dərıizinə orta hesabla 18,5 mln. t lil
gətirir. Suvarmada geniş istifadə
edilir. Balıqla (uzunburun, bölgə,
nərə, ilanbalığı, suf və s.) zəngindir.
Kür-Araz ovalığı hissəsində gəmiçiliyə yararlıdır.

baycanın digər bölgələrindən fərqli ola
raq axımın çox hissəsi ilin soyuq yansının payına düşür.
Respublikada çay axımının miqdarı
həm il ərzində, həm də ərazi üzrə qeyri-

dıqca bu kəmiyyot azalır və 0,8 llsan təşkil edir.
Azərbaycan çayları yiiksək lilliliyə
malikdir vo burada lillilik 50 q/m3 ilə
6000
arasmda doyişir. Çay hövzələ-

bərabər paylanmışdır. Ən yüksok axım
modulu 1km2 ərazidən 45 llsan olmaq
la (1500 mm) Böyük Qafqazın c. yamacınm q. hissəsinin yüksək dağlıq zona
smda müşahidə edilir. Həmin kəmiyyət
Qanıx-Əyriçay vadisinə doğru 5 /lsan-уэ
(150 mm) qədər azalır. Kiçik Qafqazda
axım modulu 0,8-22 l/san, Naxçivan
MR-də 0,5-10 l/san-div. Talış bölgəsində çayların maks. axım modulu (25
llsan) ərazinin alçaq dağlıq və düzonlik
sahəlori üçün səciyyəvidir. Yııxarı qalx-

rində gedən eroziya prosesləri nəticəsindo səthi yuyulmanın miqdarı ildə
5000-30000 t/km2-ə, bəzən isə 50000
t/km 2-э çata bilir. Ən intensiv səthi yuyulına Böyük Qafqazm e. yamaclarmda
(1000-6800 t/kın2), эп zəif isə Qarabağ
vulkanik yaylasında (5-10 t/km2) müəyуэп edilir.
Göllər və su anbarları. Azərbaycanda
250-yə yaxın göl vardır. Onların çoxunun sah. 0,1 km 2-dən azdır. Göllər, əsasən, erozion-buzlaq (Şahdağ, Tufan,

Azorbaycan Respublikasının iri gölləri

Gölün adı
Sarısu
Ağgöl
Ağzıbir
Mehman
Acmohur
Masazır
Böyükşor
Hacıqabul
Böyük Alagöl
Kulluk
Dıızdağ
Binəqədi
Kiirdəxanı
İşıxlı Qaragöl
Xocahəsən
Kiçik Alagöl
Pəriçmqıl
Alagölbr
Göygöl
Maralgöl

Okcan səviyyəsindən
hündürlüyü, ш-lə
-12
-5
-25
-7,8
107,3
7,9
12
-19,6
2729
-5,0
-24,1
12,1
3,0
2666
13,7
2739
2988
2961
1553
1899

Sahəsi,
km 2-b
65,70
56,20
37,00
35.00
11,00
11,00
10.00
8.40
5,20
5,20
4,00
4,00
3,30
1,80
1,60
1,20
1,00
0,95
0,80
0,25

Maksimal dərinliyi,
m-lə

Suyun həcmi,
m-4 ə

3,5
2,2
4
2,3

60
45
40
30
7,0
12,5
13
24,5
5,2
3,5
2,0
3,0
10
3,5

1,7
2,5
2,5
9,4
3,0
1,6
1,7
10
3,2
4
5,4
93
61

2,5
29,5
6,0

Azərbaycan Respuhlikasınııı iri su aııbarları

Su anbarının adı

Istismara
verildiyi il

Mingəçevır

1953

Araz qovşağı
Şəmkir
Yenikənd
Varvara
Ceyranbatan
Sərsəng
Ağstafaçay

1971
1982
2000
1956
1958
1976
1969

Arpaçay
M'ü-Muğan
Yekəxana
Viləşçay
Xanbulançay
Pirsaatçay
Bolqarçay
Nohurqışlaq

1977
1971
1962
1989
1976
1964
1965
1951

Xaçınçay
Sirab
Lova
Uzunoba
Qalacıq
Aşağı Köııdəbnçay
Axıncaçay
Cavanşir
Yeni Nehrom
Cəfərxanlı
Aşıq Bayramlı
Madagiz
İncoçay
Xatınlı

1964
1979
1970
1961
1986
1980
1965
1961
1965
1957
1951
1975
1967
1961

Qapıcıq, Murovdağ, Dəlidağ və s. zirvələrinin ətrafında yerləşən göllər), erozion-çay (Kür vadisində yerbşən Sarısıı,
Mehman, Ağgöl, Hacıqabul və s.), tek
tonik (Candar, Acınohur, Batabat
və s.), seysmik-uçqun (Göygöl, Maralgöl, Ağgöl, Qaragöl, Zalxagöl və s.), krater (Böyük və Kiçik Alagöl və s.), laqun,
sürüşmə və relikt (Abşeron yarımadasında Masazır, Böyükşor, Kürdəxanı, Mirzələdi, Qanlıgöl və s.) mənşəlidir. Göllərin bəzilərini (Göygöl, Batabat gölbri,
Candar) içməli su təchizatında istifadə
etmok üçün su anbarlarma çevirmişlər.
Respublikada ümumi həcmi təqr.
20,0 mlrd. m* və faydalı həcmi 10,0 mlrd.
m-J-don çox olan 60-dan artıq su anbarı
yaradılmışdır. Onlardan 38-nin həcmi
1 mln. /77-41on çoxdur. Mos., Mingəçevir
(16 mlrd. /7??), Şəmkir (2,7 ırılrd. /7/-?),
Araz (1,35 mlrd. m3), Sərsəng (565 mln.
m3 ), Arpaçay (150 mln. m3) və s.

Qidalanma mənbəyi
Kür
Araz
Kür
Kür
Kür
Saınur-Abşeron kanalı
Tərtər çayı
Ağstafa çayı
Arpa çayı
Araz
Dəvəbatan çayı
Viləş çayı
Vəşəru çayı
Pirsaat çayı
Bolqar çayı
Dəmiraparaıı vo Vəndam
çayları
Xaçın çayı
Naxçivan çayı
Lovayşarud çayı
Naxçivan çayı
Qusar çayı
Köndolən çayı
Axınca çayı
Ağsu çayı
Əlincə çayı
İncə çayı
Dəvəbalan çayı
Tərtor çayı
İncə çayı
Axmca çayı

Azorbavcan Rcspublikasının iri suvarma kaualları

Sahəsi, km2-1э
minimal
maksimal
625
145
116
78
22,5
13,9
13,85
6,3
6,3
4,5
3,7

430
40
79

0,74
2,70
0,50
1,20

-

2,5
2,46
2,34
2,0
1,96

0,6
0,33
0,83
1,70
1,24

1,76
1,54
1,27

0,50
0,17
0,58
0,1
0,23
0,5
0,16
0,2

1,2
1,2
0,95
0,92
0,92
0,85
0,84
0,8
0,8
0,8
0,72

Buzlaqlar və çoxillik qarlar. Azərbaycanın sotlı sularının az bir hissəsi
buzlaqlarda və çoxillik qar talalarında
toplanmışdır. Вэгк halda olan həmin su
mənbələrinin əmələ gəlməsi xionosferin
aşağı sərhədinin vs ya qar xəttinin miitloq yiiksəkliyi ilə əlaqədar olduğundan
onlar çox məhdud ərazidə yayılmışdır.
Respublikada qar xətti 3600-3900 m yiiksəklikdən keçdiyindən burada Böyük və
Kiçik Qafqazın yalmz эп yüksək zirvələrində buzlaqlara və çoxillik qarlara
təsadüf edilir. Böyük Qafqazda buzlaqların ümurni sah. 6,6 km 2-dir ki, bunun
da 3,62 km 2-i Bazardüzü (4466 /7/), 1,0
/c777--i Bazaryurd (4126 777), 0,51 km2-\
Tufan (4191 /7?), 1,08 km 2-i Şahdağ
(4243 111 ) zirvələrinin payına düşür (20
əsrin əvvəlbrində bu bölgədə buzlaqların sah. 10 кт2-э çatmış və sonrakı oııilliklərdə iqlimin istibşməsi nəticəsində
onların sah. 3,4 km2 azalmışdır).

Həcmi, mln. ш-Чэ
tam
faydalı
16070
1350
2677
158,1
60
186
560
120
150
12
19
46
52
16,9
12
16,2

0,1
-

23
12,7
6,3
9
7
9,65
14
4,6
6
2,2
3,6
5,5

0,1
0,25

2,1
4,3

0,82

Kanalın adı

İnşa olunduğu il

Suburaxıcı qurğunun yeri

7400
1150
1425
136,3
10
150
500
109
140

18,4
38
45
11,85
11
10,2
20
11,6
6,2
8,53
6
6
12
4
6
1,8
3,4
3
1,8
3,85

Böyük Qafqazda Qusar çayı hövzəsi
sah.-nin 0,81%-ini, Qudyal çayı hövzəsinin isə 0,13%-ini buzlaqlar və daimi qar
lar təşkil edir. Bu rəqəmbrin çox kiçik
olmasına baxmayaraq, onlar həmin çayların qidalanmasında və su rejimində
əhomiyyətli rol oynayır.
Kiçik Qafqazda yalnız Zəngəzur sil
sibsinin Qapıcıq (3904 m) zirvəsində
ürnumi sah. 0,51 km2 olan buzlaq vardır. Çoxillik qarlar nisbətən geniş sahə
tutur. Hesablamalara görə, Böytik və
Kiçik Qafqazda 3600-3900 77?-dən yüksəkdə yerbşən zirvəbrdəki çoxillik qarların ümumi sahəsi 20 km2-ə qədərdir.
Bataqlıqlar. İfrat nəmlənmə və rütubətsevən bitkibrin geniş inkişaf etdiyi
sahəbrdə əmələ gələn bataqlıqlar Azərbayeanda sətlı sularınm çox az bir hissəsini təijkil edir. Bunlar, əsasən, ovalıqlarda, qismən də dağlarda əlverişli şəraitdə inkişaf etmişdir. Dağlıq ərazibrdə

Samur-Abşeron
Yuxarı Qarabağ
Yuxarı Şirvan
Əzizbəyov
Ağstafaçay
Tərtərçay
Baş-Mil
Baş-Muğan
Xan qızı
Rəsularx
Türyançay

1955
1953
1953
1956
1969
1974
1976
1958
1929
1960
1958

bataqlıqlar buzlaq karlarmın (sirkbrinin) dibindo, gölbrin kənarlarmda, dayaz gölbrin yerində, sürüşməbrin yayıldığı sahəbrdə kiçik talalar şəklində
müşahidə edilir. Burada ən geniş sahs
tutan bataqlıq Kiçik Qafqazda Qarabağ
vulkanik yaylasında Kiçik Alagöl gölii
ətrafındadır (sah. təqr. 0,5-1 km2).
Bataqlıqlar Kür-Araz, Lənkəran və
Samur-Dəvəçi ovalıqlarında nisbətən
geniş yayılmışdır. Onlar Kür-Araz ovalığmda Qarabağ düzündən M il düzüno
doğru uzanan Ağgöl, Mehmangöl, Sarısu və Bozqobu ətraflarında, xüsusib
çayların gətirmə konusları aralarındakı
çökəkliklərdə yayılmışdır. Muğan düzündə Ağçala gölü ilə əlaqədar olaraq
ümumi sah. 500 кт2-6эп çox bir neçə

Suburaxma
qabiliyyəti,
mVsan-Ъ

Samur çayı
Miııgoçevir su anb.
Mingoçcvir su anb.

85
130
78
30
25
70
93
55
30
12
30

Bəhrəmtəpə su qovş.
Ağstafaçay su anb.
Tərtərçay su qovş.
Mil-Muğan qovş.
Bəhrəmtəpə su qovş.
Araz
Araz
Türyançay su qovş.

göstərmək olar. Lənkəran ovalığında
bataqlıqlar sahilboyu quın tirəbrinin
arxasında və Ərkivan k.-nin kənarında
(meşəli bataqlıq) inkişaf etmişdir.
Samur-Dəvəçi ovalığında bataqlıqlar sahilboyu sahədə yayılmışdır. Bun
lardan эп böyiikbri Ağzıbirçala (16,5
km2), Qusarçay (16 km2), Xaçmaz (13
km2) bataqlıqlarıdır.
Kür-Araz ovalığında kollektor-drenaj sisteminin yaradılması nəticəsində
bataqlıqların sahəsi kəskin azalmışdır.
Lakin Yuxarı Qarabağ və Yuxarı Şirvan
magistral kanallarının çəkilməsi onların
boyunca yeni bataqlıqların yaranmasına səbob olmuşdur.
K aııallar. Respublikada sotlı suları
şəbəkəsinin тйэууэп hissəsini suvarma

Yuxarı Qarabağ
suvarma
kanalı.

bataqlıq yaranmışdır. Bunlardan Yeni
Araz (50 km2), Qaraçala (30 km2), Əbilçala ( 11,5 knı2), Ağçala (182 km2), Aqıışa (90 km2), Yeni Arazın qolu (87 km2),
Kürün deltası (42 km2) bataqlıqlarını

və kollektor-drenaj sistemi yaratmaq
məqsədib inşa edilmiş kanallar təşkil
edir. Burada kanalların ümumi uz. - 92
min km -dən çoxdur. Ən böyiik magist
ral kanallar Samur-Abşeron (182 km),

Uzunluğu,
Ä777-İƏ

Suvarılan
sahə,
/77/77ha

182
175
126
123
69
65
38
37
30
28

92
85
127
85
30
91
64
55
54
14

27

17

Yuxarı Qarabağ (172 km), Yuxarı Şirvan (122 knı), Əzizbəyov (123 km), Baş
M il (38 km), Baş Muğan (37 km), Тэгtərçay (65 /c/77), Ağstafaçay (69 knı) və s.
suvarma kanallarıdır. Böyük kanalların
suötürmə imkanı 676,8 m3/san, suvardığı ərazibrin ümumi salı. 670 min hadan çoxdur.
Qrunt sularının səviyyəsinin qalxması ib əlaqədar torpaqların şoranlaşmasının qarşısmı almaq məqsədib respubli
kada geniş kollektor-drenaj sistemi yaradılmışdır. Ümumi uz. 440 /c/77 olan bıı
sistem Şirvan, M il vo Qarabağ düzbrində 300 min ha torpağın meliorasiya vəziyyətini yaxşılaşdırmağa xidırıət edir.
Kollektorlardan эп mühümü uz. 216
km, suburaxma qabiliyyəti 37 m-Vsan
olan Baş Şirvan kollektorudur. Bu kollektora Aşağı Şirvan (70 km) və MilQarabağ (152 km) kollektorları birbşir.
Suvarma və kollektor-drenaj siste
minin kanalları diizənlikbrin hidroqrafıya şəbokosində ciddi dəyişikliklərə səbob olmuş və bəzi sahəbrdə onun sıxlığını 2-4 km/km2 vo ondan da yiiksək
qiymətə çatdırmışdır.
ƏJ.: R ü s t ə m o v S. H. Azərbaycan Rcspublikasının çayları və onların hidroloji xiisusiyyətləri. В., 1960; В u d a q о v В . Ə. Azorbaycanın
Böyük Qafqaz hissəsinin müasir vo qodim buzlaşması. B., 1965; А х у н д о в С. А. Сток наносов
горных рек Азербайджанской Республики. Б.,
1978; Р у с т а м о в С . Г., К а ш к а й P . M.
Водный баланс Азербайджанской Республики.
Б., 1978; Х а л и л о в Ш. Б. Водохранилища
Азербайджана и их экологические проблемы.
Б., 2003.
Budaq Budaqov
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Bövük Qafoazın cənub-şərq vilayəti
I ] Vilayet Xezər dənizi səviyyəsindən 4466 m.
mütləq hündürluyə qedər yüksəlir. Dağətəyi
və alçaq dağlıgın sahələrində quru-çöl,
arid-meşə. orta dağlıqda, əsasən, dağ-meşə,
yüksek dağlıqda isə dağ-çəmən və qayalıq
landşaftları inkişaf etmişdir.
1. Samur-Dəvəçi rayonu
2. Qonaqkənd rayonu
3. Zaqatala-Lahıc rayonu
4. Qanıx-Əyriçay rayonu
5. Şamaxı rayonu
6. Qobustan-Abşeron rayonu
Kür dağarası cökəklivi vilavQti

D A Ğ IS T A N

Xüsusi məzmunun müellifləri: B.Ə.Budaqov,
M.A.Müseyibov
© Dövlət Torpaq və Xəritəçəkme Komitəsinin
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и Я Vilayət dağarası depressiya olub, əsasən
1 varımsəhra landşaftı ilə örtülmüşdür. Ovalıjın bataqlıqlaşmış sahələrində çəmən, qismən çəmən-bataqlıq landşaftlan inkişafetmişdir. Kür və Araz çayları boyu seyrək tuqay meşələrinə rast gəlinir.
7. Ceyrançöl-Acınohur rayonu
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Fiziki-coğrafi rayonlar
Azərbaycan Respublikasının ərazisi
5 təbii vilayətə (Böyük Qafqazın c.-ş.
hissəsi, Kiçik Qafqaz, K i i r dağarası çökəkliyi, Lənkəran, Orta Araz və yaxud
Naxçivan) və 19 rayona [Samur-Dəvəçi,
Qonaqkənd, Zaqatala-Lahıc, QamxƏyriçay, Şamaxı (Dağlıq Şirvan), Qobustan-Abşeron, Goncə, Qarabağ, Qa
rabag vulkanik yaylasi, Həkori, Ceyrançöl-Acınohur, Qazax-Qarabağ, KüdrüŞirvan, Arazboyu, Mərkəzi Aran, Lan
karan, Talış, Şərur-Ordubad, GünnütQapıcıq] bölünür.
Bövük Qafqazın c.-ş. hissəsi vilayəti
respublikanm şm.-q.-ində, Gürcustan ilə
sərhəddən başlayaraq c.-ş. istiqamətində
Xəzər dənizi sahilinə qədər uzanır. C.dan Acınohur ön dağlığı, Şirvan və Cənub-Şərqi Şirvan düzləri, şm.-dan Rusi
ya Federasiyası ilə əhatələnir. Ərazinin
hünd. 4466 m -dən (Bazardüzü d.) - 27
ш-эdək (Xozər dənizi səviyyəsi) dəyişir.
Nival, dağ-çəmən, dağ-meşə, dağ-çöl,
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meşə-çəmən və yarımsəhra landşaftı inkişaf etmişdir. Vilayət təbii şəraitin
müxtəlifliyinə görə 6 fıziki-coğrafı rayo
na bölünür: l ) S a m u r - D ə v ə ç i r a 
y o n u . Böyük Qafqaz d-rının şm.-ş.
ətəkləri ilə Xəzər dənizi arasında yerləşir.
Bu rayonda hünd. 300-500 m (dağətəyi
sahodə) ilə -27 m arasmda dəyişir. Sothi,
əsasən, Antropogen çöküntübri ilə
örtülmüşdür. Zəngin yeraltı su ehtiyatlaAğsu aşırımı
Ağsu və Şamaxı r-nları arasında
Ləngəbiz silsiləsində aşırım. Meşə
və kolluqlar var. Bakı-Qazax şose
yolu A.a.-ndan keçir.
rına malikdir. Buradan Bakıya Şollar su
kəməri çəkilmişdir. Az miqdarda nefl çıxarılır. Əsasən, yayı quraq keçən mülayim-isti yarımsəhra və quru çöl iqlimi
hakimdir. Orta temp-r yanvarda 0-3°C,
iyıılda 20-25°C-dir. İllik yağıntı 200400 ww-dir. Mühüm çayları: Samur,

О
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Neft Daşları

8. Qazax-Qarabağ rayonu
9. Küdrü-Şirvan rayonu
10. Arazboyu rayonu
11. Mərkəzı Aran rayonu
Kiçik Qafqaz vilavəti

Şiryan *<

\\ &Ağcabədi

Kəlbəcər

BAKI

I I III
IvilI |

üm i

Vilayat 300 m-den, 3724 m mütləq hündürluyeqədər yüksəlir. Quru-çöl, arid
meşə, dağ-meşə, dağ-çəmən və qayalıq
landşaftları yayılmışdır.
12. Gəncə rayonu
13. Qarabağ rayonu
14. Qarabag vulkanik yaylasi rayonu
15. Həkəri rayonu
Lənkəran vilavəti
Vilayət Xəzər dənizi səviyyəsindən 2493
m mütləq hündürlüyə qədər yükselir.
Ovalıqda meşə-çəmən subtropiK alçaq
dağlıqda və qısmən orta dağlıqda meşə,
orta dağlıqda dağ-çöl landşaftları inkişaf
etmişdir.
16. Lənkeran rayonu
17. Talış rayonu
Orta Araz vilavəti

w I Vilayət 600 m-dən, 3904 m mütləq hün! dürlıiyə qədər yüksəlir. Arazboyu maili
düzənlikdə yarımsəhra, alçaq daölıqda
və orta dağlıqda dağ-çöl, yüksək dağlıqda isə alp çəmənlerı və qayalıq landşaftlar müşanidə olunur.
18. Şərur-Ordubad rayonu
19. Günnüt-Qapıcıq rayonu
Vilayətlərin sərhədləri
— Rayonların sərhədləri

Qusar, Qudyal, Vəlvəlo, Gilgil, Ataçay.
Ərazi boyu Samur-Abşeron kanalı uzanır. Çəmən-meşə, bataqlıq-çəmən, bozçəmən, çəmən-boz, şorakətvarı boz-qo
nur, şabalıdı, açıq şabalıdı, qəhvəyi dağmeşo torpaqları yayılmışdır. Bitkiləri yarımsəhra tiplidir. Meşələr (palıd, vəlos
və s.) var. Heyvanları: ayı, çöldonuzu,
meşə dəbsi, canavar, çaqqal, tülkü, boz
dovşan və s. Quşlardan kəklik, qaz, cüllüt, ördək, qaşqaldaq, gümüşü qağayı
və s. rast gəlinir. Qusar yasaqlığı yaradılmışdır; 2) Q о n a q к ə n d r a y o n u .
Baş Qafqaz silsibsinin suayıncısı ib Samur-Dovəçi fıziki-coğrafi rayonu arasıııdakı ərazini əhatə edir. Hünd. 200
300 ш-dən 4466 /w-ədəkdir. Rcspublikanın эп yüksək nöqtəbri (Bazardüzü d. 4466 m, Şahdağ - 4243 m, Tufan d. 4191 /77, Bazaryıırd d .-4116 777) buradadır. Sürüşmələr yayılmışdır. Yura, Tabaşir, Paleogen və Neogen çöküntübrindən təşkil olunmuşdur. Çay dərobrində Antropogen çöküntübri yayılmışdır. Mineral bulaqlar və müxtəlif növ ti-

kinti materialları yataqları var. Ərazidə
dağlıq tundra, qışı quraq keçən soyuq,
yağıntıları il boyu təqr. bərabər paylanan mülayim-isti, yayı quraq keçən
mülayim-isti və qışı quraq keçən miilayim-isti iqlim səciyyəvidir. Orta temp-r
yanvarda -14°C-dən 0°C-yədək, iyulda
5°C-don 25°C-yədəkdir. İllik yağıntı
300 /77/77-Ь (alçaq dağlıqda) 900 /77777
(yüksək dağlıqda) arasında dəyişir. Bazardüzü, Bazaryurd, Şahdağ və Tufan
d-rında buzlaqlar var. Mi'ıhüm çayları:
Qusar, Qudyal, Volvəb və s. Torpaq və
bitki örtüyü şaquli zonallıq üzrə dəyişir.
Əsasəıı, torllu dağ-çəmən, çimli dağ-çəmən, qonur dağ-meşə, qohvəyi dağ-meşə,
dağ-tünd şabalıdı, şabalıdı və açıq şabalıdı torpaqlar yayılmışdır. Alçaq və orta
dağlıqda meşələr, yiiksək dağlıqda subalp
və alp çəmənbri geniş sahə tutur. R-n
iiçün qayakeçisi, meşə pişiyi, çöldonuzu,
vaşaq, ayı, daşlıq dəbsi, cüyür, Qafqaz
uları, kəklik və s. səciyyəvidir. Altıağac
M illi Parkı yaradılmışdır; 3) Z a q a t a l a - L a h ı c r a y o n u q.-dən Mazım, ş.-dəıı Ağsu çayları, с.-dan QanıxƏyriçay vadisi ib hüdudlanan ərazini
əhatəedir. R-n toqr. Böyük Qafqaz d-rının c. yamacına uyğun gəlir. Ərazinin
hünd. 500 600 777-b 4466 /77 arasında dəyişir. Baş Qafqaz silsibsinin yamacları
dik və sıldırımdır. Ərazi dərin və six doro
şəbəkəsi ib parçalaıımışdır. Əsasən, Yu
ra və Tabaşir çöküntübrindən təşkil
olunmuşdur. Polimetal flliz yataqları və
mineral su bulaqları ib zəngindir. Y a

yədəkdir. İllik yağıntı 600-1600 //////-dir.
Çayları: Balakən, Tala, Kiş, Əlican,
Türyan, Göyçay, Girdiman, Ağsu. Torpaqları, əsason, torflu dağ-çəmən, çimli
dağ-çomon, qonur və qəhvoyi dağ-meşə
tiplidir. Respublikanm эп geniş meşə

qışı quraq keçən mülayim-istidir. Orta
aylıq temp-r yanvarda 3°C-dən 3°Cyədok, iyulda 20-25°C-dir. İllik yağıntı
400 -900 777777-dir. Baş Qafqaz silsibsindən başlayan Qanıx, Balakən, Katex,
Kürmük, Əliean, Tiiryan, Göyçay, Əyri-

(palıd, fıstıq və s.) sahəbri Zaqatala-Lalııc zonasındadır. Meşo qurşağından
yuxarıda subalp və alp çəmənbri, daha
yuxarıda qayalıqlar yayılmışdır. Ayı,
sincab, köpgor, cüyür, qayakeçisi,
Qafqaz maralı, meşə pişiyi, vaşaq,
yenot, Qafqaz tetrası, Qafqaz uları vo s.
məskunlaşmışdır. Ərazisində Zaqatala,
İlisu. İsmayıllı qoruqları, Şəki, İsmayıllı, Qəbob yasaqlıqları yaradılmışdır; 4) Q a n 1x -Ə у r i ç a у r a y o n u

çay vo s. çaylar buradan keçir. Əsasən,
çomən-meşo və qəhvəyi dağ-meşə torpaqları yayılmışdır. Bitki örtüyündə kol
və çəmən bitkibı i üstündür. Aran meşəbri (qızılağac, yalanqoz, söyüd, qovaq
və s.) var. Çöldonuzu, yenot, daşlıq
dobsi, qara leybk, qırqovul, kəklik, ilan
və s. rast gəlir; 5) Ş a m a x ı (Dağlıq
Şirvan) г а у о n u Ağsu çayı dərəsindən
ş.-də, Qobustan alçaq dağlıq sahəsindən
şm.-q.-də yerbşir. Ərazinin şm.-ını Baş
Qafqaz silsibsinin c.-ş. hissəsi tutur.
Ondan с.-da xırda plato və silsibbr yerloşir. Pirsaat çayından q.-də şm.-q.-dən
c.-ş.-э doğru Ləngəbiz silsibsi uzanır.
R-nun maks. hünd. 2500 m-ə yaxındır.
Ağsu aşırımı buradadır. Əsasən, Tabaşir, Paleogen və Neogen çöküntübri
yayılmışdır. Faydalı qazıntıları bitum,
gil, əhəngdaşı vo s.-dir, mineral bulaqlar
var. Əsasən, qışı quraq keçən mülayimsoyuq və yayı qııraq keçən mülayim-isti
iqlim tipbri hakimdir. Orta temp-r
yanvarda -4°C-dən 0°C-yodək, iyulda
15-20°C-dir. İllik yağıntı 300 800 mmdir. Ərazidən Ağsu, Pirsaat və digor
çaylar başlanır. Kiçik gölbr var. Qohvoyi dağ-meşə, dağ-qara, dağ-tünd şabalıdı, şabalıdı və açıq şabalıdı torpaq
lar geniş yayılmışdıı*. Meşəbrin (palıd,
vəlos, aıdıc, saqqızağacı və s.) ümumi
sah. 12 min lıa-ya qədərdir. Yüksok dağlıqda subalp və alp çəmənbri var. Dağçöl bitkibri yayılmışdır. Canavar, tülkü,
boz dovşan, meşə pişiyi, maral, daşlıq

Ağsu aşırım ı.

mac boyıı yuxarı qalxdıqca yağıntıları il
boyu təqr. borabər paylanan mülayimisti, qışı rütubətli-soyuq və dağlıq tund
ra iqlimi bir-birini əvəz edir. Orta aylıq
temp-r yanvarda -14°C-dən 0°C-yədək
və daha aşağı, iyulda 5°C-don 20°C-

Baş Qafqaz silsibsinin с. ətəkbri boyu
şm.-q.-də Gürcüstanla sərhəddən c.-ş.də Girdiman çaymadək uzamr. C.-dan
Acınohur ön dağlığı ib əhatəbnir.
Dördüncü Dövrün allüvial-prolüvial çöküntülərindən toşkil olunmuşdur. İqlimi

dobsi, koklik, qırqovul, göyorçin vo s.
məskunlaşmışdır. Ərazisindo Pirqıılu
qoruğu yerləşir; 6) Q o b u s t a n A b ş e г о n r a y o n u Qobustan alçaq
dağlıq sahəsini, Abşeron y-a-m və Abşeron y-a-ndan ş.-do vo с.-da yerləşon bir
sıra adaları (Pirallahı, Çilov, Böyıik Ta
va, Kiçik Tava, Böyük Zirə, Qum, Daş
Zirə vo s.) əhatə edir. Böyük Qafqazın
c.-ş. qurtaracağındadır. Şm.-da Baş
Qafqaz silsibsinin с. yamacı, q.-do Pirsaat çayı, с.-da Həromi vo Mişovdağ
yüksəklikbri, ş.-do Xozor donizi ib sorhədlənir. Relyefı mürəkkəbdir. Şm.-q.do Baş Qafqaz silsibsinin qolları (Aladaş, Komçi və s.), q.-də bir çox silsib,

plato və tirələr (Sündii, Nabur, Mərəzə,
Atyal, Süngiil vo s.) var. Morkozi hissodo Ceyrankeçməz deprcssiyası, Yasamal
dorosi, Çalayeri vo Ceyranbatan çökoklikbri yerbşir. Ceyrankeçməz depressiyasından с.-da Əlot tirəsi uzamr. R-nun
ş. yarısının (Abşeron у-a) sothi geniş
düzonlikdon, bir-birindən dərə və çökoklikbrb ayrılan tiro, plato vo topoliklərdən ibarətdir. Tirə və platoların dik c.
yamacları six erozion dərə və yarğan şobokosi ilə kosildiyindon bedlend relyefo
malikdir. Gilli psevdokarst formalari
geniş yayılmışdır. Çoxlu palçıq vulkanları (xüsusib Qobustanda) var. Tabaşir,
Paleogen, Neogen vo Antropogen çöküntübri yayılmışdır. Faydalı qazıntıları neft, qaz, müxtəlif növ tikinti mate-

riallarıdır (əhəngdaşıları, gil, qum və s.).
Mineral sular (Suraxanı, Şıx vo s.) çıxır.
Yayı quraq keçon yarımsəhra vo quru
çöl iqlimi hakimdir. Orta temp-r yan
varda - l,5°C-yədək, iyulda 24-27°Cdir. İllik yağıntı şm.-q.-do toqr. 500 mm,
c.-ş.-э getdikco 150 ////7/-odok azalır. Ş.
yarısında tez-tez güclıi şimal (xəzri) vo
conub (gilavar) kübkləri əsir. Şimal
kübyinin sürəti bəzən 35-40 m/san-уэ
çatır. Rayon respublikanm эп seyrək
çay şobokosi olaıı orazilərindəndir. Bu
rada daimi axarlı çay yoxdur. Əsas çayları Sumqayıt vo Ceyrankeçmozdir. Bir
neço kiçik şor göl var. Ərazisindo Cey
ranbatan su anbarı vo Abşeron kanalı

kimi mtihüm hidrotexniki obyektbr yerbşir. Şabalıdı, açıq şabalıdı, boz-qonur,
şorakotvarı boz-qonur torpaqlar yayılmışdır. Sahil boyunda donizkonarı bozqırlar və qum təpəbri var. Dağ kserofitbri, yarımsəhra və quru çöl bitkibri geniş yer tutur. Tiilkü, canavar, boz dovşan, çölsiçanı, koklik, göyorçin, sahil sularında balıq. suiti və s. var. Burada Qo
bustan qoruğu, Abşeron Milli Parkı vo
Gil adası yasaqlığı yaradılmışdır.
Kiçik Qafqaz vilayoti c.-q.-də Ermonistan Respublikası, şm.-q.-də Gürcüstan, şm.-ş.-do Gonco-Qazax və Qarabağ
dıizbri ib sərhodlənir. Vilayotin c.-ş.
vo ş. sərhədbrini Arazboyu r-nu toşkil
edir. Burada alçaq dağlıqda dağ-çöl,
meşə-kol, orta dağlıqda enliyarpaqlı

meşolor, yüksok dağlıqda dağ-çomon
landşaftları inkişaf etmişdir. Vilayət 4
fiziki-coğrafı r-na ayrılır: 1) G ə n c ə
r a y o n u Kiçik Qafqazın şm.-ş. yamacım ohato edir. Şm.-ş.-do Gəncə-Qazax
düzonliyi, с.-da vo c.-q.-do Şahdağ və
Murovdağ silsibbrinin suayırıcısı ib
sorhodbnir. Relyefindo dalğalı-təpəli
orta dağlıq yayla, silsib vo tirolər osas
yer tutur. Q.-do Axınca çayının yuxarılarından ş.-do Gonco çayının dorosinədok uzanan Başkond-Dostofur çökəkliyi
r-nun mərkəzi hissosindo ycrbşir. Ərazinin эп yüksok nöqtosi Murovdağ silsibsindoki Gamış zirvosidir (3724/»). Bura
da buzlaq relyef formalari (kar, troq)
yayıJmışdır. Ərazinin geoloji quruluşunda, əsasən, Yura, Tabaşii- vo Paleogen
sistembrinin vulkanogen, çökmə və intruziv süxurları iştirak edir. Faydali qazıntıları: dəmir filizi, alunit, qizil, mis,
kobalt, bentonit, seolit, tikinti materiallan vo s. Qışı quraq keçən miilayim-isti,
soyuq vo dağlıq tundra iqlimi mövcuddur. Orta ayliq temp-r -10°C-don 0°Cyodok, iyulda iso 10-25°C-dir. illik yağıntı 400-900 //////-dir. Mühüm çayları:
Ağstafa, Axınca, Zoyom, Şomkir, Qoşqar, Gonco vo Kürokdir. Kopoz d.-nın
şm. otəklərindo uçqun monşoli kiçik göllor (Göygöl, Maralgöl vo s.) vardır. Alç'At\ dcvğUqda tünd şabal\d\, qəhvəyi dağmeşo, orta dağlıqda qonur dağ-meşo,
dağ-qara, yüksok dağlıqda dağ-çomon
vo çimli dağ-çomon torpaqları nisboton
geniş saho tutur. Daha yüksok yerlor
qayalıqdır. Alçaq dağlıqda müxtolif çöl
bitkibri vo kolluqlar, bozi yerbrdo meşobr, orta dağlıqda palıd, volos, fıstıq
meşolori, yüksok dağlıqda subalp vo alp
çomonbri yayılmışdır. Qayakeçisi, ayı,
vaşaq, cüyür, daşlıq dolosi vo s. var.
Göygöl qoruğu, Qızılca, Şomkir yasaqlıqları yaradılmışdır; 2) Q a r a b a ğ
г а у о n u, osason, Murovdağ silsibsinin
с. vo Qarabağ silsibsinin ş. yamaclarmı
ohato edir. Silsibbr r-nun şm.-ş. sorhodi
boyu uzanan Qarabağ vo M il düzbrino
torof alçalan bir neço yan qola ayrılmışdır. Ərazinin çaylarla parçalanması noticosindo dorin vo sıldırım yamaclı dorolor omolo golmişdir. Çay dorəbrinin genişlondiyi sahobrdo dağarası çökokliklor
yaranmışdır. Orta Yuranın vulkanik,
Üst Yuranm əhongdaşı, Tabaşirin vul
kanogen vo çökmo süxurları geniş yayılmışdır. Faydalı qazmtıları: polimetal fılizlor, mormor, gips, ohongdaşı və s.
Çoxlu mineral bulaq (Turşsu, Şırlan
vo s.) var. İqlimi alçaq vo orta dağlıqda.

osason, qışı quraq keçon mülayim-isti,
yüksok dağlıqda qışı quraq keçon soyuqdur. Orta aylıq temp-r yanvarda
-13°C-don 2°C-yodok, iyulda 14-26°Cdir. İllik yağıntı 400-700 mm-dir. Çayları Kür (Tortor, Xaçın, Qarqar vo s.) vo

dir. Illik yağmtı 500- 800 //////-dir. Tor
tor, Hoçazsu, Şolvo vo s. çaylar buradan
başlanır. Çoxlu kiçik göl (Böyük Alagöl,
Kiçik Alagöl, Çilligöl, Dikpillokon, Qaragöl vo s.) var. Torpaqları, osason, qo
nur dağ-meşo, çimli vo torflu dağ-çomon

az (Köndolonçay, Quruçay vo s.) hövorino aiddir. Kiçik göllor var. Tortor
, yında su anbarı yaradılmışdır. Tor;>aqları, osason, şabalıdı, açıq şabalıdı,
i a ğ-tünd şabalıdı, qəhvəyi dağ-meşo,
qonur dağ-meşo, çimli dağ-çomon tiplidir. Ərazido meşolor (fıstıq, volos, palıd
və s.) geniş yer tutur. 2000-2300 m-don
yüksokdo subalp vo alp çomonlori
yayılmışdır. Canavar, tiilkü, boz dovsan, cüyür, ayı, vaşaq, meşə pişiyi, oxlu
kirpi, sincab, daşlıq dolosi, koklik,
■öyorçin vo s. var. Daşaltı yasaqlığı bu
-ıııın orazisindodir; 3) Q a r a b a ğ
u l k a n i k y a y l a s i r a y o n u Ermistan Respublikası ilo HoTcori çayı(it sağ sahili arasındakı orazini tutur.
(hi dalğavarıdır, çay dorolori ilo zoif
Mçalanmışdır. İri sönmüş vulkan koları (Qızılboğaz - 3581 m , Böyük
şıqlı - 3550 m, Ala Göllor - 3175 m
s.) vo mağaralar var. Üst Pliosen vo
\ntropogenin bazalt vo andezitlorindon
toşkil olunmuşdur. Dorin dorolorin bozi
rbrindo Tabaşir, Paleogen vo Neogen
sistembrinin vulkanogen-çökmo süxurları iizo çıxmışdır. Müxtolif növ tikinti
materialı, civə, qızıl və s. yataqları, mi
neral bulaqlar (İstisu vo s.) var. Qışı qu
raq keçon soyuq vo dağlıq tundra iqlimi
hakimdir. Orta ayliq temp-r yanvarda
10°C-don 0°C-yodok, iyulda 10-22°C-

tiplidir. Alp vo subalp çomonlori geniş
yayılmışdır. Fıstıq, volos vo palıd meşolori var. Heyvanları: canavar, tiilkü, ayı,
qayakeçisi, daşlıq dolosi, sincab, süley-

şad silsibsinin ş. (Süson d. - 1304 m) hissolori, Qarabağ silsibsinin Hokori çayına torof alçalan yamacları (Topağac d. 2010 //?, Pirdağ - 1316 m), Ağoyuq mai
li düzü (400-600 m) daxildir. Sothindo
maili akkumulyativ-denudasion yaylalaı* geniş yayılmışdır. Yura, Tabaşir vo
Neogen çöküntübrindon toşkil olunmuşdur. Faydalı qazıntıları: oqiq, tikin
ti daşı, ohong xammalı vo s. Qışı quraq
keçon mülayim iqlim hakimdir. Orta ay
liq temp-r yanvarda -3°C-don 0°C-yodok, iyulda 15-20°C-dir. İllik yağıntı
300-600 mm-dir. Çayları (Hokori, Borgüşad, Oxçu vo s.) Araz hövzosino aid
dir. Qohvoyi dağ-meşo torpaqları geniş
yayılmışdır. Bitki örtüyii kolluq vo seyrok meşoli çomonlikbrdon, enliyarpaqlı
dağ meşəlorindən (palıd, volos) vo dağ
çölbrindon ibarotdir. Bositçayın dorosindo dünyada yegano tobii çinar meşəsi
(Bəsitçay qoruğu) mövcuddur. Heyvanları: canavar, tülkii, boz dovşan, siileysin, oxlu kirpi, qumsiçam vo s. Quşları:
koklik, turac, qırqovul, göyorçin vo s.
Laçın vo Qubadlı yasaqlıqları bu r-nun
orazisindodir.
Kür dağarası çökəkliyi vilayəti şm,ş.-dən Böyük Qafqazın c.-ş. hissosi vilayoti, şm.-q.-don Gürcüstan, c.-q.-don
Kiçik Qafqaz vo Lonkoran vilayotlori,
с.-dan İran İskım Respublikctsı, ş.-dən

sin vo s. Quşlardan ular, göyorçin vo
kokliyo rast golinir. Qaragöl qoruğu yaradılmışdır; 4) H o k o r i r a y o n u ,
osason, Hokori çayı hövzosini ohato edir.
Ərazisino Qarabağ vulkanik yaylasımn
c.-ş. (Qurbantopo d. - 1075 ///), Borgü-

Xozor donizi ilo ohatolonir. Yarımsohra
landşaftı geniş yayılmışdır. Ovalığın bataqlıqlaşmış saholorində çomon, qismon
çomon-bataqlıq landşaftları inkişaf etmişdir. Kür və Araz çayları boyunca seyrok
tuqay meşolorino rast golinir. Ərazinin

hünd. q.-dən ş.-o doğrıı azalır. 5 fızikicoğrafı rayona ayrılır: 1) C e y r a n ç ö 1-А с ı n о h ıı r r a y o n u , əsasan,
Qarayazı düzü, Ceyrançöl va Acınohur

şamı qoruğu) var. Kür çayı sahilində tuqay meşalari (ağyarpaq qovaq, söyüd,
qarağac va s.) mövcuddur. Heyvanları:
canavar, tülkü, boz dovşan, sülcysin.

Şirvan düzü.

ön dağlığı arazilərini ahata edir. Şm.-da
Qamx-Əyriçay çökokliyina, c.-ş.-da Şirvan düzüna qovuşur. Canub sarhadi
boyu axaıı Kür çayı onu Ganca-Qazax
düzənliyindən ayırır. Hüııd. 1100 т-э
qadardir. Bir ııcçə silsila va tirədən (Çobandağ, Palantökan, Bozdağ, Daşüz,
Qocaşen va s.), düzanlik va dəralərdən
(Eldar, Sanca, Acmohur, Turut, Əraş,
Qarayazı va s.) ibaratdir. Əsasan, Neo
gen va Antropogen çöküntübrindan taşkil olunmuşdur. Faydalı qazıntıları:
neft, qaz, tikinti materialları. Qışı quraq
keçon mülayim-isti yarımsəhra va quru
çöl iqlimi var. Oıta temp-r yanvarda
0-3°C-yadək, iyulda 25-27°C va daha
çoxdur. İllik yağıntı 200 400 mm-d\r.
Ərazisindən Qabırrı, Qanıx, Əlican,
Türyan, Göyçay va s. çaylar axır. Gölbri: Candar, Acınohur va s. Respublikanın an böyiik su anbarı (Mingoçevir)
buradadır. Torpaqları, asasan, dağmeşa, şabalıdı, şorakətvarı boz-qonur,
boz-çamən, çaman-boz, dağ-qara, dağtünd şabalıdıdır. Quru çöl va yarımsahra bitkibri, kserofıt kolluqlar yayılmışdır. Acınohur ön dağlığında ardıc (arçan) va saqqız ağaclarından ibarat seyrak arid meşələri (Tiiryançay qoruğu),
Ceyrançölda Eldar şamı meşəsi (Eldar

ceyran, çöldonuzu. Quşları: kaklik,
qırqovul, turac, bazgak, dovdaq, göyarçin va s. Qarayazı qoruğu yaradılmışdır;
2) Q a z a x - Q a r a b a ğ
rayonu,

darabri, qobu va yarğanlarla parçalanmışdır. Kür çayma taraf meyillidir. Gatirmə konusları geniş yayılmışdır. Əsasan, Antıopogen çöküntülərindən təşkil
olunmuşdur. Faydalı qazıntılardaıı
tikinti materialları, ııeft va s. var. İqlimi
mülayim-isti yarımsəhra vo quru-çöl tiplidir. Orta ayliq temp-r yanvarda -3°Cdən 3°C-yadak, iyulda 20-27°C-dir. İllik
yağıntı 200-400 mm-dir. Ərazisindən
İncəsu, Ağstafa, Hasansu, Axınca, Zayəm, Şamkir, Qoşqar, Ganca, İncaçay,
Tartar, Xaçın, Qarqar və b. çaylar axır.
Şamkir va Kür çaylarının qovuşdıığıı
yerda Şəmkir, bir qədor aşağıda isə Yenikənd su anbarları yaradılmışdır. Şabalıdı və açıq-şabalıdı torjpaqlar geni^
yayılmışdır. Allüvial-çəmən, boz-çəmən,
çəmən, çəmon-boz torpaqlara rast goli
nir. Yovşanlı vəyovşanlı-şoranotulu yarımsəhra bitkibri üstünlük təşkil edir.
Kür çayı sahilindo seyrək tuqay meşəbri mövcuddur. Canavar, tülkü, boz dovşan, maral, bataqlıq qunduzu, çöldonuzu, qumsiçanı, göyərçin, koklik, turac,
bozgok, dovdaq və s. var. Şəmkir, Korçay və Bordə yasaqlıqları yaradılmışdır;
3) K ü d r ü - Ş i r v a n r a y o n ı ı Şirvan düzünün hünd. 0-dan 200 ш-ədok
olan ərazisini ohato edir. Şm.-dan Acınohur ön dağlığı, Qaraməryom tirəsi,
şm.-ş.-dən Ləngəbiz silsibsi və s. ib
hüdudlanır. Sothi Kür çayına doğru
meyillidir. Gətiı mə konuslarına rast gə-

Arazboyu dağətəyi düzonliklər.

osasən, Gəncə-Qazax düzənliyini, Qarabağ və Mil düzlərinin dağətəyi hissəbrini əhato edir. Hünd. 550 т-э qədərdir.
Səthi zəif dalğavarı vo terraslıdır; çay

linir. Antropogen çöküntübrindən təşkil olunmuşdur. Faydalı qazıntılardaıı
müxtəlif növ tikinti materialları var.
Yayı quraq keçon mülayim-isti yarım-

səhra və quru çöl iqlimi hakimdir. Orta
ayliq temp-r yanvarda 0-3°C, iyulda
25-27°C-dir. İllik yağıntı təqr. 300-400
mm-dir. Ərazisindən Əlican, Türyan,

5 ) M ə r k ə z i A r an (Kür-Aıaz ovalığı) r a y o n ı ı Kür və Araz çaylarının
aşağı axınlaıı boyundakı ərazini tutur.
Tərkibinə Şirvan düzünün -27 /7/-don

Göyçay, Girdiman, Ağsu çayları axır.
Yuxarı Şirvan kanalı çəkilmişdir. Toraqları, əsasən, şabalıdı, açıq şabalıdı,
Doz-çəmən və çəmon-boz tiplidir. Bitki
ortüyündə yovşanlı və yovşanlı-şoranotulu yarımsəhra bitkibri üstündür.
Canavar, tülkü, çöldonuzu, boz dovşan,
bəzgək, dovdaq, koklik, ilan və s. var.
Şirvan M illi Parkı yaradılmışdır;
4) A r a z b о у u r a y o n u , əsasən, Kiçik Qafqazm alçaq dağlıq hissəsi ib
Araz çayı arasındakı ərazini əhatə edir.
Şm.-ş.-də M il düziinə qovuşur. Relyefı
dalğavarı, təpoli-tirolidir. Araz çayına
meyillidir, hünd. 200-500 m-dir. Sothi
ay dərəbri və yarğanlarla parçaianmışdır. Neogen və Antropogen
öküntülərindən toşkil olunmuşdur.
vlüxtəlif növ tikinti materialı (çınqıl,
чип, tikinti daşı və s.) yataqları var. İqni mülayim-isti yarımsəhra və quru çöl
iplidir. Orta temp-r yanvarda 0-3°C,
yulda 25-27°C-dir. İllik yağıntı 200•00 /?//?7-dir. Ərazisindon Oxçu, Həkəri,
ırgüşad, İncəçay, Qozluçay, Quruçay,
vöndəbn və s. çaylar axır. Dağ-tiind
-abalıdı, şabalıdı, açıq şabalıdı və bozqonur torpaqlar yayılmışdır. Bitki örtüyündə dağ-kserofit, yovşanlı və yov.şanlı-şoranotulu yarımsəhra bitkibri
üstündür. Canavar, tülkü, çöldonuzu,
oxlu kirpi, boz dovşan, süleysin, daşlıq
dəbsi, qumsiçanı, çölsiçanı, kəklik,
turac, qırqovul, göyərçin və s. var. Araz
boyu yasaqlığı bu r-nun ərazisindədir;

0 /77-ədok olan lıissəsi, Qarabağ vs Mil
düzbrinin təqr. 100/??-dən aşağı hissobri, Conub-Şərqi Şirvan, Muğan vo Sal
yan düzləri daxildir. Ş.-dən Xəzər dənizi
ib hüdudlanır. Səthi hamardır. Relyefi,
əsasən, Kür və Araz çaylarının qədim
yataqları, Qarasu dərəsi, alçaq tirobr və
s. mikroformalardan ibarətdir. CənubŞərqi Şirvan düzündə palçıq vulkanları-

qazıntıları: neft, tikinti materialları (gil.
çınqıl, qum və s.). İqlimi çox yerdə yayı
quraq keçən mülayim-isti yarımsəhra və
quru çöl tiplidir. Orta ayliq temp-r yan
varda 0-3°C, iyulda 25-27°C-dir. illik
yağıntı 200-400 mm-dir. Çayları, əsason, Kiir hövzəsinə (Türyan, Göyçay,
Girdiman, Ağsu, İncəçay, Tartar, Xaçın, Qarqar va s.) aiddir. Suvarmada geniş istifado olunduğundan, bazi çayların
suyu yayda mansaba çatmır. Six suvar
ma kanalları (Yuxarı Şirvan, Yuxan
Qarabağ, Baş Muğan) şabakasi yaradılmışdır. Kollektorlar (Baş Şirvan, MilQarabağ, Muğan-Salyan, Əzizbayov
ad. va s.) çakilmişdir. Göllari: Hacıqabul, Sarısu, Ağgöl va s. Əsasan, bozçaman, çaman-boz va allüvial-çəmən,
bataqlıq-çaman, şoran va s. torpaqlar
yayılmışdır. Bitki örtiiyündə yarımsahra
və quru çöl bitkibri üstünlük taşkil edir.
Kür va Araz çaylarının sahillarinda tu
qay meşabrina (ağyarpaq qovaq, söyüd,
qarağac va s.), Qarabağ düzünda aran
meşalarina (uzunsaplaq palıd, qarağac
va s.) rast galinir. Heyvanları: tülkü,
canavar, çöldonuzu, ceyran, safsar,
porsuq, qumsiçanı; quşları: qırqovul,
turac, bazgak, dovdaq, qaz, ördək,
qutan, vağ va s. Çaylar. göllar va sahil
sularında nara, qızılbalıq, siyanək, kilka,
kefal, sıf, kütüm, xəşam va s. var. Ərazisinda milli parklar (Ağgöl, Şirvan),
qoruqlar (Türyançay, Qızılağac) va ya-

Tali:? dağları.

na rast golinir. Ş.-do dəniz çöküntübri,
Kür və Araz çayları boyunca alluvial,
bir qodor yiiksok sahəbrdə allüvial-prolüvial çöküntübr yayılmışdır. Faydalı

saqlıqlar (Bandovan, Kiçik Qızılağac)
yaradılmışdır.
Lonkəran vilayoti respublikanm c.ş.-inda yerlaşarak, Lankaran ovalığı va
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qumdaşıların və mergellərin (150300 m), Eosen boz və açıq-yaşıl gilbrin,
qumdaşıların vo mergellərin növbəbşməsindən (70-200 /;/) təşkil olunmuşdur.
Oliqosen, Neogen və Antropogen
çöküntübri Kür və Araz depressiyalarında, Qusar maili düzənliyindo, Acınohurda, Qobustanda, Abşeron y-a-nda,
Talışda, Kiçik və Böyiık Qafqazın bir sıra çökəklikbrində geniş yayılmışdır.
Oliqosen-Miosen çöküntübrinin qalınlığı bozən 3000 m-ə, Neogen, adətən,
2000 m-ə, Qobustanda 5500 т-э çatır.
Antropogen çöküntübri dəniz, kontinental və vıılkanogen fasiyalıdır, Aşağı
Kür depressiyası ərazisində эп böyük
qalınlığa (1500 m-dən çox) çatır.
Əd.: Геология Азербайджана. В 8-ми г. Т. 1.
Стратиграфия. Б.. 1996-1997; ч. 1 2.
Məcid Bağmanov

Tektonik quruluş. Azərbayean Respııblikası ərazisinin tektonik quruluşu
xeyli mürnkkəbdir. Başlıca tektonik elementbr Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz,
Talış tektonik zonaları, onların arasındakı Kür depressiyası, şm.-ş.-də Ön
Qafqaz çökəkliyi, ş.-də Cənubi və Orta
Xozər çökoklikləri meqastrukturlarıdır.
Bunlarm hər biri öz növbəsində regional
tektonik zonalara və bloklara bölünür.
Meqastrukturlar, bir qayda olaraq, dorinlik çatları boyunca təmas edirbr. Be
la ki, Böyük Qafqaz şm.-ş.-do QusarDəvoçi kənar çökəkliyi ib Siyəzən, c.-da
Kür çökəkliyi ib Qanıx-Əyriçay-Əbt
tektonik çatları, Kiçik Qafqaz isə həmin
çökokliklə Ön Kiçik Qafqaz tektonik
çatı ib sərhodbnir. Geofiziki məlumatlara görə, tektonik çatların bəzisi dərinlik çatları olub, Yer qabığının dabanına,
yoııi Mohoroviçiç sərhodinə qədər da
vam edir. Çatların çoxu ümumqafqaz
(şm.-q. - c.-ş.), bir hissəsi köndobn
(şm.-ş. - c.-q.), bəziləri isə meridional is-

tiqamotdo uzanır. Bunun nəticəsində
Yer qabığı müxtəlif ölçülü tektonik
bloklara bölünmüşdür.
Ön Qafqaz çökəkliyi meqastrukturu
Azərbaycan daxilində Qusar-Dəvəçi
çökokliyi ilo təmsil olunmuşdur. Qıısar
dərinlik qalxması ib mürokkəbbşmiş
həmin struktur burada Neogen-Dördüncü Dövr kontinental çöküntübrindən təşkil olunmuşdur.
Böyiik Qafqaz meqastrukturuna
Təngi-Beşbarmaq, Sudur, Şahdağ-Xızı,
Tufan, Zaqatala-Qovdağ və Vəndam
tektonik zonaları daxildir. Bu zonalar,
əsasən, Mezozoy yaşlı və müxtəlif tərkibli çökma süxurlardan toşkil olunmuşdur və maqmatik süxurlar Vəndam tektonik zonasında intişar tapmışdır.
Kür depressiyası, əsasən, Orta Kür,
Aşağı Kür və Qanıx-Əyriçay çökoklikbri, Acmohur qırışıqlığı qurşağından və ya
tektonik zonalarından ibarotdir. Meqastruktur Pliosen-Dördüncü Dövr terrigen-molass çöküntübri ib doldurulmuş-

lur. Bu çöküntülərdən altda Mezozoyun
çökmə, vulkanogen-çökmə və vulkaııogen süxurlarından təşkil olunmuş bir
a gömülmüş tektonik strukturlar mövcuddur.
Kiçik Qafqaz meqastrukturu daha
iürəkkəb quruluşa malikdir. Burada
Mrıkir, Murovdağ, Ağdam, ’Qarabağ,
brəkond, Laçın, Köhnətağlar, Qafan,
vngəzur, Şərur antiklinal quruluşlu
rukturlar və Qazax, Daşkəsən, Ağca:md, Ağdərə, Torağay, Xocavənd, Saıbaba, Naxçivan, Ordubad sinklinal
ıııruluşlu strukturlar inkişaf etmişdir.
l.'omin strukturlar şm.-ş.-dən c.-q.-э
cioğru uzanan Lök-Qarabağ, Göyçə-Həkəri, Misxana-Qafan və Orta Araz
struktur-formasiya zonalarını toşkil
edirbr. Meqastrukturun əsas tektonikmaqmatik xüsusiyyətbrindən biri də
okean tipli Yer qabığının (ofıolit kompleksi süxurları) mövcudluğudur.
Talış aşağı dərəcəli meqastrukturu,
əsasən, Paleogen və Neogenin vulkano-

gen və vulkanogen-çökmə siixurlarından təşkil olunmuş Colilabad və Yardımlı-Lerik sinklinal, Burovar və Astara
antiklinal quruluşlu tektonik bloklardan ibarotdir.
Dəlidağ
Kiçik Qafqazda maqmatik mənşəli
dağ. Mıxtökən silsiləsinin ən yüksək
zirvəsi (3616 m). Alp və subalp
çəmənlikləri var. Yamaclarmda
qədim buzlaq izləri qalmışdır.
Kəlbəcər və Laçın r-nları sərhədindədir.
Azərbaycan ərazisinin tektonik
strukturu Alp geotektonik mərhəbsində
baş vermiş geoloji prosesbrb əlaqədardır. Bu prosesbr üçün litosferdo vo mantiyada geodinamik şəraitin (rejimin),
eləcə də Ycr qabığında gərginliyin zaman
və məkanca dəyişilməsi səciyyovidir.
“ Litosfer plitəbri tektonikası” fər-

ziyyəsi baxımından aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan ərazisinin
tektonik quruluşu və başqa geoloji
xüsusiyyətləri Ərəbistan vo Skif litosfer
plitəbrinin bir-birinə doğru hərəkətləri
vo onların toqquşması ib olaqədar ola
raq yaranmışdır.
Azərbaycan ərazisinin miiasir tekto
nik planı neotektonik mərhəlodə formalaşmışdır. Geoloji zaman baxımından
həmin mərhəb Son Miosen-Dördüncü
Dövrü ohato edir. Məhz bu morholədə
ərazinin əsas tektonik strukturJarı və
geomorfoloji vahidbri müasir quruluşunu almışdır.
Əıl.: Ш и х а л и б е й л и 3. 11i . Некото
рые проблемные вопросы геологического
строения и тектоники Азербайджана. В., 1996;
Геология Азербайджана (в 8-ми т.). Т. 4. Тек
тоника. Б.. 2005.
Farhad Əhnıadbjyli

Maqmatik süxurlar. Azərbaycan
Respublikası ərazisinin geoloji inkişaf
tarixinin və tektonik quruluşunun mürəkkəbliyi və rəngarəngliyi burada maqmatizmin müxtəlifliyini şərtbndirən
başlıca amillərdir. Azərbaycanda Paleozoydan Kaynozoya qədər, Dördüncü
Dövı* do daxil olmaqla, müxtəlif səciyyəli maqmatik proseslər baş vermişdir.
Paleozoy maqmatizminin
izbrinə Azərbaycanda yalnız Naxçivan
M R ərazisində rast golinir. Burada
qabbro-dolerit torkibli maqmanın silləri Devon-Karbon yaşlı süxurlarda geniş yayılmışdır.
M e z o z o y m a q m a t i z m i Azər-

Kiçik Qafqazm Lök-Qarabağ və Kiır
çökokliyinin Kürdəmir-Saatlı zonalarında baş vermiş intensiv maqmatizm
noticəsindo bazalt-riolit, bazalt-andezit-dasit-riolit tərkibli vulkanogen, plagioqranit tərkibli intruziv süxurlar
этэ1э gəlmişdir. Kiçik Qafqazda (Şəıukir, Qarabağ, Qafan antiklinoriumları)
və Kür çökəkliyindo (Kürdəmir-Saatlı
zonası) Üst Yura maqmatizmi intensiv
liyi ilə səciyyəbnir. Burada maqmatizmin fəaliyyəti nəticəsində, əsasən, ba
zalt, andezit, dasit, riolit torkibli vulkanitlər və qabbro-tonalit, qabbro-qranit
tərkibli kütləbr э т э 1э gəlmişdir.
Üst Tabaşirdo maqmatizm güclü vul

çökmə stixurlar isə radiolyaribrdon
ibarətdir.
К а у nо zо у m aqm atizm i
Kiçik Qafqazda və Talışda bazalt-andezit-dasit və subqələvi torkibli vulkanit
br, qranit tipli turş və subqələvi torkibli
intruzivlorlo səciyyəlonir. Kiçik Qafqa
zm с. hissəsində Ordubad batoliti, morkəzi hissəsində isə Dəlidağ intruzivi və
bir sıra başqa intruziv kütblor Kaynozoy maqmatizminin məhsuludur. Bu
dövrdə Böyi'ık Qafqazm c. yamacmda
da zoif maqmatizm prosesbri baş vermişdir. Burada Buynuz intruzivinin həmin vaxtda э т э Ь gəldiyi güman edilir.
Kaynozoy maqmatizminin əlamətdar
cəhətbrindən biri də Dördüncü Dövıdə
Kiçik Qafqazın mərkəzi hisjsəsindo vulkanizmin aktivbşməsi və bazalt lavalarının geniş yayılmasıdır.
Əcl.: Основные черты магматизма и мета
морфизма Азербайджана. Б., 1981; Геология
Азербайджана. В 8-ми т. Т. 3. Магматизм. Б..

2001.
Hamid Mustafayev

baycan orazisində Yura və Tabaşir
dövrlərində baş vermişdir. Böyük Qaf
qazda həmin eranın maqmatizmi onun
yalnız с. yamacmda, əsasən, Tufan və
qismən Vəndam antiklinor zonalarında
təzahür etmişdir. Maqmatik fəaliyyət
nəticəsində burada toleit və əhəng-qələvi tərkibli vulkanik və intruziv kiitbbr
əmələ gəlmişdir.
Mezozoy maqmatizmi Kiçik Qaf
qazda miirəkkəbliyi və intensivliyi ib
fərqbnir. Yura dövrünün əvvəlbrində
Naxçivan M R ərazisində Ordubad sinklinoriumunda vulkan püskürmələri
baş vermiş və bazalt tərkibli lava örtük
və axınları э т э Ь gəlıuişdir. Böyük Qaf
qazda A lt Yura vulkanizminin bazalt
örtükləri yüksok dağlıq hissədə rnüoyyən edilmişdir. Yuranın ortalarında

kan püskürmələri ilə müşayiət olunmuşdur. O, Kiçik Qafqazın Lök-Qarabağ və Göyçə-Həkori zonalaıında, Kür
çökəkliyində və Böyıik Qafqazın Vəndam zonasında fəaliyyət göstərmişdir.
Kiçik Qafqazda vulkanizm bazaltandezit-dasit-riolit torkibli, Böyük Qafqazın Vəndam zonasında və Kür çökokliyində bazalt-andezit, traxibazalt
tərkibli olmuşdur.
Mezozoy maqmatizminin əsas xüsusiyyəti Kiçik Qafqazda ultraəsasi,
əsasi torkibli intruzivlərdən və vulkanogen-çökmə siixurlardan ibarət və
okean tipli Yer qabığı üçün səciyyəvi
olan ofiolit assosiasiyasımn əmolo
gəlməsidir. İntruzivlər, əsasən, ultrabazitbrdən (dunit, peridotit, qabbro
və s.), vulkanitlər toleit-bazaltlardan.

Seysmiklik. Azorbaycan Respublikasmın orazisi seysmiklik cəhətdon
Alp qırışıqlıq qurşağının on aktiv regionlarından biridir. Tarixi məlumatlara görə, burada dəfəbrb güclü vo
dağıdıcı zəlzəbbr olmuşdur. 427 ildə
baş vermiş zəlzələ bütün orazini alt-üst
etmiş, şəhərbri və kəndbri viran qoymuşdur. 1139 ildə 9 ballıq zəlzələ qa
dim Gəncə şəhərini tamam dağıtmış,
çoxlu sayda insan təbfatma səbob olmuşdur. Nadir tobiət incisi Göygölün
yaranması da məhz bu zəlzəb ib olaqobndirilir.
Şamaxı zonası seysmik cəhətdən xeyli
aktivdir. Beb ki, 1667, 1828, 1872, 1902
ilbrin 8-9 bal güciində zəlzəbləri Şamaxı şohərinin dağılması və çoxlu insan
tələfatı ilə noticəbnmişdir. Güclıi zəlzəblər müasir dövrdə də baş verir, zəif zəlzələlərin sayı isə olduqca çoxdur.
Zəlzəblər haqqında məlumatlar
seysmik st.-larda toplanır. Azorbaycanda ilk seysmik st. 1902 ildə baş vermiş
məlum Şamaxı zəlzələsindən sonra
Şamaxı ş.-ndə yaradılmışdır. Seysmikliyin cihazlar vasitəsib todqiqi isə mütəmadi olaraq 20 əsrin 50-ci illərindən
apanlır. İlk vaxtlar bu cür tədqiqatlarda
fotoqrafık sistembrdən istifadə olunınaqla analoq cihazlar işbnilirdi. Hazırda Azərbaycanda zəlzəbbrin qeydiyyatı
respublikanm ərazisini biitünliikb ohatə

edən Respublika Seysmoloji Xidmət
Mərkəzinin 14 analoqlu cihazları ib yanaşı peyk rabitəli 14 telemetrik rəqəmli
Kinemetriks və s. monitorinq sistembri
ib aparılır. Kinemetriks monitorinq
sistemino, homçinin episentral zonalarda tədqiqatlar aparmaq üçün 3 mobil
stansiya da daxildir.
2000 ildə Bakıda baş vermiş 6,6 bal
gücündə zəlzəbdon sonra 2003 ildə aktiv
tektonik prosesbrin öyrənilməsi məqsədib A M E A Geologiya İnstitutunda
Seysmik Monitorinq və Geodinamik
Tədqiqatlar Mərkəzi yaradılmışdır.
Mərkəz 8 mobil rəqəmli st.-dan ibarət
olan İSS sistemin yeni modifıkasiyası ilə
təchiz olunmuşdur.
Azorbaycan ərazisində Quba-Xaçmaz, Şamaxı-İsmayıllı, Qəbəb, Şəki-Zaqatala, Talış, Naxçivan kimi seysmik сэlıətdən aktiv zonalar ayrılır və vaxtaşırı
baş verən giiclii zəlzəbbr həmin zonala-

Palçıq vulkaııları. Azorbaycan Respublikası palçıq vulkanlarınm dünyada
ən geniş yayıldığı region olmaqla onların sayına, ölçübrinə, morfoloji xüsusiyyətbrinə, fəallığına, püskürmə materiallarınm müxtəlifliyinə və başqa əlamətbrinə görə də diinyada birincidir.
Respublikanm ş.-ində - quruda və Хэzərdə palçıq vulkanlarının biitün növlorini (fəaliyyətdə olan, sönmüş, gömiilmüş, neft çıxaran, ada və sualtı vulkanlar) əhatə edən 300-don çox vulkan
mövcuddur.
Palçıq vulkanları başlıca olaraq
Abşeron y-a-nda, Şamaxı-Qobustan
rayonunda, Cənub-Şərqi Şirvaııda,

xipelaqında səkkiz ada (Xərə-Zirə, Zənbil, Qarasu, Gil. Səngi-Muğan va s.) palçıq vulkam mənşəlidir. Gömülmüş vulkanlar quyularla aşkar olunmuşdur. Palçıq vulkanlarınm fəaliyyəti 30-35 mln. il
əvvəl (Alt Miosen dövriindən) başlanmışdır və indi də davam edir. Нэг il Azərbaycanda vulkan püskürməbri baş verir.
Son 200 il (1810-2002) ərzində 80 vulkanda 295 püskürmə qeydə alınmışdır.
Palçıq vulkanları, əsasən, neft-qaz
yataqlarının axtarışı məqsədib öyrənilir. Beb ki, vulkanların Yer səthinə çıxardığı qazların və suların kimyəvi tərkibi neft-qaz yataqlarımn qazları və suları ib eynidir. Vulkanlar təbii dərin

Çigil adası
Xəzərdənizində, Bakı arxipelaqında
ada. Palçıq vulkanı mənşəlidir. Sahilləri hündür, demək olar ki, uçurum şəklindədir və yalnız c.-ş.
tərəfdən ensiz sahil zolağı ilə əhatə
olunmuşdur. Adanın uz. 585 m, eni
425 m-dir. Sonuncu püskürmə tarixi
haqqında məlumat yoxdur. Güman
edilir ki, bu püskürmə 1932 ildə
olmuşdur.
rın müasir tektonik və geodinamik mobilliyi ib əlaqədar öyrənilir.
Seysmoloji tədqiqatlarda mühiim
ınəsəbbrdon biri seysmik rayonlaşdırma xəritəbrinin tərtib edilməsidir. Belə
oritələrin əsasmı seysmik st.-larda
qeydə alınmış zəlzəblərin kəmiyyət
iöstəricibri və tektonik strukturların
'əallığının birgo tohlili təşkil edir. Azərbaycan üçiin seysmik rayonlaşdırma
xəritələri 1963, 1967, 1979və 1989 ilbrb tərtib edilmişdir. Respublika ərazisi
!‘on seysmik intensivliyi 8 bal, onun
Böyük və Kiçik Qafqaz hissəsi, əsasən,
9 bal gücündo baş verə bibcək zəlzələ
zonası kimi ayrılmışdır.
Əcl.: Геология Азербайджана (в. 8-ми т.).
Т. 5. Физика Земли. Б., 2002; Г а с а н о в Л . Г .

Ощутимые землетрясения Азербайджана. В.,
2003.
B .ıhruz Pətıahi

Zəlzələdən uçmuş Kəpəz dağı.

Abşeron və Bakı arxipelaqlarmda yayılmışdır. Tokcə Qobustanda 100-э qədər palçıq vulkanı vardır. Quruda 190
palçıq vulkanı və vulkan təzahürbri
məlumdur. Onlarm on böyükbri Otman Bozdağı, Güzdək Bozdağı, Torağay, Böyiik Kənizədağ, Qalmas və s.
vulkanlardır. Morfoloji cəhətdən kəsik
konus, giinbəz, yayla, dağdöşü palçıq
vulkanı formalari mövcuddur. Onlann
bəzibrinin nisbi hünd. 400 m-ə çatır,
kraterinin və əsasınm diametıi müvafıq
olaraq 500 m, 3000 m və daha artıq
olur. 40-a yaxın palçıq vulkanı Yer səthinə qaz, su, palçıqla bərabor ııeft çıxarır (Modrosə, Qırlıq, Paşalı Axtarması,
Şorbulaq, Ayrantökon və s.).
Cənubi Xəzərdə 200-dən çox sualtı
palçıq vulkanı aşkar edilmişdir. Bakı ar-

kəşfiyyat quyusu rolunu oynayır və onlardan əldə olunan məlumatlar neft-qaz
yataqlarının axtarışında və ebcə də Yer
qabığının dərinlik quruluşunun öyrənilməsiııdə böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Bununla yanaşı vulkan gili inşaatda
geniş istifadə olunur. Vulkan suları
bor, brom və yodla, brekçiyası isə bir
sıra mikroelementlərlə (bor, manqan,
litium və s.) zəngindir və onlarm böyük
müalicəvi əhəmiyyəti vardır. Palçıq vulkanlannın fəaliyyəti ib seysmotektonik
horəkotbr vo zəlzələbr arasmda sıx э1аqənin mövcudluğu aşkar edilmişdir.
Əd.: Я к у б о в А. А., А л и з а д е А . Д.,
З е й н а л о в М . М. Грязевые вулканы Азер
байджанской ССР: Атлас. В., 1971; Я к у 
б о в А . А А л и е в А д . А., Р а х м а н о в
Р . Р. Грязевые вулканы Азербайджана; анног.

библиогр. справ. Б., 1976; А л и е в А д . А.,
Г у л и е в И. С., Б е л о в И. С. Каталог за
фиксированных извержений грязевых вулка
нов Азербайджана (за период 1810-2001 гг.).
Б., 2002.
Adil Əliyev

Faydalı qazıııtılar. Azərbaycan Respublikası ərazisində Yer qabığının geoloji-tektonik quruluşunun və geodinamik təkamülünün soıı dərocə miırəkkəbliyi və müxtəlifliyi burada, demək olar
ki, məlum bütün növ faydalı qazıntıların
əməb gəlməsinə səbob olmuşdur. Odur
ki, respublikada istər endogen, istərsə
də ekzogen mənşəli faydalı qazıntıların
çox geniş spektri məlumdur. Onları şər-

Alabaşlı qəs. (Samux r-nu) yaxınlığında
məlumdur.
Kobalt fılizinin (kobaltin, qlaukodot) səııaye ohəmiyyətli yataqları Daşkəsən r-nunda aşkar edilnıişdir. Yataq əsasi tərkibli daykalarla əlaqədardır, bun
dan olavə kobalt fılizi skarn-maqnetit
dəmir filizi ib paragenezis təşkil edir.
Kobalt təzahürləri Naxçivan MR-də do
məlumdur.
Xrom fılizləri (xromşpinelidlər vo s.)
Kiçik Qafqazın morkəzi hissəsində, KəlЬэсэг (Göydərə və s.) və Laçın (İpək
və s.) r-nlarında aşkar edilmişdir. Genetik olaraq ultraəsasi süxurlarla (dunit və
peridotit) əlaqədardır.

Gümüşlü polimetal yatağı.

ti olaraq metal (filiz), qeyri-metal və yanar faydalı qazıntılara bölürlər.
M e t a 1 f a у d a 11 q a z ı n 111a г .
Azərbaycan bir sıra qara, əlvan, nəcib
metallar, eləco də nadir elementbrb
tomsil olunmuş filiz faydalı qazıntılarla
zəngindir. Burada dəıuir, alüminium,
civə, qızıl, mis, qurğuşun, sink, kobalt,
molibden və s. metal yataqları nıəlumdur.
Azorbaycan Respublikasmda skarn
mənşəli dəmir filizləri (əsas mineralları maqnetit, hematit və s.) sonaye əhəmiyyətli yataqlar əmob gotirir. Oıılardan эп
mühümü bütün Qafqazda эп böyük hesab olunan Daşkəsən yatağıdır. O, Üst
Yura yaşlı vulkanogen, piroklastik, çökт э -vulkanogen, əhəngdaşı süxurları və
onları yaran qranitoid intruzivi ilə əlaqədaıxlır. Rustavi (Güreüstan) metallurgiya z-du həmin yataq əsasında işbmişdir. Hematit torkibli dəmir filizi təzahürü

Manqan fılizi (pirolüzit, psilomelan,
manqanit və s.) təzahürbri Kiçik Qafqa
zm şm.-ş. yamacmda (Mollacəlilli, Daş
Salahlı və s.) və Naxçivan MR-də (Biçənək, Əbhi) məlumdur. Filiz vulkanogen-çökmo mənşəlidir.
Mis filizi (xalkopirit, bornit, xalkozin
və s.) yataqları Azərbaycan Respublika
smda mis-kolçedan və mis-poıTır formasiyalarmı əməb gətirir. Kiçik Qafqazda
Gədəbəy, Böyiik Qafqazda Cixix-Saqator, Mazımçay mis-kolçedan yataqlarını
göstərmək olar. Filizbrin mineral tərkibi, əsasən, xalkopirit, sfalerit vo qalenitdən ibarətdir və qızılın kifayət qədər
yüksək miqdarı ib səciyyəbnir. Mineral
tərkibindən asılı olaraq həmin formasiyada mis-qızıl-kolçedan, kolçedan-polimetal və s. yataqlar ayrılır. Mis-porfır
filizbrinin tərkibində molibden və az
miqdarda başqa qiymətli metallara da
rast golinir. Mis-porfır yataqları Kiçik

Qafqazda (Qaradağ, Xarxar və s.), rnismolibden-porfır yataqları isə Naxçivan
M R-də geniş yayılmışdır (Diaxçay, Göygöl, Göydağ və s.).
Qızıl yataqları respublika ərazisində
Kiçik Qafqazda daha geniş yayılmışdır.
Müxtəlif mənşəli sənaye əhəmiyyətli
Qoşa, Qızılbulaq, Çovdar, Gədobəy və s.
yataqlar mis-kolçedan tipino aid olduğundan kompleks fıliz yataqları э тэЬ
gotirir. Vcjnəli, Piyazbaşı və s. qızıl yataqları kvars-qızıl tipli olduğuna görə
sırf qızıl yatağı sayılır. Zod, Söyüdlü qızıl
yataqları hiperbazit və onlardan cavan
qranit süxurlarının qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranmışdır. Qızıl yataqlarının
eroziyaya uğrayaraq aşınması nəticosində çaylar boyu sopinti qızıi təzahürbri
formalaşmışdır.
Qurğuşun-sink filizbrinin sənaye
əhomiyyətli yataqları Kiçik Qafqazda
(Mehmana, Gümüşlü) və Böyiik Qafqaz
da (Filizçay. Katex, Kasdağ və s.) aşkar
edilmişdir. Filizçay yataqları qrupu Orta
Yura yaşlı gil şistbri və qumdaşıları ilə
əlaqodə olaraq, kolçedan-polimetal və
mis-pirrotin fıliz formasiyalarını əımb
gətirir. Əsas metallardan - mis, qurğuşun, sink və gümüşdən əlavə, burada,
həmçinin başqa qiymətli metallar da (qızıl, vismut, kadmium, kobalt və s.) iştirak edir.
Molibden filizinin respublikada misporfir və damar tipli yataqları və təzahürbri ırıolumdur. Dolidağ filiz r-nun
da eyniadlı intruziv massivlə əlaqəli
molibden filizi təzahürbri (Teymuruçandağ, Bağırsaq və s.), Ordubad filiz r-nunda eyniadlı qranitoid batoliti ib
əlaqoli Parağaçay molibden yatağı mövcuddur.
Alüminium filizi ölkodə, əsasən, alunit və boksitbrb təmsil olunmuşdur.
Daşkəsən r-nunda aşkar edilmiş Zəylik
alunit yatağı (ehtiyatı 130 mln. t) Avropada ən böyük yataqdır. Naxçivan MRdə Perm çöküntiibrinin yayıldığı sahəbrdə boksit filizinin təzahürbri məlumdur.
Civə filizi (əsasən, kinovar) Kiçik
Qafqazın mərkəzi hissəsində- KolbəcərLaçın zonasmda geniş yayılmışdır. Ən
böyük yataqları Ağyataq, Şorbulaq,
Levçay, Çilgəzçay və Narzanlı hesab
olunur. Genetik olaraq hiperbazitbrb
əlaqədardır.
Sürmo filizinin (əsas mineralı antimonitdir) Azərbaycanda müstəqil yataqları
məlum deyil. Levçay civo yatağında fıliz
kütbsi şoklində yığıntılar э тэЬ gotirir.
Darıdağ mərgmüş yatağında (Naxçivan

FA Y D A LI Q A Z1N TILA R
Miqyas 1:2 750 000
© Bakı kartoqrafiya fabriki 2005-ci il.

Ö
Qusar

*•%: Xaçmaz

Quba

^°

Devəçi
Sıyozen 4

i

■i bföv "
Qəbələ

Ç

sT,

Ismayıllı

Şəmkir л NƏbiağa" t " f % S \ m IN G Ə Ç E AVİR

£

( İ

X

с/

\ Ağdaş

GƏNCƏ

i* - * "
\ jC ’/ Gədəbəy

k. f

|

Şar^axı

Goyçay

YIT
Mərəzə

у

Xırdaian

n a A kXanlar ^Goranbov V

>4 1 Ä Sşss V

* ?srd8

4

Kürdəmir

А

. A

Pirallahı

aBAKI
А

*

i
a Aa
Neft Daşları

СО О

(J «

Kəlb&ər C L

0 ------

1

Heydərabşıd

tsŞərur
İj/ B

.0»

■

£,
7:|' Qıvraq
\

v(
,^

Imilşli,
Xocavəncl

rı
?ui?a

~

*

Saatlı

Salyan 4

ç ə W a У1!

S Jffir i

düzii Neftçala
y к

A

Dəmir filizleri

X

Xromit filizleri

И

Əhengdaşı

Molibden filizleri

ф

Mermer

□

Aluminium filizleri

в

Gil

Yanar şist
Mis fıiizləri

D

Sement xammalı

Л

Polimetal filizlər

$

Mineral rengler

о

Cive filizleri

Perlitler

V

Barit

Əqiq

Lənkərarl

9 , .1

'$ r Astara

MR-in Culfa r-nu) fıliz kütbbri müəyyən edilmişdir.
Mərgmüş filizinin Naxçivan MR-in
Culfa r-nunda Darıdağ (auripiqment-realqar) və Gədəbəy r-nunda Bittibulaq
(enargit) yataqları məlumdur. Yataqlar
hidrotermal mənşəlidir.
Volframm filizəmələgətirici şeelit mineralınm təzahürbri Ordubad (Naxçivan
M R ) və Kəlbocor r-nlarında, Ordubad və
Dəlidağ qranitoid plutonlarının ətraf
süxurlarla təmasında aşkar edilmişdir.
Q e y r i - m e t a l f a y d a l ı qaz ı ıı 111a r. Azərbaycan Respublikası
qeyri-metal faydalı qazıntı (silikatlar,
aliimosilikatlar, xloridbr, sulfatlar və s.)
yataqları ib də zəngindir. Onlar, adətən,
kimyəvi xammal, odadavaırılı və inşaat
materialları, qiymotli daşlar və s. sahəbr
üzrə qruplaşdırılır. Homin faydalı qazıntıların respublika ərazisində bir sıra yataqları vo təzahürbri molumdur.
Daşduz yataqları Naxçivan MR-də
(Nehrəm, Duzdağ, Püsyan) Mioseıı yaşlı qumdaşı, gil, əhəngdaşı, ırıergel çö-

küntüləri ib əlaqədardır. Bunlardan
təkcə Nehrəm yatağının balans ehtiyatı
736 mln. /, ehtimal ehtiyatı isə 2-2,5
mlıxl. t hesablanmışdır. Daşduzla yanaşı
Abşeronda göl duz yataqları da (Masazır, Böyükşor və s.) mövcuddur.
Seolitin ən mühüm yataqları Tovuz
və Qazax r-nlarında məlumdur. Onların
kiçik təzahürbrinə respublikanm başqa
regionlarında da rast gəlinir. Seolit sənayenin və kənd təsərrüfatmın müxtəlif sahəbrindo, içməli suyun saflaşdırılmasında və s. geniş tətbiq olunur. Sənaye əhəmiyyəlli yataqları genetik olaraq Üst Tabaşir yaşlı vulkan tufiarı vo kiilbri ib
əlaqədardır. Hidrotermal-metasomatik
mənşəli seolitbr, adətən, təzahürbr əməb gətirir.
Bentonit gilbrinin Qazax r-nunda biı*
neçə yatağı (Daş Salahlı, Qaymaxh, Aslanbəyli və s.) məlumdur. Ən böyük Daş
Salahlı yatağının sənaye ehtiyatı 84,5
mln. /-dur. Neft vo qara metallurgiya sənayesində geniş istifadə olunur.
Baritin Çovdar (Daşkəsən r-nu) və
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Başqışlaq (Goranboy r-nu) yataqlarından
olavə 20-yə yaxın təzahürü məlumdur. Yataqları damar tiplidir və genetik cəhətdon
Orta Yura vulkanitbrı ib əlaqədardır.
Tikinti materialları Azərbaycan Res
publikasmda böyük ehtiyata malikdir.
Bunlardan
əhəngdaşı yataqlarının
(Güzdək, Dövbtyarlı, Dilağarda, Şahbulaq, Naftalan, Mərdəkan, Daş Salahlı, Zoyəm və s.) mtbyyən edilmiş sənaye
ehtiyatı 300 mln. /, üzliik daşmın (Gülboxt, Daşkəsən, Şahtaxtı, Giilablı və s.)
isə 24 mln. /-dur.
Gips və gəc yataqları Goranboy
r-nunda, Gəncə ş. ətrafında və Naxçi
van MR-də məlumdur. Yataqların sənaye ehtiyatı 40,6 mln. ?-dur.
Perlit və obsidian (vulkan şüşəsi) yataqları ICəlbəcər r-nunda (Keçəldağ, Də-

vəgözü

уэ

s.) məlumdur. Dördüncü

Dövrün vulkanları ib əlaqədar olan bu
süxurlardan tikinti vo xırda məmulatlar
hazırlanması ib yanaşı aqrokimyəvi ma
terial kimi də istifadə oluna bibr.
Respublika ərazisində dolomitbrin

vo qumların şoffaf şüşo istehsalına yarayan yataqları aşkar edilmişdir. Bozok
vo zərgərlik momulatları hazırlamaq
üçün yararlı minerallar Daşkoson vo
Ordubad r-nlarında (qranat, vezuvian,
ametist), Godoboydo (turmalin, firuzə),

Abşeron y-a dünyanm neft vo qazla on
zongin vo on qodimlordon neft hasil edilon bölgolorindon biridir. Burada tobii
neft vo qaz çıxışları holo beş min il bun
dan ovvol molum idi. Abşeronda 1594 ildo 35 m dorinliyindo ilk neft quyusu qa-

Daşkəsən dəmir filizi yatağı.

Xanlar və Qazax r-nlarında (xalsedon,
oqiq, heliotrop) vo s. müəyyən edilmişdir. Burada onların zorgorlik vo texniki
növbrinə rast gəlinir. Hacıkənd oqiq
yataqları qrupunun sonaye ehtiyatı
286,8 r-dur. Buııun 65,8 t-u zorgorlik
üçün yararlıdır.
İslandiya şpatının (Qarabağ silsilosi
vo s.) tozahiirlori vo litoqrafiya daşının
(Mirikond yatağı vo s.) böyük ehtiyatı,
mineral boyaların (Şamaxı, Kolbocor
vo Xanlar) təzahürləri miioyyon edilmişdir.

Azorbaycan diinya neft sonayesinin votoni hesab olunur vo o, 19 osrdo vo 20
osrin ovvollorindo neft hasilatına göro
dünyada birinci yerdo olmuşdur. Bozi
yataqlarda (Balaxam, Atoşgah-Şubanı,
Lökbatan) neftin debiti sutkada 16-20
min t -a çatmışdır. 1904 ildo Suraxam
yatağında moşhur 1 sayli quyu 35 t ağ
neft vermişdir. Eloco do Azorbaycamn
Gonco bölgosindo dünyada analoqu olmayan Naftalan müalico nefti çıxarılır.
1923 ildo Bibiheybot yatağında sahildon 18-30 m aralida olio qazılmış quyulardan dünyada ilk olaraq donizdon
neft çıxarılmışdır. Sonralar iso, 1949 il
do Xozordo moşhıır Neft Daşları neftqaz yatağı koşf olunmuşdm.
Beloliklo, Azorbaycanda hom quru
da, hom do donizdo qodimdon molum
olan çoxlu neft-qaz yataqlari mövcuddur. Hazirda iso neft hasilatinin 8085%-ini doniz yataqlan verir.
Azorbaycanda osas neftli-qazli r-nlarda neftlilik-qazliliq Mezokaynozoy
çökiintülori ilo olaqodardir. Lakin osas
neft vo qaz yataqlan (Abşeron, Baki arxipelaqı, Aşağı Kür vo s.) qalınlığı 1200
3000 m , bozi saholordo iso 4000 т-э çatan Mohsuldar qat çöküntülorindodir.
Hazirda respublikanm neft-qaz hasilati-

Əd.: Геология Азербайджана (в 8-ми т.).
Т.6. Полезные ископаемые. Б., 2003.
Hamid Mustııfayev

Yanar fay dal ı qazıntılar. Azorbay
can Respublikası orazisindo yanar faydalı qazintilardan neft va qazin zongin
yataq Ian mövcuddur. Burada yanar
şistlərin vo bitumlann da ohomiyyotli
yataqlan vo tozahiirlori molumdur.
Başqa növ yanar faydalı qazıntılar (daş
vo qonur kömür, torf vo s.) elmi ohomiyyot daşıyır.
N e f t - q a z y a t a q l a r ı. Azor
baycan Respublikası orazisi, xüsusilo

Duzdağ daşduz yatağı.

zılmışdır. Bibiheybot sahosindo 1847 ildo dünyada mexaniki tisulla ilk neft
quyusu qazılmış, 1871 ildo iso Balaxam
yatağında qazılmış 64 m dorinliyindo
quyudan neft fontan vurmuş vo sonaye
ohomiyyotli neft çıxarılmışdır. Odur ki,

nın 90%-i Mohsuldar qatın payına
düşür.
A b ş e r o n n e f t l i - q a z l i r-nu.
Abşeron y-a-nda Balaxanı-Sabunçu-Ramana, Bibiheybot, Suraxam, Qala, Lökbatan vo s. qodim neft yataqlarmda

Mohsuldar qat bütün kosiliş boyu neftliqazlıdır. Binoqodi yatağında neft Miosen çöküntülorindon alınır. Quruda Qaradağ vo Ziro qaz-kondensat yataqlan,
Abşeron arxipelaqında Pirallahı, Çilov
adası, Neft Daşları vo s. neft yataqlan
mövcuddur. Bir neçoyataqda (BalaxanıSabunçu-Ramana, Suraxam, Qala) Orta
Abşeron yaşlı çöküntülər do neftlidir.
В a k ı a r x i p e 1a q ı
neftliq a z l i r-nıı. Neft-qazlılıq burada
Mohsuldar qatın iıst şöbosilo olaqodar
dir. Hazirda Songoçal-dəniz, Duvannıdoniz, Xoro-Ziro adası (qaz-kondensat-neft), Xoro-Zirə-dəniz (qaz-kon
densat), Əlot-doniz vo Qarasu adası
yataqlari istismar olunur.
Aş ağı K ü r nef t l i -qazl ı r-nu.
Neft-qaz yataqlan orazido Mohsuldar
qatla olaqodardir. Qatın kosilişindo 20
neftli horizont ayrılır. Burada 10-a qodor
yataq açılmışdır. Onlardan neft vo qazın
ehtiyatına göro on böyüyü Gürovdağ,
Kürsongi, Mişovdağyataqlandır. О birilori - Qarabağlı, Qalmas, Pirsaat, Neftçala, X ıllı vo Kolamoddin nisboton kiçik
yataqlardır. Burada Ağcagil vo Orta Abşeron çöküntüləri do neftlidir.
Ş a m a x ı -Q о b u s t a n n e f t l i q a z l i r- ıııı. Duvannı, Daşgil, Konizodağ neft-qaz-kondensat yataqlan bu
rada Mohsuldar qatla, Umbaki neft yatağı iso Miosen çöküntülori ilo olaqodar
dir. Çoxlu perspektivli saholor (Torağay,
Anart, Miacik, Ütolgi, Şıxıqaya vo s.) aşkar edilmişdir.
X o z o r y a n i - Q u b a neftl i -qazli r-nu. Ərazido neft-qazlılıq Paleogen-Miosen vo Üst Tabaşir çöküntülori
ilo olaqodardir. Siyozon monoklinali
boyu Çandahar-Zarat, Siyozon-Nardaan, Saadan, Əmirxanlı, Zağlı vo Zeyvo
yataqlan istismar edilir.
G o n c o n e f t l i - q a z l i r-nu.
Neft-qaz yataqlan osas etibarilo Paleo
gen çöküntülori ilo olaqodardir (Nafta
lan. Qazanbulaq, Acidoro vo s.). R-nun
osas sociyyovi xüsusiyyoti burada miialico ohomiyyotli nadir neft yatağmın
(Naftalan) olmasidir.
Yevlax-Ağcabodi
neftliq a z l i r-nu. Yataqlar burada, osason,
Paleogen-Miosen yaşlı terrigen vo karbonatlı çöküntülorlo olaqodardir. Buradakı Muradxanlı yatağında Azorbay
canda ilk dofo olaraq Üst Tabaşir yaşlı
vulkanogen çöküntülordo sonaye oho
miyyotli neft aşkar edilmişdir.
K ü r - Q a b ı r r ı ç a у a r a s ı neftl i -qazl i r-nu. Burada Torsdollor,

Gürzündağ vo s. yataqlar Orta Eosen
yaşlı çöküntülordo açılmışdır. Ərazidə
Üst Tabaşir çöküntülori do perspektivli
hesab olunur.
Conubi Xozordo Abşeron astanasimn
morkozi hissosindo böyük ehtiyata malik
Günoşli, Azori, Çıraq neft-qaz, Baki arxipelaqında Bahar, Şahdoniz qaz-konden
sat yataqlan koşf olunmuş vo istismara
verilmişdir. Azorbaycan yataqlannin
neftlori müxtolif torkiblidir. Metan, metan-naften, naften-metan vo naften gene
tik tipli neftloro rast golinir. Neftlorin
sıxlığı 0,82-0,97 kq/mJ arasmda doyişir.

Qeyri-ənənəvi yanar favdali qazintilar. Azorbaycanda zongin neft-qaz ya
taqlan ilo yanaşı, çoxsaylı qeyri-ononovi
yanacaq faydalı qazmtilan da mövcuddur (tobii bitum, yanar şistlor, daş vo qo
nur kömür vo s.). Bunlardan on
mühümləri böyiik ehtiyata malik olan
tobii bitumlar vo yanar şistlərdir. Bir
çox ölkolordo onlardan yalmz yanacaqenerji monboyi kimi deyil, hom do
müxtolif neft mohsullarimn alinmasmda, kimyovi vo tibbi preparatlar hazirlanmasında, inşaatda vo k.t.-nda geniş
istifado olunur.
Tobii
bitum lar
Abşeron
y-a-nda, Qobustanda vo Aşağı Kür r-nlarında 50-don çox tobii bitum yataqlan
vo tozahiirlori (Yer sothindo olan neftli
qumlar, palçıq vulkanlarmin çıxardığı
neft vo s.) mövcuddur. Bitum yığımları
müxtolif yaşlı çöküntülordo (Eosen-Alt
Pliosen vo s.) toplanmışdır. Onlar mik-

roelementlorlo (Mn, Ni, Cu. Mo, Zn
vo s.) zongindir. Respublikada tobii bitumun ehtiyatlan 200 mln. /-dan artiqdır. Tokco Abşerondakı Qirmaki yatağında 50 mln. t bitumlu qum-ağır neft
ehtiyati vardir. Bozi bitum tozahiirlori
palçıq vulkanları (Ayrantökon, Qırlıq.
Axtarma-Paşalı, Şorbulaq, Xıdırzindi
vo s.) ilo olaqodardir.
Abşeron y-a-nda qodim neft yataqlan orazilorindo (Balaxam, Binoqodi, Lokbatan vo s.) neft hopmuş torpaq saholori
vardir. Hesablamalar göstorir ki, toqr.
10 modon sahosindoki homin torpaqlar-

dan 63 mln. t neft emal etmok mümkündür.
Bitumlu qumlardan alinan asfalt
yol örtüyü üçün istifado olunur. Onlar
dan müxtolif neft mohsullan - benzin,
liqroin, sürtgü yağları vo digor yanacaq
mohsullan alinir; ağır fraksiya olan
mazutdan elektrik st.-larinda istifado
edilir.
Y a n a r ş i s 11o r. Azorbaycan Res
publikasmda yanacağın bu növü geniş
yayılmışdır. Onlarm, osason. İsmayıllı,
Quba, Şamaxı-Qobustan r-nlannda vo
Abşeron y-a-nda 70-don çox yataq vo to
zahiirlori aşkar edilmişdir.
Yanar şistlor müxtolif yaşlı çöküntülorlo (Tabaşir-Miosen) olaqodardir.
A M E A Geologiya İn-tunda yanar şistlorin keyfiyyətinin qiymotlondirilmosi
moqsodilo onların geokimyovi, fizikikimyovi xassolori (üzvi maddolorin, qatranlarm vo kükürdün miqdarı, nomliliyi,

sıxlığı, istilikvermo qabiliyyoti vo s.) otraflı öyronilmişdir.
Bozi süxurlarda iizvi maddənin miqdarı 29%-э, istilikvermo qabiliyyoti isə 12
MC/kq-a çatır. Quba, Diallı, Congiçay,
Pirokoşkiil yataqlarında geoloji-koşfiyyat işlori aparılmışdır. Hesablamalara
görə, respublikada yanar şistlərin koşf
olunmuş ehtiyatı 450 mln. t-a yaxındır
vo onlarm xarici ölkobrdoki analoqlarına nisboton yiiksək keyfıyyətə malik olduğu miioyyon edilmişdir (codvol).

maddənin miqdarı 29-55%, kükürdünkü
0,2-0.4%, istilikvermə qabiliyyəti iso 14
MC/kq-a. qodərdir.
Ə ıi: Вопросы геологии и разработки неф
тяных и газовых месторождений Азербайджа
на. Б., 1987; Геология Азербайджана (в 8-ми т.).
Т.6. Полезные ископаемые. Б., 2003.
А dil Əliyev

Yeraltı sular. Azorbaycan Respublikası ərazisində faydalı qazıntıların mühüm növü olan şirin, mineral, termal vo

Mineral sıı fontanı.

Yanar şistbrdən neft və qaz emal
olunduqda onlardan müxtolif kimyovi
mohsullar (benzol, fenol, naftalin vo s.)
vo libbi preparatlar alınır. Onların
külündon inşaatda (sement, korpic vo s.)
Yataqlar və
təzahürlər

sənaye suları geniş yayılmışdır. H ’ıdrogeoloji todqiqatlar noticosində çay dorolorindo, dağotoyi şleyflordo vo çayların
gotirmo konuslarında, artezian hövzolorindo, dağlıq bölgobrdo, mohdud strukQa traıı
çıxışı, %-lə

İstilikvermə
qabiliyyəli,
MC/kq-la

68,4-84,5

3.5-11,2

6,0 12,3

51,0-79,0

4.6-

Üzvi
maddə, %-/,?

Kükürd,
%-h

Küllülük,
%-h

Azorbaycan

14,7-28,7

0,37-1,2

Dünya yataqlan

11,5-28,2

0,7-6,0

və k.t.-nda gübrə kimi istifadə olunur.
Tobii bitum vo yanar şistlərin 1:500000
miqyasında xoritosi lərtib edilmişdir.
D aş k ö mü r v о qo n ur к ö m ü r. Əvvollor respublikada daş köınür
tozahiirlori Kiçik Qafqazda Torağaçay
sinklinoriumu (Tortor r-nu) vo Böyük
Qafqazda Vondam (Qobolo r-nu) zonalarında molum idi. 2002 ildo iso QanıxƏyriçay qırışıq zonasının Çayqaraqoyunlu antiklinal strukturunun şm. qanadında (Şoki r-nunun eyniadlı kondi orazisindo) yeni qonur kömür tozahürü aşkar edilmişdir. Kömürün torkibindo üzvi

12,0 3,9-10,5

turlarda vo ya massivlordo, karst boşluqlarında, tektonik pozulma zonalarmda
yeraltı su yataqlan aşkar edilmişdiı*.
Şirin vo az minerallaşmış (1-3 q/l)
yeraltı sular miixtolif litoloji torkibli Mezokaynozoy, Dördüncü Dövr vo müasir
kontinental monşoli çöküntülordo Yer
sothindən müxtolif, osason, 350-750 m
dorinliklərdədir. Onların potensial proqnoz ehtiyatı 23365 min m3/gün, tosdiq
edilmiş istismar ehtiyatı iso 12079,4 min
m-Vgün hocmindodir. Dağlıq bölgodo şirin suların islismar ehtiyatı Kiçik Qafqa
zm Batabat sahosindo 24,3, Xankondido

iso 9 min mVgiin hocmindo miioyyon
edilmişdir. Çay yataqlarınm alliivial
çöküntübrində bu komiyyot 126,5 min
m3/gün, о cümlədən. Qarqarçayda 39,3,
Gorançayda 2,5, Zoyomçayda 23,8, Girdimançayda 20,1, Pirsaatçayda 9,8, Gilgilçayda 1,0, Qudyalçayda 16,8, Qusarçayda 13,2 min m3/gün-dür. Şirin suların
istismar ehtiyatının 98%-i dağətəyi diizənlikbrdə Dördüncü Dövrün allüvialprolüvial çöküntübrində və çayların gətirmə konuslarmda müoyyən edilmişdir.
Bu regional istismar ehtiyatları qrunt vo
təzyiqli-sulu horizontlar kompleksini
əhatə cdir. Şirvan və Mil düzənliklərinin
60-70%-ində, Cənub-Şərqi Şirvaııda,
Muğan-Salyan düzənliyinin bütün orazi
sindo, Abşeron y-a-mn 70-80%-indo vo
Naxçivan MR-in Böyiikdüz sahosindo
yeraltı qrunt vo tozyiqli sular yüksok minerallaşmaya malikdir. Ceyrançöl, Acınohur vo Qobustanda çox az ehtiyatı
olan yeraltı sular sporadik (tosadüfı) xarakter daşıyır. Abşeron y-a-nın q.-indo
qrunt vo tozyiqli suların sporadik, ş.-indo iso hər yerdo olduğu aşkar edilso do
(241 min nıVgün), çox kiçik saholordo az
(1 3 <///), qalan saholordo iso yüksok minerallaşmaya malikdir.
Yeraltı sulardan ohalinin içmoli su ib
tochizatmda, suvarmada vo texniki moqsodbr üçün kəhrizlorin ( 1000-don çox), ol
quyuları vo ovdanların (35-40 min), bulaqların, artezian vo subartezian quyularının (15 mino qodor) vasitosilo istismar
ehtiyatlarının yalnız 50-80%-indon isti
fado edilmişdir. Hazırda bu göstorici
45-50% toşkil edir.
Müalico ohomiyyotli mineral suların
(müxtəlif kimyovi vo qaz torkibli, minerallaşmış vo termal) 1000-don çox tobii
çıxışları ilo yanaşı, onların quyularla da
2500-3500 m dorinliklordo müxtolif yaşlı
vo monşoli süxurlarda yataqlari aşkar
edilmişdir. Karbonlu vo kükürdlü, qisnıoıı do azotlu, metanlı sular üstünlük
toşkil edir. Bu sularm 21 yataq üzro tosdiq edilmiş istismar ehtiyatı 19,8 min
m3/gün müoyyon edilmişdir. Onun 10,13
min mVgün ehtiyatı içmoli-müalicə
(ürok-damar, böyrok, modo-bağırsaq),
9,67 min m3/gürı ehtiyatı iso dori-zöhrovi, ginekoloji, dayaq-horokot orqanları
xostoliklori vo s. müalicəsi üçün yararlıdır. Mineral su yataqlarından Badamlı
süfro suyu, İstisu, Vayxır, Sirab, Şirlan,
Nohocır, Turşsu. Minkond, Qalaaltı vo
s. içmoli-müalico suları vo foaliyyot göstoron İstisu, Qalaaltı, Buzovna, Mordokan, Sııraxam, Pirşağı, Əıkivan, Meşo-

su vo s. sanatoriya vo kurortları qeyd etmok olar. Bu suların temp-ru 16-18°Cdon 45-80°C-yo qodor vo daha yüksokdir.
Termomineral müalico suları ilo yanaşı respublika orazisindo istilik enerjisi
monboyi kiırıi istifadoyo yararlı, temp-ru
35-52°C-don 65-97°C-yo qodor vo daha
yüksok olan termal sular aşkar edilmiş-

dir. Bu suların minerallaşma dorocosi
1-3 c///-don 197 q/7-odokdir.
Kimyovi torkibindo faydali elementlorlo yanaşı (xüsuson, yod, brom, bor,
qismon kalium, litium, stronsium vo s.),
miixtolif mineral duzlar olan sonaye sulan, osason, respublikanm neft vo qaz
yataqlarmin intişar tapdığı orazilordo
böyük istismar ehtiyatina (276 min

m3/giin) malikdir. Onlarm osasmda
Bakının Sabunçu r-nunda vo Neftçalada
yod zavodları inşa edilmişdir.
Əd.: Гидрогеология СССР (в 50-ти т.). Т.
12. Азербайджанская Республика. 1969; Ə l i y e v F. Ş. Azorbaycan Respublikasının yeralti
sulan, ehtiyatlarindan istifado vo geoekoloji problemləri. B„ 2000.
Firdovsi Əliyev

TƏBİİ EHTİYATLAR
Mineral ehtiyatlar
Öz nefti ilo dünyada məşhur olan
Azorbaycan Respublikası hom do müxtəlif metal (domir, alüminium, mis, sink,
qurğuşun, qızıl vo s.), qeyri-metal (modon-kimyovi, aqrokimyovi xammallar
vo s.) vo tikinti materiallan kimi faydali
qazinti yataqlari ib do çox zongindir. Ehtiyatlan tosdiq olunmaqla öyronilmiş vo
koşfıyyat işlori aparılmış belə yataqların
sayı bir neço yüzdür.
Respublikanm modən-fıliz r-nları
arasında Daşkoson filiz r-nu böyiik do
mir, alunit vo kobalt ehtiyatlarına ma
likdir. Daşkoson domir fılizi yatağı vaxtilo Gürcüstanın Rustavi metallurgiya
kombinatmı domir konsentratı ilo tam
təmin etmişdir. 90 illik ehtiyata malik
domir filizinin torkibindo kobalt filizi do
sonaye ohomiyyoti kosb edir.
Böyük ehtiyatı ilo dünya miqyasında
tanınmış Zoylik yatağında alunitdon
hom aluminium sonayesi üçün aliiminium oksidi, hom do xeyli miqdarda
kükiird turşusu, natrium-sulfat şorası vo
bir sıra gübrolor alinir. Alunitin işlonmosindon qalan tullantilardan iso ildo 200
min / yüngül beton doldurucusu-aqloporit hazırlamaq mümkündür. Zoylikalunit yatağı osasmda Gonco aluminium
z-du yaradılmışdır.
Böyük Qafqazm с. yamacındakı Balakon-Zaqatala filiz r-nu miistoqil mineragenik oyalot olmaqla miixtolif metallarm
zongin ehtiyatina malikdir. Burada Filizçay kolçedan-polimelal, Kasdağ, Katex
qurğuşun-sink, Cixix, Mazımçay mis vo
başqa filiz yataqlari aşkar edilmişdir. Bu
yataqlarin torkibindo kiilli miqdarda qiymotli metallar, о cümlodon, qızıl, gümüş,
bismut vo s. vardir ki, onlari da filizlorin
kompleks işlənməsi zamani oldo etmok
mümkündür. Bütün bunlar homin yataq-

lann doyorini xeyli artinr vo respublikanın bu bölgosindo yeni olvan metallurgiya
sonayesinin inkişafına şorait yaradır.
Azorbaycan Respublikasi orazisindo
bir sıra qizil yataqlari da mövcuddur. Bu
baximdan Kiçik Qafqazm miixtolif gene
tik tipli yataqlari mühüm ohomiyyot
kosb edir. Hazirda buradakı Söyüdlü,
Qızılbulaq (Kolbocor r-nu), Vejnoli (Zongilan r-nu), Qoşa (Tovuz r-nu), Godo-

boy, Piyazbaşı (Naxçivan M R Ordubad
r-nu), Dağ Kosomon (Qazax r-nu) yataqlarinin ehtiyatları hesablanmışdır. Bununla yanaşı, Böyük Qafqazm с. yama
cmda geniş yayılmış iizvi maddolərb
zongin şistlor do qızılın yüksok konsentrasiyasi ib xarakterizo olunur.
Naxçivan M R orazisindo Parağaçay
molibden yatağı (Ordubad r-nu) uzun
miiddotdir istismar olunur. Bu yataqda
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tomsil olunmuşdur. Onlarm 55,4%-i, yaxud 4790000 lu ı- 1Böyük vo Kiçik Qafqa
zm vo Talışın dağlıq vilayotlorinin,
44,6%-i, yaxud 3350000 ha-1 iso KürAraz ovalığınm, Gonco-Qazax, Lonkoran, Quba-Xaçmaz diizonliklorinin vo
Abşeron y-a-nın payına düşür.
Ölkonin 8641506 lıa üıuumi torpaq
ehtiyatlarmin 8416252 ha-1(95,4%-i) in
zibati r-nlann, 225254 ha-1 (2,6%-i) şohor orazi vahidlorinin (Baki, Naxçivan,
Sumqayit, Gonco, Mingoçevir, Xankondi, Əli Bayramli, Naftalan) payına düşür. Ümumi torpaq fondunun 1683824
ha-1 okin vo dinco qoyulmuş, 163313 ha-\
çoxillik okmobr, 110484 ha-1 biçonoklər,
2572050 ha-1 yararlı örüş vo otlaqlar,
1037770 ha-1 meşoaltı, 2850676 ha-1 iso
k.t.-nda istifado olunmayan azyararli vo
şorti yararsiz torpaqlardir. K.t.-na yararli (4754513 ha) torpaq ehtiyatlarmin
1422952 lıa-1 suvanlan torpaqlardir; bunun 1122477 lıa-1 okin vo dinco qoyulmuş, 137308 lıa-1 hoyotyani vo 116563
lia-1 çoxillik okmoloro aid torpaqlardir.
Respublikanm ümumi örüş vo otlaq saholorinin yalniz 2572050 lıa-1 otlaq üçün
yararlıdır. Bunun da 1355113 lui-1 qış,
177421 lıa-1 yay vo 1039516 ha-1kondotrafı örüş vo otlaq saholori toşkil edir ki,
onlarm da yalniz 40308 ha-1suvarihr.
K.t. dövriyyosindo olan okin vo dinco
qoyulınuş torpaqlann 169866 ha-1 1-ci,
585428 ha-12-ci, 811096 lıa-1 3-ci, yalniz
89403 ha-14-ci vo 2801 ha-15-ci keyfiyyot qrupuna aiddir. Hazirda ölkodo
adambaşına 0,59 ha yararli torpaq, 0,21
ha okin sahosi düşür.
Mülkiyyot formalari üzro bölgiiyo
osason (01.01.2004) torpaq ehtiyatlannin 4919423 ha-1dövlot, 205093 ha-1bolodiyyo vo 1670990 ha-1xüsusi mülkiyyotin istifadosindodir. Dövlot miilkiyyotino
moxsus yararli torpaq ehtiyatlarmin
Əd.: Геология Азербайджана (в 8-ми т.).
309755 ha-1okin vo dinco qoyulmuş saТ.6. Полезные ископаемые. IS.. 2003.
holor, 62521 lıa-1 çoxillik okmobr, 29047
Həmiıl Mustafayev
ha-1 biçonoklordir. Yararli yay vo qış otlaqlan 1532534 ha-dir. Suvanlan okin vo
Torpaq ehtiyatlan*
dinco qoyulmuş dövlot torpaqları 127386
ha, çoxillik okmobr iso 45489 ha-dir.
Azorbaycan Respublikasinin torpaq
Bolodiyyo miilkiyyotindoki torpaq ehehtiyatlan miixtolif torpaq tiplori, yatiyatlannin 94235 ha-1 okin vo dinco qonmtiplori vo növlorindən ibarot dağ- yulmuş torpaqlardir ki, onlarm da 59033
tundra, dağ-çomon, dağ-meşo, sari vo ha-1 suvanlandir. 5003 ha çoxillik okmoqleyli-podzollu, qaratorpaq, şabalıdı,
lorin ancaq 2766 ha-1 suvarihr. Yalniz
boz vo qonur torpaq komplekslori ib
26044 ha-1 (1,7%) suvanlan kondotrafi
örüş vo otlaq saholorinin 1034900 ha-1
З-cü, 4-cii vo 5-ci keyliyyot qruplarina
*
Məqalə Azorbaycan Respublikasi Dövlət
aiddir. Beb torpaqlann geniş sahodo yaTorpaq vo Xəritoçəkmə Komitəsinin rəhbərliyi
yılmasının soboblorindon biri do onlarm
torofindon toqdim olunmuşdur.
tükənməkdə olan molibden filiz ehtiyatını onun yaxınlığında aşkar edilmiş mismolibden-porfir tipli yataqların hesabına artırmaq mümkündür. Kiçik Qafqa
zm şm.-ş. hissəsindo Godoboy filiz r-nun
da da molibden-mis-porfir yataqlan
(Xarxar, Qaradağ) molumdur.
Azorbaycanda civo yataqlan Kiçik
Qafqazın morkozi hissəsindo, Göyço-Hokori zonasmda gcniş yayılmışdır. Onlardan Ağyataq, Şorbulaq, Ağqaya vo s.-ni
göstormək olar. Levçay civo filizi yatağında civo ilə birlikdə sürmə və mərgmüşə do rast golinir. Naxçivan MR-do
Darıdağ morgmüş yatağı (Culfa r-nu)
mühüm ohomiyyoto malikdir.
Azorbaycanda qeyri-metal faydalı
qazıntılarm miixtolif növlori - modonkimyovi, aqrokimyəvi (daşduz, seolitlər,
dolomitbr vo s.), qara metallurgiya üçün
xammal (fliis ohongdaşıları, kaolin, odadavamlı vo bcntonit gilbr vo s.), tikinti
materialları (divar və üzlük daşları, sement xammalı, gips, gilbr vo s.) geniş
yayılmışdır. Naxçivan MR-də Nehrom,
Naxçivan, Piisyan kimi möhtoşom daşdıız yataqlarmm hesablanmış və təsdiq
olunmuş chtiyatları yüzlorlo mln. t,
proqnozlara göro iso hotta 2-2,5 mlrd.
/-dur. Soda istehsalı üçün lazım olan
daşduz yataqlarınm ehtiyatı 730 mln.
t-dur, istehsalat üçün tolob olunan dolomitin miqdarı da göstorilon roqomlər otrafındadır. Seolitbrin mühüm yataqlari
(Ayıdağ, Yuxarı Öysüzlü, Tatlı vo s.) Tovuz-Qazax zonasmda məlumdur. Bıırada çökmə-vulkanogen süxurlarda seolit
brin sonaye ohomiyyotli zongin ehtiyatları aşkar cdilmişdir.
Azorbaycanda yanar şist yataqlan vo
daş kömür tozahiirlori do məlumdur ki,
onlardan alternativ enerji monboyi kiırıi
istifado etmok olar.

miixtolif dorocodo şoranlaşma vo şorakotloşmoyo moruz qalmasıdır. Hazirda homin torpaqlann 152898 ha-1 zoif, 146235
hit-i orta, 223838 ha-1 şiddotli şorakotloşmiş vo 4250 lıa-1şoran torpaqlardir.
Özolloşdirilmiş torpaqlann iimumi sahosinin bolodiyyo vo dövlot miilkiyyotino
ayrılmış torpaq saholorino nisboton 1,22,9 dofo az olmasina baxmayaraq okin,
çoxillik okmobr vo biçonoklərin birlikdo
sahosi onlardan 3,5-13,8 dofo çoxdur.
Hazirda okin saholorinin 75,5%-i, çoxillik
okmolorin 58,6%-i, biçonokbrin iso 70%-i
xüsusi mülkiyyotçilorin istifadosindodir.
Respublikanm iimumi torpaq ehtiyatlarmin 254401 ha-1 (toqr. 30%-i) yaşayış montoqobrino ayrılmış saholordir.
Bunun 7665 ha-1şohor orazi vahidlorinin,
246736 ha-1 iso digor şohor, qosobo vo
kond yaşayış montoqolorinin istifadosindodir. Onlann yalniz 29559 ha-1 yaşayış
evlori vo miixtolif tikilibr altindadir. Qalan 224842 lıa-1 becorilir ki, onlarm da
137308 ha-1 suvarihr. Hoyotyani torpaq
ehtiyatlarmin 10300 ha-1(5823 ha-1suvarılan) dövlot miilkiyyotindo saxlanmış,
12411 ha-i (6653 ha suvanlan) bolodiyyo
vo 202131 ha-i (124832 ha-1 suvanlan)
xüsusi mülkiyyoto verilmişdir.
Meşo fondu torpaqlan respublikanm
iimumi torpaq ehtiyatlarmin 12,0%-ini
(1037770 ha) toşkil edir. Bunun yalniz
2682 lıa-1(0,26%-i) Naxçivan MR-dodir.
Dövlot miilkiyyotindo saxlanmış homin
torpaqlann 90%-i Böyiik vo Kiçik Qaf
qaz vo Talış d-rı meşolərinin payina
diişür. Qalan meşo fondu torpaq ehtiyatlarma Kür çayı vo onun hövzosindoki
çayların dorobrindo, ebco do Quba-Xaçmaz vo Lonkoran düzənliklorindo yayilmış tuqay meşoləri daxildir.
Xiisusi qorunan orazilorin torpaqlan
da iimumi torpaq ehtiyatlarma aid edilir.
Beb torpaqlann iimumi sah. 501549 hadir. Burada qoruqlar 226529 ha, yasaqliqlar 159740 ha, milli parklar iso 115280
ha torpaq sahosini ohato edir.
Tobii-təsərrüfat xiisusiyyotlorino göro
torpaq ehtiyatlarmin istifadosi 10 iqtisadi-coğrafi bölgodo morkozloşmişdir: Abşeron, Gonco-Qazax, Şoki-Zaqatala,
Lonkoran, Quba-Xaçmaz, Aran, Yuxan
Qarabağ, Kolbəcər-Laçın, Dağlıq Şirvan
vo Naxçivan (codvol).
Əcl.: Ə I i у e v H. Ə. Böyük Qafqazın şimalşorq hissəsinin meşo vo meşo-bozqır torpaqlan. B.,
1964; С ал а ев М . Э. Почвы Малого Кавказа
(в пределах Азербайджанской ССР). Б.. 1966;
M o m m ə d o v Q . Ş. Azərbayeanın torpaq ehtiyatları. В.. 2002.

Azərbaycaıı Respublikasinin torpaq ehtiyatlarmin iqtisadi-coğrail bölgəbr və
mülkiyyət formalari üzrə pavlanması və istifadosi (01.01.2004)

Bölgolor
S/s (sahosi ha
vo %-lo)
Abşeron
1 336635
3,9%

2

GoncoQazax
1245542
14,4%

ŞəkiZaqatala
3
987689
11,4%

4

5

Lonkəran
635741
7,4%
QubaXaçmaz
798404
9,2%

6

Aran
1865114
21,6 %

7

Y uxan
Qarabağ
930688
10,8%

Kolbocor8
Laçın
5,0 %
DağlıqŞirvan
9 682590
7,9 %

10

Naxçivan
536300
6,2 %

Miilkiyyot
forması

Ümumi

Əkin vo
dinco
qoyulmuş

Dövlot
Bolodiyyo
Xüsusi
Csmi
Dövlət
Bolodiyyo
Xiisusi
С ami
Dövlət
Bolodiyyo
Xiisusi
Cəmi
Dövlot
Bolodiyyo
Xiisusi
Cəmi
Dövlot
Bolodiyyo
Xiisusi
Сэпп
Dövlot
Bolodiyyo
Xiisusi
С ami
Dövlot
Bolodiyyo
Xiisusi
Cami

224914
97028
14693
336635
673302
326764
245476
1245542
634987
149428
203274
987689
363872
121381
150488
635741
387508
231283
179613
798404
690305
559147
615662
1865114
857532
23160
49996
930688

8969
5726
8662
23357
14790
11108
167927
193825
17992
14925
147984
180901
22377
8085
105992
136454
8905
7174
111421
127500
43173
34135
522267
599575
147649
2337
42149
192065

Dövlot
Dövlot
Bolodiyyo
Xiisusi
Cami
Dövlot
Bolodiyyo
Xüsusi
Cami

430079
312006
220408
150176
682590
177801
302213
56286
536300

44125
6385
7566
127362
141313
627
2733
38711
42071

Bitki ehtiyatlan
Azorbaycan Respublikasi miixtolif
torkibli yabam-faydah bitkilorb zongindir. Ölkodo 1300-don artiq dorman (o
ciimlodon 315 növ alkoloidli, 150 növ
kumarinli, 1000 növ efiryağlı) bitkisi aşkar edilmişdir. Onlarm 230-dan çoxu tobabotdo smaqdan keçirilmiş, 55 növün
sonaye ohomiyyotli olduğu müoyyonloşdirilnıişdir. 100-don çox alkoloid, kumarin, aromatik, terpen birloşmobri, saskviterpen laktonlan vo lekorin, salosodin,

Kond tosorriifatma yararli torpaqlar, ha
Çoxillik
örüş vo otlaqlar
Biçookmolor
Hoyotyani
kond
noklor
qış
yay
otrafi
502
83771
8133
348
2539
657
46
56700
103
188
1960
1965
56700
736
5156
83771
8133
2416
111
38828
372
2920
15951
635
1244 287468
1221
30510
2973
40886
42479
34674 243302 159151 38821
4385
20703
90
297
36533
5456
10
97629
1638
655
17196
35294
1129
97629
20703
18924
1436
36533
41405
23154
4459
611
31065
60
63912
711
367
980
8206
10361
23927
15187 63912
24967
23154
9528
31065
1141
78617
33736
56
1932
744
1042 131935
1229
14052
26220
26301
28186
15337
29194 131935
78617
33736
569
1216
262
319210
1881
147
247105
5195
9611
73917
2660
12708
79374
3376 247105 319210
43786
4663
246092
10565
6712
51
7352
1088
1891
5594
7352
246092 10565
45728
4663
13394

3767
621
32
7409
8062
35
3
761
799

6274
103
438
4361
4361
525
19
2796
3340

93335

19477
85960

11466
22925

143161
143161

88739
41344

74986
74986

22925
-

41344

efedrin, melliktin, berberin, tauremizin, santonin, seslozid, radiotinin, radiotinol, plümbagin, şafranol, koçotimol kimi qiymotli dorman maddolorinin yeni monbolori aşkar edilmişdir.
Alınan maddolor vo dorman preparatları patentloşdirilmişdir. Ən qiymotli vo
hortorofli öyronilon efıryağlı bitkibrdon
pişiknanosi, koklikotu, morzo, dağnanosi, yovşan, birgöz, boymadoron vo
korovizkimilor fosilosinin niimayondolorindon - qrammoskiadium, baldırğan,
yalançı ciro, cacıq, ziro, ciro, dağkeşnişi

2339
508
8683
9191
15
421
12610
13046

Comi
104262
63232
12775
180269
290729
257510
242296
790535
81071
114857
201603
397531
81726
74055
148486
304266
124387
142124
177994
444505
364430
288463
608455
1261348
459467
10828
49634
528899

180783
118773
148648
1478
415236
42546
78162
54878
175586

Meşo
torpaqlan,
ha

Yararsiz
torpaq
lar, ha

11337
232

109315
33564

11569
118912
316

142879
263661
68938

119228
272476
202

332599
281440
34369

272678
146256
1026

315809
135890
46300

147282
122766
177

182190
140355
88982

122943
33064
599

229337
292811
270085

33663
153967
22

562896
244098
12310

153967

256408

92083
81596

111637
11637
71760

81596
2392
290

183397
132863
223761

2682

356624

növlori vo s. Azorbaycanin miixtolif
bölgolorindo geniş yayılmışdır.
Respublikada 10 minlorb ton biyan
kökii, 50-60 / kitro (astraqal ııövü), 12 /
zirinc kökii, 27 / yemişan meyvosi vo 3,5 /
çiçoyi, 400 t çaytikanı meyvosi, 30/andiz
kökii, 14 / baldırğan, 136 / daziotu, 7 /
murdarça meyvosi, 6 / cöko çiçoyi, 23 /
boyaqotu, 54/sumax, 15 / volgo yarpağı,
500 / itburnu meyvosi, 8,3 / solmazçiçək,
10 / boymadoron vo s. qiymotli bitkilorin
ehtiyatı müoyyən edilmiş, onlarm yayilma xoritolori tortib olunmuşdur.

Bioloji və ekoloji tədqiqatlar nəticəsində 350 növ aromatik bitkinin iqlimə
uyğunlaşdırılmasının mümkünlüyü aşkar
edilmişdir. Becərilən bitkilərdən zəfəran,
nərgiz, qrindeliya, ətirşah, qızılgül növləri, akasiya, baldırğan və birgözün efır
yağının kimyəvi tərkibi, aromatik xassələri və s. tədqiq edilərək, istehsal üçün
tövsiyə olıınmuşdur. Qızılgülün mohsul
dar növləri (Qazanlıq, Qırmızı, Krım,
Raduqa) Zaqatala efıryağlı bitkiçilik təsərrüfatında 10 hektarlarla əkilmiş, onlardan qiyımtli efır yağı alınaraq, xeyli
iqtisadi soməro oldə edilmişdir.
Kəklikotu, mərzə, dağnanəsi, yalançı
cirə, cacıq, baldırğan növlərindən alınan
efır yağları həm tək, hom də kompozisi-

Azərbaycan Respublikasi zəngin hey
vanlar abmi ehtiyatlarma malikdir. Buııların əsasını çoxlu sayda heyvan növbri məməlilər, balıqlar, quşlar, sürünənlər
(reptiliyalar), xərçəngkimibr, suda-quru
da yaşayanlar (amfıbiyalar) və s. təşkil
edir. Xoz tədarükündə istifado olunan
heyvanlardan (bataqlıq qunduzu, tülkü,
yenot, dovşan, dəb, porsuq, meşopişiyi,
ayı, canavar, çaqqal və s.) эп çox bataqlıq qunduzu (72%), tülkü (13%) və yenot
(5,2%) ovlanır. Bunlardan bataqlıq qun
duzu vo yenot respublikada iqlimə uyğunlaşdııılmışdır.
Heyvan ehtiyatlan içərisində ov quş-

Çaytikanı
İydə fəsiləsindən bitki cinsi. Azərbaycanda 1 növü - adi Ç. var. Meyvəsində (100 q-ında) 10-12 mq%
karotin, 273 mq%-ə qədər С vitamini, 0,79 mq% fol turşusu, B 1t P
vitaminləri və s. olur. Ondan mürəbbə, şərbət, şirə, cem, jele və s. hazırlanır. Ç. yağı bəzi yaraların, dərinin
şüa zədələnmələrinin, ekzema,
yataq yarası xəstəliklərinin müalicəsində istifadə edilir. Ç. yarpağından
boyaq və aşı maddəsi alınır.

Yovşan
Azərbaycan Respublikasmda 16
(bəzi məlumatlara görə 42) növü
yayılmış, tərxun adlanan bir növü
isə becərilir. Bəzi növlərində efir
yağları, turşular və s. maddələr
var. Acı Y. (A. absinthium), adi Y.
(A. vulqaris) və b. növləri dərman
bitkisidir. Yarpağından və gövdəsinin çiçəklənmiş uc hissəsindən hazırlanan dəmləmə, tinktura
və ekstraktı iştahartıran vasitə
kimi işlədilir.

yalar şəklində yeni kolbasa növbrinin istehsalında, alkoqolsuz içkibr, şiıniyyat,
konserv və marinadların hazırlanmasında ətirləyici vasitə kimi istehsalatda sınaqdan keçirilmişdir.
Aşılayıcı xassəli bir çox bitkibrin böyük ehtiyatı onlardan gön-dəıi sənayesində istifadə edilməsinə imkan yaradır.
Rəvənd, dovəayağı (süpürüm) və s. bitki
ekstraktları istehsal üçün tövsiyə edilmişdir, nar qabığmdan alınan ekstrakt isə
sənayedə istifadə olunur.
Gülxotmi, sabahgülü, maldili, zirinc,
gəndalaş, murdarça, dazıotu, üzərlik və
eləcə də tərəvəz (pomidor, badımcan,
çuğundur və s.), həmçinin pambıq ema
il tullantılarından xalçaçılıqda, boyaqçılıqda totbiq olunur. Bir çox becərilən
boyaq bitkilərindən (yalançı zəfəran,
həna, basma və s.) alınan ekstraktlar is
tehsalatda istifado edilir.

ları (qaz, ördək, qaşqaldaq, boz kəklik,
bildirçin və s.) mühüm yer tutur. Ovçuluq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq ölkə ərazisindo ovla vo ovçuluqla əlaqədar
bütün prosesbrin hüquqi bazası yaradılmışdır.
Respublikanm şirin sulannda və Хэzərdə 30 növ balıq ovlanır. Bu balıqlann
xeyli hissəsi KLür çaymda, Kürün ətrafındakı göl və axmazlarda, həmçinin Mingəçevir və Şəmkir su anbarlarında tutulur. Ovlanan balıqlarm əksəriyyəti keçici
və yarımkeçicidir (donizdə böyüyür, çoxalmaq üçün çaylara keçir). Keçici balıqların ən qiymətlisi qızılbalıq, пэгэ, uzunburun. bölgə, kəbmo, xəşəm, şamayı,
poru, ilanbalığıdır. Onların oti vo kürüsü
yüksək qiymətləndirilir.
Ovlanan nərəkimibr içərisində miqdarca birinci yeri uzunburun, ikinci yeri
пэгэ tutur. Bunlardan başqa, Azərbaycan Respublikasinin sularında sənaye
əhəmiyyətli çapaq, çəki, sıf, naxa, külmə,
ziyad (kütüm) və s. yarımkeçici balıqlar,
çoxlu siyənək və kilkə tutulur. 20 əsrin
ikinci yarısından başlayaraq Kür çayın-

Əd.: Azərbaycanın faydali bitkibri В., 1971;
Г а д ж иен В. Д. Растительный покров Азер
байджана. В. 1976; I b a d u l l a y e v a S. С. Azorbaycan (lorasının kərəvizkimilori. 2004.
Vahid Hacıyev, Nurəddin /smayılov,
Fəxrəddin Qasımov, Səyyara ibadullayeva

Heyvan ehtiyatlan

da müxtəlif hidrotexniki qurğularm tikilməsi, Xəzər dənizi suyunun çirklənməsi,
qanunsuz ov və s. nəticəsində sənaye əhəmiyyətli balıqlarm miqdarı xeyli azalmışdır. Balıq ehtiyatını bərpa etmək və artırmaq məqsədilə respublikada genişmiqyaslı tədbirbr görülür. Balıqyetişdirmə
müəssisəbri (Kürağzı, Əli Bayramlı, Xıllı, Kür vo Dəniz təcrübə z-dları) fəaliyyət
göstərir. Çapaq, çəki, ziyad və sıf balıqIarını artırmaq üçün Kiçik Qızılağac,
X ıllı və Kürağzı balıqartırma təsərıüfatları yaradılmışdır. Respublikada
ildə milyonlarla пэгэ balığı, qızılbalıq,
çapaq, çəki, külmə və sıf körpəsi yetişdirilir. Bunlaıdan əlavə, 1980 ildən Kiçik Qızılağac təsərrüfatında fəaliyyət
göstər3n inkubasiya sexində ildə minb rb ziyad balığı körpəsi yetişdirilib
dənizə buraxılır. 2000 ildə Xıllıda 20
mln. nərəkimibr körpəsi yetişdirntoyə
imkan verən müasir z-d istifadəyə verilmişdir.
Respublikada 2003 ildə 6453,7 I balıq
ovlanmışdır ki, onun 6058,3 t-u dənizdən, 393,38 t - u daxili su mənbələrindən
(o cümbdən, 82 t - u Mingəçevir və Şəmkir su anbarlarından) tutulmuşdur. Ov
lanan balıqlarm 94,48 /-unu nərəkimibr
təşkil etmişdir.

Cəııııb nalburunu.
Turan pələngi.

Dağ qoyunu.

Adi uzunqanad.

Vaşaq.

Ceyran.

Əd.: Материалы по экологии животных в
Азербайджане. В., 1989; Животный мир Азер
байджана. В., Т. I 3, 1995 2000; 20 əsriıı sonıında heyvanlar aləminin öyronilməsi vo qorıınması.
(Red. M i k a y ı l o v Т. К. ) . В., 2001.

Biikükdodaq enliqulaq.

Musa Musayev

Su ehtiyatlan
Azərbaycan Respublikasi coğrafi
mövqeyi və təbii şəraitinin xüsusiyyətləri
ib əlaqədar olaraq su ehtiyatlarmin kifayət q3dər olmaması və ərazi üzrə qeyriЬэгаЬэг paylanması ilə səciyyələnir. Bununla yanaşı həmin ehtiyatların əsas hissəsi qonşu dövbtbrin ərazilərində formalaşır və tranzit çaylar (Kür, Araz və
onların qolları, Samur, Astara vo Bolqarçay) vasitəsib respublikanm orazisinə daxil olur; ondan kənara isə axım
yoxdur.
Kür çayı axımının respublikanm эгаzisinə daxil olduğu yerdə orta illik həcmi
8,84 km-\ yaxud su sərfi 280,1 m-Vscın,
Araz çayının mənsəbi yaxınlığında isə
müvafıq olaraq 17,8 km3, 564 mVsan təşkil edir. Onun axımının sonrakı artımı
(8,96 km3, 2830 m3/san) respublikanm
daxili çayları və qismən də qonşu dövbt-

Bəbir.

Bezoar keçisi
Safsar.

Manul pişiyi.

Kaftar.

Qarapaça.

Çöi pişiyi.
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Ərsindim dik.

Hirkan arıquşu.

Qızıl qaz.

İri qırğı.

Qaraqarın bağrıqara.

S U EHTİYATLARİ

Ağboğaz bülbül.

Ağquyruq dəniz qartalı.

Dovdaq.

Turac.

Мэгтэг cürə.

Fısıldayan qu.
Çay qaraquşu.

Qafqaz tetrası.

İlanyeyən.

Qafqaz şahini.

Q ınldayan cüllüt.

Qırmızıdöş qaz.

Çöl qartalı.

Çəhrayı qutan.

Qara leylək.

Xəzor uları.

Kiçik qu.

Ağquyruq çökükburun.

Türküstan tüvüyü.
Qoşəng dovdaq.

Toğlugötürən.

Qafqaz uları.

Sultan toyuğu.

Berkut.

Bəzgək.

Göl haçaquyruq cülliitü.

Səhra qarquşu.

Talış qırqovulu.

İlanbalığı.

Bölgə.

Çökə.

Adi kilkə.

Kəlomo.

İrigöz kilko.

lərin ərazisindən axan tranzit çayların
(Xram, Ağstafa, Tovıız, Qanıx, Qabırrı
və s.) hesabına baş verir.
Araz çayının Naxçivan M R sərhədinə qədərki axım həcmi 4.8 k m \ yaxud su sərfı 152,1 m3/sarı təşkil edir.
Xudafəıin körpüsünə qədərki axıııı
həcmi onun hom sağ (İran) və həm də
sol (Ermənistan, Azorbaycan) qollarının hesabına artır və mənsəbdə 9,16
km3-d, yaxud 290 m3/san-yə çatır. Bebliklə, qonşu ölkələrdən gələn qollarını
nəzərə almaqla Kür və Araz çaylarmın

Azorbaycan Respublikasi tobii vilayətlorinin su ehtivatları

Dolgi siyənəyi.

Ağ qızılbalıq.

Nərə.

I ÇflÜİ
Xəzər şişqarını.

Külmə.

Kiir uzunburunu.

Qarabcl siyənək.

Doniz sıfı.

Ziyad (kütüm).

Qızılı kefal.

(mln. /и-1)

ümunıi

Axım
səthi

yeraltı

Buxarlanma

Axım
əmsalı

13220

5459

3280

2179

10761

0,34

5428

1586

1027

559

3842

0,29

2668

1164

713

451

1504

0.44

2760
10792

422
3873

314
2253

108
1620

2338
6919

0,15
0.36

2327
1244

1447
682

821
389

626
293

880
562

0,62
0,55

2082
5139
15969
4055
4453

153
1591
3621
1173
1032

130
913
1787
530
481

23
678
1834
643
551

1929
3548
12348
2882
3421

0,07
0,31
0.23
0,29
0,23

5141

776

445

331

4365

0,15

2320
4776
36965

640
1229
10309

331
888
5955

309
341
4354

1680
3547
26656

0,28
0,26
0,28

rta sulu il üçiin chtiyatı müvafıq olaaq 26,9 km3 (su sərfi 854 mVsan) və
4,0 km3 (su sərfi 442,1 m3/san) təşkil
dir. Azərbaycanın su ehtiyatlarına,
həmçinin Samur-Abşeron kanalı vasitosilo Samur çayından götürülən və or
ta illik həcmi 0,85 km3 (su sərfi 27
ın3/san) olan (Samur çayı həcminin 1/3
hissəsi) sular da daxildir.
Azərbaycan çaylarının ümumi su ehtiyatlarına yııxarıda göstərilən üç çay şobokəsindən başqa bilavasitə Xəzor donizinə tökübn çayların da suları daxildir.
Respublikanm şm.-ş. (Quba-Qusar, Dovəçi-Xaçmaz, Abşeron-Qobustan hidroloji r-nları) və c.-ş. (Lənkəran hidroloji r-nu) çaylarında bu ehtiyatların orta

(orta

çoxillik

Bölgələr

İrigöz şişqann.

çoxillik qiyməti müvafıq olaraq 1,6 km3
(50,2 mVsan) və 1,5 km3 (49,0 m3/san)
təşkil edir. Bcblikb, orta sulıı il üçün
Azərbaycan çaylarının iimumi su ehtiyatı 30,9 кт3-э (980 m3/san) bərabərdir.
Bu həcmin yalnız 10,3 km3-ini (326
m3/san) bilavasito respublika ərazisi daxilində formalaşan axım təşkil edir ki,
bu da tranzit axımın həcmindən ( 20.6
km3, yaxud 653 mVsan) 2 doГо azdır.
Respublika ərazisinin sahəsinə düşən
su ehtiyatı yerli axım iizrə 119
iimumi axım iizrə isə 359 ıvm toşkil edir

Sahə,
knı2

l. Böyük Qafqazm c.-ş.
hissəsi
40603
a) Şm.-ş. yamacı vo c.-ş.
qurtaracağı;
17300
о cümlədən:
Şm.-ş. yamacı
6610
Qobustan və
Abşeron y-a
10690
о) C. yamacı;
23303
о cümlədən:
Qanıx çayı hövzəsi
2764
Əyriçay hövzosi
1810
Acmohur vo
Ccyrançöl
6910
Şirvan çayları
11819
II. Kiçik Qafqaz
37749
Şm.-ş. yamacı
9013
Ş. yamacı
10373
Qarabağ yaylası və
c.-q. yamacı
13000
Zəngozur silsibsinin
c.-q. yamacı (Nax. MR) 5363
III. Talış
8248
86600
Cami

Yağıntı

axım

modulu

3,78

l/san/km2). Yerli çay suları ehtiyatının
58%-i çay axımının formalaşmasında
iştirak edon səth axımınm, 42%-i isə
yeraltı suların payma düşür. Respub
lika çaylarının su balansı və yaxud su
ehtiyatlan Böyük Qafqaz, Kiçik Qaf
qaz vo Talış təbii vilayətbri üzrə hesablanmışdır (codvəl).
Əcl.: Р у с т а м о в
С . Г .,
К а ш ка й
P . M . Водный баланс Азербайджанской ССР.
В., 1978; Водные ресурсы Азербайджанской
ССР. К.. 1989; X а л и л о в 111. Б . Водохрани
лища Азербайджана и их экологические проб
лемы. Б., 2003; Kiir hövzəsinin su anbarlari (Elmi
red. M u s t a f a y e v İ.). B., 2003.
Rəncı Qaşqay

İqlim ehtiyatlan
Azərbaycan Respublikasi əlverişli
fıziki-coğrafi şəraitinə görə zəngin iq
lim ehtiyatlarına malikdir. Bunlardan
günəş və kübk enerjisi, istilik, riitubət
və kurort-iqlim ehtiyatlan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Günəş enerjisi ehtiyatlan. Azərbaycan Respublikasinin ərazisi kiilli miq
darda giinəş enerjisi alır. Günəş parıltılı
saatlarmın illik miqdarı burada 1900—
2200 saat la 2600-2800 saat arasmda
dəyişir. Ümumi günəş radiasiyasının il
lik miqdarı 120-124 kkal/sm2-dən
152-160 kkal/sm2-dək təşkil edir.
Kiir-Araz ovalığında fəal fotosiııtez
radiasiyasının (bitki yarpaqlarınm uda
bildiyi və fotosintez prosesində iştirak
edən radiasiya) illik miqdarı 62-64
kkal/sm2-d'n. Orta dağlıq zonada hünd.
artdıqca fəal fotosintez radiasiyasının
qiyməti artır və 3000 m-dən yüksəklikdn
70 kkal/sm2 və daha çox olur. Naxçivan
MR-in ərazisində fəal fotosintez radiasiyasının illik miqdarı 70-72 kkal/sm2 və
daha çoxdur. Bitkibrin vegetasiyası
dövründə (aprel-oktyabr) ölkənin düzənlik və Böyük Qafqazın yüksək dağlıq
hissəsindo foal fotosintez radiasiyasının
miqdarı, əsasən, 48-50 kkal/sm2, orta
dağlıq hissəsində isə 45-46 kkal/sm2
təşkil edir. Naxçivan MR-in bütün ərazisində vegetasiya dövriində fəal foto
sintez radiasiyasının miqdarı 53-59
kkal/sm2-dər\ aşağı olmur.
Külək enerjisi ehtiyatlan. Ölkənin
donizsahili ərazibrində yeıii əhali qodimdən kiibk eneıjisindən istifadə edir.
Sado quruluşlu kiibk mühərrikləri (yel
dəyirmanları) 20 əsrin 30-40-cı ilbrinodək daha geniş miqyasda tətbiq olunmuşdur. Sonralar elektrik enerjisi istehsalının artması və ümumi enerji şəbəkəsindon istifadə ib əlaqədar olaraq
bu ciir kübk mühərriklərinin sayı xeyli
azalmışdır. Hazırda sadə kiilok mühərrikbri Abşeron y-a-nın bozi sahilboyu
və Kürün aşağı axarı sahəbıində qalmışdır.
Azərbaycan Respublikasi ərazisində
kübyiıı orta illik sürətinin 3 m/sat7-dən
çox olması və həmin sürətin külək
mühərrikbrinin səmərəliliyi təbbbrini
tam tomin etməsi, bu tükənməz ucuz və
ekoloji təmiz enerji mənbəyinin respub
likada mühüm ehtiyata malik olmasını
göstərir. Beb ki, kübyin orta illik siirətinin kəmiyyoti Abşeron y-a-nda 6-8, digar donizsahili ərazibrdə və adalarda

EKOLOGIYA
3 6. Kür-Araz ovalığınm bozi yerlərindo
3-4, yiiksok dağlıq saholərdə iso 4-6
m/san toijkil edir. Abşeron y-a-nda süroli 6-10 nı/sıın olan küloklor daha tez-tez
tokrarlamr, digor r-nlarda isə süroti 2-5
nı/san olan kübklor üstünlük toşkil edir.
Güclii külokli (>15 m/sari) giinlərin sayı
Abşeron y-a-nm q.-indo 30-40%, morkozindo 17-27%, ş. qurtaracağında iso
20 30% toşkil edir. Digor donizsahili
orazilərdo bu göstorici 10-20% arasında
doyişir, Kür dorosindo iso 7-8%-don artıq olmur. Göstərilən orazilərin bozi
məntoqolərində yerli şoraitdon asılı ola
raq küloyin həm orta illik sürəti, hom do
güclii küloklərin tokrarlanması daha
yüksək ola bilor.
İsti chtiyatları. Azorbaycan Respııblikasının orazisi isti ehtiyatlarını sociyyolondiron vo bitkilərdə vegetasiya prosesbriııin sürotlo getmosini təmin edon foal
temp-r cominin yüksok olnıası (>10°C)
ib fərqlondiyindon mühüm isti ehtiyatlarına malikdir. Ərazinin yarıdan çoxu
foal temp-r cominin 3800°C-dən artıq
olduğu isti qurşaqda yerbşir. Kür-Araz
ovalığında vo Naxçivan MR-in Araz
boyu düzənliklərində fəal temp-r cəmi
daha yüksəkdir (4000-4800°C). Onun
qiyməti hünd. 800 ///-don yüksək olmayan orazilərdə 3000°C-dən, Nax
çivan MR-do iso 4500°C-don az olmur.
Havanın temp-runun 10°C-dən yuxarı
qalxması on tez (martin sonu) KurAraz ovalığının q. hissolorindo - Zoıdab-Mingoçevir-Bordo bölgosindo vo
Arazyanı dar zolaqda baş verir. Orta
temp-ru 10°C-dən yuxarı olan dövr 229
gündon (Astara) 100 güno (doniz soviyyəsindən 2000 m yiiksoklikdo) qodor
davam edir.
Ölkənin mövcud isti ehtiyatları
onun xcyli hissosindo ildo iki, bəzi yerlordo iso hotta üç dofo mohsul götürmoyo imkan veı ir. Hünd. 600 m-о qodor
olan düzon vo dağotoyi orazilərin okso-

riyyotindo foal temp-r comi payızlıq
buğdanın istiyo olan toləbatından 2 dofədən do artıqdır. Bu iso olverişli suvar
ma şoraitindo vegetasiya dövrii qısa olan
bir sıra dənli bitkilər (qarğıdalı) vo okilon
otlardan olavo məhsul almağa kifayət qo
dor isti ehtiyatı olduğunu göstərir.
Rütubət ehtiyatlan. Azorbaycan
Respublikasi orazisindo on az orta illik
yağıntı (150-200 mm vo az) Qobustanm
c.-ş.-indo vo Abşeron y-a-nin c. sahilindo müşahido edilir. Kür-Araz ovalığının
morkozi vo ş., Samur-Dovoçi ovalığının
e.-ş. hissolorindo, Naxçivan MR-in
Arazboyu düzonliklərində, Qobustanm
vo Abşeron y-a-nm çox hissosindo yağıntıların miqdarı 300 mm -don azdir.
Xozor donizi sahilindon q.-o, düzonliklordon dağlara doğru yağıntıların miqdan todricon artir. Onlarm on çoxillik
miqdarı Böyük Qafqazm c. (1400-1600
mm) vo şm.-ş. (800 mm) yamaclarmda,
Kiçik Qafqazda vo Naxçivan MR-in
yüksok dağlıq hissosindo (800-900 mm)
vo Talışda (1700-1800 mm) qeyd edilir.
Yağıntıların böyük hissosinin ilin isti
dövrüno (aprel-oktyabr) tosadüf etdiyino baxmayaraq, yay aylari quraq keçir
vo hotta yağıntıların bolluğu ilo seçilon
Lonkoran- Astara zonasmda bu zaman
yağıntıların miqdari illik normanm
coıni 5-15%-ini toşkil edir. Bitkiçiliyin
geniş yayıldığı r-nlarda havanm temprunun IO°C-don yuxan olan dövründo
iqlim-suvarma normasinin komiyyoti,
osason, 300-1000 /77/?/ (3000-10000
t/lia) arasmda doyişir. Bu dövrdo tarlalara on çox (900-1000 mm) su KiirAraz ovalığında, Abşeron y-a-nm mor
kozi hissosindo vo Naxçivan MR-in
Arazboyu orazilorindo verilmolidir.
Dağlara vo Xozor donizino doğru iqlimsuvarma normasi todricon azalir. Hotta
Lonkoran-Astara zonasmda iqlimsuvarma normasinin orta qiymoti yay
aylannda 200 /77/77-don aşağı olmur.

Kurort-iqlim ehtiyatlan. Respublika
orazisino düşon günoş radiasiyasınm,
xüsusilo onun ultra-bonövşoyi hissosi
nin bolluğu ölkonin düzonlik vo dağotoyi r-nlarında, donizsahili orazilorin
do helioterapiya todbirlorinin yay dövründo, demok olar ki, hor gün totbiq
olunmasına imkan verir. Hava komplekslorinin tohlili ölko orazisindo he
lioterapiya imkanlannın yüksok olmasını daha aydın göstorir. Belo ki, bütün
yay dövründo günlorin 65-95%-ini günoşli hava toşkil edir. Donizsahili r-n
larda gi'ınoşli günlor bozi illordo, hotta
bütün iyul-avqust aylarında aramsız
davam edir. Günoşli havalar oksor hallarda Lonkoran ovahğmda 75 90%, KürAraz ovalığı vo Naxçivan MR-in düzonlik, dağotoyi vo orta dağlıq hissolorindo
90%, Böyük vo Kiçik Qafqazm dağotoyi
düzonliklorindo, Talışda vo Naxçivan
MR-in dağlıq hissosindo 67-80% tolcrarlanır. Giinoşli havaların tokrarlanması vo
radiasiya intensivliyino göro Xozor donizinin Azorbaycan sahilbri Qafqazm Qa
ra doniz vo Krımın conub sahilbrindon
üstündür. Bu da Xozor sahilinin xeyli his
sosindo müasir kurort vo kütlovi istirahot
komplekslorinin yaradilmasina osas ve
rir. Qış aylannda günoşli havalar xeyli
azalsa da, bozi r-nlarda günəşlo müaliconin bu dövıxb do apanlmasina imkan
olur. Abşeron y-a vo ondan şm.-da yerloşon doniz sahilindo giinlorin toqr. 50%-i
giinoşli keçir. Kür-Araz ovalığının mor
kozi r-nlarında belo günlorin sayı daha
çoxduı*.
Əci: Климат Азербайджана /Ред. М а д а т з а д е А . А ., ULI ы х л и н с к и й Э . М . Б.,
1968; Ə y y u b o v Ə . C . , H a c ı y e v Q . Ə .
Azərbaycan SSR-in iqlim ehtiyatlan. В., 1984;
Azorbaycan Respublikasinin aqroiqlim atlasi
/Red. Ə y y u b o v А . С . , R o h i m o v X . Ş .
B.. 1993 .
Xəyyam Rahimov, Mdharram Həsdnov

EKOLOGİYA
Azorbaycanda tobiotin miihafizosi
mosololorinin elmi hollino hob 1918 ildo
Azorbaycan Xalq Cümhuriyyoti torofindon başlanılmış vo bu, sonralar Azor
baycan SSR-do dövlot siyasoti soviyyosino qaldırılmışdır.

1924
ildo Azorbaycan SSR X K S findən Göygöl dövlot qoruğu, 1929 ildo
“ Meşodon qanunsuz istifado etmok vo öz- Zaqatala vo Qızılağac dövlot qoruqları,
1937-38 illordo iso bir neço yasaqlıq toşkil
başına ağac kosmok hallannı aşkar edon
meşo gözotçilorini vo milis işçilorini təltif edildi. 1939 ildo “ Lonkoran rayonunda
etmok haqqında” qorar qobul etmişdir.
meşo qoruğunun toşkili haqqında” Azor
1925 ildo Azorbaycan M İK və X K S toro- baycan SSR X K S qorar verdi. İkinci

diinya müharibosi (1939-45) ilbrindo bu
proses longidi. Tobioti mühafizo işi sonrakı illordo yenidon canlandı. Azorbaycan
SSR Ali Sovetinin “ Tobioti mühafızo
haqqında” qanunundan (1959) sonra
respublika orazisindo otraf mühito mənfi
tosir göstoron tosorrüfat foaliyyoti ya qadağan edildi, ya da ona ciddi mohdudiyyotlor qoyuldu. 1962 ildo Kond Tosorriifatı N azirliyi nozdindo Tobioti
Mühafizo vo Ovçuluq İdarosi yaradıldı
vo 1967 ildo bu idaro osasmda Azorbay
can SSR Dövlot Tobioti Mühafızo Komitosi toşkil edildi. Tobioto ziyan vuran
bir sıra idaro vo müossisələrdə tobioti
miihafizo şöbolori yaradıldı. Lakin
Azorbaycan Respublikasmda foaliyyot
göstoron müossisolorin 90-95%-inin homin dövrdo İttifaq tabeli olması vo to
bioti miihafizo todbirlərinin morkozdon
maliyyoləşdirilməsi bir sıra ekoloji
problemlor yaradırdı.
Azorbaycan Respublikasi sovet hakimiyyoti ilbrindo ekoloji sınaq meydanına
çevrilmişdi. Belo ki, 20 əsrin 50-ci ilbrin
do yetorli ekoloji todbirbr görülmodon
Qaradağda sement z-du, Goncodo aliirninium z-du. Yevlaxda yunun ilkin emalı
fabriki, Sumqayıtda kimya müossisolori
(xlor istehsalı vo s.) istifadoyo verilmiş,
Neft Daşlarında neft hasilatına başlanmışdır. Azorbaycan yegano sovet respublikası idi ki, ümumi uz. 50-53 min km
olan suvarma kanallarmın yalnız 5%-i
üzlük örtüklo istismar edilirdi. Odur ki,
suyun 40-43%-i itir, torpağa süzülür vo
şoranlaşmaya, qrunt sulannın soviyyosinin qalxmasına, subasmalara vo bataqlıqlaşmalara sobob olurdu.
Yaranmış ekoloji problemlori holl et
mok moqsodilo AMEA-nın Ekologiya vo
Coğrafiya in-tlarında tobioti mühafızo vo
ekologiya ilo bağlı şöbolor, Xozor Morko
zi, BDU-da Ətraf mühitin mühafizosi kafedrası, Ekologiya vo Tobii Sorvotlor
Nazirliyi (2001 ildo yaradılmışdır) noz
dindo miivafıq elmi qurumlar vo s. toşkil
edilmişdir.
Azorbaycan Respublikasi miistoqillik
qazandıqdan sonra iqtisadiyyatın bütün
saholorindo ekoloji mühafızo amilino diqqot artırılmışdır. Ekologiya iizro bir çox
özol toşkilatlar (tobioti mühafızo comiyyoti, yaşıllar horokatı, ekoloji ittifaq, ekolo
ji borpa morkozi vo s.) foaliyyot göstərir.
Onlar otraf mühitin miihafizosi sahosindo
dövlot toşkilatlarına kömok etmoklo yanaşı tobii mühitin sağlamlaşdırılması istiqamotindo moqsodyönlü işlor görürlor.
Artıq bütün elmi todqiqat in-tlarmda

ekoloji problembrin holVı aparıcı foaVıyyot sahosino çevrilmişdir.
Naziıiik vo idarolorin tobioti mühafızə
üzro işlorini olaqolondirmok moqsodilo
A M EA nozdindo tobioti mühafızə sahosindoki idarobrarası şura toşkil edilmişdir. Bu işdo Fövqəladə Hallar iizro
Dövlot Komissiyası (2005 ildon Fövqolado Hallar Nazirliyi) da miihüm rol oynayir.
Ətraf mühitiıı vəziyyəti və mühatızəsi. Respublikada otraf miihitin miiha
fizosi tobii ünsürlorin (torpaq. su, hava,
yerin toki, bitki vo heyvanlar abrni) komiyyot vo keyfıyyot göstoricilorino nozarot vo tobii ehtiyatlardan somoroli istifadonin toşkili osasmda apanlir.
A t m o s f e r h a v a s 1n 1n m ii ha f i z os i . Azorbaycan Respublikasi
orazisindo atmosfer havasinin tobii çirklonmosi palçıq vulkanlanmn piiskiirmosi, siixur vo minerallarm aşınması, meşo
yanğınları, güclü kiibklor vo digor hadisolorlo olaqodar baş verir. Vulkan piiskürmolori noticosindo atmosfero toz vo
zororli qazlaı* qarışjr ki, bunlar da otraf
mühito monfı tosir göstormoklo atmosferin aşağı toboqosindo karbon qazının
miqdannin artmasina sobob olur.
Havanm antropogen yolla çirklondirilmosi, osason, sonaye müəssisələrinin
vo avtonoqliyyat vasitobrinin foaliyyoti
ib olaqodardir. Şohorlordo sonaye miiossisolorindon, noqliyyatdan, istilik sistemlorindən atmosfero kiilli miqdarda zohorli
qazlar vo tozlar atilir. Respublikada maddi sorvotbrin istisman zamam ovvollor at
mosfer havasinin mühafızosino kifayot
qodor diqqot yetirilmomosi, istismar olunan texnoloji qurğu vo avadanliqlarin
ekoloji tolobloro cavab vermomosi, onlann fıziki cohotdon köhnolmosi, toztutucu vo qaztomizloyici qurğulardan so
moroli vo ya tamamib istifado edilmomosi, avtomobilbrin nasaz halda istismara buraxilmasi atmosfer havasini da
ha intensiv çirklondirir. Noticodo res
publikanm iri şohorlərində hor il atmos
fero yüz tonlarla toz, qurum, karbon oksidi, azot oksidi, karbohidrogenlor, kiikürdlii birloşmolər, xlor, formaldehid
vo s. çirklondirici maddolor atilir. iri so
naye şohorlorində atmosferin çiıklonmosino sobob olan amillordon biri do so
naye vo moişot monşoli tullantıların
yandırılmasıdır ki, onlar da otraf miihit
üçün tohliiko yaradir.
Baki şohorindo viisot almış tikintiquraşdırma işlorindo toztutucu vo digor
qurğu vo avadanliqlar ya texnoloji pro-

sesbrdo totbiq edflmir, ya da
voziyyotdo olur. Belo miiossisolordo inert
mohsullar - sement, qum, çınqıl vo s.
açıq şokildo saxlamhr ki. bu da külokli
günlordo tozlann atmosfero atilmasina
sobob olur. Son illor maye qazin emalinda aromatik karbohidrogenlordon
az istifado olunmasi, maye qazin kiikiird, parafın vo s. qarışıqlardan miivafiq normalara uyğun tomizlonmomosi
atmosfero atılan tullantıların miqdarim
artirir.
Respublikada toztutucu vo qaztomizloyici qurğular istehsal edon müossisolorin olmamasi atmosfer havasinin
mühafızəsinə monfi tosir göstərir. Neft
vo qaz hasilati zamam ayrilan somt qazlarinin tutulmamasi da atmosfer havasina xeyli miqdarda karbohidrogenlor
atilmasina sobob olur.
Azorbaycan Respublikasmda atmosferi daha çox çirklondiron, osason,
Baki, Sumqayit, Gonco, Mingoçevir vo
Əli Bayramlı şohorlorindo yerloşon neftqazçıxarma, neft email, kimya sonayesi,
energetika, noqliyyat, tikinti materiallan istehsah, qara vo olvan metallurgiya
müəssisoloridir. Onlardan atmosfero
kiilli miqdarda dom qazi, azot oksidi,
kükürd birbşmoləri, karbohidrogenlor,
dayanıqlı üzvi çirklondiricilor vo s. zo
rorli maddolor atilir.
20 osrin 90-ci ilbrindo bir çox sonaye
miiossisolorinin loaliyyotini dayandirmasi vo ya istehsal gücünün azalmasi no
ticosindo stasionar monbolordon atmos
fero atilan zororli maddolorin miqdari
azalmışdır. 1990 ildo stasionar monbolordon atmosfero atilan tullantilarm
iimumi miqdari 2,1 mln. t, 2005 ildo iso
557,9 min t olmuşdur. Baki şohorindo
avtonoqliyyat vasitobrinin sayinin çoxalmasi soyyar monbolordon atmosfero
atilan zororli tullantilarm miqdarim
koskin artırmış vo iimumi tullantilarm
45%-ini toşkil etmişdir. 1990 illo miiqayisodo 2005 ildo stasionar monbolordon
tullantilar 74,0%) az, soyyar monbolordon iso 33%o çox olmuşdur.
Atmosfer havasinin miihafizosi saho
sindo foaliyyot “ Atmosfer havasinin mii
hafizosi haqqinda” Azorbaycan Respublikasi Qanunu (2002) ib tonzimlonir.
Havanm keyfiyyotinin qiymotlondirilmosi üç istiqamotdo apanlir: sonaye
tullantilarinm monitorinqi, fon tullantilarinin monitorinqi vo yaşayış orazilorindo havanm monitorinqi. Bu moqsodlo ölkonin 8 şohorindo 26 müşahidə stansiyası toşkil ediJmişdir. Alınan molumat-

ların təhlilinə göro 16 inqrediyentdon, osa
son, dornı qazı, furfurol, toz vo hisin havada miqdarının yol verilon hoddən çox olduğu müəyyən edilmişdir.
Azorbaycan Respublikasi 1995 ildo
BMT-nin İqlim Doyişmoləri Üzro Çorçivo Konvensiyasına, 1997 ildo Kioto
Protokohma, 2002 ildo “ Havanın böyük
məsafolordə transsorhod çirklondirilmosi
üzrə” Beynolxalq Konvensiyaya qoşulmuşdur.
Sonaye
vo mə i ş ə t
bərk
t u l l a n t ı l a r ı i 1ə ç i r k l o n m o d ə n m ii lı a f i z ə. Respublika miiossisələrində əınəlo golon sənaye tullantılarından yetorinco istifado edilmomosi iq

Statistik molumatlara göro 2004 ildo
müossiso vo toşkilatlarda istehsal vo xidmoti tullantilarm iimumi miqdari 2315,6
min t olmuşdur. 2005 ildo müossisə vo
toşkilatlarda omolo golmiş 12,8 min t
tohliikoli tullantilarm comi 0,04 min t-u
zororsizloşdirilmişdir. Bu tullantilarm
95%-i Dövlot Neft Şirkotinin, qalani iso
“ Azorkimya” Dövlot Şirkotinin, “ Azorneftkimyamaş” Açıq Tipli Sohmdar Comiyyotinin müossisəlorində, homçinin
özol toşkilatlarda comlənmişdir. Miiossiso vo toşkilatların özündo istifado edilmoyon tullantılar tokrar emal edilmok,
yaxud da zororsizloşdirilmok, saxlanılmaq vo ya basdırılmaq üçiin başqa

Şərq çinarlan (Bəsitçay üövlot Tobiot Qoruğu, Zəngilan r-nu).

tisadi itkiloro sobob olmaqla yanaşı,
hom do otraf mühitə ciddi ziyan vurur.
Sonaye vo moişət tullantıları kond tosorrüfatı üçün yararli torpaq saholorinin
xeyli hissosini çirklondirir, su vo bitki
ehtiyatlanna, atmosfero monfi tosir göstorir. Bunun qarşısım almaq moqsodilo
belo tullantilarm basdırıhnası üçün
Azorbaycan Respublikasi Dövlot Neft
Şirkotinin “ Axtarma” poliqonu, Kond
Tosorrüfatı Nazirliyinin pestisid poliqo
nu, “ B P” şirkotinin “ Soronco” poliqonu
vo civo torkibli tullantilarm basdırılması
üçün Sumqayıt şohəri yaxınlığında poliqon yaradılmışdır.

müossisolərə verilir. Ölkodoki 4061
müossisədon 3699-unun tullantıları
ümumi poliqonda, 49-unun iso digor
yerlordo saxlanılır. 2004 ildo 2044,7
min t tullantı mohv edilmiş, yaxud zibilxanalara vo digor toplama montoqəlorino daşınmışdır.
Bakı şohorinin oksor rayonlarının
moişot tullantıları Sabunçu rayonu ora
zisindo yerloşon Balaxam iimumşohər zibilxanasına daşınır. Homin sahoyo hofto
orzindo 23955 m3 moişot tullantısı gotirilir. Hofto orzindo tullantilarm miqdari
Suraxam rayonu üzro 3861,1 m3, Əzizboyov rayonu iizro 1064,9 m3, Qaradağ

rayonu iizro 1138,1 m3 toşkil edir. 1963
ildon istismar oilman Balaxam moişot
tullantılarının qobulu montoqosinin
200,0 ha orazisinin 27,0 ha-1, 1980 ildon
istismar olunan Əzizboyov moişot tullantilanmn qobulu montoqosinin 5,0 ha
orazisinin comi 1,75 ha-1, 1994 ildon is
tismar olunan Suraxam moişot tullantilari qobulu montoqosinin 21,0 ha orazisi
nin comi 5,0 ha-1, 1994 ildon istismar
olunan Qaradağ moişət tullantilarimn
qobulu montoqosinin 21,0 ha orazisinin
comi 3,0 ha-1istifado edilir.
Hesablamalar göstorir ki, 2004 ildo
respublikada 8,2 mln. m3 moişol tullantısı (adambaşına orta hesabla ildo
277,4 kq) yaranmışdır.
R a d i оa к t iv tullanjtilarla
ç i r k l ə n m o d o n m ü haf i zo. Res
publika orazisindo radioaktiv filiz modonlori, nüvə silahi vo onlarm sınağı
üçün poliqonlar, AES-lor olniasa da,
neftçıxarma vo neft-kimya müossisolərinin foaliyyoti noticosindo toqr. 150 mln.
m3 torpağın radioaktiv tullantilarla
çirklonmosi elo hoddo çatmışdır ki, onla
rm dezaktivasiya edilmosi vo basdmlması zoruroti yaranmışdır.
Müoyyon edilmişdir ki, Baki şohori
orazisindo şüalanma soviyyosi 120-3000
mkr/saat olan radionuklidlo çirklonmiş
saholor mövcuddur. Baki Yod zavodunun istehsalat saholorindo iso toqr.
45-50 min t radioaktiv izotoplarla doymuş aktivloşdirilmiş kömür yığılıb qalmışdır. Bu tullantilarm zororsizloşdirilmosi holo do öz hollini tapmamışdır.
S u l a r ı n m i i h a f i z o s i . Azor
baycan Respublikasi Conub-Şorqi Qaf
qazm tranzit çay sisteminin çıxışında yerloşdiyindon, qonşu dövlotlorin orazisindon buraya hoddindon artıq çirklonmiş
sular daxil olur. Kür vo Araz çayları vo
onların qolları, eloco do bir sıra su anbarları Gürcüstanın Tbilisi, Rustavi, Borjomi, Xaşuri, Axmeto, Telavi, Sinori, Sitanexi, Kazareti, Xram vo s., Ermonistan
Respublikasinin Güllüdoro (Berd), İncodoro (İcevan), Dolican (Dilican), Alavar
(Alaverdi), Kilsokond (Kirovakan), Qafan, Qaçaran (Qacaran) vo s. şohərlərindon axıdılan moişot vo sonaye tullantıları ilo ciddi şokildo çirklondirilir.
2001-04 illoro olan molumatlara osa
son Gürcüstanın vo Ermonistan Respublikasınm sorhod montoqolorindo suda
olan neft məhsullarının, fenolların, sothi
aktiv maddolorin miqdarı sanitar normalarından miivafiq olaraq 2,0-6,0;
6,0-13,0; 3,0-5,0 dofo, mis, molibden,

sink, alüminium, nikel, qurğuşun vo s.
miqdarı iso 9-15 dofo çox olmuşdur.
Çirklonmoyo on çox moruz qalan
çaylar Araz vo qolları (Arpaçay, Oxcuçay, Bositçay, Bazarçay), Kür vo qollarıdır (Ağstafaçay, Hosonsu, Tovuzçay,
Coğasçay, Qanıx, Qabırrı vo s.).
Respublika orazisindo do çaylara 80don çox şohor, rayon morkozi vo qos.-lorindon hor il 600-700 mln. m3 çirkli su
axıdılır. Bu montoqolorin yalniz 35-indo
kanalizasiya şobokosi, 9-unda mexaniki,
15-indo iso bioloji sutomizloyici qurğular
mövcuddur. Buqurğular 1955-90 illordo
tikilmişdir. 1972 ildo osası qoyulmuş
Bakı (Hövsan) bioloji tomizlomo qurğusurıun layiho gücü 940 min /?/?-dir. Hazırda gündolik giicii 600 min m3 olan
qurğu foaliyyot göstorir ki. onun da fay
dali yük omsali toqr. 70%-dir. Xozorin
Baki körfozindo vo Sumqayit sahillorindo, neft hasilati akvatoriyalannda neft
mohsullarmm vo fenollarm miqdari normadan xeyli (10-18 dofo) çoxdur.
Respublikanm dağotoyi vo düzonlik
orazilorindo yerloşon 1500-don çox
müşahido montoqosindo (quyu, bulaq,
kohriz vo s.) yeralti sularin rejimi, balansi vo çirklonməsinin monitorinqi
apanlir. Monitorinqin noticolorino osa
son lokal (yerli) saholordo (Gonco şohori vo Gonco gil-torpaq kombinati otrafında, Baki şohorindo metronun “ Neftçilor” vo “ Əzizboyov” stansiyalan otrafında) yeralti sularda vo Qarabağ düzonliyinin suvanlan orazilorindo qrunt
sularmda fenollarm, neft mohsullannın, turşu yağlarımn, nitratlann, nitritlorin miqdannin yol verilon hoddon bir
neço dofo çox olduğu müoyyonloşdirilmişdir. Samur-Qusarçay, QanıxƏyıiçay, Lonkoran vo Gonco-Qazax
düzonliklorindo yeralti sularda nitritlorin vo ammonyakin miqdarmm yol ve
rilon hoddon miivafiq olaraq 2,0-3,0 vo
5,0-12,0 dofo çox olduğu müoyyon edilmişdir.
Əhalinin artımı vo hoyat soviyyosinin yüksolmosi, yeni istehsal saholori
nin yaradilmasi suya olan tolobati artinr. Buna göro do sulardan somoroli vo
qonaotlo, tomizlonmiş sulardan iso tok
rar istifado edilmosi zoruridir. Res
publikada bu moqsodlo istifado olunan
sutomizloyici qurğuların giindolik gücii
1288 min m3, dövri su sistembrinin
giicii iso 1628 min w^-dir. Bir çox miiossisolordo sonaye sularmi moişot sularindan ayiran osas qurğuların reqlamentini tomin etmok iiçün lokal qurğular-

dan, torpaqlann suvarilmasinda iso
miitoroqqi iisullardan istifado edilmosi
zoruridir.
Torpaqlann
mi i h a f i z o s i .
Respublika orazisinin 3741 min ha-da
miixtolif dorocoli sohralaşma prosesi
baş verir. Bunun osas soboblori su eroziyasi (34,3%), irriqasiya eroziyasi
(3,2%) vo kiilok eroziyasidir (4,3%).
Arid vo yanmarid iqlimo malik vo kond
tosorriifatinin on çox inkişaf etdiyi KürAraz ovalığında, Abşeron y-a-nda vo
Naxçivan MR-do bu proses son onilliklordo daha sürotlonmişdir. Noticodo
sohralaşmaya moruz qalmış torpaqlar
son 30 ildo 36%-don 43,3%-o (3741

sinda on koskin voziyyot Abşeron yarımadasındadır. Yiiz ildon çox müddot
orzindo ekoloji amillor nozoro ahnmadan neft hasilati noticosindo xeyli tor
paq sahosi neftlo çirklonmişdir.
Torpaqlann ağır metallarla çirklonmosi do baş verir. Onlarm miqdari
Klark komiyyotindon qurğuşun iizro 8,
kadmium iizro 3, nikel iizro 2, sink iizro
50-60, mis iizro 10 dofo çoxdur. Torpaqlarm korlanmasinda faydali qazinti
yataqlannm istisman da osas amillordondir. Respublikada 30 min /ı«-dan
çox korlanmış torpaq sahosi ınövcuddur ki, onlardan 7-8 min ha-1 neftlo
çirklonmiş torpaqlardir.

Zaqatala Dövlət Tnbiot Qorugu.

min ha) çatmışdır. Onlarm 1520,6 min
ha-1 (17,6%) zoif, 881,3 min ha-1
(10,2%)) orta, 1339,2 min ha-1 (15,5%)
iso şiddotli eroziyaya uğramışdır. 2002
ilin ovvolino olan molumata göro ölkonin suvanlan lorpaqlarmin 665 min
lia-i şoranlaşmaya, 480 min lıa-1 iso şorakətloşməyo moruz qalmışdır. Enerji
qıtlığı sobobindon yaşıllıqların mohv
edilmosi, intensiv otarma, irriqasiya
sistembrinin tolobloro cavab vermomosi, okinçiliyin elmi osaslarla apanlmamasi, aqrotexniki qaydalara omol olunmaması vo s. sohralaşma prosesini
sürotlondirir. Torpaqlann deqradasiya-

Torpaq saholorinin çirklonmosindo
vo korlanmasinda sonaye vo moişotin
bork tullantilan da ciddi rol oynayir. Bu
işdo Gonco gil-torpaq z-dunun, Daşkoson fılizsaflaşdırma kombinatının, Sum
qayit boru-yayma z-dunun vo eloco do
bir sira tikinti materiallari sonayesi
müossisələrinin payı daha böyiikdür.
B i t k i ö r t ü y ü n ü n m ii h a f i zosi. Azorbaycan Respublikasi ıneşosi
az olan ölko olduğundan bitki örtüyünün
mühafızosində osas yeri meşoloıin
miihafizosi tutur.
Meşolorin qorunub mühafizo olunmasi, borpasi, yeni meşoliklorin salin-

ması məqsədilə bir sıra todbirlər haistiqamotdo daha somoroli, daha effektiv
zırlanmışdır. Toxum todarükü, okin ma- vo moqsodyönlü todbirlorin hoyata keçiteriallarının yetişdirilmosi, meşolərin bər- rilmosini tolob edir. Belo ki, SSRİ dövründo ölkonin meşolorindo müxtəlif növ
pası, ycni meşo massivlorinin yaradılması, əkin materiallannın çeşidinin artı- qırmalar aparılırdı vo ildo 300 350 miıı
rılması, meşəlorin qorunub mühafızo m3 hocmindo yararlı oduncaq (o cümləolunması, meşo yanğınları ilo mübarizo, don, 60 70 min nı3 işlik) istehsal olıınameşo məhsullarmdan somoroli istifado raq satılırdı. Lakin Azorbaycan meşolorisahosindo mühüm işlor görülmüşdür.
nin iqlimtonzimedici, susaxlayıcı, toı paq2003
08 illor üçün “ Azorbaycan Res-qoruyucu, sanitar-estetik vo digor faydapublikasında Meşolərin Borpa Edilmosi
lı fıınksiyalan nozoro alınaraq bu qırmavo Artırılmasma dair Milli Proqram” la
lar dayandınlmışdır. Düzon meşolori sa
olaqodar 2003-08 illordo 69700 ha saho- holorinin az vo doluluğunun aşağı olması
do meşoborpa todbirlori (yeııi meşələrin
iso bıı bölgodo böyük hocmdo mcşoqırma
salınması 44700 luı vo tobii borpaya ко
işlorinin aparılmasına imkan vermir.
ток todbirlori 25000 ha) planlaşdırılDağ meşolorinin oksor hissosinin (80%)

fat ohomiyyotli bitkilorin okilmosi yolu
ilo mövcııd ekoloji problemlor qismon
holl edilir.
H e y van lar alominin müh af i zos i . Respublikada polongin, şirin, qulanın kökü kosilmiş. bobir, cey
ran, cüyiir, maral, mııflon, turac vo s.nin nosliııin kosilmosi tohlükosi yaranmışdır. Lakin dövlot qoruqlarının toşkili, ov qaydalarının tokmilloşdirilmosi,
mühafızo todbirlorinin yeriııo yetirilmosi sayosindo bozi heyvanların sayı xeyli
artmışdır. Hazırda Şiıvan Dövlot Tobiot Qoruğunda vo Şirvan M iili Parkin
da ceyran, Zaqatala vo Göygöl Dövlot
Tobiot qoruqlarında Qafqaz nocib maralı vo dağ keçisi siirülori vardır.

Ceyran (Qazella subqutturosa)
Antiloplar cinsinə aid cütdırnaqlı
məməli heyvan. Bədəninin uz. 95115 sm, süysününün hünd. 60-75
sm, çəkisi 18-33 /cq-dır. Çox yaraşıqlı olan ceyranın erkəklərinin liraşəkilli buynuzu (uz. 40 sm-dək)
var; dişiləri buynuzsuzdur. Səhra
və yarımsəhralarda yaşayır. Yovşan və müxtəlif ot bitkiləri yeyir,
susuzluğa dözümlüdür. Dəstələrlə
gəzir. Çox cəlddir və böyük sürətlə
(55-62 km/saat) qaça bilir. 1-2
bala doğur. Şirvan və Abşeron Milli
parklarında və Korçay yasaqlığında
qorunur. Adı Azərbaycan və Beynəlxalq “Qırmızı kitab’larına düşmüşdür.

Altıağac Milli Parkı.

mışdır ki, bunun 14300 ha-ı meşo fonduna daxil olmayan orazilordo (avtomobil
vo domir yolları konarında, Kiir vo Araz
çayları vadilorindo, sututarların konarlarında vo Xozor donizi sahillorindo)
nozordo tutulmuşdur. M illi Proqrama
uyğun olaraq 2003 ildo 8721 ha sahodo,
2004 ildo 9126 ha sahodo okin, sopin vo
tobii borpaya kömok todbirlori, 2005
ildo iso 1676 ha sahodo meşo okini işlori
aparılmışdır. Meşosalma miiossisolori
torofindon sohralaşma prosesino moruz
qalmış orazilordo 584 ha sahodo yeni
ağaclıqlar vo yaşıllıq massivlori salinmışdır. 2003 ildo 32 mln. odod, 2004 il
do 40 mln. odod okin materialı yetişdirilmişdir.
Azorbaycan meşəlorinin voziyyoti bu

meyilliyi 30°-don çox olan dağ yamaclarında yerloşdiyindon vo homin saholorin
eroziya tohlükosi olduğundan, burada
apanlan oduncaq hazırlığı bu meşolorin
seyrolmosino sobob olmuşdur. Keçid
dövrünün iqtisadi problemlori, Ermonistan Respublikasinin horbi tocaviizii
vo s. noticosindo meşələrin sahosi azalmış, sanitar vo fitosanitar voziyyoti pisloşmişdir. İşğal altinda olan 261 min
ha-dan artıq meşo sahosi vohşicosino
talan edilir, qiymotli palid, fistiq, volos,
ağcaqayın, ayıfındığı, qoz ağacları vo s.
kosilorok Ermonistana daşınır, moqsodli yanğınlar törodilir.
Meşo ehtiyatlarmin borpa edilmosi
vo genişlondirilməsi, yeni meşə zolaqlarimn salınması, о cümlodən, tosorrü-

Ağgöl M illi Parkı, Qızılağac vo Qarayazı qoruqları çox zongin ornitofaunaya malikdir. Bu qoruq vo milli parklarda qizilqaz, qu, sultan toyuğu,
miixtolif qaz vo ördok növlori, Kiirqırağı tuqay meşolorində iso turac vo qirqovul miihafizo olunur.

Xüsusi miihafizo olunan təbiət
əraziləri və obyektləri
Azorbaycan Respublikasmda iimu
mi sah. 593,11 min ha olan 38 xiisusi qorunan vo ölko orazisinin 8%-ni toşkil
edon tobiot orazi vahidi (milli parklar,
qoruqlar, yasaqlıqlar) yaradılmışdır.
Onlarm toşkili vo hiiquqi voziyyoti Azor
baycan Respublikasinin “ Ətraf mühitin
miihafizosi haqqinda” (1999), “ Heyvan
lar alomi haqqinda” (1999), “ Xüsusi

miihafizo olunan tobiot orazilori vo obyektlori haqqinda” (2000) vo “ Ovçuluq
haqqinda” (2004) qanunlari ilo tonzimlonir.
M illi parklar. A к a d . Hoson Ə 1i yev a d i n a
Ordubad
Milli
P a r k i . 2003 ildo Naxçivan MR-in Or
dubad r-nu orazisindo yaradılmışdır. Sa
hosi 12131 /ш-dır, çox hissosi dağlıqdır.
Azorbaycanm “ Qırmızı kitabf'na salinmış 58 heyvan (35 onurğalı vo 23 hoşorat) vo 39 bitki növü vardir. Ərazisindo
nadir vo nosli kosilmokdo olan Ön Asiya
bobiri, muflon, bezoar keçisi, Avropa
tüvüyii, ağquyruq doniz qartali, berkut,
bozgok vardir.
Ş i r v a n M i l l i P a г к l. 2003 ildo
Qaradağ (Baki ş.), Salyan, Neftçala r-nlan orazisindo Şirvan Dövlot Qoruğu
(1969; sah. 26900 ha) osasmda toşkil
olunmuşdur. Sahosi 54373,5 //c/-dir.
Yarımsəhra landşaftına malikdir. 4000

Hirkan Dövlot Qoruğu (1936; sah. 2900

ha) osasmda toşkil olunmuşdur. Sahosi
21435 ha-6ır. Üçiincü Dövrün qodim
relikt vo endemik bitki növlori qorunur.
Azorbaycanda yayılmış ağac vo kol
bitkilorinin 1900 növii (162-si endemik,
95-i nadir, 38-i iso kökü kosilmokdo
olan) Hirkan meşolorindodir. 18 momoli
heyvan vo 25 quş növii moskunlaşmışdir. Azorbaycanm “ Qırmızı kitabi” na
düşmüş Hirkan şümşadı, domirağac, şabahdyarpaq palid, Hirkan onciri, Hir
kan armudu, Xozor loloyi, ipok akasiya,
Qafqaz xurmasi, Hirkan bigovori, qizilağac vo s., heyvan növlorindon bobir,
quşlardan Talış qirqovulu, Hirkan ari-

ceyranlar, su-bataqlıq quşları, porayaqlilarm yegano nümunosi olan Xozor
suitisi qorunur.
Dövlət təbiət qorııqlurı. В o s i t ç a у
D ö v l o t T o b i o t Q o r u ğ u . 1974
ildo Zongilan r-nu orazisindo yaradilınışdır. Sahosi 107 ha-dir. Dünyada
nadir vo nosli kosilmokdo olan, tobii hal
da biton Şoıq çinarı miihafizo vo borpa
olunur.
Q araya zı Dövlot Tobiot
Q о r u ğ u. 1976 ildo Qazax vo Ağstafa
r-nlan orazisindo yaradılmışdır. Sahosi
4855 ha olmuş vo 2003 ildo 9658 hayadok genişlondirilmişdir. Kürqırağı tuqay meşəlorinin miihafizosi vo borpasi

Milli park (m illi təbiət parki)
Respublikada quru və su sahələrində nadir landşaftların və təbiət abidələrinin mühafizəsi məqsədilə
ümumi sah. 117281 ha olan 6 milli
park yaradılmışdır. Qoruqlardan
fərqli olaraq burada gəzintiyə və
istirahətə icazə verilir.

ha-m su hövzosi toşkil edir. Su-bataqlıq
saholordo nadir vo qiymotli köçori quşlar (turac, bozgok, dovdaq, qu quşları
vo s.) yuvalayir. Faunanm osasim cey
ran toşkil edir.
A ğ g ö 1 M i l l i P a r k i . 2003 ildo
Agcabodi vo Beyloqan r-nlan orazisindo
\ğgöl yasaqlığı (1978; sah. 5182 ha) osaında yaradılmışdır. Sahosi 17924 halir. Kiir-Araz ovalığınm Mil diiziindoiir. Yarımsohra landşaftı üstünlük toşkil
dir. Respublikada quşların mühüm qışama vo yuvalama yeridir. 140-dan çox
|uş növüno rast golinir ki, onların da 89
lövii yuvalayan quşlardır (sultan toyuğu. orsindimdik, qu quşları, fıtçi və mormor cürolor, bozgok vo s.). Əsas miihafi
zo obyektlori köçori, suotrafı vo su quşlarının kütlovi yuvalama vo qışlama yeriori olan su-bataqlıq ekoloji sistemloridir. YUNESKO-nun “ Əsason su quşlarının yaşama yerlori kimi beynolxalq
ohomiyyotli sulu-bataqlıq yerlori haqqında” Konvensiyasının siyahısına da
xil edilmişdir.
H i r k a n M i l l i P a r k i . 2004 il
do Lonkoran vo Astara r-nlari orazisindo

Göygöl Dövlət Təbiot Qoruğu.

quşusu, qara leylok, berkut vo s. qo
runur.
A 111 a ğ a с M i l l i P a r k i . 2004
ildo Xizi vo Siyozon r-nlari orazisindo
Altıağac Dövlot Qoruğu (1990; sah.
4438 ha) osasmda yaradılmışdır. Sahosi
11035 lıa-dir. Orazisinin 90,5%-ini enliyarpaqlı meşolor toşkil edir. Əsas ağac
növlori palid, Qafqaz volosi, Şorq fıstığı,
adi göyrüş, ağcaqayın vo s.-diı*. Ərazido
ciiyür, ayı, qaban, vaşaq, yenot, tülkü,
dovşan, dolo, canavar vo s. heyvanlar
miihafizo olunur.
A b ş e r o n M i l l i P a r k i . 2005
ildo Baki ş.-nin Əzizboyov r-nu orazi
sindo Abşeron yasaqlığı (1969; sah.
800 ha) osasmda yaradılmışdır. Sahosi
783 ha-div. Nadir tobiot komplekslori,

moqsodilo toşkil edilmişdir. Palıd, ağyarpaq qovaq, akasiya, titrok qovaq vo
söyiid ağacları, maral, çöldonuzu, porsuq, dolo, dovşan, çölpişiyi, qunduz, qirqovul, qaratoyuq, göyərçinkimilor vo s.
qorunur.
Q aragöl D övlot Tobiot
Q о r u ğ u. 1987 ildo Laçın r-nu orazi
sindo yaradılmışdır. Sahosi 240 ha-dir.
Yiiksok dağlıq qurşaqda yerloşon göl vo
onun otraf sahosinin landşaft kompleks
lori, alp çomonliyi qorunur. Göldo qızılxalli baliqlar var.
Q ızılağacD övlotTobiot
Q о r u ğ u. 1929 ildo Lonkoran r-nu ora
zisindo yaradılmışdır. Sahosi 88360 hadır. Qızılağac vo Kiçik Qızılağac körfozlori vo onlarm sahil zolaqlarmi ohato

edir. Təqr. 50%-i su akvatoriyasıdır. Sıı
quşlannın qışladığı osas yerlordondir.
Sahil zonasmda göl vo bataqlıqlar var.
22 dostodoıı vo 248 növdon ibarot su, bataqlıq vo çöl quşları miihafizo olunur.
Qışda körfozlorin dayaz hissolorindo vo
şirin su hövzolorindo qaz, ördok. qu quşıı, qutan, qızılqaz. qarabatdaq, qaşqaldaq, Misir vagi, dovdaq, bozgok, sultan
toyuğu, turac vo s. quşlar yuvalayır. 10
momoli heyvan vo toqr. 30 balıq növü
vardır. 1976 ildə beynəlxalq ohomiyyotli
qoruqlar siyahısına daxil edilmişdir.
Ərazisi vo otrafı su, bataqlıq vo yarımsohra bitkibri ilo zongindir.
Z a q a ta la Dövlot Tobiot
Q о r u ğ u. 1929 ildo Zaqatala vo Bala-

tobii komplekslorin, nadir vo nosli ko
silmokdo olan fauna vo flora növlorinin miihafizosi vo bərpasmı tomin et
mok, torpaqlann eroziyaya uğramasınin vosel hadisolorinin qarşısını almaq
moqsodilo toşkil edilmişdir. Fıstıq,
Qafqaz volosi, İberiya vo Şorq palıdı,
maral, ciiyiir, çöldonuzu, köpgor, toko,
ayı, vaşaq, dob, meşə pişiyi vo s.
miihafizo olunur.
İ s in a у 1111 D ö v l o t T o b i o t
Q о r u ğ u. 1981 ildo İsmayıllı r-nu ora
zisindo yaradılmışdır. Sahosi 5778 ha olmuş, 2003 ildo 16740 ha-ya çatdırılmışdır. Böyiik Qafqazm c. yamacmın ş. his
sosindo dağ-meşo kompleksini qorumaq
moqsodilo toşkil edilmişdir. Ərazisinin

vo s.), 40-dan çox heyvan növü (nocib
maral, cüyür, donuz, ayı, dağkeçisi
vo s.), 40-adok quş növii, homçinin
meşo-dağ, dağ-bozqır, subalp, alp, dağçomon bitki ekosistemlori, fıstıq, Şoıq
palıdı, Qafqaz volosi, tozağacı, iynoyarpaqlı ağcaqayın, cöko vo qarmaqvarı
şam, Qafqaz maralı, qonur ayı, cüyür,
çöldonuzu vo s. qorunur. Zongin tobiot
muzeyi vardir.
E l d a r ş a m l D ö v 1o t T o b i o t
Q o r u ğ u . 1958 ildo Xanlar r-nu ora
zisindo toşkil olunmuş (sah. 392 ha),
1967 ildo loğv edilmiş, 2004 ildo Samux
r-nu orazisindo yenidon borpa olunmuşdur. Sahosi 1686 ha-dir. Sociyyovi vo na
dir tobiot komplekslori vo obyektlori
(ardıc, saqqızağacı, murdarça, doqquzdon, nar, efedra, zirinc, qarağan, dov-
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Dövlət təbiət qoruğu
Respublikada quru və ya su sahələrində təbii komplekslərin pozulmasına səbəb ola bilən və ya onların
olduğu kimi saxlanılmasına təhlükə
törədən hər növ təsərrüfat fəaliyyətini qadağan etmək məqsədilə
ümumi sah. 201000 ha olan 13 dövlət təbiət qoruğu yaradılmışdır.
Burada təbii komplekslər bütövlükdə və birdəfəlik təsərrüfat fəaliyyətindən çıxarılır.

Laçın Dövlot Tobiot Yasaqlığı.

kon r-nlari orazisindo yaradılmışdır. Sa
hosi 23844 ha-dir. Böyiik Qafqazm c. yamacinin tobii dağ-meşə vo dağ-çomon
landşaft kompleksini, xiisusilo KatexMazıx meşobrini miihafizo etmok moqsodilo yaradılmışdır. Əsason, Katex vo
Balakon çaylarının hövzolorindo yerloşir. Enliyarpaqlı (fıstıq, palid, volos, cöko, göyriiş) vo iynoyarpaqlı (qaraçöhro,
qarmaqvarı şam) meşolor, subalp vo
alp çomonləri iistünlük toşkil edir. 980
bitki növii, 104 quş növü, 58 onurğalı
heyvan ııövii (nocib maral, dağkeçisi,
cüyür, köpgor, qonur ayı, çöldonuzu,
meşə vo daşlıq dolosi, vaşaq vo s.)
miihafizo edilir. Zongin tobiot muzeyi
vardir.
İ l i s u D ö v 1э t T o b i o t Q о ruğu. 1987 ildo Qax r-nu orazisindo
yaradılmışdır. Sahosi 9345 ha olmuş,
2003 ildo iso 17382 ha-yodok artirilmışdır. Böyiik Qafqazm e. yamacmda

97,6%-i meşolikdir. Palıd, fıstıq, volos,
qaraçöhro, göyriiş, cöko, ağcaqayın,
cüyiir, ayı, maral, köpgor, dağkeçisi, vaşaq, dovşan, dolo, porsuq, qırqovul, tu
rac, qaratoyuq. alabaxta, bildirçin, çobanaldadan, ağacdolon vo s. qorunur.
Göygöl
Dövlot
Tobiot
Q о r u ğ u. 1925 ildo Norimanov (indiki
Xanlar) r-nu orazisindo yaradılmışdır.
Azorbaycan Respublikasinin ilk dövlot
qoruğudur. 1961 ildo loğv olunmuş,
1965 ildo yenidən borpa edilmişdir. Sa
hosi 7100 ha olmuş, Eldar şamı Dövlot
Tobiot Qoruğu yaradıldıqdan sonra
6739 ha-yadok azalmışdır. Kiçik Qafqa
zm şm.-ş. yamacının tobii komplekslorini, torpaqqoruyucu, susaxlayıcı, kurortiqlim ohomiyyotli dağ-meşə vo dağ-çomon biosenozlannı, dağ göllorini, flora
vo faunanı qorumaq moqsodilo toşkil
edilmişdir. 420-yo yaxın bitki növii (fıstıq, Eldar şamı, palıd, qarmaqvarı şam

şan alması vo s.), diinyada yegano votoni Elloroyuğu olan Eldar şamı meşoliyi mühafızo olunur. Eldar şamı Azor
baycan Respublikasinin “ Qırmızı kitab” ma daxil edilmişdir.
Pirqulu
Dövlot
Tobiot
Q о r u ğ u. 1968 ildo Şamaxı r-nu orazi
sindo yaradılmışdır. Sahosi 1521 ha olmuş, 2003 ildo 4274 lıa-ya çatdırılmışdır. Tipik dağ-meşo landşaftlarını, miix
tolif növ bitki örtüyünü, torpağın miinbitliyini qorumaq moqsodilo toşkil edilmişdir. Şorq palıdı, Şorq fıstığı, Qafqaz
volosi, ciiyiir, qaban, qonur ayı, vaşaq,
porsuq, qirqovul, qaratoyuq vo s. qoru
nur. Şamaxı Astrofizika Rosodxanasi
(ŞAR) bu orazidodir.
T ü r y a n ç a y D ö v l ot Tobiot
Q о r u ğ u. 1958 ildo Ağdaş r-nu orazisin
do yaradılmışdır. Sahosi 22488 ha-dir.
Acmohur ön dağlığı arid meşo kompleksi vo ardıc, saqqızağacı, qızılağac, söyüd
ağacları, qaratikan kolları, qonıır ayı,
çöldonuzu, porsuq, dolo, dovşan, çölpişiyi, koklik, göyorçinkimibr, ağbaş kərkoz, leşyeyon qartal vo s. qorunur. Ərazisin-

Bəndovan

Q)

'Şirvan

Qızılağac

do eroziya prosesi vo sürüşmolər müşahido
olunur. 38%-i meşo ilo örtülüdür.
Şahbuz
Dövlot
Tobiot
Q о r u ğ u. 2003 ildo Şahbuz r-nu (Nax
çivan M R ) orazisindo yaradıfrnışdır.
Sahosi 3139 ha-dir. Batabat gölii, nosli
kosilmokdo olan heyvanlar (bobir vo s.)
miihafizo olunur. Batabat rosodxanasi
buradadir.
Ş i r v a n D öv lot Tobiot Q о ruğu. 1969 ildo Ktir-Araz ovalığınm
Conub-Şorqi Şirvan düzonliyində Bondovan Dövlot Tobiot Yasaqlığının
(1961; sah. 4930 ha) osasında yaradılmışdır. Sahosi 25761 ha olmuş, 2003 ildo
6232 //<v-^adok azalmışdır. Azorbaycan
Respublikasinin “ Qırmızı kitab” ina
diişmüş ceyranlar vo bu orazi üçiin so
ciyyovi olan digor fauna növlori miihafi
zo vo borpa olunur.
Dövlət təbiət yasaqlıqhırı. Q a r a y a z ı - A ğ s t a f a Dövlot Tobiot
Y a s a q 11ğ l. 1964 ildo Ağstafa r-nu
orazisindo yaradılmışdır. Sahosi 10000

lut-d\r. Qarayazı qoruğunun nozdindodir. Kürqırağı tuqay meşolori, maral,
qirqovul, qaban, dovşan vo s. miihafizo
vo borpa olunur.
B o r d o D ö v l o t T o b i o t Ya s aql ı ğı . 1966 ildo Bordo vo Ağdaş
r-nlari orazilorindo toşkil edilmişdir. Sa
hosi 7500 ha-dir. Kürqırağı tuqay meşolori, qirqovul, turac, qaban vos. miihafi
zo olunur.
Şoki D ö v l o t Tobi ot Y a s a q 11ğ l. 1964 ildo Şoki r-nu orazisindo
yaradılmışdır. Sahosi 10350 ha-dir. Tu
rac, qirqovul, qaban, qonur ayı, “ Qirmizi kitab” a düşmüş quş növləri qoru
nur vo artırılır.
Giladası
Dövlot
Tobiot
Y a s a q 11ğ l. 1964 ildo Baki ş.-nin indi
ki Qaradağ r-nu orazisindo yaradılmışdir. Sahosi 400 lıa-dir. Su quşlarınm donizdoki qışlama yerlori, gümüşü qağayı,
adadovşanı vo s. miihafizo olunur.
Bondovan Dövlot Tobiot
Y a s a q l ı ğ ı . 1961 ildo Salyan, Neftça-

\

la r-nlan vo Baki ş.-nin indiki Qaradağ
r-nu orazilorindo yaradılmışdır. Sahosi
30000 ha olmuş, orazisinin çox hissosi
Şirvan Milli Parkina daxil edildikdon
sonra 4930 //c/-yadok azalmışdır. Cey
ranlar, su, bataqlıq vo çöl quşları miiha
fizo olunur vo artırılır.
К оr çа у
Dövlot
Tobiot
Y a s a q 11ğ ı. 1961 ildo Xanlar vo indiki
Goranboy r-nlan orazilorindo yaradilmışdır. Sahosi 15000 /г^-dır. Ceyranlar
miihafizo olunur vo artinhr, koklik, tu
rac, dovşan vo s. qorunur.
L a ç ı n D öv l o t Tobiot Yas a q 11ğ l. 1961 ildo Laçın r-nu orazisin
do yaradılmışdır. Sahosi 20000 /м-dır.
Bezoar keçisi, ciiyiir, “ Qırmızı kitab” a
düşmiiş 2 momoli heyvan növü, 7 quş
növii vo s. miihafizo olunur vo artinhr.
Q u s a r D o v l o t T o b i o t Ya s a q l ı ğ ı . 1964 ildo Qusar r-nu ora
zisindo yaradılmışdır. Sahosi 15000
/ш-dır. Qirqovul, koklik, qaban vo s.
miihafizo olunur vo artinhr, “ Qırmızı

kitab"a düşmüş 5 quş növü qorunur.
Ş ə m k i r D ö v l ə t Tobi ot Yasaql ı ğı . I% 4 ildə Şomkir vo Xan
lar r-nları ərazilərində yaradılmışdır.
Sahosi 10000 /ш-dır. Qirqovul. turac,
koklik. su. bataqlıq quşları miihafizo vo
borpa olunur, “ Qırmızı kitab”a düşmüş
7 heyvan və quş növü qorunur.
Z u v a n d D ö v 1э t T э b i э t Y a saqlığı. 1969 ildo Lerik vo Yardimli
r-nlan orazisindo yaradılmışdır. Sahosi
15000 /м-dır. Talış d-nna xas olan fau
na (qonur ayi, bobir, qaban. ciiyiir, kok
lik vo s.) miihafizo olunur.
İ smayı l l ı Dövl ot Tobiot Y a sa q 11ğ l. 1969 ildo İsmayıllı r-nu orazi
sindo yaradılrruşdır. Sahosi 34400 ha olmuş, hazirda 23438 /ш-dır (İsmayıllı
Dövlot Tobiot Qoruğunun sahosi bu
yasaqlığın orazisi hesabına genişlondirilmişdir). Nocib maral, qaban, ayi, dolo,
tetra quşu, Qafqaz uları, dağ koli, ciiyiir,
qarapaça, vaşaq vo s. qorunur.
Q u b a d l ı Dö v l o t Tobi ot Yas a q 11ğ l. 1969 ildo Qubadli r-nu orazi

sindo yaradılmışdır. Sahosi 20000 hadır. Bezoar keçisi, qaban, ciiyiir, koklik,
şahin, qonur ayi vo s. qorunur.
Ordubad
D ö v 1o t T o b i o t
Y a s a q l ı ğ ı . 1969 ildo Ordubad vo
Culfa r-nlan (Naxçivan M R ) orazisindo
Dövlət təbiət yasaqlığt
Respublikada quru və ya su sahələrində təbii sərvətlərdən məhdud
istifadə edilməklə heyvanların və
bitkilərin bəzi növlərinin, su, meşə,
torpaq və s. obyektlərin mühafizəsi
məqsədilə ümumi sah. 285000 ha
olan 19 Dövlət yasaqlığı yaradılmışdır. Qoruqlardan fərqli olaraq
burada torpaq sahələri təsərrüfat
dövriyyəsindən çıxarılmır.
yaradılmışdır. Sahosi 40000 lıa olmuşdur. Onun orazisi hesabına akad. Hoson
Əliyev ad. Ordubad Milli Parkı yaradıldıqdan sonra sahosi 27869 ha-dır. Dağ
qoyunu, bezoar keçisi, koklik, bobir

vo s. miihafizo olunur vo artinhr. “ Qirmızı kitab” a düşmüş 4 momoli heyvan
vo 6 quş növü qorunur.
Kiçik
Q 1z 11a ğ a с D ö v l o t
T o b i o t Y a s a q l ı ğ ı . 1978 ildo Lon
koran vo Masalli r-nlan orazisindo yaradılmışdır. Sahosi 10700 ha-dir. Yasaqlığa Kiçik Qızılağac körfozi daxildir.
Qışlayan, köçori vo yuvalayan su, bataqlıq quşları miihafizo olunur. Onlardan 7-si “ Qırmızı kitab” a düşmüşdür.
Q ı z 11с a D ö v I o t Tobi ot Y a s a ql ı ğı . 1984 ildo Godoboy r-nu ora
zisindo yaradılmışdır. Sahosi 5135 hadır. Cüyür, ayı, qaban, dovşan vo s. qo
runur.
D a ş a l t ı D ö v l o t T ob i ot Yas a q 11ğ ı. 1981 ildo Şuşa r-nu orazisindo
yaradılmışdır. Sahosi 450 /ш-dır. Topxana meşəsini vo oradakı nadir bitki vo
heyvan növlorini qorumaq moqsodilo
toşkil edilmişdir.
A r a z b o y u Dövlot Tobiot
Y a s a q 11ğ ı. 1993 ildo Zongilan r-nu ora
zisindo yaradılmışdır. Sahosi 2200 ha-dir.
Nalbənd (qarağac növü). Culfa r-nu.

Iran Islam Respublikasi ilo Araz çayı
boyu sorhod zonasmm nadir bitki vo
heyvan növlərinin miihafizosi moqsodilo
toşkil edilmişdir.
Q ax D ö v l o t
Tobiot Yaa q 11ğ i. 2003 ildo Qax r-nu orazisindo
yaıadılmışdır. Sahosi 36836 ha-dir. İlisu
Dövlot Tobiot Qoruğu ilo homsorhod yay
otlaqlarmda vo Acmohur düzündo fauna
miihafizo olunur vo nosli kosilmokdo olan
heyvan növlori borpa edilir.
Qobol o D o v l o t T o b i o t Ya saql ı ğı . 1993 ildo Qobolo r-nu orazi-

Mcşə massivi.

sindo yaradılmışdır. Sahosi 39700 hadır. Qarapaça, cüyür, ayi, qaban, dağ
koli, vaşaq vo s. miihafizo olunur.
Xiisusi mühafizə olunan təbiət obyektləri. Azorbaycan Respublikasi orazi
sindo tobiot abidosi obyektlorino konkret
coğrafı zona iiçün sociyyovi olan landşaftlar, yaxud onlarm ayrı-ayrı ünsürlori,
yeıii ağac qruplarmin etalonunu toşkil
edon vo nadir növ torkibino göro seçilon
qiymotli meşo saholori, endemik vo ya
məhv olmaq tohlükosino moruz qalan bitkilorin yayıldığı yerlor, yaşı çox olan

ağaclar, homçinin geoloji açılışlar, qayalar, mağaralar, paleontoloji qaliqlar, bulaqlar, göllor vo s. aid edilir. Burada 2047
çoxosrlik ağac, 15097,5 ha, xüsusilo qiy
motli meşə saholori, 37 geoloji, paleonto
loji komplekslor vo yeralti suların üzo çıxdığı yerlor (bulaqlar) vardir. Respub
likanm 23 palçıq vulkam tobiot abidolori
siyahisina daxil edilmişdir.
Telman Isrnayilov, Sadie/ Salmanov

ƏHALİ. XALQ. DIL. DİN

ƏHALİ
Tarixi-demoqrafik səciyyə. 18 osrin
sonları 19 osrin əvvollərində Rusiya ilə
İran arasında baş vermiş müharibolor
nəticəsində bağlanmış Gülüstan (1813)
vo Türkmonçay (1828) müqaviləbrinə
osasoıı Azorbaycanin tarixi torpaqları
iki hissoyo - Şimali Azorbaycana vo
Conııbi Azorbaycana ayrıldı. Şimali
Azorbaycanin torpaqlan vo əhalisi
Rusiyanın, Conubi Azorbaycan iso İranın torkibindo qaldı.
İki yüz ilə yaxın bir dövr orzindo
ovvolco çar Rusiyasının, sonra isə
SSRİ-nin torkibindo olması Şimali
Azorbaycanin ictimai-iqtisadi, siyasi vo
sosial həyatı ilə yanaşı burada yaşayan
əhalinin inkişafına vo demoqrafik
voziyyoto do öz tosirini göstərmişdir.
Tarixi mənbələrə vo ohali siyahıyaalınmalarına əsasən Şimali Azorbaycanın əhalisinin sayı çar Rusiyasının torkibindo olduğu 1863 ildo 1130,0
min, 1886 ildə —1537,1 min, 1897 ildə1806.7 min, 1913 ildə- 2339,2 min, 1917
ildə isə 2353,7 min nəfər olmuşdursa,
Azərbaycanda sovet hakimiyyotinin qurulduğu 1920 ildo - 1952,2 min ııofor,
SSRİ-nin yarandığı 1922 ildo - 1863,0
min nofor, SSRİ-nin dağıldığı vo müstəqil Azorbaycan Respublikasinin yarandığı 1991 ildo - 7218,5 min nofor idi.
2006 ilin 1 yanvarına Azorbaycan
Respublikasinin ohalisinin sayı 8436,4
min nofor təşkil etmişdir. Əhalinin
4356,6 min nofori vo ya 51,6%-i şohor,
4079.8 miıı nəfəri və ya 48,4%-i kond
yerlorindo yaşamışdır. Respublika ohalisinin 3906,5 min noforini vo ya 46,3%ini iqtisadi foal ohali, 3850,2 min noforini vo ya 45,6%-ini moşğul əhali, 56,3
min nəfərini və ya 0,7%-ini işsiz statusu
alanlar (kişilər - 27,2 min nofor, qadınlar - 29,1 min nofor), 4152,2 min noforini (49,2%>) kişilər, 4284,2 min nəfərini
(50,8%) iso qadınlar toşkil etmişdir.
Bütövlükdə ohalinin 24,5%-ini 0-15

yaşda, 66, 1%-ini əmək qabiliyyotli yaşda (kişilor 15-61, qadınlar 15-56 yaş-

görünür ki, Azorbaycan Respublikasımn ohalisinin sayı və onun artım süroti

C əävəl 1
Azorbaycan Respublikasi ohalisinin dinamikası (1897-2006 ilbr ) *

Əhalinin
umurni sayi
(min nəfər)
1897
1913
1917
1920
1922
1926
1939
1940
1945
1950
1955
1959
1960
1965
1970
.1975
1979
1980
1985
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1999
2000
2005
2006

1806,7
2339,2
2353,7
1952,2
1863,0
2313,7
3205,2
3274,0
2705,6
2858,9
3277,2
3697,7
3815,7
4509,5
5117,1
5644,4
6028,3
6114,3
6622,4
6928,0
7021,2
7131,9
7218,5
7324,1
7440,0
7549,6
7953,4
8016,2
8347,3
8436,4

О cümlədən
Şohor
yerləriııdə
305,1
555,9
560,2
405,8
486,0
649,5
1156,8
1212,0
1118,5
1252,3
1584,6
1767,3
1835,2
2238,8
2564,6
2921,3
3200,3
3247,5
3524,5
3722,6
3805,9
3847,3
3858,3
3884,4
3928,5
3970,9
4064,3
4086,4
4298,3
4356,6

Bütün ohaliyə nisbotən % -b

Kənd
yerlərində
1501,6
1783,3
1793,5
1546,4
1377,0
1664,2
2048,4
2062,0
1587,1
1606,6
1692,6
1930,4
1980,5
2270,7
2552,5
2723,1
2828,0
2866,8
3097,9
3205,4
3215,3
3284.6
3360,2
3439,7
3511,5
3578,7
3889,1
3929,8
4049,0
4079,8

Şəhər
yerləriııdə
16,9
23,8
23,8
20,8
26,1
28,1
36,1
37,0
41,3
43,8
48,4
47,8
48,1
49,6
50,1
51,8
53,1
53,1
53,2
53,7
54,2
53,9
53,5
53,0
52,8
52,6
51,1
51,0
51,5
51,6

Kənd
yerləriııdə
83,1
76,2
76,2
79,2
73,9
71,9
63,9
63,0
58,7
65,2
51,6
52,2
51,9
50,4
49,9
48,2
46,9
46,9
46,8
46,3
45,8
46,1
46,5
47,0
47,2
47,4
48,9
49,0
48,5
48,4

* 1897, 1926, 1939, 1959, 1979, 1989, 1999 ilbrin məlumatları əhalinin siyahıyaalınmalan üzrə. 1913,
1917,1970 ilbrin ımlıımatları ilin axırına, qalan ilbrin məlumatları isə ilin ovvolino göslərilmişdir.

da), 9,4%-ini iso omok qabiliyyotli yaşdan yuxarı olanlar toşkil etmişdir.
Statistik molumatların tohlilindon

tarixi inkişafın ayrı-ayrı mərhələlərində
forqli olmaqla müxtəlif amilbrin tosiri
altında daim doyişikliyo məruz qalmış-

dır. Beb ki, Şimali Azərbaycanın ohalisiııin sayı Rusiya imperiyasında ohalinin ilk rosmi ümumi siyahıyaalınması
sayılan 1897 ildon 1917 ilodok olan
dövrdo 547,0 min nəfər vo ya hor il orta
hesabla 27,3 min nəfər (1,51%) artaraq
1806,7 min nofordon 2353,7 min noforo
çatmışdır (codvol 1).
Qeyd edibn dövrdo Şimali Azorbaycanın ohalisinin artımı bir torofdon
onun yüksok təbii artımı ib bağlı idiso,
digor torofdon do əhalinin başqa ərazilordon buraya miqrasiyası ib olaqodar
olmuşdur. Homin dövrdo Şimali Azorbayçanm ohalisinin artımınm 40-45%-i
onun mexaniki horokotinin (miqrasiyasının) payına düşürdü. Əhalinin miqrasiya hesabına beb yüksok artımı hor
şeydən ovvol о dövrdo çar Rusiyasmın
burada yeritdiyi köçürmə siyasəti,
lıabeb Azorbaycanda neft modonbrinin
intensiv surətdə istismar edilmosi ilə
bağlı idi. Neft sonayesindo vo onunla
bağlı sahobrdo çoxlu iş qüvvosino olan
tələbat başlıca olaraq Rusiyanın morko
zi quberniyalarında, Şimali Qafqaz,
Dağıstan vo Conubi Qafqazın başqa
rayonlarında yaşayaıı kondlilorin bu
raya miqrasiyası hesabma ödonilirdi.
Tokco 1908-10 illor orzindo Rusiyanın
başqa rayonlarından Şimali Azorbay
cana 3000 kondli ailosi köçürülmüşdü.
Mohz bunun noticosindo Azorbaycanın
ohalisinin mexaniki horokotinin müsbot
saldosu (qalığı) 1,6 dofodon çox artaraq
1886-97 illordoki 133,4 ınin nəfordon
1897-1913 illordo 219,8 min noforo çatmışdır.
Tarixi monbobro osason yuxarıda
göstorilən dövrdo Baki neft sonayesi
müəssisobrindo işloyon rus mütoxossislori, fohlo vo qulluqçulan oksor hallarda
öz ailəbri ilo birlikdo, ermənibrin çoxu
subay vo toklikdo, müsolmanların iso,
demok olar ki, hamısı öz ailobrini evdo
qoyub golir, toklikdo yaşayırdılar.
1897 il ohali siyahıyaalınmasına osa
son Bakı neftçıxaıma müossisolorində
çalışan fohləbrin 82,5%-i subay vo ya
xud öz ailəbrindon konarda yaşayanlardan ibarot idi. Bunu beb bir fakt da
stibut edir ki, 20 osrin ovvollorino yaxın
Bakının modon rayonları ohalisinin
75%-i kişilər, comi 25%-i qadınlar olmuşdur. Noticodo ohalinin doğum soviyyosi aşağı düşmüş, ölüm soviyyosi
yüksolmiş, tobii artım soviyyosi iso oho
miyyotli dorocodo azalmışdır. 1913-20
illordo Azorbaycanda ohalinin tobii artimi 87 min nofor vo ya hor il orta hesab

la 12 min nofor azalmışdır. Homin dövrdo Rusiya iqtisadiyyatının tonozzülti ib
olaqodar Azorbaycana konardan golon
iş qüvvosi axını dayanmış vo burada
miqrasiyamn monfi saldosu 481 min
nofor toşkil etmişdir.
Azorbaycanın ohalisinin sayinin
mütloq monada azalmasi ilk dofo Azor
baycan Xalq Cumhuriyyotinin mövcud
olduğu 1918-20 illordo baş vermişdir.
Bu dövrdo Azorbaycanin ohalisinin sayı
1917 ib nisboton 401,5 min nofor vo ya
toqribon 17,1%), о ciimlodon şohor yerlorindo 154,4 min nofor vo ya 27,6%, kond
yerlorindo iso 247,1 min nofor vo ya
13,8% azalaraq, miivafiq surotdo 2353,7
min nofordon 1952,2 min noforo, 560,2
min nofordon 405,8 min noforo vo
1793,5 min nofordon 1546,4 min noforo
düşmüşdür. Şohor yerlorindo ohalinin
sayi kond yerlorino nisboton daha sürotlo azaldığından, bu dövrdo bütövliikdo
respublika ohalisinin strukturunda şohor ohalisinin xiisusi çokisi 23,8%-don
20,8%o-ə düşmüş, kond ohalisinin xiisusi
çokisi iso 76,2%-don 79,2%-o qalxmışdir. Homin illordo ohalinin saymin beb
azalmasina bir sira sosial-iqtisadi, de
moqrafik amillorlo yanaşı, Birinci
dünya müharibosinin (1914-18) noticolori, xarici müdaxib vo votondaş müharibosi, ermoni daşnak quldurlan torofindon azorbaycanhlann kiitlovi surotdo
soyqinmina moruz qalmasi, bir qisminin iso iran vo Tiirkiyoyo köçüb getmosi, habelo vaxtilo iş dalinca konardan
respublikaya golonbrin tosorrüfat dağınıqlığı ilbrindo öz omoklorini totbiq
etmoyo yer tapmamalan, xarici imperialistlorin vo ölko daxilindo onlarm olaltilarmin yaratdiqlan milli qırğın, acliq
vo iimidsizlik noticosindo başqa regionlara getmolori vo s. tosir göstormişdir.
Bunu homin dövrdo Azorbaycanda
ohalinin mexaniki horokotini sociyyolondiron molumatlardan daha aydin
görmok olar (codvol 2).
1886-1913 illordo, yoni neft sonayesinin vo bununla olaqodar olan digor saholorin nisboton daha sürotlo inkişaf et
diyi dövrdo Şimali Azorbaycanin ohali
sinin sayi konardan golonbrin hesabma
hor il orta hesabla 12-14 min nofor artmışdırsa, 1913-20 illordo (xüsusilo
1917-20 illordo) burada istehsalm hocminin ciddi surotdo azalmasi ib olaqo
dar konardan golonbrin sayi hor il 68,1
min nofor azalmış, gedonlorin sayi iso
buraya golonbrin sayindan 127,8 min
nofor aı tıq olmuşdur.

Bu dövrdo Şimali Azorbaycanda
ohalinin mexaniki artımı iş axtarmağa
golonbrin hesabma vo çarizmin ırıüstomlokoçi-köçürmo siyasoti noticosindo
baş vermişdir. Beb ki, 19 osrin ikinci
yarısından başlayaraq ölkodo neft sonayesinin sürotli inkişafı vo çarizmin о
dövrdo hoyata keçirdiyi müstomlokoçiköçürmo siyasoti noticosindo konardan
Azorbaycana golonbrin sayi sürotlo
artdığı halda, Birinci diinya müharibosi
ilbrindo tosorrüfat dağınıqlığı vo isteh
salm hocminin azalmasi ilo olaqodar
olaraq gedonlorin sayi da sürotlo artmışdir. Lakin sonrakı dövrdo, yoni 20-ci
illordo, bir torofdon respublikada omok
C jcI vəI 2
İnqilabdanovvəlki dövrdə Azorbaycanda
ohalinin mexaniki horokoti (min п ф г Ь )

Illər
1886-1897
1897-1913
1913-1920
1886 1920

Artım (+) vo ya azalma (-)
0 cümlodon hər
Cəmi
il orta lıesabla
133,4
12,2
219,8
-481.0
-127,8

13,8
-68,7
-3,7

qabiliyyotli ohalinin sayinin toqr. 110
min nofor azalmasi, digor torofdon iso
xalq tosorriifatimn borpası vo inkişafı
noticosindo buraya konardan çoxlu iş
qiivvosinin gotirilmosini obyektiv zoruroto
çevirmişdir. Elo bu sobobdon do 1920-39
illordo respublikada ohalinin iimumi artımının 473,9 min noforini (37,8%) konar
dan golonlor toşkil etmişdir. 1939 59 illordo iso miqrasiya saldosu monfi 746,3
min nofor olmuşdur (codvo\ 3).
Cədvəl 3
1920-59 illordo Azorbaycanda ohalinin
rcspublikalararasi miqrasivasi

(min nafərh)

İllər
1920-27
1927-39
1939-59

Miqrasiya hesabına ohalinin
artımı (+) vo ya azalmasi (-)
Нэг il orta
Cəmi
hesabla
186,5
26,6
287,4
23,7
-746,3
-37,3

20 osrdo Azorbaycan beş dofo koskin
demoqrafık çotinliklorb iizloşmişdir.
19 0 5-07 i l l o r d o çar Rusiyasınin hakim dairolorindon hortorofli yardim alan ermoni quldur dostolori İ rovanda, Zongozurda, Göyçodo, Naxçıvanda, Qarabağda, Goncodo, Bakida vo

başqa ərazilərdə dinc azərbaycanlılara
amansızcasına divan tutmuş, şahar va
kondlor yandırılmış, uşaqlar, qadınlar,
qocalar tarixdo görünmoyan qəddarlıq
va vəhşilikla öldüriilmüşlər.
19 13-20 i 11о r. Birinci dünya
müharibasi (1914 18), xarici müdaxilə,
ermanilər torofindən azərbaycanlıların
soyqırımına moruz qalması va s. natica
sinda Azarbaycanın ahalisi 387 min nofar va ya 16,6% azalaraq 2339,2 min nofardan 1952,2 min nafara düşmüşdü.
Azorbaycan xalqına qarşı soyqırımı
cinayatlari 1918 ildadaha mütaşakkil va
böyük qaddarlıqla hayata keçirilmişdir.
1918 ilin təkca mart-aprel aylannda
Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Muğanda
va Lankaranda erməni-bolşevik silahlı
dastalari 50 min nafardan çox azərbaycanlını qatla yetirmiş, on minlərlə insanı yerindan-yurdundan didargin salmışlar. Mart ayının üç günü ərzinda Bakı
şaharində 30 mindan artıq azarbaycanlı
xüsusi qaddaıiıqla qatlo yetirilmişdir.
Bakı qırğınının ardmca Şamaxı qozasının 58 kəndi dağıdılmış, 7 minadak
adam, о cümlədan 1653 qadın, 965 uşaq
qılıncdan keçirilmiş va güllələnmiş,
Quba qazasının 122 kandi yerlo yeksan
edilmişdir. Şarur-Darələyaz, Naxçivan
bölgəsində, Qarabağın dağlıq hissosiııda, Zangazur qazasında yüzlarb
azarbaycanlı kondi yandırılmış, ohaliyo
cinsino va yaşma farq qoyulmadan
qaddarcasına
divan
tutulmuşdur.
İrovan quberniyasında azərbaycanlılara
məxsus 211, Qars vilayətində 92 kand
dağıdılmış, yandırılmış va talan edilmişdir.
Erməni terrorçu dəstələrinin törotdiklari vəhşiliklər, daşnak hakimiyyati
dövründa yeridibn “ türksüz Ermonistan” siyasati naticasinda İravan quberniyasmın azarbaycanlı ohalisinin sayı
5,3 dafa azalaraq 1916 ildəki 375 min
nafordən 1922 ildə 70 min nafara
enmişdir.
1941-45 i l l ər . Vatən müharibəsi ilbrindo respublika ohalisinin sayi
568.4 min nafar vo ya 17,4% azalaraq
1940 ilin ovvolindoki 3274,0 min nofor
don 1945 ilin ovvolindo 2705,6 min nafa
ra düşmüşdür. 1941-45 illordo Azorbaycandan cobhoyo 600 min nofordon çox
adam getmiş, onlardan yalniz 300 min
nofori geri qayıtmışdır. Noticodo Azor
baycanin ohalisinin miiharibodon ovvolki soviyyosi müharibo qurtardiqdan yalmz 10 il sonra, yoni 1955 ildo borpa
olunmuşdur. Homin ildo Azorbaycanin

ohalisinin sayi 3277,2 min naforo çatmışdır. Onlarm 1584,6 min nafari va ya
48,4%-i şohor sakinlori, 1692,6 min no
fori vo ya 51,6%-i iso kond sakinlori olmuşdur.
Azorbaycanda ohalinin miiharibo
don ovvolki sayinin belə çotiıı borpasi
keçmiş SSRİ-nin yalniz dörd müttofıq
respublikasi - Rusiya, Ukrayna, Bela
rus vo Azorbaycan üçün sociyyovi idi.
Halbuki qalan biitiin respublikalarda
ahalinin sayinin müharibədon ovvolki
soviyyosi artiq 1950-52 illordo borpa
olunmuşdur. Demoli, 1941-45 ilbrin
müharibosində yuxarıda qeyd edilon üç
respublika ilo yanaşı Azarbaycan da on
çox insan itkisi veron respublikalardan
biri olmuşdur.
1948-5 3 i liar. Bu dövrdə SSRİ
Nazirlar Soveti İ.Stalinin imzasi ib xaricda yaşayan ermanilori Ermonistanda
yerləşdirmək moqsodilo azorbaycanlilann Ermonistandan köçürülməsi haqqin
da iki qorar qobul etmişdir. Birincisi
1947 il 23 dekabr 4083 sayli “ Ermonistan SSR-don kolxozçuların vo başqa
azorbaycanli ohalinin Azorbaycan
SSR-in Kür-Araz ovalığına köçüriilmosi haqqinda” qorar idi. Bu qorarin 1-ci
maddosindo deyilirdi ki: “ 1948-50 illor
do Ermonistan SSR-don könüllülük osasinda Azorbaycan SSR-in Kür-Araz
ovalığına 100 min kolxozçu vo başqa
azorbaycanli köçürülsün, onlardan 10
min nofor 1948 ildo, 40 min nofor 1949 ildo, 50 min nofor - 1950 ildo” .
İkincisi 1948 il 10 mart tarixli 754 sayli
“ Kölxozçuların vo başqa azorbaycanli
ahalinin Ermanistan SSR-dan Azar
baycan SSR-in Kür-Araz ovalığına
köçürülmasi iizro todbirlor haqqinda”
qorar idi. Yuxarıda adi çokilon birinci
qorarda “ könüllülük” ifadosinin işlodilmosinin xiisusi maqsod daşıdığmı vo ho
min qararin asl mahiyyatini (repressiya
xarakteri daşımasını) ört-basdır etmokdon ibarot olduğunu ikinci qorarin 11ci maddosinin mazmunundan daha
aydın görmok olar. Orada deyilir ki:
“ Ermonistan SSR Nazirbr Sovetino
icazo verilsin ki, azorbaycanli ohalisinin
Azorbaycan SSR-in Kiir-Araz ovaliğına köçürülmosi ib alaqadar onlarm
boşaltdıqları tikintilardan va yaşayış
evlorindon xaricdon Ermonistana golon
ermonilori yerloşdirmok üçün istifado
etsin” .
Homin qorarların hoyata keçirilmosi
noticosindo 1948-53 illordo “ köniillülük” prinsipi adi altinda Ermonistan

SSR-don 100 min nofordan çox azarbaycanlı öz dodo-baba yurdlarmdan
kütlovi surotdo zorakılıqla köçürülmüş
vo ya köçmoyo mocbur edilmişlor vo
onlarm heç birinin Dağlıq Qarabağda
moskunlaşmasına icazo verilmomişdir.
İ .Stalinin vafatindan sonra köçiirülma qati suratdo dayandırılmış vo
bu zaman oks proses başlanmışdır. Ermonistanın dağ rayonlanndan Azor
baycanin Kür-Araz vadisino köçürülan
on minlorla ohalinin aqiboti daha kodorli olmuşdur. İqlimo uyğunlaşa bilmodikbri üçün, adi moişot şoraiti olmadığından onlarm V3-İ acliq vo xostoliklor
noticosindo holak olmuş, salamat qalanlarin iso 40 45%-i biitiin çotinlikloro vo
tozyiqloro moruz qalmalanna baxmayaraq öz doğma yurdlarına qayıtmışlar.
Tarixi faktlar sübut edir ki, Ermoni
standan azorbaycanlıların köçürülmasindo moqsad heç da xaricdan galon ermonilori yerloşdirmok deyil, oslindo
azorbaycanlilarm Ermonistandan tomizlonmosi idi. Tosadiifi deyildir ki, Er
monistanda ovvollor azorbaycanlilarm
yaşadığı yüzlorlə kond xarabalığa çevrilmişdir. Ermonistan KPM K.-nın 1975
il yanvar plenumunda homin kondbrin
476-dan çoxunun istifadosiz qaldığı
qeyd olunmuşdur. Ermoni millotçilorinin özlori da 90-cı illorda etiraf etmişlor
ki, azorbaycanlilarm köçürülməsi ila
alaqodar boşaldılan torpaqlardan vo
monzil fondundan xaıicdon golon ermonibrin yerbşdirilmosi iiçün istifada edilmomişdir. Adi hüquq normalarına zidd
olan bu qorarların icrası zamanı totalitar rejimin mövcud repressiya qaydaları
geniş totbiq edilmiş, minbrlo insan, о
cümlodon qocalar və körpələr ağır
köçürülma şaraitinda kəskin iqlim doyişikliyino, fıziki sarsıntılara vo monovi
soyqırımına dözmoyorok həlak olmuşlar. Bu işdo ermoni şovinist dairolorinin
va SSR İ rəhborliyinin cinayotkar siya
soti ilo yanaşı, о dövrdoki Azorbaycan
rohborliyinin mövqeyindoki qotiyyotsizlik do az rol oynamamışdır. 1948-53 illordo azorbaycanlilarm Ermonistan
SSR orazisindon deportasiya olunmasi
faktinin öton 50 il orzindo araşdırılması,
ona hiiquqi-siyasi qiymot verilmosi do
obyektiv soboblor üzündon mümkün
olmamışdır. Yalniz 1997 il dekabnn 18do Azorbaycan Respublikasinin Prezidenti Heydor Əliyev tarixi odaloti barpa
edarak 1948-53 illarda azarbaycanhlann Ermanistan SSR arazisindaki tarixi-etnik torpaqlarından kütlavi suratda

deportasiyasinin hartarafli tadqiq edilmasi, Azarbaycan xalqma qarşı dövlat
saviyyasinda hayata keçirilmiş bu tarixi
cinayato hiiquqi-siyasi qiymat verilmasi
vo onun beynalxalq ictimaiyyata çatdırılması maqsadila “ 1948-53-cü illordo
azarbaycanhlarin Ermonistan SSR orazisindoki tarixi-etnik torpaqlarindan
kütlovi surotdo deportasiyasi haqqinda”
forman imzalamışdır.
1988-93 i l l o r d o Ermonistan
SSR-in tocaviizii noticosindo Azorbay
can SSR-in Dağlıq Qarabağ vo onun
otrafindaki 7 rayonu (Laçın, Kolbocor,
Ağdam, Füzuli, Cobrayıl, Qubadli vo
Zongilan) işğal edilmiş, toqr. 1 mln.
noforo yaxin insan öz vatanindo qaçqın
va köçkiin vaziyyotina düşmüş, 20 min
Azarbaycan vatandaşı halak olmuş, 100
mindon çox adam yaralanmış, 50 min
nofor miixtolif xosarot almış, minlorlo
adam osir vo girov götürülmüş, itkin
düşmüşdiir, 900-don çox irili-xırdalı yaşayış montoqosi, 1025 tohsil, 798 sahiyyo
ocağı, 1510 modoniyyot müossisosi, 300
min iş yeri mohv edilmişdir. Boşor tarixindo on böyük müsibotbrdon sayılan
Xocalı faciasi naticasinda 1992 il fevralın 26-da Dağlıq Qarabağın Xocalı şahori bütövlükdo ermoni qoşunları torafindon yerb yeksan edilmiş, 613 nafar
dinc azarbaycanh, о cümlodon 63 uşaq,
106 qadın vohşicosina öldürülmüş, 478
nofor şikost edilmiş, 1275 sakin - qoca
lar, uşaqlar, qadınlar iso osir aparılaraq
dohşotli tohqirbro vo hoqarota maruz
qalmışlar.
Sovet hakimiyyati ilbrindo Azar
baycan Respublikasmda baş veran sosial-iqtisadi dayişikliklar avvolki dövrlarlo miiqayisado demoqrafik proseslorin
inkişafına miisbot tasir göstarmişdir.
Beb ki, Azarbaycanda sovet hakimiyyatinin qurulduğu ilk illordon başlayaraq ohalinin sayi ovvolki illoro nisboton
süratla artmağa başlamış, onun sosial
tarkibi doyişmiş, ohalinin xostolik vo
ölüm saviyyasi kaskin süratdo azalmış,
orta ömiir müddoti uzanmağa, amok
foallığı artmağa, tahsil va modoni soviy
yosi iso yüksolmoyə başlamışdı. Bununla yanaşı sosializm comiyyoti quruculuğunun ayrı-ayrı dövrlarindo bir sıra
sosial-iqtisadi. tarixi, demoqrafik va s.
xarakterli amillorin tasiri altinda ahali
nin artım sürati miixtalif olmuşdur.
1920-91 illari ahata edan 71 il arzindo respublika ohalisinin sayi 3,7 dofo ar
taraq 1952,2 min nafardon 7218,5 min
nafara, о cümlodon şohər ahalisinin sayi

9,5 dofo artaraq 405,8 min nofordon
3858.3 min nafara, kand ohalisinin sayi
isa 2,2 dafa artaraq 1546,4 min nafardan
3360,2 min nafaro çatmışdır. Bu miiddat
arzinda şohor ohalisinin xiisusi çokisi
artaraq 20,8%>-don 53,5%-ə qalxmış,
kond ohalisinin xiisusi çokisi iso azala
raq 79,2%-don 46,5%-o diişmüşdür.
1922-91 illordo Azorbaycanin ohalisinin
sayi 5,3 mln. nofor artaraq 1991 ilin avvalinda 7218,5 min nafara çatmışdır.
1922-40 illordo respublika ohalisinin
sayi 838,0 min nofor vo ya 34,4%,
1940-59 illordo 424 min nofor va ya
12,9%, 1959-91 illorda isa 3,5 mln. nafar
va ya 95,2% çoxalmışdır. 1922-91 illarda Azorbaycan Respublikasinin ahalisi
3,9 dafa çoxalmış, xiisusi çəkisi isa arta
raq SSR İ ohalisinin torkibindo 1,37%don 2,48%,-o çatmışdır (1922 ildo SSRİnin ohalisinin sayi 136,1 mln. nofor,
Azorbaycanin ahalisinin sayi isa 1863,0
min nofor toşkil etmişdir).
Sovet hakimiyyoti dövriindo Azar
baycan Respublikasmda ahalinin an
sürətli artımı ovvolco 1922-40 illordo,
sonra iso yalniz 1950-60 illordo olmuşdur.
Əhaliniıı doğum, ölüm və təbii artıın
səviyyəsi. Doğıım, ölüm vo tobii artım
göstoriciləri ohalinin tobii tokrar istehsalının osasını toşkil edon başlıca demo
qrafik hadisolor olub bir çox kompleks
amillorin (iqtisadi, sosial, siyasi, modo
ni, etnodemoqrafik, aib-moişot, bioloji,
tobii-coğrafi vo s.) tosiri altında daim
doyişir vo ohalinin artıb-azalmasına
miixtolif istiqamotlordo tosir göstorir.
Tarixi monbobrə asasan çar Rusiyasının tərkibində olduğu dövrdo Şimali
Azorbaycanda 1863 ildo ohalinin hər
1000 noforino diişən doğum saviyyasi 26.3 nafar, ölüm saviyyasi - 18,9 nofor,
tobii artim - 7,4 nofor; miivafiq surotdo
1886 ildo - 41,8, 28,0, 13,8; 1897 ilda 30,8, 17,5, 13,3; 1913 ilda - 24,4, 16,5,
7,9; 1917 ilda isa 33,7, 26,7 va 7,0 nafar
təşkil etmişdir.
Sovet hakimiyyatinin qurulduğu ilk
illarda (1920-25) Azarbaycan SSR-do
ohalinin har 1000 noforino düşon doğum
soviyyosi 45,8-25,1; ölüm soviyyəsi
23,2-9,6; tabii artim saviyyasi isa
22,6-15,5 nafar arasmda; miivafiq
suratda 1928-35 illarda 37,5; 20,8; 16,7
nofor; 1936-40 illordo - 30,5; 12,9 vo
17,6 nofor; 1946-50 illorda - 28,5; 9,4 va
19.1 nafar; 1950-55 illorda - 34,2; 9,1 va
25.1 nafar; 1956-60 illarda isa 40,7; 7,0
va 33,7 nafar arasmda toroddiid etmiş-

dir. 1950 ildon öton 55 il arzinda isa
Azarbaycan SSR-da ahalinin an yiiksok
doğum va tobii artim soviyyosi 1960 ib
təsadüf etmişdir.
1950-60 illarda Azarbaycan SSR
demoqrafik inkişaf templarina görə
keçmiş ittifaq respublikalan arasmda
an qabaqcıl yerbrdan birini tutmuş va
hotta 1960 ildo ahalinin har 1000 nofori
no düşon doğum vo tobii artim soviyyosino göro birinci yero çıxmışdır. Beb ki,
1960 ildo keçmiş ittifaqda ohalinin hor
1000 noforino düşan doğum saviyyasi
24,9 nafor, tabii artim saviyyasi isa 17,8
nafar olduğu halda, Azarbaycan SSRdo bu göstoricilor miivafiq suratda 42,6
va 35,9 nofor təşkil etmiş va ya orta itti
faq saviyyasindan 1,7 vo 2,0 dofo yiiksok
olmuşdur. 1959-89 ilbrin ahali siyahiyaahnmalari dövründa SSRİ-da ahali
nin ortaillik artim süroti 1,24% toşkil
etmişdirso (SSRİ-nin ohalisi 1959 ildoki
208.8 mln. nofordon 1989 ildo 285,7
mln. noforo çatmış va ya 36,8%) artmışdirsa, Azarbaycanda bu göstaricilor
miivafiq surotdo 3697,7 min nafar va
7021,2 min nafar təşkil etmiş va ya
89,9% artmışdır), Azarbaycanda bu
göstorici 3,0% vo ya orta ittifaq soviyyasindon 2,4 dofo yiiksok olmuşdur.
1960-90 illordo ahalinin har 1000 naforino düşan doğum saviyyasino göro
respublika orta ittifaq soviyyosindon
1,6-1,7 dafa, о cümlodan Rusiyadan
1,8-2,0, Ukrayna vo Baltikyani respub
likalardan 1,7-2,6 dofo yiiksakdo durur,
ohalinin hor 1000 noforino düşon ölümün soviyyosina göro iso homin arazilordon gerido qalırdı.
Homin illordo SSRİ-nin miixtolif
orazilorindo doğum soviyyasindaki bu
forq hor bir respublikanm tarixi inkişafmın xüsusiyyotlorindan, şahor vo
kond ohalisinin nisbatindan, habelo
demoqrafik inkişafın xarakterindon irali golirdi.
1960-80 illordo respublikada ohali
nin hor 1000 noforino düşon doğum amsalı ib yanaşı doğulanların mütləq sayi
da azalmışdırsa, 1980 ildon sonra bu
göstoricilor xeyli yüksalmişdir. 1960-80
illarda respublikada ahalinin har 1000
nafarina düşən doğulan uşaqların sayi
17,4 nafar va ya 40,8% azalaraq 42,6 no
fordon 25,2 nofora, onlarm mütləq sayi
iso 10,8 min nafar va ya 6,5% azalaraq
165.8 min nafordon 155,0 min noforo
düşmüş, 1980-91 illordo birinci göstorici
5,3% artaraq 25,2 nofordon 26,6 noforo,
ikinci göstarici isa 22,8% artaraq 155,0

çatmış, 1991 2005 illordo oksino, homin
göstoricilorin hor ikisi miivafiq surotdo
35,8% azalaraq 30,2 nofordon 19,4 nofo
ro vo 39,5% azalaraq 101,0 min nofor
don 61,0 min noforo düşmüşdür.
Əhalinin hor 1000 noforino düşon
doğulan uşaqların nisbi sayi 1960 ildon.
miitloq sayi iso 1965 ildon sonra azalmağa başlamışdı. Bu, bütövlükdo res
publikada. onun şohor vo kondlorindo,
habelo ayn-ayri tobii-iqtisadi zonalarinda müşahido olunmuşdur.
Respublikanm bozi bölgəlorinin şohor vo kondlorindo doğum soviyyosindoki forqo tosir edon amillordon biri do kiçik şohoıiorin vo şohor tipli qosobolorin
iimumi inkişaf soviyyosinin iri şohorlorlo miiqayisodo kond yerlorindon о qodor
do forqlonmomosidir. Bu da öz növbosindo homin bölgolorin şohərlərində
doğum soviyyosinin kondlordon az
forqlonmosino sobob olmuşdur. Ancaq
bu illordo istor bütövlükdo respublika
da, istorso do onun oksor tobii-iqtisadi
zonalarında doğum soviyyosi kond
yerlorindo şohor yerlorino nisboton
yiiksok olaraq qalmışdır.
Ölkonin ayrı-ayrı tobii-iqtisadi
zonalarında, şohor vo kond yerlorindo
mövcud doğum omsalları arasındakı
forqiıı miqyasi getdikco azahr. Bu,
homin orazilorin sosial-iqtisadi inkişafı, ohalinin yaş-cins torkibi, moşğulluq soviyyosi, rifah halimn yiiksolmosi

vo sairdon iroli golir.
İnsanların sağlamlığı vo ölüm so
viyyosi do ölko ohalisinin artib-azalmasina tosir edon on mühüm amillordondir.
Ölüm soviyyosi, xüsusilo do uşaq ölümünün soviyyosi bu vo ya digor ölkonin
sosial-iqtisadi inkişafını vo onun ohali
sinin hoyat soviyyosini sociyyolondiron
on miihiim göstoricilordon biridir.
1950-60 illordo Azorbaycan Respublikasinda ohalinin hor 1000 noforino
düşon ölüm soviyyosi 30,2% azalaraq
9,6 nofordon 6,7 noforo, о ciimlodon şohor yerlorindo 28,7% azalaraq 10, 1 no
fordon 7,2 noforo, kond yerlorindo iso
32,6% azalaraq 9,2 nofordon 6,2 noforo
düşmüşdür. 1960-90 illor orzindo Azor
baycan Respublikasmda ohalinin hor
1000 noforino diişon öliim soviyyosi 9%
azalaraq 6,7 nofordon 6,1 noforo düşmüşdiir. О cümlodon şohor yerlorindo
19,4% azalaraq 7,2 nofordon 5,8 noforo
düşmüş, kond yerlorindo iso oksino 3,2%
artaraq 6,2 nofordon 6,4 noforo qalxmışdır. 1991-2005 illor orzindo iso voziyyot bir qodor forqli olmuşdur.
1990-94 illordo, yoni Azorbaycanla Er
monistan arasmda atoşkos elan olunanadok bu göstorici 19,7%> artaraq, 6.1
nofordon 7,3 noforo qalxmış, 1994 ildon
sonra iso 15,9% azalaraq 7,3 nofordon
6,3 noforo düşmüşdür (codvol 4). Bununla belo, omok qabiliyyotli yaşda
olan ohali vo bir yaşınadok olan uşaqlar

arasmda öliim soviyyosi nisboton yiiksok
olaraq qalmaqdadir.
2005 ilin statistik molumatlarina
osason respublikada hor 1000 nofor diri
doğulan uşaqdan bir yaşınadok ölonlorin sayi 9,3 nofor (şohor yerlorindo 10,1
nofor, kond yerlorindo 8,6 nofor), о
cümlodon Naxçivan MR-do 4,7 nofor,
Baki şohorində (qosobolorsiz) 12,3 nofor,
Goncodo 3,4 nofor, Sumqayitda 20,8
nofor, Mingoçevirdo iso 11,3 nofor
olmuşdur.
1950-2005 illordo diri doğulan uşaqlar arasmda 1 yaşınadok ölonlorin hom
miitloq, hom do hor 1000 noforo düşon
sayi ohomiyyotli dorocodo azalmışdır.
Bu azalma diri doğulan uşaqlar arasm
da 1 yaşınadok ölonlorin miitloq sayi
iizro respublika miqyasinda 77,7%, о
cümlodon şohor yerlorindo 80,8%, kond
yerlorindo 73,6%, hor 1000 nofor diri
doğulan uşağa düşon ölonlorin sayi iizro
iso miivafiq surotdo 86,2, 88,9 vo 82,9%
toşkil etmişdir.
2005 ilin statistik molumatlarina
osason Respublikada uşaq öliimiiniin
osas soboblorini tonoffüs orqanlarının
xostoliklori (48,8%), perinatal dövrdo
omolo golon hallar ( 22,8% ), anadangolmo anomaliyalar (8,3%), yoluxucu vo
parazitar xostoliklor (7,4%), osob sis
teminin vo hissiyyat orqanlarinin xos
toliklori (3,4%), bodboxt hadisolor, zohorlonmo vo zodolor (1,7%), modo or
qanlarinin xostoliklori (1,4%) vo s.,

solor, zohorlonmo vo zodolor (5,2%)
toşkil edir.
Respublikada ohali arasmda, xüsusilo do uşaqlar arasmda ohalinin hor
1000 noforino düşon ölüm soviyyosinin
nisboton yiiksok olmasi bir torofdon bu
rada hololik lazimi sayda vo keyfiyyotdo
yüksokixtisaslı tibb kadrlarının çatışmamasi, sohiyyo orqanlarinin madditexniki bazasmin zoif olmasi, digor to
rofdon iso ohalinin, xüsusilo do qadinlann bir hissosinin omok vo moişot şoraitindoki çatışmazlıqlarla, ohalinin bir
qisminin çadırlarda, köçkiin vo qaçqın
halında yaşaması, zoif qidalanmasi vo s.
ilo bağlıdır.
Azorbaycan tarixon uzunömürlülor
diyan kimi şöhrot tapmışdır. 1999 ildo
müstoqil Azorbaycan Respublikasmda
keçirilmiş ohalinin ilk siyahıyaalınması
molumatlarina osason respublikada yaşı
100-don yuxan olan 2307 nofor, о
ciimlodon 229 kişi vo 2078 qadin qeydo
alınmışdır. Azorbaycan Dövlot Statistika Komitosinin 2005 ilo dair molumatlarma osason respublikada orta ömiir
müddoti 72,4 yaş, о ciimlodon kişilor
iizro 69,6, qadinlar iizro iso 75,1 yaş toşkil edir.
Əhalinin yaş-cins torkibi. Rosmi sta
tistik molumatlara göro, respublika
ohalisinin yaş quruluşunda, bir qayda
olaraq, omok qabiliyyotli yaşda olanlar
ohalinin yarıdan çoxunu (1970 il istisna
olmaqla) toşkil edir (codvol 5).

Codvol 4
Azarbaycan Respublikasmda ohalinin tobii artımının dovişilmosi dinamikasi

Cədvəl 5

(ahalinin hər 1000 nəfəri hesahi На)

Şəhor

Kond

21,6
30,2

19,3
24,9

23,4
35,2

67,6
58,7

42,6
36,6

34,9
29,2

6,7
6,4

35,9
30,2

43,2

24,4

34,1

6,7

22,5

27,6

25,2
26,6

23,1
24,4

27,5
29,2

6,9
7,0

27,7
22,7
17,9
15,9

43,6
37,6

29,2
24,9

7,2
6,5
6,5
6,6

22,7
23,5
22,0

29,7
30,2

1992

25,9
26,6
25,0

1993
1994
1995
2000
2005

23,7
21,4
18,9
14,8
17,2

21,0
18,9
16,4
12,3
15,1

1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1991

28,3
26,6
24,1
21,7
17,3
19,4

6,8
6,1
6,3
7,1
7,2
7,3
6,7
5,9
6,3

6,7
6,6
5,8
6,1
6,8
7,0
7,2
6,6
5,8
6,4

7,1
6,2
6,2
6,9
7,2

22,5
18,0

7,3
6,9
6,4
6,4
7,3

18,2
19,8
19,8
20,3
17,9

7,3
7,5
6,8
6,0

16,5
14,1
12,2
8,9
10,9

6,1

16,4
17,8
16,9
17,4
15,2
14,0
11,7
9,8
6,5
8,7

91,0
76,7
48,9

27,2

38,9
37,0

20,4

37,5

36,3
31,0
30,0

20,2
22,3
23,3
23,8

30,4
29,4

26,3
25,6

23,0
25,3

19,3
21,5
19,5
22,6
21,5
21,8

21,0
19,3
16,6
14,9
11,3
13,3

25,5
28,2
25,2
23,3
12,8
9,3

12,9
10,1

50,2
47,1
39,7
40,7
37,6
44,0
34,4
33,0
26,3
28,7
30,9
33,2
28,5
24,7
12,8
8,6

Ohalinin iim um i sayi

0 ciimlodon:
Əmək qabiliyyotli yaşadok
Əmək qabiliyyotli yaşda
Əmok qabiliyyotli yaşdan yuxan

bütövliikdo ohali arasmda öliim hallarmin osas soboblorini iso qan dövram si
steminin xostoliklori (56,6%), yenitöromolor (12,3%), modo orqanlarinin xos
toliklori ( 6,0°/i), tənəffüs orqanlarinin
xostoliklori (5,9%), simptomlar vo qeyd
olunmamış hallar (4,1%»), qida pozuntulan, immunitet vo maddolor mübadilosinin pozulmasi ( 2,6% ), bodboxt hadi

3697,7

100,0

5117,1

100,0

6026,5

100,0

7021,2

100,0

7953,4

1406,0
1902,3
389,4

38,0
51,5

2363,1
2242,8
511,2

46,2
43,8

2297,6
3183,9

38,1
52,8

10,0

545,0

9,1

2433,3
3888,0
699,9

10,5

1959-2005 illordo omok qabiliyyotli
yaşda olan adamlar biitiin ohalinin tor
kibindo 51,5-66,1%) arasmda olmuşdur.
2005 ildo respublika ohalisinin 24,5%ini omok qabiliyyotli yaşadok olanlar,
66, 1%-ini omok qabiliyyotli yaşda olan
lar, 9,4%-ini iso omok qabiliyyotli yaşdan yuxan olan adamlar toşkil etmişlor.
1959-2005 illor orzindo Azorbaycanda

34,7 2720,4
55,4 4515,4
9,9

717,6

2005
Yekuna
nisboton %-lo

Comi

9,2

Comi
(min nəfər)

Kond

10,1
8,0

Yekuna
nisboton %-lo

Şəhor

9,6
7,6

Comi
(min nəfər)

Comi

32,6
42,3
49,8
43,8

1999

1989

Y ekuna
nisboton %-lo

Kond

29,4
32,0

1979
Comi
(min nəfər)

Şohər

31,2
37,8

1970
Yekuna
nisboton %-lo

Comi
1950

1959

Comi
(min nəfər)

Hor 1000 nofor diri doğulan
uşaqlar arasmda 1 yaşadok
ölonbrin sayi
Comi
Şohor
Kond

Comi
(min nəfər)

Tobii artim

Yekuna
nisboton %-lo

İllor

Ölonlorin sayi

Azarbaycan Respublikasmda yaş quruluşunun dəyişilməsi dinamikasi

Comi
(min nəfər)

Doğulanların
sayi

biitövliikdo ohalinin sayi 2,3 dofo, о
ciimlodon omok qabiliyyotli yaşadok
olanlarm sayi 1,5 dofo, omok qabiliyyot
li yaşda olanlarm sayi 2,9 dofo, omok
qabiliyyotli yaşdan yuxan olanlarm
sayi iso toqr. 2,0 dofo artmışdır.
Azorbaycanin omok potensialinin
formalaşmasına tosir edon amillordon
biri do ohalinin yaş quruluşunda baş veron doyişikliklordir. Bu illordo ohalinin
yaş torkibindo baş veron on miihiim
doyişikliklordon biri ohalinin iimumi
sayinda gonclorin (0-29 yaşda olanlarin) xiisusi çokisinin todricon azalmağa
meyil etmosidir. Respublika ohalisinin
torkibindo onlarm xiisusi çokisi 1979 il
do 65,8% toşkil etdiyi halda, 1989 ildo
62,6%», 1999 ildo 57,4%., 2005 ildo iso
53,2% olmuşdur. Respublika ohalisinin
yaş torkibindoki doyişikliklori sociyyo
londiron miihiim olamotlordon biri do
ohalinin iimumi sayinda omok qabiliy
yotli yaşadok (0-15) olanlarm xiisusi
çokisinin azalaraq 1979 ildoki 38,0%don 1999 ildo 34,2%-ə, 2005 ildo iso
24,5%-o düşmosidir.
Respublika ohalisinin demoqrafik
quruluşunda daha bir miihiim cohot
ohalinin cins qunıluşundakı doyişikliklorlo sociyyolonir (codvol 6).
İkinci dünya müharibəsinodok olan
dövrdo respublika ohalisinin quruluşunda kişilorin sayi qadınların sayini
iistolodiyi halda, müharibonin noticosi
olaraq sonraki illordo qadinlann sayi

Yekuna
nisboton %-lo

min nəfərdən 190,3 min nofəro çatmışdır. Müstoqillik illorindo (1991 2005)
bıı göstoricilor miivafiq surotdo 35,3%
azalaraq 26,6 nofordon 17,2 noforo vo
25,5% azalaraq 190,3 min nofordon
141,9 min noforo düşmüşdür. Şolıor vo
kond yerlorindo homin gösloricilor birbirindon forqlonmiş vo aşağıdakı kimi
olmuşdur: şohər yerlorindo ohalinin hor
1000 noforino düşon doğum soviyyosi
I960 (SO illordo 33,8% azalaraq 34,9 no
fordon 23,1 noforo, doğulan uşaqların
sayi iso 14,5% artaraq 66,0 min nofor
don 75,6 min noforo, 1980-91 illordo
miivafiq surotdo 1,7% artaraq 23,1 no
fordon 23,5 noforo vo 18,1% artaraq
75,6 min nofordon 89,3 min noforo çatmışdır. 1991 2005 illordo oksino, hom
ohalinin hor 1000 noforino düşoıı doğum
soviyyosi vo hom do doğulan uşaqların
sayi miivafiq surotdo 35,7% azalaraq
23,5 nofordon 15,1 noforo vo 27,9% aza
laraq 89,3 min nofordon 64,4 min noforo
düşmüşdiir. Kond yerlorindo iso bu göstoricilor daha qabarıq olmuşdur. Belo
ki. 1960-80 illordo burada ohalinin
doğum omsali 44,8% azalaraq 49,8 no
fordon 27,5 noforo, doğulan uşaqların
sayi iso 20,5% azalaraq 99,9 min nofor
don 79,4 min noforo düşmiişdür.
1980-91 illordo birinci göstorici 9.8%
artaraq 27,5 nofordon 30,2 noforo, doğulan uşaqların sayi iso 27,2% artaraq
79,4 min nofordon 101,0 min noforo

100,0

8436,4

100,0

34,2 2066,8
56,8 5579,4
9,0 790,2

24,5
66,1
9,4

kisjilorin sayını iistolomoyo başlamış vo
bu proses indiyodok davam etmokdodir.
Bu forq 1959 ildo qadinlann xeyrino
184,7 min nofor olduğu halda, 1998 ildo
110,3 min noforodok azalmış, 2006 ildo
iso yenidon artaraq 132,0 min noforo
çatmışdır.
Ailə, nikah və boşanma. Ailo miiasir
comiyyotin ilkin yaranma riişeymi,

özəyi olııb ohalinin tobii təkrar istehsalının toşkili formasıdır. Ailonin ohalinin
tobii təkrar istehsalı prosesindo vo
bütövlükdə cəmiyyətin həyatmda oynadığı rol misilsiz vo ovəzolunmazdır.
Çünki, doğum. ölüm, tobii artım vo s.
bu kimi demoqrafik hadisələr ailədə baş
verir. həmçinin ailo iqtisadi, mədoni,
sosial vo s. funksiyaları yerino yetirmoklo comiyyotin sosial-iqtisadi toroq-

kond yerlorindo - 5,2), 1999 ildo iso 4,7
nofor (şohor yerlorindo 4,4, kond yerlo
rindo - 5.0) toşkil etmiş vo ya 1970 ilo
nisboton 7,8% (şəhor yerlorindo 2,2%,
kond yerlorindo
12,3%) azalmışdır.
1999 il ohalinin siyahıyaalınması molumatlarma osason respublikada mövcud
olmuş biitiin ailolorin 22,5%-i biruşaqlı
(şəhor yerlorindo - 26,1%, kond yerlo
rindo 18.7%), 35,3%-i ikiuşaqlı (şohor

Cədvəl 6
Azarbaycan Respublikasmda ohalinin cins torkibinin
doyişilmosi dinamikasi

İllər
1939
1959
1970
1979
1989

Əhalinin
sayi
(min
nofor)
3205,2
3697,7
5117,1
6028,3
7021,2
7131,9

1990
1991
1993
1994

7218,5
7440,0

1995
1998
2000

7643,5
7876,7
8016,2

2005
2006

8347,3
8436,4

7549,6

0 ciimlodon

Yekuna
nisboton (%-lo)

Kişilor

Qadinlar

Kişilor

Qadinlar

1642,6
1756,6
2483,0
2938,8

1562,6
1941,1
2634,1

51,2
47,5
48,5

48,8

3089,5
3597,4
3650,2
3694,4
3798,8
3847,1
3888,9

48,8
48,8

3423,8
3481,7
3524,1
3641,2
3702,5
3754,6
3883,2
3918,3
4103,7
4152,2

48,8
48,8
48,9
49,0
49,1

3993,5
4097,9
4243,6

49,3
48,9
49,2

4284,2

49,2

qisindo miihiim rol oynayır. Respubli
kada yeni yaranan ailələrin sayı müntozom artır. Əhalinin siyahıyaalınması
molumatlarina osason ölkodo 1970 ildo
1076,9 min. 1979 ildo 1247,2 min, 1989
ildo 1519,4 min, 1999 ildo iso 1687,5
min. о eümlodən miivafiq surotdo şohor
yerlorindo 600,7 min, 727,0 min, 885,5
min, 911,4 min, kond yerlorindo iso
476,2 min, 520,2 min, 633,9 min vo
776,1 min ailo mövcud olmuş vo ya on
larm sayi 1970 ilo nisboton 56,7%, о
ciimlodon şəhər yerlorindo 51,7%, kond
yerlorindo iso 63,0% artmışdır.
Respublikanm demoqrafik voziyyotindo, ilk növbodo iso ohalinin doğum vo
ölüm soviyyosindo baş veron doyişiklikbrdon asili olaraq ailo üzvlərinin orta
sayi da artıb-azalmaqla daim dəyişmişdir. Əhalinin siyahıyaalınması molumatlanna osason respublikada ailo
iizvlorinin orta sayi 1970 ildo 5,1 nofor
(şohər yerlorindo - 4,5, kond yerlorindo
5.7), 1979 ildo 5.1 nəfər (şəhər yerlo
rindo 4,5, kond yerlorindo - 5,8), 1989
ildo 4,8 nofor (şohor yerlorindo
4,5,

Hor 1000 nofor kişiyo
düşən qadinlann
sayi (nofor)

52,5
51,5
51,2

951
1105
1061
1051

51,2

1051

51,2
51,2

1048
1048
1043
1039

51,1
51.0
50,9
50,7
51,1
50,8
50,8

1036
1028
1046
1034
1032

yerlorindo - 37,8%, kond yerlorindo 32,6%), 25,5%-i üçuşaqlı (şohər yerlo
rindo 22,6%, kond yerlorindo 28,6%),
16,7%-i iso dörd vo daha çox uşaqlı (şohor yerlorindo 13,5%, kond yerlorindo
- 20,1%) olmuşdur. Ailolorin sayinin
artimi iso ilk növbodo bağlanan nikahların sayından asılı olmuşdur.
Nikah vo boşanmaların soviyyosi
ohalinin tobii artimina tosir edon osas
amillordon biridir. Əhalinin artimi, in
san vo omok potensialimn formalaşmasi monbolorinin arasmda da nikah vo
boşanma amili miihiim ohomiyyot kosb
edir vo onun ohalinin tokrar istehsalina
tosiri çox böyükdür. Öz növbosindo ni
kah, boşanma vo ailonin inkişaf paramet rlori osas demoqrafik göstoricilorlo
(ohalinin doğıım vo ölüm soviyyosi, yaş
vo cins torkibi) yanaşı ölkonin sosial-iq
tisadi durumundan, xalqin adot vo ononolorindon do çox asılıdır.
Azorbaycan Respublikasmda ni
kah vo boşanmaların sayi vo ohalinin
hor 1000 nofori hesabi ilo onlarm so
viyyosi doyişkon olmuşdur (codvol 7).

Belo ki, burada 1950 ilo nisboton 1960
ildo nikahlarm sayi 1,9 dofo, о ciimlo
don şohor yerlorindo 1,4, kond yerlorin
do 3,1 dofo artmışdır. Homin dovrdo
boşanmaların iimumi sayi 3,3 dofo, о
ciimlodon şohor yerlorindo 3,4 dofo
artmış, kond yerlorindo iso 4,6%
azalmışdır.
1960 ildon 1991 ilodok olan dovrdo
iso nikahlarm vo boşanmaların hom
iimumi sayi vo hom do ohalinin hor 1000
nofori hesabi ilo daim artmışdır. 1991 il
do respublika iizro nikahlarm sayi 74,4
min olduğu halda, 2005 ildo bu göstorici
3,7% azalaraq 71,6 mino, boşanmalann
sayi iso miivafiq surotdo 16,7% azalaraq
10,7 mindon 8,9 mino düşmüşdür.
1999 ilin ohali siyahiyaalinmasinin
molumatlarina osason Azorbaycanda
heç zaman nikahda olmamış subaylann
sayi 25-29 yaşında olan qadinlar ara
smda 79,4 min nofori (23,9%), 30-34 yaşında olan qadinlar arasmda 47,9 min
nofori (13,3%), 35-39 yaşında olan qadinlar arasmda 33,7 min nofori (9,3%),
40 vo yuxan yaşında olan qadinlar ara
smda iso 33,9 min nofori (3,1%) ötiib
keçmişdir.
1999 ilin ohali siyahiyaalinmasinin
molumatlarina osason Azorbaycan Res
publikasmda 50-54 yaşlı qadinlar ara
smda heç zaman nikahda olmayanlar
comi 2,6%), kişilor arasmda iso 1,2% toşkil etmişlor. Gonclor arasmda subayliq
soviyyosino göro respublika M D B ölkolori arasmda, ovvollordo olduğu kimi,
indi do ilk yerlordon birini tutur. Res
publikada hor 1000 nofor kişiyo düşon
qadinlann sayi (048,2 nofor, о ciimlo
don 15-19 yaşlılar iizro 986,2, 20-24
yaşlılar iizro - 1069,5, 25-29 yaşlılar
iizro - 1115,4, 30-34 yaşlılar iizro
1120,2, 35-39 yaşlılar iizro - 1080,6
nofor, 40 44 yaşlılar iizro 1047,3 nofor
vo s. toşkil etmişdir. Respublika ohalisi
daxilindo qadinlann xüsusi çokisi
51,0%, о ciimlodon 15-19 yaşlılar ara
smda 49,6%), 20-24 yaşlılar arasmda
51,7%, 25-29 yaşlılar arasmda iso
52,8% olmuşdur.
Ölkodo şohor yerlorindo boşanma
halları kond yerlorino nisboton 3,4 dofo
çoxdur. 1995 2005 illordo hor il orta he
sabla 6,1 mino yaxın boşanma hah qeydo almmışdır ki, bunlarm da toqr. 82%-i
şohor yerlorinin payma diişmiişdür. Res
publikada ohalinin hor 1000 noforino
düşon boşanmahallarının sayi M D B ölkolori iizro olan orta soviyyodon toqr. 3
dofo aşağıdır. Qadinlar arasmda boşan-

ma hallarmin sayına göro respublika
M D B ölkolori içərisindo sonuncu,
kişilor arasmda olan boşanmaların
sayına göro iso axinnci yerlordon birini
tutur.
Əhaliniıı etııodcnıoqrafik torkibi.
Azorbaycan Respublikasi ohalisinin on
sociyyovi xüsusiyyotlərindən biri onun
tarixon rongarong etnodemoqrafik qurulıışa malik olmasi vo biitiin tarixi şo-

linin siyahiyaalmmasi molumatlannda
milliyyot göstorilmodiyindon insanlarm
milli monsubiyyotini yalniz özlori üçün
qobul etdikbri ana dilino osason miioyyon etmok mümkündür. Bu iso, şübhosiz
ki, bu vo ya digor millotdon olan ohali
nin sayi barodo tam doqiqliyi ib molumat oldo etmoyo imkan vermir.
istonilon halda ana dili milliyyotin
müəyyonləşdirilməsinin miihiim gösto-

SS R İ orazisindo yaşayan nikahda olan
azorbaycanli kişilərin 12,1%-i (Azor
baycanda 4,5%-i) başqa millotlordon
olan qadmlarla, azorbaycanli qadinlann iso 4,7%-i (Azorbaycanda 1,8%-i)
başqa millotlordon olan kişilorb ailo
qunnuşlar. О dövrdo S S R İ orazisindo
yaşamış 6771,1 min nofor azərbaycanlının 965,4 min nofori vo ya 14,25%-i
Azorbaycandan konarda, о ciimlodon

Codvol 7
Azorbaycan Respublikasmda nikahlarm vo boşanmaların dinamikasi (nofərlo)

Nikahlarm sayi
Illor
Comi
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1989
1990
1991
1995
2000
2005

23862
34359
46635
39077
35222

0 ciimlodon
Şohor
Koııd
yeıiorində yerlorindo
7107
16755
19942
14417
22416
24219
19196
19881
14326
20896

Boşanmaların sayi
Comi
883
1505
2910
3537
6786

71874

26794
31940
36197
35974

20379
28194
33907
35900

7096
7116
7879
11436

73119
74378
43130

37748
35852
21478

35371

39611

19994

38526
21652
19617

71643

35593

36050

47173
60134
70104

О ciimlodon
Şohor
Kond
yerlorindo yerlorindo
839
44
1463
42
2868
42
3522
15
6781
5
6824

Əhalinin hor 1000 noforino
diişon nikahlarm sayi
0 ciimlodon
Comi
Şohor
Kond
yerlorindo yerlorindo
8,2
13,0
4,4
10,3
12,5
8,4
12,0
12,8
11,2
8,8
8,5
8.3
6,8
8,0
5,6

6723
7088
10723

272
393
791
713

8,3
9,8
10,5
10,4

14040
10679
5669

13210
9160
4819

830
1519
850

10.4

5478

4332

1146

5,7
5,0

8895

6864

2031

8,7

raitlordo bu xiisusiyyotini qoruyub saxlaya bilmosidir. Hob 1897 ildo Rusiya
imperiyasında aparılmış ohalinin ilk
iimumi siyahiyaalmmasi molumatlarinda Şimali Azorbaycan orazisindo onlarla miixtolif millotlorin, xalqlarm, etnik
qrupların nümayəndolərinin yaşadığı
qeydo alınmışdır. 1926 ilin ümumittifaq
siyahiyaalinmasinin yekunlarına göro
Azorbaycanda onlarm sayi 95, Gürcüstanda - 76, Ermonistanda iso comi
48 olmuşdur.
Azorbaycan Respublikasmda yaşayan köklü (yerli) ohalinin adi son 100 il
orzindo rosmi dövlot sonodlorindo vo
inotbuatda bir neço dofo doyişdirilərək
tatar, türk, azori, azorbaycanli kimi göstorilmişdir. Bu sobobdon do respublika
orazisindo yaşayan ayn-ayn millotlordon olan ohalinin, о ciimlodon do azorbaycanlilarm sayinin doqiq miioyyonbşdirilmosi xiisusi maraq doğurur,
miihiim elmi vo siyasi ohomiyyot kosb
edir.
1897 ildo Rusiyada keçirilmiş oha

10,4

Əhalinin hor 1000 noforino
diişon boşanm aların sayi
0 ciimlodon
Comi
Şohor
Kond
yerlorindo yerlorindo
0,7
0,3
0,0
0,9
0,0
0,5
0,0
0,7
1,5
0,8
1,3

9,1
9,8
10,2

7,5
9,8
10,9

1,2
1,2
1,2

9,7
9,9
9,4
5,4

11,3
10,8
11,5
6,0

1,7
2,0
1,5
0,8

5,0

5,0

0,7

8,4

9,0

1,1

ricilorindon biri olduğundan adamlann
milli monsubiyyotinin vo sayinin
miioyyon edilmosindo homin göstoricidon do istifado edilir. No qodor toqribi
xarakter daşısa da, miixtolif şortlorin
boraboıiiyi şoraitindo insanlarm milli
monsubiyyotinin ana dili osasmda
müoyyənləşdirilməsi miinasib hesab
oluna bilor.
Son vaxtlaradok respublika ohalisi
nin miioyyon hissosini qarışıq ailolordo
yaşayanlar toşkil edirdibr. 1993 ildo
Azorbaycanda anadan olan körpolorin
15,l%o-i qarışıq ailolorin payma diişmüşdür. Homin ildo respublikada doğulan vo analan rus olan uşaqların
40,5%o-inin, ukraynali olanlarm 92,6%>inin, özbok olanlarm 95,2%>-inin, belarus olanlarm 88,5%-inin, ermoni olanlarin 85,4%-inin, tatar olanlarm 75,6%>inin, yohudi olanlarm 34,9%-inin, azorbaycanli olanlarm iso comi 3,6%-inin
atalarını başqa millotlordon olanlar toşkil etmişlor. 1989 ilin ohali siyahiyaalinmasi molumatlarina osason keçmiş

1,6
2,6
2,3
2,1
2,0
2,9
3,5
2,4

-

0,1
0,1
0,3
0,2

1,2

0,2
0,4
0,2

1,1
1,6

0,3
0,5

335,9 min nofori vo ya 5,0%-i Rusiyada,
307.6 min nofori vo ya 4,5%-i Giirciistanda, 90,0 min nofori vo ya 1,33%-i
Qazaxistanda, 84,9 min nofori vo ya
1,3%-i Ermonistanda (hoqiqotdo iso ho
min vaxt Ermonistanda yaşayan azor
baycanlilarm hamisi deportasiya olunmuşdu), 37,0 min nofori vo ya 0,5%-i
Ukraynada, 44,4 min nofori vo ya
0,7%-i Özbokistanda, 33,4 min nofori vo
ya 0,5%-i Tiirkmonistanda, 15,8 min
nofori vo ya 0,2%-i Qırğızıstanda, 5,0
min nofori vo ya 0,07%-i Belarusda, 3,6
min nofori vo ya 0,05%)-i Tacikistanda,
2,8 min nofori vo ya 0,04%-i Latviyada,
2.6 min nofori vo ya 0,03%-i Moldovada, 1,3 min nofori vo ya 0,02% Litvada vo nohayot, 1,1 min nofori vo ya
0,01%-i Estoniyada moskunlaşmışdı.
1897 ildo aparılmış ohali siyahiyaalinmasi molumatlarina osason indiki
Azorbaycan Respublikasinin о vaxtki
orazisindo yaşamış 1806,7 min nofor
ohalinin 1092,8 min noforini vo ya
60,5%-ini azorbaycanlilar, 338,3 min

nəfərini vo ya 18,5%-ini ermənilər, 94,0
min nəfərini vo ya 5,2%-ini ruslar, 91,3
min nəfərini vo ya 5,0%-ini tatlar, 35,8
min noforini vo ya 2,0%-ini talışlar, 8,3
min noforini vo ya 0,5%-ini yohudilor,
3,8 min noforini vo ya 0.2%-ini ukraynalilar, 15,5 min noforini vo ya 0,9%-ini
gürcülor, 202.9 min noforini vo ya
11,2%-ini iso başqa millotloro monsub
olanlar toşkil etmişlor.
Bu göstoricilor Baki, Yelizavetpol
(Gonco) vo Azorbaycanin tarixi orazisi
olan İrovan quberniyalarmda vo onlarin morkozi şohorlorindo miixtolif idi.
Belo ki, 1897 ildo Baki quberniyasinda
yaşayan 826,7 min nofor ohalinin 481,1
min noforini azorbaycanlilar (58,2%),
89,5 min noforini tatlar (10,8%), 77,7
min noforini ruslar (9,4%), 62,9 min
noforini lozgilor (7,6%), 52,2 min nofori
ni ermonilor (6,3%), 35,0 min noforini
talışlar (4,2%). 59,8 min noforini iso
başqa millotlorin niimayondolori toşkil
etmişlor. Homin ildo Baki şohorindo
yaşamış 111,9 min nofor ohalinin 40,3
min nofori azorbaycanlilar (36,0%), 38,9
min nofori ruslar (34,8%), 19,0 min
nofori ermonilor (17,0%) olmuşlar. Bu
dövrdo Yelizavetpol quberniyasinda
yaşayan 878,4 min nofor ohalinin 534,1
min nofori azorbaycanlilar (60,8%),
292,1 min nofori ermonilor (33,2%), 7,9
min nofori ruslar (0,9%,), 44,2 min nofo
ri (5,1%) iso başqa millotlordon olanlar
idi. 1897 ildo Yelizavetpol şohorindo yaşayan 33,6 min nofor ohalinin 17.4 min
noforini azorbaycanlilar (51,7%), 12,1
min noforini ermonilor (36,0%), 2,7 min
noforini iso ruslar ( 8,0% ) toşkil edirdilor.
Bu dovrdo ozoli Azorbaycan torpağı
olan irovan quberniyasinda yaşayan
829,6 min nofor ohalinin 441,3 min
noforini ermonilor (53,2%), 317,4 min
noforini azorbaycanliliar (38,2%), 43,1
min noforini kürdlor (5,2%), 17,9 min
noforini iso ruslar ( 2, 1% ) toşkil etmişlər.
İıovan şohorindo iso yaşayan 29006
nofor ohalinin 12523 nofori ermonilordon (43,1%), 12359 nofori iso azorbaycanhlardan (42,6%) ibarot idi. Biitövlükdo götürüldükdo 1897 ildo Baki,
Yelizavetpol vo irovan quberniyalarinda yaşamış 2534,7 min nofor ohalinin
1322.4 min nofori azorbaycanli (52,6%),
785.4 min nofori ermoni (31,0%), 101,5
min nofori rus (4,0%), 315,4 min nofori
iso başqa millotlorin vo xalqlarm mi
ni ayond osi olmuşdur.
1926 ildo SSRİ-do aparılmış ilk

molumatlarina osason homin ildo Azor
baycanda yaşamış 2314,6 min nofor
ohalinin 1438,0 min noforini (62,1%-ini)
azorbaycanlilar, 282,0 min noforini
( 12,2%-ini) ermonilor, 220,5 min nofori
ni (9,5%-ini) ruslar. 77,3 min noforini
(3,3%-ini) talışlar, 41,2 min noforini
(1,8%-ini) kürdlor, 37,3 min noforini
(1.6%-ini) lozgilor, 30,9 min noforini
(1,3%-ini) yohudilor, 9,9 min noforini
(0,4%-ini) tatarlar, 18,2 min noforini
(0,8%-ini) ukraynaliliar, 9,5 min nofori
ni (0,4%-ini) giirciilor, qalan 149,8 min
noforini (6,5%-ini) iso başqa millotlor
don vo xalqlardan olanlar toşkil etmişlor. Homin siyahıyaalınmaya göro 1926
ildo Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikasmda (Z S F S R ) yaşayan
5861.5 min nofor ohalinin 2666,5 min
nofori Giirciistan SSR-in (45,5%),
2314.6 min nofori Azorbaycan SSR-in
(39,4%), 880,5 min nofori iso Ermoni
stan SSR-in (15,1%) payma düşmüşdür.
Qeyd edilon dövrdo ZSFSR-do yaşayan
ruslarm 65,6%-i (220,5 min nofori), talışların hamısı (77,3 min nofori), lozgilorin 91,5%-i (37,3 min nofori), kiirdlorin
78,9%-i (41,2 min nofori), ukraynalilarin 51,5%-i (18,2 min nofori), yohudilorin 68,2%-i (20,6 min nofori), tatarlarin
hamısı (28,4 min nofori), almanlarin iso
51,4%-i (13,4 min nofori) Azorbaycan
SSR-do yaşayırdı. Azorbaycanda qonşu
Giirciistan vo Ermonistana nisboton
daha çox sayda başqa xalqlarm moskunlaşması burada uzun illordon bori
beynolmilolçilik ononolorinin votonporvorlik ononosini iistolomosi vo burada
yaşayan başqa millotlordon olan ohali
iiçün daha miinasib vo olverişli hoyat
şoraitinin yaradılması ilo olaqodar olmuşdur. Miiqayiso iiçiin qcyd edok ki,
ogor 1926-79 illlordo Ermonistan SSRdo yaşayan azorbaycanlilarm sayi comi
76,8 min nofor artaraq 84,0 min nofor
don 160,8 min noforo çatmışdırsa, Azor
baycanda yaşayan ermonilorin sayi
bundan 2,5 dofo çox, yoni 193,5 min no
for artaraq 475,5 min nofor olmuşdur.
Miiqayiso edilon dovrdo Ermonistanm
paytaxti Yerevan şohorindo azorbaycanlilann sayi 2,1 dofo azalaraq 4968
nofordon 2352 noforo düşdüyü halda,
Azorbaycanin paytaxti Baki şohorindo
yaşayan ermonilorin sayi 2,8 dofo arta
raq 76,6 min nofordon 215,8 min noforo
çatmışdır. 1979 ildo Yerevan şohərinin
ohalisi arasmda azorbaycanlilarm xiisu
si çokisi comi 0,2% toşkil etdiyi halda,

iimumittifaq ohali siyahiyaalinmasinin

Baki şəhərində ermonilorin xiisusi çək'ısi

14,1%-i ötüb keçirdi. 1999 ildo Azor
baycan Respublikasmda keçirilmiş oha
li siyahiyaalmmasi molumatlarina osa
son Azorbaycanda yaşayan ermonilorin
sayi 120,7 min nofor, о ciimlodon onlar
dan Baki şohorindo yaşayanlarm sayi
378 nofor (352 nofor qadin, 26 nofor kişi) toşkil etdiyi halda, Ermonistanda bir
nofor do olsun azorbaycanli yaşamamışdır.
1989 ildo SSRİ-do aparılmış sonuncu iimumittifaq ohali siyahiyaalmmasi
molumatlarina osason Azorbaycanda
yaşayan millotlorin, xalqlarm vo etnik
qruplarm sayi ovvolki illoro nisboton noinki azalmamış, oksino, xeyli çoxalaraq
115-0 çatmışdır. Homin ildo burada
ohalinin 5805,0 min noforini azorbay
canlilar (82,7%), 392,3 min noforini rus
lar (5,6%), 171,4 min noforini lozgilor
(2,4%), 44,1 min noforini avarlar
(0,6%), 32,3 min noforini ukraynahlar
(0,5%), 21,2 min noforini talışlar (0,3%),
14,2 min noforini gürcülor (0,2%), 12,2
min noforini kürdlor ( 0,2% ), 10,2 min
noforini tatlar (0,14%,), 7,8 min noforini
belaruslar (0, 11% ) vo b. toşkil etmişlor.
1989 ildo keçmiş ittifaqin orazisindo yaşayan 466,8 min nofor lozginin 171,4
min nofori (36,7%), 604,2 min nofor
avarin 44,1 min nofori (7,3%), 21,2 min
nofor talışın hamısı, 137,7 min nofor yohudinin 30,8 min nofori (22,4%) vo b.
Azorbaycanda moskunlaşmış vo öz talelorini Azorbaycanla bağlamışlar.
Sovet hakimiyyoti ilbrindo Azor
baycanda yaşamış miixtolif millotlordon
olan ohalinin artim dinamikasim
1926-89 illordo keçirilmiş iimumittifaq
ohali siyahiyaalmmasi molumatlarindan aydın görmok olar (codvol 8).
1926-89 illori ohato edon 63 il orzin
do Azorbaycanin ohalisinin sayi 3,0 do
fo artaraq 2314,6 min nofordon 7021,2
min noforo, о ciimlodon azorbaycanhlarin sayi 4,0 dofo artaraq 1438,0 min no
fordon 5805,0 min noforo, ruslarm sayi
1,8 dofo artaraq 220,5 min nofordon
392,3 min noforo, ermonilorin sayi 1,4
dofo artaraq 282,0 min nofordon 390,5
min noforo, lozgilorin sayi 4,6 dofodon
çox artaraq 37,3 min nofordon 171,4
min noforo, tatarlarin sayi 2,9 dofo arta
raq 9,9 min nofordon 28,6 min noforo
çatmış, yohudilorin sayi iso doyişmomişdir.
SSRİ-nin dağılmasından 8 il sonra,
yoni 1999 ildo keçirilmiş miistoqil Azor
baycan Respublikasi ohalisinin ilk milli
siyahiyaalmmasi molumatlarina osason

Azorbaycanin ohalisinin milli torkibi 9cu codvoldo oks olunmuşdur.
Bu molumatlardan aydin olur ki,
biitiin çotinlikloro, baş vermiş milli
miinaqişolorə baxmayaraq respublikanin ohalisi yeno do öz çoxmillotli torkibini qoruyub saxlaya bilmişdir.

Homin ildo DQMV-nin ohalisinin 12,6
min nofori azorbaycanli (10,0%), 111,7
min nofori ermoni (89,1%), 1.0 min no
fori başqa millotlorin niimayondolori,
Naxçivan MR-in ohalisinin iso 88,4
min nofori azorbaycanli (84,3%), 11,3
min nofori ermoni ( 10,8% ), 1,8 min no

sı prosesindo baş veron doyişiklikloıio,
ohalinin daha mobil hissosinin Naxçıvaııdan vo DQMV-don keçmiş ittifaqin,
Azorbaycanin vo Ermonistanm sonaye,
kond tosərrüfatı vo modoni cohotdon inkişaf etmiş iri şohor vo regionlarına işlomoyo, tohsil almağa vo yaşamağa get-

Codvol 8

Cədvəl 9

Azorbaycanda ohalinin milli torkibinin doyişilmosi dinamikasi (min noforh)

Azarbaycan Respublikasi ohalisinin
milli torkibi (1999 il)

illor
Əhalinin iimumi sayi
О ciimlodon:
Azorbaycanlilar
Ruslar
Ermonilor
Lozgilor
Ukraynahlar
Yohudilor
Tatarlar
Talışlar
Gürcülor
Kiirdlor
Belaruslar
Digor millot vo xalqlar

1897

1926

1939

1959

1970

1979

1989

1806,7

2314,6

3205,2

3697,7

5117,1

6028,3

7021,2

1092,7

1438,0
220,5

1870,5

2494,4

528,3

4708,8
475,3

282,0
37,3
18,2
30,9
9,9
77,3
9,5
41,2
149,8

388,0
111,7
23,6
41,2
27,6

501,3
442,1
98,2
25,8
40,2
29,6

3776,8
510,1
483,5
137,3
29,2
41,3
31,8

475,5
158,1
26.4
35,5
31,4

5805,0
392,3
390,5
171,4

13,6
5,5
4,9
83,1

11,4
5,7
4,8
93,6

94,0
338,0
3,8
8,3
35,8
15,5
15,6
202,9

1999 ilin ohali siyahiyaalinmasinin
molumatlarina osason respublikada
qeydo alınmış 7953,4 min nofor ohalinin
7205,5 min noforini vo ya 90,6%-ini
azorbaycanlilar, 141,7 min noforini vo
ya 1,8%-ini ruslar, 178,0 min noforini
vo ya 2,2%-ini lozgilor, 120,7 min nofori
ni vo ya 1,5%-ini ermonilor, 76,8 min
noforini vo ya 1,0%-ini talışlar, 50,9 min
noforini vo ya 0,6%-ini avarlar, 43,4 min
noforini vo ya 0,5%-ini tiirklor, 30,0 min
noforini vo ya 0,4%-ini tatarlar, 14,9
min noforini vo ya 0,2%-ini giirciilor,
13,1 min noforini vo уa 0,2%-ini kürdlor, 8,9 min noforini vo ya 0,1%-ini yo
hudilor vo b. toşkil etmişdir.
Azorbaycan Respublikasinin ohali
sinin vo onun milli torkibinin formalaşmasi vo inkişafında respublikanm torki
bindo 7 iyul 1923 ildo toşkil edilmiş keçmiş DQMV-nin (1992 ildo Azorbaycan
hökumoti torəfındən loğv edilib) vo 9
fevral 1924 ildo toşkil edilmiş Naxçivan
MR-in müoyyon rolu olmuşdur (codvol
10). 1926 ildo SSRİ-do keçirilmiş ohali
nin ilk iimumittifaq siyahiyaalmmasi
molumatlarina osason homin il DQMVnin ohalisinin sayi 125,3 min nofor
(Azorbaycan SSR ohalisinin 5,4%-i qo
dor), Naxçivan MR-in ohalisinin sayi
iso 104,9 min nofor (Azorbaycan SSR
ohalisinin 4,7%-i qodor) toşkil etmişdir.

87,5
10,2
6,0
-

110,6

0,1
9,5
1,5
55,0

32,3
30,8
28,6
21,2
14,2
12,2
7,8
114,9

fori rus (1,7%,), 3,4 min nofori iso başqa
millotlorin niimayondolori olmuşlar.
SSRİ-do keçirilon ohalinin sonuncu
1989-cu il siyahiyaalmmasi molumatlarina osason iso homin il Naxçivan MRin ohalisinin sayi 293,9 min nofor, о
ciimlodon azorbaycanlilar - 281,9 min
nofor (95,9%), ermonilor - 1,9 min nofor
(0,6%), ruslar - 3,8 min nofor (1,3%),
başqa millotlor 6,3 min nofor (2,2%),
DQMV-nin ohalisinin sayi iso 189,1
min nofor, о ciimlodon azorbaycanlilar 40,7 min nofor (21,5%,), ermonilor 145,4 min nofor (76,9%,), ruslar - 1,9
min nofor ( 1,0%,), başqa millotlor - 1,1
min nofor ( 0,6% ) toşkil etmişdir.
1926-89 illordo istor Naxçivan MR-do
vo istorso do DQM V-do ohalinin sayinin
vo onun milli torkibinin doyişilmosi
sürotino 1941-45 illor miiharibosi ilo yanaşı bir sira iqtisadi, sosial, etnodemoqrafik, modoni, psixoloji, milli miinaqişo vo sair xarakterli am illor tosir etmişdir. Biitövliikdo götürüldükdo miiqayiso
edilon dövrdo, istor Naxçivan MR-do vo
istorso do keçmiş DQMV-do ermoni
millotindon olanlarm sayinin azorbaycanhlara nisboton zoif artmasi vo ohali
nin torkibindo onlarm xiisusi çokisinin
azalmasi tobii hal olub, bir torofdon
keçmiş SSRİ-do, Azorbaycan SSR vo
Ermonistan SSR-do ohalinin miqrasiya-

Sayi
( min
nofor)

Yekuna
nisboton
°/rlo

7953.4

100,0

7205,5
29,0
141,7
43,4
30,0

90,6
0,4

Talışlar
Lozgilor

76,8
178,0

1,0

Yohudilor
Kiirdlor
Ermonilor
Avarlar

8,9
13,1
120,7
50,9

Gürcülər
Udinlor

14,9

Əhalirıin iimumi sayi
О ciimlodon:
Azorbaycanlilar
Ukraynahlar
Ruslar
Tıirklər
Tatarlar

Saxurlar
T atlar
Digor millot vo xalqlar

4,1
15,9
10,9
9,6

1,8
0,5
0,4
2,2
0,1
0,2
1,5
0,6
0,2
0,05
0,2
0,13
0,12

mosi, bir qisminin ömürlorinin sonunda
ata-baba torpaqlarına qayıtması, ermo
ni millotindon olan gonclorin böyiik bir
hissosinin SSRİ-nin başqa orazilorindo
orduda qulluq etdikdon sonra geri dönmomolori, bozilorinin xarici ölkoloro, о
ciimlodon do Rusiyaya vo Ermonistana
getmoyo daha çox meyilli olmalan, di
gor torofdon iso ermonilor vo başqa mil
lotlor arasmda ohalinin doğum soviy
yosinin vo tobii artimimn azorbaycanlilara nisboton xeyli aşağı olmasi, Nax
çivan MR-do yaşayan ermonilorin
Ermonistanda azorbaycanlılara qarşı
daim mövcud olmuş qeyri-insani miinasibotlordon xoflanmalan, 1948-53 vo
1988-89 illordo Ermonistandan yiiz
minlorlo soydaşlarımızın öz ozoli torpaqlarindan deportasiya edilmosi ilo
olaqodar olaraq yaranmış ictimai-siyasi
şoraitlo vo s. amillorlo bağlı olmuşdur.
Əhaliııiıı miqrasivasi sosial-iqtisadi
inkişafın miihiim amillorindon biridir.
Hor il miqrasiya prosesindo on minlorlo
ohali kütlosi iştirak edir. Hazirda res
publikada sosial-iqtisadi vo demoqrafik

cohotdon əhali miqrasiyası prosesinin
üç osas istiqamoti - respublika orazisinin bir hissəsinin ışğal olunması notico
sindo ohalinin morkozi şohərlərə vo ayrıayrı rayonlara məcbııri miqrasiyası;
ohalinin kəndlərdən şohorlərə axını; tırbanizasiya prosesinin sürotlənmosi vo
iri şəhərlərin yaranması ilo olaqodar
olaraq şohor ohalisinin sayının artması
özünü daha qabarıq şokildo büruzo ve
rir. Azorbaycan üçün sonuncu iki hal is
tor İkinci dünya miiharibosinodok, istor
so do ondan sonrakı dövrlordo sociyyovi
olmuşdur. Lakin bununla belo respubli

olaqodar olaraq iş qiivvosino tolobatin
ciddi surotdo artmasi sovet hakimiyyotinin qurulduğu ilk illordo respublikaya konardan. başqa respublikalardan çoxlu sayda iş qüvvosinin gotirilmosini tolob edirdi. Buna göro do ikinci
dünya müharibosi orofosindo respubli
kada ohalinin iimumi artımının 50%don çoxunu konardan golonlor toşkil
edirdi.
Sovet hakimiyyotinin ilk ilbrindo
respublikaya iş qüvvosi axını, osason,
burada sonayenin, ilk növbodo iso neft
sonayesinin sürotlo inkişafı vo bununla

Codvol 10
Azarbaycan SSR-in Naxçivan MR-də va DQIVIV-də ahalinin
milli torkibinin dayişilmasi dinamikasi ( I92(>~89, min noforlo)

0 ciimlodon

Əhalinin
sayi
illor
Comi

1926
1959

104,9
141,4

1970 202,2
1979 240,4
1989 293,9

Azorbaycanlilar
Yekuna
nisbo
%-h Comi
ton
%-h
100
100
100
100
100

88,4
127,5
189,7
230,0
281,9

84,3
90,2
93,8
95,7
95,9

Ermonilor
Yekuna
nisbo
Comi
ton
%-h
Naxçivan MR
11,3
9,5
5,8
3,4
1,9

10,8
6,7
2,9
1,4
0,6

Ruslar
Yekuna
nisbo
Comi
ton
%Ao
1,8
3,2
3,9
3,8
3,8

1,7
2,3
1,9
1,6
1,3

Başqa millotlor
Yekuna
nisbo
Comi
ton
%-lo
3,4
1,2
2,8
3,2
6,3

3,2
0,8
1,4
1,3
2,2

DQMV
1926 125,3
1959 130,4
1970 150,3
1979 162,2
1989 189,1

100
100
100
100
100

12,6
18,0
27,2
37,3
40,7

10,1
13,8
18,1
23,0
21,5

111,7
110,0
121,1
123,1
145,4

kanm müxtolif ərazibrinin, şohor vo
kond yerbrinin sosial-iqtisadi inkişafında baş veron dəyişikliklərdon asılı ola
raq ohali miqrasiyasının xüsusiyyotbri,
yaranma monbobri vo miqyası müxtolif
olmuşdur. Bir qayda olaraq, miqrasiya
edon ohalinin 85-90%-ini omok qabiliy
yotli olanlar toşkil edir. Buna göro do
orazi üzro horokot edon ohalinin omok
ehtiyatlarmin tokrar istehsalmda, onun
komiyyot vo keyfiyyotcə doyişmosindo
miqrasiyanm rolu olduqca böyiikdür.
Sovet hakimiyyoti ilbrindo Azorbay
canda ohalinin mexaniki horokoti osas
etibarilo xalq tosərrüfatının planauyğun
inkişafına vo iş qiivvosino olan tolobata
uyğun baş verirdi. 1917-20 illordo res
publikada ohalinin iimumi sayi 401,5
min nofor, omok qabiliyyotli ohalinin
sayi iso 110 min nofor azalmışdı. Bir to
rofdon bu voziyyot, digor torofdon iso
xalq təsərrüfatının borpası vo inkişafı ilo

89,1
84,3

1,8

80,5
75,8
76,9

1,3
1,3
1,9

-

-

1,3
0,9
0,8
1,0

1,0
0,6

0,8
0,6

0,7
0,5

0,5
0,4
0,6

1,1

olaqodar olaraq mütoxossis kadrlara ehtiyacin artmasi noticosindo baş vermişdi. 1921-23 illordo Muğan düziino, Kür
vo Araz çayları boyunca orazibro çoxlu
sayda ruslar golmişdi. Homin dövrdo
buraya köçüb golon 5272 noforin 673
noforini, yaxud 12,8%-ini kond yerlorindon golonlor, 4599 noforini vo ya 87,2%ini iso şohor yerlorindon golonlor toşkil
edirdi. Bakıya iş dalinca golonbrin
3,6%-ini Gürcüstandan, 13,1%-ini Er
monistandan, 10,2%-ini İrandan, 1,0%ini Tiirkmonistandan, 1,0%-ini iso Rusiyadan vo başqa yerlordon golonlor toşkil etmişlor. 1924-28 illordo respubli
kaya ohali axını daha da gücbnmiş vo
buraya ittifaqin başqa respublikalarindan 20 mindon artiq adam köçüriilmüşdü.
Kond yerlorindon ohalinin miqrasiyasi noticosindo 1935 ildo 1928 ib nisbo
ton xalq təsərrüfatının biitiin saholorin-

do çalışan fohlo vo qulluqçuların sayi
min nofor, о ciimlodon sonaye işçilorinin sayi toqr. 151 min nofor artınışdı. Birinci beşilliyin (1928-32) ovvolindo
respublikada sonaye şəhorlərinə colb
edilmiş işçilorin 50%-ini kond yerlorindon golonlor toşkil etmişdi. 1936 ildo
respublikanm kolxozlanndan xalq tosorrüfatının başqa sahobrino işlomok
üçün golonbrin sayi 54,2 min nofor olmuşdur. Homin miiddot orzindo Azor
baycanin ali vo orta ixtisas moktoblorindo oxuyan tolobobrin sayi da ciddi su
rotdo artmışdır. 1928 ildo resnublikanin
ali vo orta ixtisas moktobbrindo toqr.
12.5 min nofor tolobo oxuyurdusa, 1934
ildo onlarm sayi 24,9 min nofor olmuş
vo ya iki dofo artmışdı. Şohordon kondo
vo konddon şohoro ohalinin beb miqrasiyasi respublikanm kadrlara olan tolobatının ödonilmosindo vo ohalinin mo
doni soviyyosinin yiiksoldilmosindo
mühüm rol oynamışdır.
Bu dovrdo respublikanm iqtisadiyyatinin vo modoniyyotinin inkişafı SSRİnin başqa regionlarindan buraya ohali
axinim daha da sürotlondirmişdir. ittifa
qin digor yerlorindon golonbrin hesabma
Baki şohorinin ohalisinin sayi 1927 ildo
14.5 min nofor, 1928 ildo 36,5 min nofor,
1930 ildo 70,1 min nofor, 1931 ildo iso
138,1 min nofor çoxalmışdır.
1920-39 illordo respublikada ohali
nin sayi konardan golonbrin hesabma
ciddi surotdo artdığı halda, sonraki illordo, oksino, azalmışdır. 1939-59 illordo bu voziyyot, osas etibarilo, miiharibonin noticobri ib izah edilirdi. 1960-70
ilbro goldikdo iso bu, xalq təsərrüfatınm
iş qiivvosino olan ehtiyaclarimn tOmin
edilmosi vo ixtisasli kadrlara olan tobbatın ödonilmosi ilo bağlı olmuşdur
(codvol 11).
Əhali siyahiyaalmmasi molumatlari
na osason 1959 ildo ohalinin omok qabi
liyyotli yaşda olan hissosi onun iimumi
sayinin toqr. 51,4%-ni toşkil etmişdir.
Miiharibo noticosindo ohalinin bu hisso
sinin daha çox zoror çokmosino baxmayaraq, 1959 ildo homin yaşda olan
ohalinin sayi ovvolki ilbro nisboton
çoxalmışdır. Beb ki, 1959 ildo bu yaşda
olan ohalinin sayi 1939 ildokino nis
boton 360 min nofor, 1926 ildokino nis
boton 764,3 min nofor, 1897 ildokino
nisboton iso 980,3 min nofor çox olmuşdur. Əvvolki siyahıyaalınma illori orofo
sindo (1886-97, 1920-26, 1926-39) ko
nardan respublikaya golonbrin sayi gedonlordon çox olduğu halda, 1939,
212,6

1959, 1970, 1989 vo 1999 illordo, oksino,
gedonbr golonlordon çox olmuşdur
(codvol 11 vo 12).
Miqrasiya edonlorin oksoriyyoti
(85 90%-i) omok qabiliyyotli yaşda olduğundan, onlarm ohalinin iimumi torkibindoki xiisusi çokiyo tosiri ovvolki illordo müsbot, sonraki illordo iso monfi
olmuşdur. Buna baxmayaraq 1959,
1979, 1989 vo 1999 ilbrin siyahiyaahnmasına göro omok qabiliyyotli ohalinin
iimumi ohali içorisindoki xiisusi çokisi
ovvolki illordokino nisboton daha yiik
sok olmuşdur. 1926 ildo bütün ohali araCodvol II
1920-2005 illarda Azarbaycanda ahalinin
respublikalararasi miqrasiyasmm
dayişilmasi dinamikasi (min noforlo)

illor

1920-1927
192.7-1939
1939-1959
1960-1970
1970 1979
1980-1989
1990-1995
1996-2005

Miqrasiya hesabma
ohalinin artimi (+) vo ya
azalmasi (-)
Hor il orta
Comi
hcsabla
+ 186,5
+26,6
+287,4
+23,7
-746,3
-37,3
-76,9
-6,6
-84,4
-8,4
-285,8
-28,6
-140,9
-40,9

-23,5
-37,2

sinda omok qabiliyyotli yaşından aşağı
olanlar (0-15 yaşında) 44,3%, omok qa
biliyyotli yaşda olanlar (16-59 yaşında
kişilor vo 16-54 yaşında qadinlar)
47,1%, omok qabiliyyotli yaşdan yuxan
olanlar iso (55 yaşmdan yuxan qadinlar, 60 yaşından yuxan kişilor) 8,6%>toşkil etmişdirso, 1939 ildo miivafiq surot
do bu göstorici 43,2%, 48,2% vo 8,6% ,
1959 ildo 38,0%, 51,5% vo 10,5%», 1979
ildo 38,1%, 52,8% vo 9,1%, 1989 ildo
34,7%, 55,4% vo 9,9%., 1999 ildo iso
34,2%, 56,8% vo 9,0% olmuşdur.
Respublikada sonayenin inkişafı vo
ohalinin miqrasiyası ib bağlı olaraq şohor ohalisinin sayi vo xiisusi çokisi do
daim artmışdır. Sovet hakimiyyoti ilb 
rindo (1920 91) respublikada bütövlükdo ohali arasmda şohor ohalisinin
xiisusi çokisi daim artınış, kond ohalisi
nin xiisusi çokisi iso azalmışdır. Eyni zamanda ohalinin artim süroti miixtolif olmaqla hom şohor, hom do kond yerlorin
do davam etmişdir. Belo ki, 1920 91 illordo respublikada ohalinin sayi 3,7
dolö artdığı halda, şohor yerlorindo 9,5
dofo, kond yerlorindo iso 2,2 dofo çoxal-

mışdır. Respublika ohalisi arasmda şohor ohalisinin xiisusi çokisi miiqayiso
edilon dövrdo 32,5% artaraq 21%-don
53,5%-o qalxmış, kond ohalisinin xiisusi
çokisi iso azalaraq 79,2%-don 46,5%>-o
düşmüşdür.
1991-2006 illordo respublika ohalisi
nin sayi 16,9%), о ciimlodon şohor ohali
sinin sayi 12,9% artdığı halda, kond
ohalisinin sayi 21,4% vo ya şohor ohali
sinin artimina nisboton daha siirotlo
1,4 dofo çoxalmışdır. Noticodo, biitövlükdo ölko ohalisi arasmda şohor
ohalisinin xiisusi çokisi 1,9% azalaraq
53,5%-don 51,6%-o düşdüyü halda,
kond ohalisinin xiisusi çokisi 1,9% arta
raq 46,5%-don 48,4%-o qalxmışdır. Bu,
homin dövrdo şəhor ohalisinin digor millotlordon olan bir hissosinin başqa ölkoloro köçmosi, şohor ohalisinin kondlo
olaqosi olan qisminin iso kond yerlorin
do yaşamağa getmosi ilo, habelo şohor
yerlorino nisboton kond yerlorindo oha
linin doğum vo tobii artim göstoricisinin
xeyli yiiksok olmasi ib vo s. soboblorlo
bağlıdır.
1920-2005 illordo Azorbaycanda
ohalinin mexaniki horokotinin, yoni ora
zi yerdoyişmosinin miihiim növlorindon
birini respublikadaxili miqrasiya toşkil
etmişdi. Bu miqrasiya növü iimumi oha
li miqrasiyasmm torkibindo, demok olar
ki, on yiiksok faiz toşkil edir. Beb ki,
sözügedon dövrdo respublikalararasi
ohali miqrasiyası bütövlükdo miqrantlar arasmda 40 45%, respublikadaxili
ohali miqrasiyasi iso 60-70%, о ciimlo
don şohor yerlorindo 75-80%, kond yerbrindo iso 50-55% toşkil etmişdir.
Son vaxtlaradok respublikada ohali
nin rayonlar arasmda yenidon bölüşdürülmosi miixtolif istiqamot vo
hocmdo baş vermişdir. Öz ohomiyyotino
vo hocmino göro ohalinin rayonlar ara
smda yerləşdirilməsində birinci yeri so
naye miqrasiyasi tutmuşdur. Yoni aynayn rayonlarda sonayenin sürotli inkişafı ib olaqodar olaraq iş qiivvosino
olan tobbatı ödomok moqsodilo başqa
kond rayonlanndan homin rayonlara
ohali köçürülmüşdü.
Ölkodaxili miqrasiya kateqoriyalarmdan biri do ekoloji miqrasiyadir.
Respublikada ekoloji miqrasiyanm
meydana çıxmasına sobob Xozor donizi
soviyyosinin doyişmosi, dağotoyi bölgolordo meşo vo kolluqlann qırılması no
ticosindo baş veron torpaq sürüşmolori,
aran bölgobrindo mcliorasiya işlorinin
vosait vo texnika qıtlığı iiziindon ixtisa-

ra sahnmasi ib olaqodar torpaqlann şoranlaşması, qismon do zolzololor, sellor,
radioaktiv şiialanmalar, iri şohərlərdə
zororli sonaye tullantilarmin çoxalması
vo s. kimi amillor aid edilir.
Uzun illor Azorbaycanda iqtisadiyyatin birtorofli vo az sayda rayonlarda
inkişafı, bir çox rayonlarda süni suvar
ma totbiq edilmodon okinçiliyin inkişafının mümkün olmaması ohalinin qeyriborabor qaydada yerloşmosino sobob olmuşdur.
İnqilabdan ovvolki dovrdo respubli
kada ohalinin oksor hissosi şohorbrdo,
Codvol 12
Azarbaycan Respublikasmda
respublikalararasi miqrasiya qahğının
(saldosunun) dayişilmasi (min noforlo)

illor
1970
1975
1979
1980
1985
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
2000
2005

Miqrasiya
О ciimlodon
forqi (+)
Şohor
Kond
vo ya (-) yerlorindo yerlorindo
-2,8
25,2
-28,0
-13,3
18,9
-32,2
-21,8
-22,8
-36,3
-34,2
—40,2
-53,6
-40,1
-14,2
-12,2
-11,0
-9,8
-5,5
-0,9

5,0
5,5
0,4
-2,8
-11,5
-52,7
-39,4
-13,8
-11,9
-10,8
-9,5
-5,0
-0,6

-26,8
-28,3
-36,7
-31,4
-28,7
-0,9
-0,7
-0,4
-0,3
-0,2
-0,3
-0,5
-0,3

dağ vo dağotoyi rayonlarda yerloşmişdir. Bu dövrdo dağ vo dağotoyi rayon
larda hor km2 sahoyo 28-37 nofor,
diizonlik rayonlarmda iso comi 9-12 no
for vo yaxud 2-3 dofo az ohali
düşmüşdür. 1926-70 illor orzindo res
publikanm ayn-ayn zonalarmda hor
km2 sahoyo düşon ohalinin sayi miixtolif
istiqamotdo doyişmişdir. Beb ki, 1926
ildo hor km2 sahoyo Abşeronda 89 no
for, Gonco- Qazax zonasmda 39 nofor,
Lonkoran-Astara zonasmda 26 nofor
düşdüyü halda, 1970 ildo bu göstorici
homin zonalarda miivafiq olaraq 240,
78 vo 62 nofor, 2005 ildo 122, 92 vo 130
nofor olmuijdur. Buna sobob 20 osrin
70-80-ci illorindon başlayaraq respubli
kanm miixtolif regionlannda xalq tosərrüfatının biitiin saholorinin, ilk növbodo sonaye vo kond tosorriifatmin infrastrukturunun siirotli inkişafmm to-

min edilməsi, regionların sosial-iqtisadi
va modani inkişafı sahosindoki qeyri-borabar vaziyyatin todricəıı aradan qaldırılması ilo olaqodar olaraq ahalinin ölka
orazisindo somoroli moskunlaşması va
başqa ölkalara axınınm azalmasıdır.
Azarbaycan Dövbt Statistika Komitasiııin malumatlarına osason müstoqillik
ilbrindo (1991 2005) Azorbaycandan
hom gedanbrin sayi va ham da bııraya
gabnbrin sayı ilbail azalmağa başlamış
vo 1991 ildan sonra respublikada ahali
miqrasiyasmm qalığı (saldosu) manfi
olsa da, daim azalmışdır. Bela ki, 1991
ilda Azərbaycana gabnbrin sayı 66,3
min nofor, buradan gedonlorin sayi
106,4 min nafar, miqrasiya qalığı isa
40,1 nafar taşkil etmişdirsa, 1995 ilda bu
göstəricibr miivafiq suratda 6,2 min na
far, 16,0 min nafar va 9,8 min nafar,
2005 ilda isa 2,0 min nafar, 2,9 min na
far va 0,9 min nafar taşkil etmişdir. 2005
ilda Azarbaycana gabnbrin (2013 na
far) 40,9%-ini (823 nafar) qadinlar,
59,1%-ini (1190 nafar) kişilar taşkil
etdiyi halda, Azorbaycandan gedanbrin
(2906 nafar) 53,8%-ini (1564 nafar)
qadinlar, 46,2%-ini (1342 nafar) isa kişilar taşkil etmişdir. Azarbaycandan
gedanbrin 77,1%-ini (2241 nafar) amak
qabiliyyatli yaşda olanlar, о ciimlodon
qadinlann 76,7%-ini (1199 nafar),
kişilarin isa 77,6%-ini (1042 nafar) taşkil
etmişdir.
Azarbaycandan gedanlar arasmda galanlara nisbatan amak qabiliyyatli yaşadak va bu yaşdan yuxan olanlarm xiisusi
çakisi xeyli yiiksak olmuşdur. Respublikanı tark edanlarin böyiik qismini ailasi
ila birlikda köçüb gedanlar taşkil etmişdir. Onlarm arasmda istar amak qabi
liyyatli yaşında, istarsa da bu yaşdan yu
xan olan qadinlann xiisusi çakisinin kişilara nisbatan ahamiyyatli daracada yiik
sak olmasi bir sira obyektiv va subyektiv
sabablorlo bağlıdır.
Azarbaycan
Dövlat
Statistika
Komitasinin malumatlarma asason
müstaqillik illorinda Azarbaycana galmiş ahalinin aksariyyati M DB va Baltikyanı ölkalarin payma düşür. Beb ki,
1991-2005 illarda xarici ölkələrdən
Azarbaycana galmiş 171,7 min nafarin
168.9 min nofarini va ya 98,4%-ini
M D B va Baltikyanı ölkalardan, cami
2.9 min nafarini va ya 1,7%-ini isa digar
xarici ölkəlardan galanlar taşkil etmişlar. M D B va Baltikyanı ölkalardan res
publikaya gabnbrin 76,4 min nafari
(45,2%-i) Rusiyadan, 17,6 min nafari

(10,4%-i) Gürcüstandan, 12,5 min nafa
ri (7,4%-i) Özbakistandan, 7,7 min nafa
ri (4,6%-i) Qazaxistandan, 3,9 min nafa
ri (2,3%-i) Tiirkmanistandan, 1,9 min
nafari (1,1%-i) Qırğızıstandan galanlardir. Respublikaya gabnbrin 36,5 min
nafarini (21,3%-ini) isa ölkasi göstarilmayanlar təşkil etmişlar. 1991 2005 illərdə Azarbaycandan xarici ölkalara
299.9 min adam getmişdir. Onlarm
190.9 min nafari (63,7%-i) Rusiyaya,
22.9 min nafari (7,6%-i) Ukraynaya,
11.0 min nafari (3,7%-i) Qazaxistana va
Orta Asiya respublikalarma, 1,0 min
nafari (0,3%o-i) Moldova va Baltikyani
ölkalara gedanlardir. Azarbaycandan
digar xarici ölkabrə gedanbrin sayi isa
21.0 min nafar va ya bütövlükdə ölkədan gedanbrin 7,0%-ini təşkil etmişdir.
Onlarm 1119 nafari (5,3%>-i) Almaniyaya, 13,5 min nafari (64,3%-i) İsraila,
5.4 min nafari (25,7%-i) ABŞ-a, 281
nafari (1,3%-i) Türkiyaya, 672 nafari
(3,2%-i) başqa ölkalara gedanlardir.
Miqrasiyanm miihiim formalarindan biri da xarici miqrasiyadir. Bu miq
rasiyanm subyektini qaçqınlar, qaçqın
vaziyyatinda olanlar, işçi va tranzit miqrantlar, digar qanuni va qeyri-qanuni
miqrantlar təşkil edir.
Azarbaycan keçmiş sovet respublikalan arasmda qaçqın problemi ib
üzlaşən ilk ölka olmuşdur. Qaçqınlann
Ermanistandan Azarbaycana ilk axını
1987 ilin sonundan başlamışdır. 1990
ilin avvalinadak Ermanistandan Azar
baycana 204,6 min nafar zorla qovulub
çıxanlmış adam galmişdir. Onlarm 186
min nafarini azarbaycanlılar, 11 min na
farini kürdlar, 3,0 min nafarini ruslar,
4.5 min nafarini isa başqa millatbrdan
olan insanlar taşkil etmişlar. Ermanistandan qaçqın düşmiiş ruslarm asas
hissasinin, hamçinin kiirdlarin va azarbaycanhlarm bir qisminin sonradan
Rusiya va digar M D B ölkabrina getmasi naticasinda 1992 ilda Azarbaycan
Respublikasmda Ermanistandan zorakılıqla qovulmuş 196846 nafar qaçqın
qeyda alınmışdır. Bununla yanaşı, avvallar Gürcüstandan deportasiya olunaraq Orta Asiya respublikalarmda yerbşdirilmiş Mashati tiirkbri 1989 ilda
Özbakistanda baş vermiş milli miinaqişə naticasinda keçmiş SSRİ-nin başqa
regionlarına, xüsusila Azarbaycana va
Rusiyaya köçmaya macbur olmuşlar.
1989 91 illar arzinda 51649 nafar Mas
hati türkii Azarbaycana panah gatirmişdir.

2005
ilin avvallarina olan malumatlara asasan ölkada qaçqın va macburi
köçkiin ailalarinin sayi 254980 olmuşdur (onlarm 78722-ini va ya 30,9%-ini
qaçqın, 176258-ini va ya 69,1%-ini isa
macburi köçkiin ailalari taşkil etmişdir).
Hamin ailalardaki şaxsbrin sayi isa
997586 nafar olmuşdur (onlarm 311000
nafarini va ya 31,2%-ini qaçqınlar,
686586 nafarini va ya 68,8%-ini isa
macburi köçkünlar taşkil etınişdir).
Qaçqın va macburi köçkünlarin 323895
nafari va ya 32,5%-i Bakida, qalan
673691 nafari va ya 67,5%+( isa Azarbaycanın başqa rayon va şaharlarinda
maskunlaşmışdır.
Respublikada qaçqınlarla yanaşı,
onlara oxşar vaziyyatda olan miqrant
lar da mövcuddur. Bu kateqoriyaya
müxtalif sababbrdan 1989 ilda Qazaxistam (taqr. 1,6 min nafar), sonralar
Rusiyani (taqr. 6 min nafar) va iran is
lam Respublikasim (taqr. min nafar)
macburi tark etmiş etnik azarbaycanlilar, habela Əfqanıstan, İraq va digar 51kalardan galmiş va respublikada sığınacaq tapmış 334 nafar da daxildir.
1991-92 illarda Giirciistan Respubli
kasmda mövcud olan miirakkab siyasi
vaziyyatla va azarbaycanlılann sıxışdınlmasi ib alaqadar Azarbaycana köçmaya macbur olan, lakin daqiq qeydiyyatı aparılmayan azarbaycanlilan da
qaçqınlarla oxşar vaziyyatda olan
şaxslar kateqoriyasina aid etmak olar.
1993 ildan sonra Azarbaycan Respublikasi ib Giirciistan Respublikasi arasm
da yaranmış müsbat münasibatlara asa
san hamin şəxslarə geriya qayitmaq
iiçün lazımi taminat verilmişdir.
Müstaqillik illarinda respublikada
demoqrafiya va ahali sakinliyinin inkişafı ila bağlı dövlat saviyyasinda bir sira
miihiim tadbirlar hayata keçirilmişdir.
Azarbaycan Respublikasi Prezidentinin
28 dekabr 1998 il tarixli sarancamina
asasan, “ Azarbaycanda demoqrafik inkişaf konsepsiyasi” (1999 il); 23 iyun
2003 il tarixli sarancamina asasan
“ Azarbaycan Respublikasmda demo
qrafiya va ahali sakinliyinin inkişafı sahasinda dövlət proqrami (2004-2008-ci
illar üçiin)” işlanib hazırlanmışdır. Bu
taşabbüsii davam etdirən Azarbaycan
Respublikasinin Prezidenti İlham Əliyevin 25 iyul 2006 il tarixli sarancami ib
“ Azarbaycan Respublikasinin Dövlat
Miqrasiya Proqrami (2006-2008-ci ilb r)” tasdiq edilmişdir.

Əd.: Население Закавказья. Всесоюзная пе
репись населения 1926 г. Краткие итоги. Издво. Зак. ЦСУ Тифлис, 1928; Численность, сос
тав, естественное и механическое движение
населения Азербайджанской ССР. Статисти
ческий сборник. Б., 1967; М а м е д о в К. В.
Демографическое развитие Азербайджанской
ССР. Б.. 1980; Azorbaycan tarixi sənədlər vo
nəşrlər iizro (Z.M . В ii n y a d o v u n redaktəsi

ilo). B., 1990; M om mo d o v İ., Ə s ə d o v S..
Ermanistan azorbaycanlilari vo onlarm aci taleyi
(qisa tarixi oçerk). В.. 1992; Население Азербай
джанской Республики. Статистический сбор
ник. Б.. 2000; Azorbaycanin statistik göstoricilori
2004; Azorbaycanin demoqrafik göstoricilori (Sta
tistik məcmuə). В., 2002; M u r a d o v Ş. M. in
san potensiali: osas meyillor, realhqlar, problemlor. B., 2004; Ermonistanda aparilan etnik tomiz-

lomo vo Ermonistan silahlı qiivvolori torofindon
Azorbaycanin 20 faiz orazisinin işğalı noticosindo
yaranmış bir milyonadək qaçqın və ınocbııri
köçkünlor haqqinda molumat (1988 2005-ci illər).
B.. 2005; Azorbaycan ohalisi 2006. В., 2006.
Şalıbaz M uradov
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terminin kökii е.э. 4 asra gedib çıxır. Bu
ad əvvəlbr indiki Cənubi Azarbaycan
torpaqlarına, Sasani imperiyast siyasiinzibati islahatlar naticasinda döıd böAzarbaycan xalqının tarixi miiqadyük ayalata böliindükdan va ayalatlardan
daratınm müayyanlaşmasinda Azorbayl inin coğrafı va geosiyasi mövqeyi mü- biri “ Adurbadaqan” adlandırıldıqdan
(6 asr) sonra isa bütün Azarbaycana
iim ıol oynamışdır. Əlverişli tabii-iqşamil edildi va artıq arab manbalarinda
'-m şəraiti, landşaft müxtalifliyi burada
л1а qadim zamanlardan tasarriilat me- “ Azarbaycan” kimi qərarlaşdı.
Azarbaycan dünyada ibtidai insanla
lari, yaşayış tarzi va etnopsixoloji xüasiyyatlari ib bir-birindan farqlanan et- rm formalaşdığı an qadim regionlar sirasina daxildir. Son tadqiqatlar Azar
k birliklarin maskunlaşmasım şartlanbaycanda başar tarixinin 2 milyon ib
rmişdir. Azarbaycanda tarix boyu
yaxın yaşı olduğunu siibut etmişdir
liixtalif xalqlar va madaniyyatlar araııda qarşılıqlı canlı alaqabr mövcud ol- (Quıuçay madaniyyati abidalari). Tari<uşdur. Azarbaycanm va Azarbaycan
alqtnin tabii-tarixi taşakkülünün tarkib
Antropoloji tədqiqatlar azarbayissasi olan bu prosesda onun har bir
canlıların müasir antropoloji tiplərinin
^tirakçısı nadir madaniyyatin ortaq saAzərbaycanın qədim ahalisinin an
ıibina çevrilirdi. Bununla da bu giin
tropoloji tipləri ilə, asasan, üst-üstə
azarbaycanhlar” adi altinda qabul etdidüşdüyünü təsdiq edir. Azərbaycanyimiz vahid birliyin öziilü qoyulmuş va
lılar Böyük Avropa irqinin cənub qoonun tarkibina aparıcı türk amili ib
luna daxil olan iki antropoloji tipinə vanaşı Azarbaycanda məskunlaşmış büdolixo-mezokefal (Kaspi) və braxikeiiin xalqlar daxil olmuşdur. Burada qeyd
fallara aiddirlər. Morfoloji cəhətdən
ilunmalidir ki, etnoslarin tarkib hissalahind—Aralıq dənizi kiçik irqinə aid
i, onlarm maddi va manavi madaniyyat
edilən Kaspi tipi Azarbaycan Ressahasindaki nailiyyatbri itmir, sadaca,
publikasının Kiçik Qafqaz, Naxçivan,
' >yişikliyə maruz qalir, bir-biri ib qaycənub və mərkəzi regionlarında,
ıyıb-qarışır, assimilyasiyaya va inteqrahəmçinin Cənubi Azarbaycanda geyaya uğrayır; etnik mansubiyyat isa yalniş yayılmışdır. Balkan-Qafqaz kiçik
iz özünüdarkla, bu va ya digar tarixi-mairqinə aid edilən braxikefal antropo
3ni birliya mansubluq hissi ib miiayyan
loji tipi isə, asasan, respublikanm
lilir. Eyni zamanda nazara almmalidir
şimal-qarb və cənub-şərq bölgəlari
i, etnik konsolidasiyada takca genetik
üçün səciyyavidir.
>hatdan qohum etnoslar deyil, ham da
numi araziya, din va adat-ananalara,
xi-arxeoloji araşdırmalar göstarmişdir
maddi madaniyyata malik olan va siyasi
ki, Azarbaycanda həyat qadim daş dövcahatdan vahid dövlat çarçivasinda birriindən bu giinə qadar fasilasiz olaraq
ləşmiş etnoslar da iştirak eda bilar.
davam etmiş, Encolit va Tunc dövrla“ Azarbaycan” xoronimi ınanşaca
rinin Şomutapa-Şulaver, Kültapa, Leyçox qadimdir. Antik, pahbvi va Suriya
latapa, Kür-Araz, “ boyalı qablar” ,
yazılı manbolarinda göstarildiyina göra,
Xocalı-Gadabay, Talış-Muğan arxeoloji
*
Moqalo AMEA-mn Arxeologiya vo Etnoqrafiya
madaniyyatlari bir-birini əvazləmiş va
Institutunun Elnil Şurası üzvlərinin foal iştirakı ib
Azarbaycanda insanın sosial-tasarrüfat
hazırlanmışdır.

Azərbaycan xalqının
etnogenezi*

hayatınm ardıcıllığını tamin etmişlar.
Lakin söziigedan arxeoloji komplekslardan alda edilmiş maddi madaniyyat
nümunələri nə qadar oxşar olsalar da,
tabii ki, ahali tarkibinin özünamaxsus dil
və lokal xüsusiyyatbrb saciyyalanan et
nik müxtəlifliyi da olmuşdur. Hazırda
Azarbaycan tadqiqatçılarmm aksariyyati
ölka ahalisinin “ neolit inqilabı” ndan son
raki dövrda Yaxın Şarqin asas madaniy
yat markazlari ila etnodil alaqalarinin
mövcud olması fikrinin tərəfdarıdır.
Mas., prototürk dilinin Şumer dili ila
tarixi alaqasini çoxsaylı mana va fonetik
oxşarlıqlar təsdiq edir. Bunlarm darindan öyrənilməsi müqayisali-tarixi türkologiyanın mühüm vazifalarindan biridir.
Yazılı manbalarda Azarbaycan arazisinda yaşamış qadim tayfalar haqqinda
ilkin məlumatlar erkan Tunc dövrüniin
sonlarına aiddir. Azarbaycanm canub
hissasində baş veran hadisalara, buradakı tayfaların adları va yerlaşmasi barada
ilk malumatlara e.a. 3-cii minilliyin sonuncu rübüno aid olan Şumer-Akkad
manbalarinda tasadüf edilir. Əlda olan
materiallara asasan ahalinin dillari haqqında ftkir söylamak mümkündiir, ar
xeoloji nümunələr isə bu bölgədəki
tayfaların Ön Asiya ölkalari ila alaqalarinin e.a. 3-2-ci minilliklarda intensivlaşdiyini tasdiq edir. Bu dövrda QafqazAnadolu arealının tayfaları ila etnodil
birliyi lıala qalmaqda idi, lakin bunu
Aşağı Mesopotamiyadan tııtmuş Markazi Asiyayadak şumer-prototiirk va on
lara qohum dillarin bütövliikda daşıyıcıları haqqinda demok olmur. Sonııııcuları Şorqi Avropadan Şimali Hindistana, Orta va ön Asiyaya harakat edan
hind-ari tayfalarının va Şarqi Afrikadaıı
Yaxın Şarqa axışan sami tayfalarınm
giiclü miqrasiya dalğası artıq parçalamışdı. Qeyd olunmalıdır ki, Azarbayca
nm yerli ohalisi Damir dövriinün avvallarində (e.a. l-ci minillikda) da hala e.a. 3-cii

minillikdə vo ondan öncə burada yaşamış etnik elementlordon toşkil olunmuşdu. Bunu 20 metrdən artıq mədəni
toboqosi olan vo е.э. 6 1-ci minillikləri
əhato edon Kültəpə (Naxçivan) yaşayış
məskəni do tosdiq edir.
Е.э. l-ci minilliyin ortalannda Azorbaycanın şimal hissosindo şorti olaraq
protoalban adlandırılan tayfa birliyi toşokkiil tapmışdır. Conubda iso etnik
tərkibe.ə. l-ci minilliyin birinci rübündə
irandilli taylaların golmosi ibdoyişməyə
başlamışdır. Əsason, ayrı-ayrı yerli tayfalar hesabına formalaşan irandilli
etnoslar birincilorin tosərrüfat vo modo
ni nailiyyətlərini monimsodilor. Bu pro
ses e.o. 7 osrin sonunda, Manna dövlotinin midiyalılar (madalılar) torofindon istilasmdan sonra da davam etmişdir. Bu
zaman Manna artıq xarici alom torofındon Midiyanm (Madanın) torkib his
sosi vo ya “ Kiçik Midiya” kiıni qobul
edilirdi. Todqiqatçıların fikrinco, tnidiyalılann özlori do yerli vo irandilli tayfaların birloşmosindon ibarot idilor, lakin
vahid etnodil toplumunu yaratmaq onlara miiyossor olmadi. Conubi Azorbay
canda yerli etnik qruplarla (kadusilor,
saqartilor, kaspilor, mardlar vo b.) golmolor arasmda qarşılıqlı etnodil proseslori
bir ıpdər sonra Atropatena (“ M idiya Atropatena” ) dövlotinin mövcudluğu
dövriındo daha intensiv xarakter alsa da,
vahid etnomədəni birlik yeno do yaranmadi. Bunu hom adları çokilmiş tayfalarm Əhomoniloı in vaxtında mövcudluğu,
hom do müasir zamanda talış, xarzani,
Gilan, takestani vo s. müstoqil dillor kimi
formalaşmış miixtolif Midiya dialektlorinin holo antik vo erkon orta osrlor dövründoki varlığı tosdiq edir. Bununla belo,
qodim Azorbaycanin conub hissosindoki
etnogenez prosesbri Qafqaz Albaniyasinin etnosiyasi hiidudlan ilo, osason, iistiisto düşon Şimali Azorbaycan orazisino
zoif tosir göstororok öz axan ilo gedirdi.
Azorbaycanin şimal hissosindo
Qafqaz Albaniyasında dövlotçiliyin formalaşması haqqinda molumatlar e.o. 4
osrin son rübüno aiddir. Yazili monbolor
vo maddi modoniyyot qaliqlari bu dovr
do Albaniyanın qarışıq etnik torkibo
malik olmasmi göstorir. Albaniya orobistilalanna qodor ovvolco Parfiya, sonra iso
Sasanilor dövlotinin tosir dairosindo idi.
Antik müolliflər Albaniyanm ohalisi haq
qinda bohs edorkon onun sakinlorinin
osas kütləsi içorisindo albanlan xiisusi
ayirsalar da, Albaniya orazisindo albanlarla yanaşı qeyri-alban ohalinin do yaşa-

ması şübhosizdir. Alban tayfa birliklorinin arxeoloji izlori ölübrin bükülü voziyyotdo dofn olunduğu torpaq qobirlori ib
sociyyolonon Yaloylutopo arxeoloji
abidolorindo öz oksini tapir. Eramizm
ovvollorindo meydana çıxmış katakomba
dofn adoti ilk ovvol şimaldan golmiş, sonralar iso yerli ohali torofindon monimsonilmişdir. Kortmo, katakomba, quyu
vo s. dofn adotlori e.o. sonuncu osrlordon
başlayaraq ölko ohalisinin etnik cohotdon
miixtolif torkibli olduğunu tosdiq edir.
Görünür, maldar nomadlarm (saklarm
vo b.-nin) oturaq hoyata keçmosi prosesi
Parfiya imperiyasının tokco şorq orazi
lorindo dcyil, Albaniya da daxil olmaqla
qorb hissolorindo do baş verirdi. Adi
çokilon dofn adotlori nomadlarm Conubi
Qafqaza hom şimaldan, hom do conubdan miqrasiya etdiklorini tosdiqloyir.
Onlarm arasmda türklorin olmasi hazirda tokzibolunmaz faktdir, lakin bir sira
todqiqatçıların fikrinco, tiirklor burada
çox-çox ovvollor do olmuşlar.
Todqiqatlar göstorir ki, dinamik etnik
yerdoyişmolər sobobindon aIban tayfalarinin konsolidasiyası başa çatmadı,
“ albanlar” etnonimi iso xalqın özüno
verdiyi ada çevrilmodi. Bu ad Albaniya
sakinlorino qonşu xalqlar torofindon
verilmişdi. Ostolik Albaniyanm tayfa
dillorindon biri tiirk qarqar dili idi ki,
onun da osasmda 5 osrdo gürcü, ermoni
vo alban (miitoxossislor onu uti dilino yaxin hesab edirbr) adlandirilan olifbalarla
yanaşı, daha bir olifba da yaradılmışdı.
Parfiya dövründo Azorbaycana (ilk
növbodo Albaniyaya) golmiş massagetlor vo b. tayfalar yerli ohali arasmda iistünlük qazana bilmomişbr. Bu tayfalarin bir qismi Albaniya dövlotinin şorqino çokibrok, burada eramızın 1 2 osrlorindo erkon orta osr yazili monbolorindo
adi çokilon Maskut (Massaget) dövlotini
qurmuşlar. Monbolor artiq bu dovrdo
Conubi Qafqazm (Azorbaycan da daxil
olmaqla) miixtolif bölgolorindo him tiirk
qruplarmin (buntiirklor, xonlar/hunlar,
kongorlor/kanqhlar, bulqarlar/bolqarlar, xozorlor/akasirlor) yaşamasmı qeyd
edirbr. Lakin yeni tiirk tayfa ittifaqlarinin buraya kütlovi axını 227 ib aid
edilir. Bizansh Favstin molumatina göro, hob 4 osrin 30-cu illorindon maskut
ordusunun torkibindo olan hun tayfalari artiq homin osrin 60-ci ilbrindo maskutlarin horbi vo siyasi sohnodon çokilmosi ilo üstiin mövqe oldo etdilor. Əsaslı
dönüş Dnestr vo Don sahilbrindon
golmiş hunlann böyük bir hissosinin 4

osrin sonurtda Qafqazı keçorok Ön Asiyaya yürüş etmosi noticosindo baş verdi.
395 ildo böyük hun ordusu Albaniyaya
girdi vo Adurbadaqandan keçorok Suriya vo Kiçik Asiyaya qodor irolilodi. Bu
dövrdon (4 osrin sonu) etibaron bölgoyo
golmiş hunlann bir hissosi Xozoryanı çökoklikdo vo Albaniyanm şorqindo - Mas
kut çarlığımn orazisindo homişolik moskunlaşdılar. Monbolor bu dövrdo baş vermiş etnosiyasi doyişikliklori doqiqlikb
qeyd edir, hunlar vo torpaqlan Xozor
keçidinodok uzanan, özünomoxsus bir dilo malik miistoqil Balasahun (Bersiliya)
çarlığı haqqinda molumat verirlor. Bu
ölkənin conub sorhodlori iso K iir çayının
Araza qovuşdıığu yerdon donizo qodor
olan orazilori ohato edirdi. Homin molumatlarda “ hunlar” adi altinda bulqar tayfalanndan olan barsillorin vo xozorlorin
(akasirbr) çoxsaylı vo giiclii qrupu nozordo tutulur.
Bebliklo, eramizm ilk osrlorindo Şorqi
Albaniyanm geniş orazisindo ovvolco
massagetbr (maskutlar) moskunlaşmış,
sonra iso onlar hunlar torofindon qismon
sıxışdınlıb çıxarılmış, qismon do assimilyasiya edilmişlor. Yazili monbolordo “ Ba
lasahun” admin miistoqil siyasi-inzibati
vahid kimi dofolorlo çokilmosino hob Sasanilorin Conubi Qafqazda hökmranhğı
dövründo rast golinir. Yunan-latin monbolorindo antik dövrdo Şorqi Albaniya
orazisi etnosiyasi cohotdon Albaniya çarlığının bir hissosi kimi qeyd edilirdi.
Lakin 2-5 osrlorin tarixi hadisolori noti
cosindo bu hisso Albaniyadan giiclo qopanldi vo onun ohalisi monbolordo artiq
qeyri-albanlar kimi göstorilirdi. 4-7 osrlordo burada hakim etnos kimi Qafqazda
bir-birini ovoz edon hıın tayfa ittifaqlanndan olan tiirklor çıxış edirdi. Bu ovozolunmani 5 osr müolliflori Bizansh
Feofanm vo Aqafangelin işlotdikbri
“ masaha hunlar” ifadosi do tosdiqloyir.
Burada “ masaha” “ massaget” sözünün
tohrif olımmuş töromosidir vo sonuncularin hunlar torofindon sıxışdırılıb aradan
çıxanlmasını göstorir. Him tayfalarmdan
olan tiirklor Azorbaycanin biitiin bölgobrindo moskunlaşırdılar. Kiir vo Araz
çayları arasındakı orazido - Qarabağda
bunlar qarqarlar, barsillor vo haylandurlar, qorbdo iso kongorlor/kanqhlar
idilor. Elo Albaniyanm tarixi-modoni
oyalotlorindon biri olan vo sonralar Zongozur adlanan “ Siinik” in (“ Sün-ik” ) adi
da çinlibrin hunlara verdiklori “ syunnu” admin ermoniloşdiıilmiş formasıdır.
“ Albanlann tarixi” osorinin miiollifi qeyd

edir ki, 5 osrin ovvolindo Balasahundan
buraya “ Qor vo Qazan xanlannin”
monsub olduqlan tiirk soylan köçdü vo
türklərin sayi daha da artdi.
Bebliklo, Azorbaycanin etnolinqvislik xoritosindo eramizm 1 osrinin sonun
da müşahido olunan ciddi doyişikliklor
2 7 osrlordo daha intensiv xarakter alir.
Bu doyişiklikbr qodim Azorbaycanin
orazisino ovvolco köçəri sak-türk vo mas
saget tayfalarmin, sonralar iso hun tay
fa ittifaqları türklorindən bulqarlarin,
kongorlorin, xozorlorin, sabirlorin (savarlarin), barsillorin, haylandurlarin,
o n o q u rla rm vo b. golmosi vo yerbşmosi
ib bağlıdır. Azorbaycan tiirk xalqinm
etnogenezinin mohz hunlarla olaqodar
olan bu başlanğıc morholosinin gedişatı
7 -9 osrlordo oroblorin yiiriiijii vo islam dininin yayilmasi ib longidi.
Yazili monbolor 6-7 osrlordo tiirk
alisinin sayinin artdığım birmonah
traq tosdiq edir. Bu dovrdo hunlann
. mi daha intensiv xarakter aldi. 503 ilArşakilər sülaləsinin sonuncu alban
ikmdan III Vaçaqanın hakimiyyoti
; n riindo [487-510] hun-sabirlor Dor5d keçidindon Conubi Qafqazm içoridoğru irolibyərok, Albaniyanm
al hissosini vo Şorqi Gürcüstanı olo
rib bir miiddot burada qaldilar. Bu
l volorin osas hissosi çokilib getdikdon
s o n ra sabirbr 516 ildo Conubi Qafqaz
nu unda gedon döyüşlordo gah Iran, gah
da Bizans torofindo muzdlu döyüşçü qisraindo iştirak etdilor. Döyüşlordo vo Co
nubi Qafqazdaki miqrasiyalar noticosind ■zoifloyon sabirlorin tayfa birbşmosi
( >.rin ortalannda Ttil (Volqa) çayınm о
; yindan golon digor tiirk birliyi
rlar (abarlar) torofindon Şimali Qafm çöllorindo darmadağın edildi.
f
lan sonra sabirlorin bir hissosi Kiir
hovzosindo, indiki Şəmkir ilo Tiflis
adaki orazido moskunlaşdı. 553 ildo
: ənşah I Xosrov Ənuşirovan [531—
1] da xozorlorin Conubi Qafqazda qal()ir qismini Albaniyada yerloşdirdi.
Qeyd etmok lazımdır ki, türklorin
nbaycanda moskunlaşdığı dovrdo
t ıda yaşayan bir çox başqa tayfa vo
xalqlar öz dillorini vo modoni xüsusiyyətbrini hob saxlayırdı. Qafqazm miixtolif
bölgolərində moskunlaşmış hunlann dili
(qorbi tiirk qrupuna daxil olan protobulqar dili) tayfalararasi iinsiyyot dilinin osasini toşkil edirdi. Bunu uti (“ Albanlann tarixi” ndo), qodim giircii vo Şimali Qafqaz
dillorindo mövcud olan çoxsaylı almrna
sözlor tosdiq edir. Türklərdə yazi mo-

doniyyotinin yiiksok soviyyodo olduğunu
Dnestr çayından Morkozi Asiyayadok
uzanan vo Azorbaycanin vo Dagistanm
Xozoryani sahillorini do ohato edon böyiik
bir orazido aşkar olunmuş runa yazili
abidolor siibut edir.
Yeni golon yığcam tiirk birliklori bu
orazido 7 8 osrlordo ovvolco Xozor xaqanlığının, sonralar iso oroblorin hökmranlığı dövründo yerləşmişbr. 7-8 osrlor
orob-xozor miiharibolori dövründo oroblor, sonralar islam dinini qobul etmiş on
minlorlo xozori osir alaraq Xozor xaqanlığmdan aparmışlar. Ərob miiollifi ol-Bolazurinin molumatina göro, 9 osrin orta
lannda orob sorkordosi Buğa Tiirk islam
dinini qobul etmiş xozorlorin bir qisminin
Şomkir vo Gonco şohorinin otrafinda yerbşmosino icazo vermişdi. Istor yüzillik
orob-xozor miiharibolori dövründo sayca
xeyli azalmış vo etnomodoni cohotdon
İbn Hişam.
"Kitab ut-tican fi müluk himyar"
...Müaviyənin Übeyd ibn Şəriyə ilə
söhbətləri buraya çatdıqda Müaviyə
Übeydə müraciət edərək, Azorbay
can haqqinda onun fikrini öyrənmək
istəyərək demişdir: "Sən Allah,
Azərbaycanla bağlı nigarançılığınız
və yadınızda qalan nədir?"
Übeyd ibn Şəriyə belə cavab verir:
"Ora türk torpağıdır. Onlar oraya
cəmləşərək bir-biri ilə qarışmış və
təkmilləşmişlər".
dağınıq alban tayfaları, istorso do daha
mütoşokkil olan irandilli vo orob tayfalan
ilo qarşılıqlı tomasda olan tiirk etnik massivi tarixi perspektivdo miiasir azorbaycançılığın etnodil osasını toşkil etdi.
Hunlann 395 il yüriişündon başlayaraq Conubi Qafqaza golon tiirklor, 4-6
osrlordo Azorbaycanin conub hissosino Adurbadaqana da dofolorlo daxil olmuşlar. 7 osr yunan miiollifi Feofilakt
Simokatta şahonşah I Qubadin [488531] türkloro qarşı miiharibosindon bohs
edorok belo yazir: “ Qubad dofolorlo
tiirklor adlandırdığımız hun tayfalarma
qarşı yürüş edib” . Türklərin hiicumları 6
osrin ortalannda, sorhodlori Monqolustan, Şorqi Türkiistan vo Qorbi Sibirdon
conub-qorbdo İranadok vo Qara doniz
sahillori vo Balkanlardaki Bizans torpaqlarmadok uzanan Birinci Tiirk xaqanlığının yaranmasi ib giiclondi. Bun
dan sonra Sasanilor dövloti tiirkbrlo noinki Xorasan vo Orta Asiya hiidudlarm-

da, homçinin Qorbi Xozoryani vilayotlordo do homsorhod oldu. 6 osrin 80-ci il
brindo şahonşah IV Hürmüzün haki
miyyoti dövründo [579-590] Xozor xaqanı mürokkob müdafıo istehkamlan
sisteminin mövcudluğuna baxmayaraq,
çoxsaylı qoşunla yenidon Azorbaycan
orazisino girdi. Bir az ovvol 6 osrin ortalarmda, 1 Xosrovun hakimiyyoti ilb
rindo iso Conubi Azorbaycanin Şahram-Peroz bölgosino tiirk sul tayfasi
köçürülmüş, toqr. о vaxtlarda osir bulqar
qruplan da burada yerloşdirilmişdir.
Pohlovi dilindo yazılmış vo orob dilindo
tərcümosi qorunub saxlanmış “ Ənuşirovanin omollori kitabi” nm verdiyi molumata göro, I Xosrovun hakimiyyotinin
37-ci ilindo (568) Şimali Qafqazdaki
dörd tiirk tayfasmin 50 mindon çox
nümayondosi özlorinin xahişi ilo şahonşah torofindon Azorbaycanda (“ Adurbadaqanda vo Arranda” ) yerloşdirildi
vo torpaqla tomin olundu. Conubi Azor
baycanda hun dövründon qalan vo qo
dim tiirk lohcolorindo izahi olan bozi oykonim vo hidronimlor indi do mövcuddur. Todqiqatçıların oksoriyyoti hun
tayfa ittifaqindan olan “ onoqurlar” ,
“ saraqurlar” vo “ haylandurlar” ın oğuz
türklori ilo eyniyyot toşkil etdiyini qeyd
edirbr. Sasani imperiyasmin süqutu orofosindo Conubi Azorbaycan ohalisinin
xeyli hissosini artiq tiirklor toşkil edirdi. 7
osrin 30-cu ilbrinin sonu 40-ci ilbrindo
Azorbaycana basqın etmiş conub oroblorinin rovayotindo do orob işğalları orofosindo burada tiirk ohalisinin mövcudluğundan bohs edilir. Monbodo Azor
baycana soxulmuş yomonlilorlo Uirklorin vuruşması vo oroblorin qolobo çalmasi barodo molumat vcrilir. Ərob müollifı
İbn Hişamın istinad etdiyi molumatda
Əmovi xolifosi Miiaviyonin [661-680]
Azorbaycana vo türklorə aid sualina
“ Azorbaycan qodimdən türklorin yaşadığı ölkodir” cavabı verilmişdir. Bu
molumat tiirk tayfalarmin hob Sasanilor
dövründo burada yaşaması ilo bağlı real
voziyyoti oks etdirir. Bebliklo, orob
müolliflorinin molumatlan birmonah
olaraq türklorin Conubi Azorbaycanin
da bir sira bölgolərindo yığcam halda
yaşadıqlarını vo burada ohalinin oksoriyyotini toşkil etdiklorini tosdiqloyir.
Qeyd olunmalidir ki, tarixin bu
qodim dövrünün sociyyovi xiisusiyyoti
biitiin apanci tayfa vo xalqlarm dini vo
etnik monsubiyyotindon asili olmayaraq
etnogenez prosesino colb olunmasindan
ibarot idi. Mas., holo orobloroqodorki

dövrdə Albaniyada qarşılıqlı etnomo
doni münasibotlor xristian dini osasında
borqorar olmuşdu. Yazılı monbolor xıistian missionerlorinin Xozoryani hunların diyarma göndorilmosi barədə molumat verir, onların bıırada yaşayan osir
xristianlarla ayin vo ibadotlor keçirmoklə kifayotlənmədiyini vo çox sayda
hunlann da xristianlaşdmlmasına müvəffoq olduqlarını bildirir. 14 ib yaxm
müddot orzindo burada qalan din xadimbri kilso kitablarını xristianlığı qobul etmiş sabirbr, barsilbr vo xozorlorin
istifadəsi üçün hunlann dilinə torcümo
etmişbr. Musa Kalankatuklu “ Alban
lann tarixi” adlı osorində alban yepiskopu İsrailin hunlar (xozorlər) ölkosindoki
foaliyyotino çox böyiik yer verir. Yepiskop burada hunlann böyük xaqanı Alp
İlitverin icazosi vo köımyi ib məbədləri
dağıdıb xaçları ucaldaraq hunlar arasında xristianlığı yayırdı. Bu hadiso 7 osrin 2ci yarısında, xozorlorin Şimali Albaniyada
hökmranlığı dövründo baş vermişdi. Xo
zorlorin burada mövcud olması müasir
Azarbaycan dilino do öz təsirini göstormişdir. Bu, şimal-şorq dialektbri vo
şivolərində (Dorbond şivosi daxil olmaq
la) oğuz qrupu dillərinə xas olmayan
xüsusiyyotlərdə müşahido olunur.
Şimali Azorbaycanda etnik prosesbrin təbii tokamülü, türk dilinin möhkomlonmosi vo 1-8 osrlordo türkbrin birinci
miqrasiya dalğasının dağınıq və ctııik
cohotdon konsolidasiyası tamamlanmamış alban tayfalarmı assimilyasiyaya
uğratması prosesi orob istilaları notico
sindo longidi. Artıq 8 osrdo Albaniyada
xristian vo qeyri-xristian ohalinin miisolmanlaşması vo orob dilinin rosmi dilo
çevrilmosi geniş miqyas aldı. islami qo
bul edonloro bir sira iqtisadi vo sosial xarakterli imtiyazlar verilirdi. Ölkonin
conub bölgolorino nisboton Albaniyada
(Arranda) müsolmanlaşma prosesi daha
uzun çokdi. Azorbaycanda yeni dinin
yayilmasinda, osason, düzon Arrana
(Bordo, Beyloqan), Muğana vo strateji
cohotdon ohomiyyotli olan şimal-şorqo
(Qobolo, Dorbond vo s.) köçürülmüş vo
burada çox sayda horbi dayaq montoqosi - “ rabadlar” inşa etmiş orob tayfalan
böyük rol oynadi. Xilafotin zoiflomosi
dövründə (9-10 osrlor), xiisusilo do Solcuqilor dövründo ( 11-12 osrlor) oğuz
türkbrinin Arranı olo keçirmoləri noticosindo votonindoıı uzaq düşmüş vo
yad etnik mühitdo yaşayan oroblor tod
ricon islamı qobul etmiş yerli ohali ilo
qarışdılar vo assimilyasiyaya uğrayaraq

Azorbaycandakı etnik prosesloro oho
miyyotli tosir cdo bilmodilor. Əksino,
Azorbaycan ohalisinin türk özəyinin
daha da möhkəmlənmosini, tiirklorin
Azorbaycanda yerloşdirilmosinin davam
etdirilmosini etnogenezin bu morholosinin sociyyovi xüsusiyyoti hesab etmok
olar. Mos., tokco orob sorkordosi Morvan
torofindon buraya islami qobul etmiş 40
mino yaxin xozor köçürülmüşdür. 9-10
osrlordo Orta Asiya bölgolorindon Azor
baycana vo İraqa tiirklorin köçürülmosi
prosesi böyük miqyas aldi. Xilafotin
tarixindo bu dövr tiirk qvardiyasimn vo
monşoco tiirk olan sorkordolorin Abbasilor dövlotinin morkozindo do holledici
rol oynamasi ib sociyyovidir.
Əroblorin siyasi hökmranlığı Azor
baycanin tarixindo ikili rol oynamışdır.
Bir torofdon bu, Azorbaycanin şimalında dövlotçilik osaslanna ağır zorbo endirmiş, erkon orta osrlor alban etnik birliyini parçalamış vo sonraki dövrlordo
ölkonin tiirk ohalisi ilo konsolidasiyasi
prosesini longitmiş, digor torofdon iso
biitiin Azorbaycan ohalisinin müsolmanlaşaraq vahid dövlot çorçivosindo birbşməsi, vahid tarixi-modoni mokanda
onun gələcək inkişafı, monovi vo etnik
birliyinin formalaşması üçün miihiim
zomin yaratmışdır. İctimai hoyat so
viyyosi, adot-ononolori vo tarixi talelori
müxtolif olan xalqlar Xilafotin nüfuz
dairosino colb olunduqdan sonra qisa
tarixi müddət orzindo vahid modoniyyot
yaratmış vo bu, onlarm bir çox osrlor
üçiin dünyagörüşünü, hoyat torzini,
oxlaq normalarmi, hotta etnopsixoloji
cohotdon miisolmanlara monsubluq hissini müoyyonloşdirmişdir. Ərob hökmranlığınm ilkin morholosindon - 7 osrin
sonundan başhıyaraq iri şohərlərin
camelorindo yerli ohali arasmda yeni di
ni qobul etmiş ailolorin uşaqlarının tohsil almaları üçün moktoblor açıldı. Əvvollor todris orob, 10 osrdon başlayaraq
iso hom do fars dilindo keçirilirdi. Elo
homin dövrdo orob dili ilo yanaşı, feodallar vo yuxan sosial toboqo arasında
yeni fars saray dili (“ dari” ) istifado
olunmağa, bu dildo poetik osorlor vo
elmi işlor yazılmağa başladı. Bu iso goləcəkdo ümumdanışıq türk (Azorbay
can) dilinin hob bir müddət yazılı odobi
dilo çevrilmomosinin osas sobobi oldu.
İslamın vo miisolman modoniyyotinin geniş yayıldığı bir dövrdo albanlann
oksoriyyoti, osason do düzon bölgolordo
yaşayan hissosi islami qobul edorok, bu
rada yığcam halda yaşayan türk tayfa-

ları ib qaynayıb qarışdı. Albaniya oha
lisinin dağlıq yerlordo (şimal-qorb vo
conub-qorbdo) yaşayan vo sayca az olan
hissosi iso ermoni vo gürcü kilsolorinin
tosirino moruz qalaraq qriqorianlığı vo
pravoslavlığı qobul etdi. Miisolman albanlann vo tiirklorin arasmda, osason,
orob olifbası geniş yayılmışdı, xristian
albanlar iso todricon ermoni vo gürcü
olifbalarına keçmoyo mocbur oldular.
Hob bir miiddot yerli alban modoniyyoti
komponentlorinin davamlı inkişaf etniosino baxmayaraq, olifba doyişdirmo pro
sesi 10-12 osrlor orzindo alban yazismin
unudulmasina sobob oldu.
Alban etnik birliyinin parçalanması
ilo “ alban” etnoniminin miisolman albanlari arasmda itirilmosi qaçılmaz ol
du. Modoni-dini birliyin noticosi olaraq
Azorbaycanda yaşayan vo islami qobul
etmiş albanlar, tiirklor, tatlar, oroblor
vo b. xalqlar özlorini “ miisolman” adlandırırdı. Beb bir birlik hissinin bütün
Azorbaycanda mövcudluğu az sonra
burada sayca vo siyasi cohotdon iistiin
olan tiirklorin dilinin borqorar olmasina
şorait yaratdi. Yeni etnik birlik II 13
osr Solcuqilor dövründo oğuz türkbri to
rofindon yaradılmış türk-islam modoniyyotino osaslamrdi. Lakin bundan bir
az ovvol osasını türkçülük toşkil edon
azorbaycançılıq xilafotin tosiri altmdan
daha da möhkəmlonmiş çıxdı. Bu, real
etnik vo siyasi dayaq lari olan Azorbay
can Sacilor (Sacoğulları) dövlotinin yaranmasinda tozahiir etdi. Sacilor artiq islami qobul etmiş vo Azorbaycanin biitiin
regionlarında yığcam yaşayan tiirklorin
vo onlarla qaynayıb-qarışmış digor xalq
larm timsalinda ohalinin böyük oksoriyyotinoarxalamrdilar. Bebliklo, Sacilor ilk
dofo olaraq Qozvindon Dorbondo vo Tifliso qodor biitiin Azorbaycan torpaqlanm
vahid dövlot hüdudlarında birloşdirdilər.
Səlcuqilorin rohborliyi altinda 11 os
rin ortalannda oğuzların qorb istiqamotindoki irolibyişi tokco istila deyil, hom
do miqrasiya xarakteri daşıyırdı. 1071
ilin avqustunda Malazgird yaxınlığında
bizanslılar iizorindoki tarixi qolobodon
sonra, demok olar ki, biitiin Kiçik
Asiya, Conubi Qafqaz, İran, İraq vo Suriya oğuzların vo onlarla golon digor
tiirk soylarinm tabeliyino keçdi. Qüdrolli Oğuz-Solcuq imperiyasının yaranmasi
biitiin Ön Asiyanm siyasi vo etnik xoritosinin doyişmosi vo tiirk etnomodoni
tosirinin güclonmosi ilo noticobndi. Tok
co Şimali Azorbaycanin etnotoponimiyasinda 24 oğuz tayfa adlarmdan 18-i

qeyd olunmuşdur. Bu proses sinxron
yazili monbolordo do oksini tapmışdır.
Mos., “ Çar Davidin hoyati” nda (12 osr)
tiirklorin “ Somxiti dağlarından Tifiiso
qodor, homçinin İori vo Gelakuni sahillorindo” , yoni indiki Gürcüstanın Türkiyo
ilo sorhodlorindon Qarayazı düzii, İoriAlazan vadisi, Borçalı vo Göyço göliinodok torpaqlarda məskunlaşdıqlarından bohs olunur. Bu monada oksor boylarinin toponimiyasmin Conubi Qafqaz
vo Şorqi Anadolu ib six bağlı olan oğuz
qohromanliq eposu “ Dodo Qorqud” un
miixtolif dillordo olan digor tarixi monbolorin molumatlan ilo üst-üsto düşmosi
qeyd edilmolidir.
Azorbaycan vo iraq istiqamotindo
horokot edorkon oğuzların burada yığcam halda yaşayan yerli tiirk ohalisi ib
astlaşdığmı biitiin todqiqatçılar qeyd
'tmişlor. Azorbaycana 11 osrdo golmiş
>ğuzların vo 12-13 osrlordo gəlmiş qıpaqlarm artiq buramn yerli ohalisino
evrilmiş hunlarla olan etnik yaxınlığını
illorinin mohz tiirk dilbrinin qorbi hun
ıoluna monsubluğu vo miiasir tiirk dilloinin heç birindo Azorbaycan tiirkcosinoki qodor dialekt vo şivonin olmamasi
isdiqloyir. Azorbaycan türkcosindo hor
.ansi bir substrat qatının olmamasi da
lilin tiirk özoyinin çox giiclii olduğuna
dolalot edir. Oğuz tayfa ittifaqlari hunlarin tarixi adot-ononolorino vo biitün
ohalinin iimumi genofonduna varis çıxaraq onlan qoruyub saxladilar vo
nöhkomlondirdilər.
Tiirk ohalisinin sıxlığınm artmasi
guz-türk xalqının konsolidasiyasını vo
rtiq tiirk dilini xeyli dorocodo monimso!iş digor etnik vahidlorin assimilyasiyasisiirotlondirdi. Tiirk (Azorbaycan) dili
anliqla monimsonildiyi üçün qisa vaxt
ndo oksor yerli lokal dilbri sıxışdırıb
ıdan çıxartdı. Bu işdo xalq dastançılarıvo ozanlarm rolu böyük idi.
Oturaq ohalinin okinçilik təsorrüfatı
oğuzların köçmo maldaıiıq təsorrübir-birini tamamlamış vo ölkodo
'veud olan omtoo istehsalmı daha da
enişlondirıuişdir. Orta osr müəllifləri
oğuzların “ öz şəhorlərində ticarotlo moşğul olduqlarını” qeyd edir, homçinin si
yasi sabitliyi, tosərrüfatın inkişafım, ticarotin genşişlonmosini vo ohalinin bütün toboqəlorinin hoyat soviyyosinin
yaxşılaşmasını Molik şahın 11072—92]
adı ilo bağlayırdılar. Əlveıişli şoraitin
olduğu yerlərdo solcuq türklori oturaq
kond ohalisino çevrilir, şohoıiordo iso oha
linin hakim toboqosini toşkil edirdilor.

dim torpaqlarmda uzun tarixi dövr ke“ Kitabi-Dodo Qorqud” dastanında
çorok özünün tiirk vo monimsodiyi
olduğu kimi, 11-13 osrloro aid tarixi
miisolman alominin monovi ononolorini
qaynaqlarda da Solcuqilor dövründo
bu giinodok qoruyub saxlamışdır.
salınmış, yaxud borpa olunmuş vo
oksoriyyoti Conubi Qafqaz orazisindo
Əd.: B a k i x a n o v A. Gülüstani-İrəm. В.,
yerloşon Ağcaqala, Sürmoli, Sevgele1951; Z e к i V c l i d i T o ğ a n . Ümumi Tiirk
mec, Tumanis, Domirqapi, Arqubel,
tarihinc giriş, С. 1, Istanbul, 1970; Azarbaycan
Qarayazı, Əlinco vo s. şəhorlərin adlari
lilologiyası məsələləri. l-ci bııraxılış, В.. 1983; 2-ci
çokilir. “ Dodo Qorqud” dastaninin
buraxılış. В., 1984; К проблеме этногенеза азер
байджанского народа. Б.. 1984; Kitabi-Dodo
motnlorindon vahid Solcuqilor dövlotinQorqud. В., 1988; B ü n y a d o v Z. Azorbaycan
do tayfa monsubiyyoti şüurunun todri
VII IX osrlordo. В., 1989; А л и е в И. Очерк
con silindiyini vo ohalido birlik hissinin
истории Атроиатены. Б. 1989; Жизнеописание
möhkomlondiyini öyrənirik. Solcuqilor
царя царей Давида. Пер. с дрсвисгруз. См.
dövlotinin süqutu vo sonı akı dövıiordo“Средневековый Восток: история и современ
ность.”, Б., 1990; С у м б а т з а д е А . С . Азер
ki monqol istilalan noticosindo vahid
байджанцы - этногенез и формирование наро
oğuz etnosu parçalandı. Onun Kiçik
да. Б., 1990; Г е й б у л л а е в Г . А . К этногене
Asiyadaki torkib hissosi burada qohum
зу азербайджанцев (историко-этнографичесolmayan yerli etnik vahidlori özüno tabe
кос исследование), т. 1. Б., 1991; M o i s e y
K a l a n k a t u k l u . Albaniya tarixi. Torciimo vo
edorok vo assimilyasiyaya uğradaraq
şorhlor Z.Bünyadovundur. В., 1993; Azorbaycan
Osmanli tiirk xalqını formalaşdırdı.
tarixi (uzaq kcçmişdon 1870-ci illorə qodor). B.,
Azorbaycanda iso onlar iistolik Qafqa
1996; Azorbaycan tarixi. Ycddi cilddo, C. 2, B.,
zm о tayından 12-13 osrlordo golmiş
1998.
qıpçaq türklori ilo qaynayıb-qarışaraq
Yunis Nəsibli
Azorbaycan tiirk xalqının özülünün
formalaşmasını başa çatdırdı.
13
osrin 2-ci yarısı - 14 osr monqol
Azərbaycanlıların etnik
istilalan dövriindo Şorqi Xozoryani orainkişafının sonraki
zibrdon intensiv surotdo tiirk, Morkozi
mərhələləri
Asiyadan iso qismon monqolların köçünün yeni dalğası başlandı. Hiilakülor
Orta osrlordo Azorbaycanda bir çox
dövlotindo (torkibino Azorbaycan, İran,
tayfa vo tayfa birliklori mövcud idi.
Şorqi Anadolunun çox hissosi vo Yaxm
Lakin onları heç do qodim taylalarla
Şorq daxil idi) yiiksok horbi-siyasi tobo- eyniloşdirmok olmaz. Zaman keçdikco
qoni toşkil etmolərinə baxmayaraq, votoölkodo dövbtçilik onənolorinin güclonnindon ayrı düşmüş vo sayca türklordon
mosi, etnik vo etnomodoni proseslor
xeyli az olan monqollar qısa tarixi dövr
noticosindo onlarm torkibi vo funkorzindo onlarla qaynayıb-qarışaraq
siyasi ciddi doyişiklikloro uğrayır, etnik
türkləşdibr. Bununla da monqol hökmforqlorin silinmosi meyillori sürotloranlığı obyektiv olaraq türk etnosiyasi
nirdi. Bununla borabor bu tayfalar ara
özünüdorkinin gücbnmosino vo dorinloşsmda azorbaycanlilarm bir millot kimi
mosino kömok edirdi.
toşokkül tapması dövriinodok milli
Azorbaycanda gedon etnogenetik
monlik şüuru ikili xarakter daşıyır,
proseslordo osas istiqamotlondirici vo
özlorini azorbaycanli hesab etmoklo
üstün amil kimi çıxış edon hun, qıpçaq vo
yanaşı onlarda öz tayfalarina monsuoğuz türklori ilo yanaşı Şiıuali vo Conubi
biyyot hisslori do qalmaqda davam
Azorbaycanda ta qodimdon yaşamış,
edirdi. Eyni sözlori azorbaycanlilarm
yaxud ayrı-ayrı tarixi dövrbrdo burada
etnoqrafik qruplari hesab olunan
moskunlaşmış tayfa vo etnik birliklorinpadarlar, şahsevonlor, aynmlar vo b.
don olan kaspilor, albanlar, qismon orob
haqqinda da demok olar.
vo irandilli, homçinin massagetlor vo
Azorbaycan monqol işğalı dövründo
saklar kimi qarışıq etnik qruplar da iştido Şorqin on miihiim modoniyyot morrak edirdilor. Onlarm iştirakını frakiyakozlorindon biri olaraq qalirdi. 13-14
lilann vo bulqar tiirklorinin miiasir bolosrlordo formalaşmış Azorbaycan odobi
qar slavyan xalqimn, kelt-qallarm vo gerdili, din birliyi, özünomoxsus adotman-franklarm iso fransiz xalqimn tariononolor, ayrı-ayrı bölgolor arasmda
xindoki rolu ib miiqayiso etmok olar.
etnomodoni vo ticarot-iqtisadi olaqolor
Bebliklo, Azorbaycan xalqi Anadoazorbaycanlilar arasmda etnosdaxili
ludan Dorbondo, Borçalıdan Qozvinoprosesbri giiclondirirdi.
dok geniş bir orazini ohato edon vo etnik,
15 osrin ovvollorindo Şirvanşah 1
tarixi-modoni birliyinin formalaşdığı qo
tbrahim [1382-1417] Azorbaycanin

MÜASİR ETNİK DURUM VƏ ƏHALİNİN ETNİK TƏRKİBİ
şimal torpaqlarının böyük bir his- çivəsində birləşdirilmasi, vahid iimumsəsini öz hakimiyyəti altında birləş- xalq adabi dila va madaniyyata malik oldirarak ölkədə geniş quruculuq və maları, onların yaşadıqları ayrı-ayrı
bölgələr arasında etnomadani va ticaratabadlıq işləri aparırdı. Şirvanşahlar
iqtisadi alaqabrin möhkamlanmasi etdövlatinda bu vaxtdan başlayan va bir
nosdaxili konsolidasiya prosesbrini daha
asrdan artiq davam etmiş müstaqillik
da süratlandirdi. Bu dövrdən başlayaraq
va çiçəklənmə dövrü şəhər madaniyyatinin, incəsənətin va poeziyanın dir- Azarbaycan türk xalqının madaniyyətiçalişi ilə səciyyələnir.
nin özünamaxsus, fardi xüsusiyyatlarinin
15 asrda azərbaycanlıların etnik inki- inkişafı va öz tarixi ərazisində etnik
şafında güclü Qaraqoyunlu (1410-68)
baxımdan sabitbşmasi baş verir.
va Ağqoyunlu (1468-1501) Azərbaycan
18 asr azarbaycanlılarda sabit etnik
dövlətləri xüsusi yer tutmuşlar. Bu
dəyərlərin, etnik stereotiplarin va kuldövrdə Azarbaycan xalqının etnik
turoloji tafakkürün formalaşmasmda
inkişafmda, о cümladan Azarbaycan
iraliya doğru mühüm addım idi. Azar
tiirk dilinin təkmilləşməsində ciddi
baycanda elm, tahsil inkişaf etdi, məktablar va madrasalar açıldı, ölkə tarixina
iralilayişlar baş verdi, oğuz-türk dövlatçilik anənəbri bərpa olundu. Нэг iki
dair asarlar yazıldı. Nişat Şirvani, Vidadövlatin paytaxti olan Tabriz isə bütün
di, Vaqif və b. şairlarin poeziyası reaÖn Asiyanm siyasi və mədəni mərkəzinə
lizmi və orijinallığı ila saciyyalanirdi.
Xalqda vatanparvarlik, işğalçılara qarşı
çevrildi. Ağqoyunlu hökmdarı Uzun
Həsənin dövründə Azarbaycan Avropa
mübariza hisslarinin aşılanmasında orta
va dünya siyasətinə calb olundu, onun
asrlarda geniş yayılmış qahramanlıq dasnüfuzu artdı və bu dövlətlə artiq istor
tanlarmın rolu xüsusila böyük olmuşQarb, istarsa də Şərq ölkələri hesabla- dur. 18 əsrdə Azarbaycan aşıq sanati
gürcü və ermani şifahi xalq yaradıcışırdılar. Bütün bunlar azarbacanlılarm
lığına da güclü tasir etmişdir.
etnik birliyinin sabitlaşmasi meyillərinə
19 əsrin əvvəllərində Azarbaycanm
təsir etmayə bilmazdi.
1501
ildə I Şah İsmayılm [1501-24]etnik durumunda ciddi dayişikliklar baş
verdi. Rusiya tarafından işğal olunmuş
başçılığı altmda qüdratli Azəıbaycan
Şimali Azarbaycanda müstəmbkəçilik,
Safavilər dövbtinin (1501-1736) yaranruslaşdırma va xristianlaşdırma, Cənubi
ması Azarbaycan xalqının tarixinda
mühüm hadisa oldu. Paytaxti Tabriz Azarbaycanda isa farslaşdırma siyasati
aparılırdı. Rusiya-İran va Rusiya-Osolan va özayini Azarbaycan təşkil edən
manlı müharibələrinin naticəsi olaraq
bu dövbtin hökmdarları qısa müddət ar
zinda Fəratdan Amudaryayadak böyük
köçürülma siyasati və ahalinin yerdayişbir arazini fəth etdilar. Safavilar döv- masi prosesbri geniş miqyas aldı. Rusiyanın dəstəyi ib azarbaycanlılarm six
latinda ahalinin etnik va mədəni birliyə
malik çoxluğunu Azarbaycan türkbri
maskunlaşdığı Qarabağa, Naxçıvana,
İravan bölgasina İrandan və Türkiyədən
təşkil edirdibr. Azarbaycanlılar dövlatin
ictimai-siyasi hayatmda aparıcı rol oy- iki yüz minadək erməni köçürüldü.
Azarbaycanm yerli ahalisi - azərbaycannayırdı. Bütün saray vazifalari, harbi
komandanlıq, vilayat rəhbərliyi, maliy- lılar isa asrlar boyu məskunlaşdıqları
ya idaralari Azarbaycan əyanlarının
yurd yerbrindan mahrum oldular. Əsrin
30-cu illarindan başlayaraq Rusiyadan
alinda idi. Şahm saraymda, orduda va
diplomatik yazışmada ümumxalq da- Azarbaycana rus tariqatçibrinin köçünışıq dili olan Azarbaycan dili hökm rülməsi başlandı. Bu köçürülmalar impesürürdü. Şeirlarini yalnız doğma Azar
riyanın canub sarhadlarinda dayaq
mantaqalari yaratmaq, ruslaşdırma va
baycan türkcasinda yazan Şah İsmayıl
Azarbaycan dilinin inkişafı va zanginləş- xristianlaşdırma siyasati aparmaq, canubda va şimalda yaşayan azarbaymasinda böyük rol oynamışdır. Ana
canlılarm etnik birliyina zərbə vurmaq
dilinda yazan çoxsaylı şairlarin (Süruri,
maqsadi güdürdü. Lakin bütün bunlar
Qasimi, Şahi, Habibi və b.) yaradıcılığı
azarbaycanlıların etnik özünüdərkində har iki bölgada yaşayan azarbaycanmühürn yer tutmuşdur. Azarbaycan
lılarm madani, ticarat-iqtisadi alaqalarini kasa bilmadi.
ədəbi-bədii dilinin yüksəlməsində, onun
etnik və ictimai funksiyasımn artmaÖlkada ruslaşdırma siyasatinin hasında 16 asrin görkamli lirik şairi Füzu- yata keçirilmasina baxmayaraq hamin
linin misilsiz rolu olmuşdur. Azərbaydövrdə vahid Azarbaycan adabi dilinin
canlıların markazbşdirilmiş dövlat çar- va madaniyyatin mövcudluğu azarbay-

canlilarin millat kimi formalaşmasına
takan verdi. 19 asrda Bakida, Tiflisda va
Tabrizda Azarbaycan dilinda nəşr olu
nan qazet va jurnallar xalqda azarbaycançılıq ideyalarinin aşılanması, özüniidark hisslarinin giiclanmasi masalalarina xidmat etmişdir. Onu da qeyd etmak vacibdir ki, 19 asrin istar Azarbay
can va istarsa da rus matbuatmda “ Azar
baycan dili” va “ azarbaycanlilar” ifadalari geniş yer almaqda idi. Görkamli alim
va miitafakkir M.Kazim bay Azarbaycan
dilinin qrammatikasına hasr olunmuş
asarinda (Kazan, 1839 va 1846) xalqm
dilini va adını bildirmak üçün mahz bu
ifadalardan geniş istifada etmişdir.
Keçən asrda olduğu kimi 19 asrda da
Azarbaycan dili va Azarbaycan madaniyyatinin qonşu xalqlara giiclii tasiri
olmuşdur, Görkamli fransız coğrafiyaşünası va sosioloqu E.Reklünun (18301905) azarbaycanlilar haqqmda dediyi
aşağıdakı sözbr bunun parlaq siibutudur: “ Canubi Qafqazda yaşayan azar
baycanlilar Qafqazm heç bir xalqına xas
olmayan keyfıyyatbra malikdir. Bela
nadir səmimiyyətə, yalandan, tamahdan
uzaq olan, düzgünlüya, haddan artıq
mehribanlığa və qonaqparvarliya yalnız
onlarm arasmda rast gəlmək mümkündür. Azarbaycanlilar Qafqazda madaniy
yat yayanlar hesab olunurlar. Azarbay
can dili Qafqazm miixtalif xalqlan ara
smda vasitaçi rol oynayir” .
Azarbaycanhlarm milli şüurunun
yüksak saviyyaya qalxmasmda, azarbaycançılıq ideyasmm geniş miqyasda tabliğ
olunmasmda 19 asr Azarbaycan mütəfakkirlari, yazıçıları, şairbri, filosoflan va
maarifçilari müstəsna rol oynamışlar.
A.Bakıxanov, M.Ş.Vazeh, M.Kazim bay,
H.Zardabi, M.F.Axundzada (Axundov),
S.Ə.Şirvani, M .Ə .Sabir va b. xalqm
dilinin, milli mədəniyyətinin, incasanatinin inkişafmda, mütaraqqi ideyalarm
tabliğinda, Azarbaycan dilinin ictimai
funksiyasının yüksalmasinda böyük xidmatlari olmuşdur. 19 asrda Azarbaycan
da geniş yayılmış xeyriyyaçilik hərəkatı
da xalqm milli şüurunun, özünüdərk
hisslarinin yüksəlməsinin tazahürü idi.
Azarbaycan milli burjuaziyasinm va
azarbaycanhlarm millat kimi formalaşması mahz bu dövrə tasadüf edir. 70-ci
illarda Bakida milli teatrm yaranmasi,
Şuşada, Naxçıvanda va Şakida teatr
tamaşalarmın qoyulmasi xalqm özünüdarkinin güclənməsinə takan verdi.
19 asrin 70-ci illarindan başlayaraq
kapitalist münasibatlarinin süratla

inkişafı ahalinin sosial tərkibinə da
tasir etdi, Azarbaycanm milli burjuaziyası formalaşdı. Bütün bunlar inteqrasiya va konsolidasiya proseslarina öz
tasirini göstərdi. Vahid ümumxalq
Azarbaycan adabi dili yüksək marhalaya çatdı. Xalq arasmda dil, madani
birlik, özünüdərk va milli manlik hisslari güclandi.
Əd.: Ə f ə n d i y e v О. Azarbaycan Səfəvilər
dövləti. В., 1993; Azarbaycan tarixi. Yeddi cilddə.
С. 3. В., 1999; A ş ur b ə y 1i S.Şirvanşahlar dövbti. B., 2006.
Emil Kərimov

Miiasir etnik durum və
ohalinin etnik tərkibi
Etnik durum. 19 asrin ortalannda
Azarbaycanda kapitalist miinasibatlarinin təşəkkülü Azarbaycan millatinin
formalaşması üçün alverişli zamin
yaratmış oldu. Camiyyatin sosial strukturunda asaslı dayişikliklar baş verdi:
yeni sosial qruplar - milli burjuaziya,
milli ziyali tabaqasi va fahla sinfi
meydana galdi. Bu dövrda Azarbaycan
adabi dilinin funksional dairasi genişlandi, milli matbuat yarandi, xalqda
milli özünüdərk, özünütasdiq hissbri
xeyli gücbndi. Biitiin bunlar artiq 20
asrin avvallarinadok Azarbaycan millatinin formalaşması prosesinin başa
çatması ila nəticələndi. 20 asrin avvallarinda Rusiya imperiyasında baş vermiş
iisyan va inqilablar, Birinci diinya
müharibəsi, çarizmin siiqutu Azarbay
canda milli-azadliq harakatinm genişlanmasina va naticada müstaqil Azar
baycan Xalq Cümhuriyyatinin yaranmasına gatirib çıxartdı. Cümhuriyyətin
faaliyyat göstardiyi qisa müddat arzinda
(1918-20) Azarbaycanm siyasi va iq
tisadi vaziyyati daşnak Ermanistanmm
harbi tacaviizii naticasinda xeyli ağırlaşsa da, ölkada dövlatçilik va milli qu
ruculuq, iqtisadiyyat va madaniyyat
sahalarinda ciddi demokratik islahatlar
apanldi. M illi siyasatda azarbaycançılıq
ideyası ön plana çakildi.
Aprel işğalmdan (1920) sonra, xüsusila 20-30-cu illarda bolşeviklar partiyasi “ Lenin milli siyasati” ni alda rahbar
tutaraq “ xalqlarm öz miiqaddaratlarmi
tayin etmak hüququ” , “ beynalmilalçilik” , “ biitiin xalqlarm barabarliyi” şüarlarmı irali sürdü. О illarda dil va ma
dani quruculuq, savadsızlığm lağv edilmasi masalalarina aid bir sira tadbirlar

görülsa da, aparilan milli siyasat birtarafli va ziddiyyatli idi. Bir tarafdan
ölkədə yaşayan biitiin xalqlarm “ ba
rabarliyi” , “ milli madaniyyatbrin inkişafı” elan edilir, digar tarafdan isa
kiitlavi repressiyalar hayata keçirilirdi.
20-30-cu illarda Azarbaycan xalqi
özünün on minbrb liberal düşüncali faal
niimayandasini itirdi. Onlarm xeyli hissasi ziyali idi. Aparilan ruslaşdırma si
yasati da etnik duruma, azarbaycançılığa, о cümladan Azarbaycan dilinin
ictimai funksiyasimn inkişafına manfi
tasir göstarirdi. Malumdur ki, keçan
asrin 30-cu illarinda dövlat idaralari va
icra orqanlarmda işlayanlarin çoxu
rusdilli va yaxud qeyri-azarbaycanli idi.
Такса onu qeyd etmak kifayatdir ki,
1939 ilda S S R İ E A Azarbaycan filialinda faaliyyat göstaran 12 elmi tadqiqat
institutu, elmi markaz va muzeylarin
yalniz ikisina azarbaycanlilar rahbarlik
edirdi. Beb vaziyyat milli madaniyyatin
tanazziiliina sabab olurdu. Hamin illarda
ateizm təbliğatı vicdan azadlığına giiclii
zarba vurdu. Dina qarşı kütlavi kampaniya naticasinda minbrb mascid
va başqa ibadatgahlar mahv edildi.
Ateizm pardasi altmda xalq arasmda
1988-92 illərdə Ermənistan ərazisindən azərbaycanlılara qarşı son
etnik təmizləmə siyasəti misilsiz bir
qəddarlıq və vəhşiliklə həyata keçirildi. 250 min azərbaycanlı öz
tarixi vətənlərindən deportasiya olunaraq qaçqına çevrildi. 1988-93
illərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin ölkəmizə hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının
20%-i - Dağlıq Qarabağ və ona
bitişik olan 7 rayonun ərazisi işğal
olundu, 700 minə yaxın soydaşımız
məcburi köçkün vəziyyətinə düşdü.
əsrbr boyu geniş keçirilan, dinla əlaqəsi
olmayan Novruz bayramı va bir sıra
başqa marasimlara qadağa qoyuldu.
İslamaqadarki ibadat yerlari, pirlar,
ocaqlar dağıdıldı. M illi musiqi alatlari
(tar və s.), muğamat qadağan edildi. О
illarda azarbaycanhlarm ənənəvi maddi
mədəniyyəti - milli geyimbr, hatta milli
xörəklər “ keçmişin qalığı” hesab edildi.
Bütün bu tadbirlar xalqlarm məişət va
madaniyyatlarinin “ beynəlmiblləşdirilmasi” , “ ümumi cahatlarin” formalaşdırılması maqsadila görülürdü.
20-ci ilbrin etnik durumunun öyrə-

nilmasinda miihiim ahamiyyat kasb edan
1926 il ümumi siyahiyaalinmasinin materialları dövrün demoqrafik vaziyyatini
real aks etdirmirdi. Bu da о zaman etnos haqqmda elmi nazariyyanin işlanib
hazırlanmaması sababindan va aparilan
milli siyasatin xarakterindan irali galirdi. Burada etnik mansubiyyatla dil mansubiyyati bir-biri ila qarışdırılırdı. Bu isa
ahalinin obyektiv demoqrafik göstəricilarina manfi tasir etmaya bilmazdi.
Tasadüfi deyil ki, ahalinin siyahiyaalinmasmda Azarbaycanda yaşayan
xalqlarm sayi iki variantda - dil va etnik
mansubiyyatlarina göra verilmişdir.
Azarbaycanhlarm iimumi sayma manfi
tasir edan amillardan biri da siyahiyaalma zamam Canubi Azarbaycandan
galmiş minbrb azarbaycanlmm “ fars”
etnonimi altmda verilmasi idi.
Azarbaycanhlarm etnik durumuna
va etnik strukturuna manfi tasir edan
amillardan biri da 20 asrin 40-50-ci illarinda aparilan deportasiya siyasati idi.
1948-53 illarda Ermanistan SSR arazisindaki qadim Azarbaycan torpaqlarmdan Azarbaycan SSR-in aran bolgalarina 100 min azarbaycanlı köçiirüldü.
Əsrlar boyu dağlıq va dağatayi bölgələrda yaşamış bu köçkünlar yeni coğrafı
mühita uyğunlaşa bilmadilar və onlarm
bir qismi halak oldu.
Sovet dövrünün sonraki illarinda da
milli siyasat sahasinda kobud sahvlara,
ayintibra yol verilirdi. 1961 ilda Sov.
İKP-nin 22-ci qurultayı ölkənin kommunizm quruculuğu illarina qadam
qoyduğunu va “ xalqlarm yeni tarixi bir
liyinin - sovet xalqimn” formalaşdığmı
elan etdi. Əslində isa xalqlarm milli zaminda inkişafma vurulan zarbalar davam
edirdi. Hala 1965 ilda ermanilarin iravan
şəhərində taşkil olunmuş mitinqinda
azarbaycanhlarm tarixi vatanlarindan
qovulması, Qarabağm va Naxçıvanm
işğalma dair şüarlar saslanmişdir.
60-ci ilbrin sonu - 80-ci ilbrin avvallarinda totalitar sovet rejiminin hökm
sürmasina baxmayaraq Azarbaycan
xalqimn etnik inkişafı va azarbaycançılıq ideyası üçün geniş perspektivlar
açıldı. Elm va adabiyyatm milli zaminda
inkişafi üçün şarait yarandi. 1978 ilda
qabul edilan Azarbaycan Konstitusiyasina Azarbaycan dilina dövlat dili statusu verilmasi haqqmda ayrica madda
alava edildi. Halbuki о illarda miittafiq
respublikalarm konstitusiyalannm aksariyyatinda beb bir madda yox idi.
Bu dövrdə sovet quruluşu hüdudları

çərçivəsində olsa da respublikada millətlərarası münasibətlər, azarbaycanlıların va başqa xalqlarm milli madaniyyəti va sosial inkişafı respublika rahbarliyinin diqqət mərkəzində idi. Azsaylı
xalqların madaniyyat sahasinda nailiyyatlari buna misal ola bilar.
Müstəqillik illarinda Azarbaycan xalqında özünəqayıdış, özünüdərk meyilbri
gücbndi, milli manlik şüurunun yüksalməsində yeni marhalə başlandı. M illi
dəyərlərin, madaniyyatin, adat va ənanəbrin inkişafı üçün geniş şərait
yarandı. 1993 ildə H.Ə.Əliyevin res
publikaya qayıdışı va onun prezidentliyi
illərində tıər sahədə olduğu kimi
milbtlərarası münasibatlar sahasinda da
böyük dəyişikliklər baş verdi, yeknəsək,
stereotip baxışlara son qoyuldu, fıkir
müxtalifliyi formalaşdı. M illi ideologiya, azərbaycançılıq va dövbtçiliyin
inkişafı istiqamətlərində mühüm addımlar atıldı. Xalqın öz milli madəniyyatinə,
tarixina, adat-ənənələrinə maraq gücbndi. Diaspor ib əlaqələr genişbndi.
M illi qarşıdurma cəhdlarinə son qoyul
du. Xalqda ərazi bütövlüyü, milli mənafe hissbri özünü daha qabarıq büruzə
vermaya başladı.
Etnik tərkib. Azarbaycan Respublikasmın ahalisi mürakkəb etnik tarkiba
malikdir. Burada 100-dan artıq etnosun
nümayəndəsi yaşayır. Ölkənin asas
ahalisini (90%-dən çoxunu) azarbaycan
lilar taşkil edir. Onlann sayı 8 mln.-a
yaxmdır. Taxmini hesablamalara göro
bu gün dünyada 50 mln.-dan artiq azar
baycan lı yaşayır. İran, Gürcüstan və
Dağıstanda yığcam halda yaşayan
milyonlarla azarbaycanlı bu yerlarin
qadim sakinbridir. Такса İranda 30 mln.
azarbaycanlı yaşayır. 20 asrda indiki
Ermanistan ərazisindən dafalarb deportasiya olunmuş yüz minlarb azarbaycanlı
da oranın köklü ahalisi idi. M D B məkanmda - Rusiya, Orta Asiya respublikaları, Qazaxıstan, Ukrayna və s., həmçinin Avropa və Amerika qitəbrinda
müxtalif dövrlarda Azarbaycandan köçmüş xeyli azarbaycanlı yaşayır.
Azarbaycanhlarm dili türk dilbrinin
cənub-qərb va yaxud oğuz qoluna aid
dir. Bu dil türk, türkmən, qaqauz va
Krım tatarlarının dilinə çox yaxmdır.
Azarbaycan dili tarixan nainki ölka
daxilinda, hatta biitiin Qafqazda va Ön
Asiyada yaşayan xalqlar arasmda ünsiyyat saxlamaq üçün vasitaçi dil rolunu
oynamışdır. 19 asr Avropa va Rusiyanın görkamli yazıçı va səyyahları

(E.Reklü, A.Bestujev-Marlinski, F.Bodenştedt, M. Lermontov və b.) Azar
baycan dilinin regionda oynadığı rolu
barədə yüksək fikirlar söylamişbr. Rus
yazıçısı A.Bestujev-Marlinski yazırdı
ki, Canubi Qafqaz diyarınm Azarbay
can dili türk dilindən az fərqlənir va
Avropanı fransız dili ib gazmak miimkün olduğu kimi, bu dillə da biitiin Asiyanı başdan-başa gazmak olar.
Azarbaycanhlarm ölkada yaşayan
xalqlar arasmda birlaşdirici rol oynaması xüsusila vurğulanmalıdır. Şübhasiz ki,
bu fenomen azarbaycanhlarm milli
mentalitetindan, xalqlarm madaniyyatlarina tolerant miinasibatindan irali galir.
Azarbaycanhlardan başqa respubli
kada bir sira azsayli xalqlar va milli
azlıqlar maskunlaşmışdır. Bunlar hindAvropa dillari ailasinin Iran dilbri qrupuna daxil olan tatlar, talışlar, kürdlar,
dağ yəhudibri, Qafqaz dilbri ailasinin
Şərqi Qafqaz (Dağıstan) qrupunun
avar-and-sez yarimqrupuna daxil olan
lazgilar, avarlar, udilar, saxurlar, “ Şahdağ qrupu” xalqları (xinahqlilar, buduqlar, qnzlar), Qafqaz dilbrinin kartvel qrupuna daxil olan va gürcü dilinin
ingiloy lahcasinda damşan ingiloylardır.
Bundan başqa Azarbaycanda 19 asrin
30-cu illarinda gəlmiş va şərqi slavyan
dilbri qrupuna daxil olan ruslar, hamçinin keçan asrin 50 60-ci illarindan
Ahıska (Mashati) türkbri maskunlaşmışlar. Ərazi birliyi, oxşar ictimai-iqtisadi, coğrafi va tarixi şarait azərbaycanlıların va azsayli xalqlarm məişət
və madaniyyatlarinda, adət-ananələrinda ümumi cəhətlərin formalaşmasma
sabab olmuşdur. Şiibhəsiz ki, burada
xalqlar arasmda gedən intensiv ticarətiqtisadi va etnomadani alaqalar da az rol
oynamamışdır.
Tarix boyu Azarbaycanda yaşayan
xalqlar arasmda milli münasibatlar
ahangdar, öz dinc axarı ila getmiş, etnik
münaqişələr və gərginlik üçün zəmin
olmamışdır. Burada xalqlarm ananavi
məişət və madaniyyatlarindaki ümumi
va spesifık cahatlar six vahdatda olub
bir-birini tamamlayır. Bununla yanaşı
har bir xalq sayından asılı olmayaraq
spesifik, lokal madaniyyata malikdir.
Respublikada faaliyyat göstaran mada
niyyat markazlari bu xalqlarm milli
adat-ananabrinin dirçalişi, qorunub
saxlanması sahəsində böyük rol oynayir. Bu xalqlar respublikanm siyasi-ictimai hayatında faal iştirak edirbr.
T a l ı ş l a r (76,8 min nafar, 1999)

yığcam halda respublikanm canub bölgasinda - Astara, Lankaran, Masalli va
Lerik rayonlarmda yaşayırlar. Dini
mansubiyyatlarina göra müsalmandırlar.
Onlarm etnogenezinda Atropatenada
yaşamış kadusi tayfalan miihiim rol oynamışlar. Bu barada Strabonun “ Coğrafiya” smda da bahs olunur. Ənanavi maşğuliyyatlari əkinçilik va maldarlıqdır.
Keçmişda asas təsərrüfat sahalarindan
biri da çaltikçilik olmuşdur.
T a t l a r (10,9 min nafar, 1999).
Əsasan, Davaçi, Quba, İsm ayıllı və
Şamaxı r-nlarmda maskunlaşmışlar.
Dini mansubiyyatlarina görə miisalmandırlar. A.Bakıxanovun və b. tədqiqatçılarm fikrina görə tatlarm acdadları
Azarbaycana 4-6 əsrlərdə Sasani şalıları
tarafmdan köçürülmüşdü. Tatlarm ana
navi maşğuliyyati akinçilik və bağçıhqdır.
Xalçaçılıq sanati geniş yayılmışdır. Aibmaişat münasibatlari taxminan azərbaycanlılarda olduğu kimidir.
K ü r d l a r (13 min nəfər, 1999) erməni işğahnadək, asasan, Laçın va Kalbacar rayonlarında yaşamışlar. Hazırda
onlar Azarbaycanm bir çox rayon va
şəhərlərində məskunlaşmışlar. Kürdlar
Azarbaycana, asasan, 16 asrda Osmanlıİran müharibələri dövründə gəlmişlər.
1813 il Gülüstan va 1828 il Türkmançay
müqaviblari naticasinda da kürdlarin
Azarbaycana miqrasiyasi artmışdır.
Ənanavi maşğuliyyatlari maldarlıq (xüsusila qoyunçuluq) olmuşdur. 19 əsrin
sonlarından oturaq hayat tarzina keçmakla alaqadar olaraq kürdbrda əkinçilik da inkişaf edir. Toxuculuq, xüsusila
xalçaçılıq, habela başqa sənət sahələri
da geniş yayılmışdır.
Y a h u d i l a r (8,9 min nafar, 1999).
Azarbaycanda yaşayan dağ yahudilari
Quba rayonundakı Qırmızı Qasabada,
Oğuz rayon markazinda va Bakıda maskunlaşmışlar. Qırmızı Qasaba onlarm
yığcam halda yaşadığı an böyük yaşayış
məntaqəsidir. 1999 ilda Azarbaycanda
aparılmış əhali siyahıyaahnmasmda on
lar Avropa yəhudilərinin (aşkenazi) tarkibində verilmişdir. Vaxtib öz tarixi vatanbrini tərk edib İrana galan dağ yəhudilari burada tat dilini mənimsəmiş,
iudaizm dininin asas mahiyyatini isə
saxlamışlar. Şimali Azarbaycana Sasanilar dövründə köçürülmüşbr.
19 əsrin əwəllərindən Azarbaycanda
məskunlaşmış Avropa yahudilarindan
fərqli olaraq dağ yəhudilərinin dini baxışlarma bütparastliyin, sonralar isa islamm təsiri olmuşdur. On Jar azərbay-

canlıların bir çox adat-ananalarini manimsəmişlər. Dağ yahudilarinin ananavi
maşğuliyyati əkinçilik, xırda ticarət, to
xuculuq va sanatkarlıq olmuşdur.
Avropa yahudibrinin Azarbaycana
miqrasiyasi Rusiya, Ukrayna, Belarus
va Polşadan 19 asrin avvallarindan başlanmışdır. 19 asrin 70-ci illarindan neft
sanayesinin inkişafı ib alaqadar onlarm
Bakiya miqrasiyasi artir. Avropa yahu
dibrinin aksariyyati şəhərlərdə (xüsusila
Bakida) məskunlaşmışlar.
L a z g i l a r in (178 min nafar, 1999)
aksariyyati respublikanm Qusar rayonunda yaşayır. Quba, Xaçmaz, İsmayıllı va Qabala rayonlarmda da lazgi
kandlari var. Mütaxassislarin fikrinca,
lazgilarin acdadlarindan biri qadim alban
tayfası olmuş leqbrdir. Dini mansubiyyatlarinə göra müsəlmandırlar. Ənanavi maşğuliyyatlari akinçilik, maldarlıq
va sanatkarlıqdır (toxuculuq, xüsusila
xalçaçılıq, qalayçılıq, keçaçilik və s.).
S a x u r l a r (15,9 min nafar, 1999)
respublikanm Zaqatala, Qax va Balakan rayonlarmda məskunlaşmışlar.
Saxurlar Qafqaz Albaniyasmm qa
dim sakinlarindan biridir. 15 asrda saxur
lar Canubi Dağıstanı tark edarak Azar
baycanm akinçilik üçün yararli olan torpaqlarında maskunlaşmışlar. 19 asrin ortalannadak tlisu sultanlığmm tarkibinda
olmuşlar. Hamin dövrdən başlayaraq
onlarm azarbaycanlilarla etnik-madani
va ticarat alaqalari güclanmişdir. Saxurlar
etnik baxımdan azarbaycanlılara çox yaxmdırlar. Ənanavi maşğuliyyatlari maldarlıq va akinçilikdir.
A v a r l a r (50,9 min nafar, 1999)
respublikanm Balakan va Zaqatala ra
yonlarmda yaşayırlar. Bir sıra imiallifbrin fikrina görə Plininin yazdığı didoylar
miiasir avarlarm acdadlarıdırlar. Azar
baycana 15-17 asrbrda Dağıstandan galmişlar. Avar dilinin ansux şivəsində
danışırlar. Dini mansubiyyatlarina görə
müsalmandırlar. Ənanavi məşğuliyyatlari
maldarlıq, akinçilik va sanatkarlıqdır.
U d i l a r (4,2 min nəfər, 1999) Qəbələ r-nunun Nic kandinda va Oğuz
rayonunun eyniadlı markazinda yaşayırlar. Nic kandi udilarin an iri yaşayış maskanidir. Burada 3,8 min udi yaşayır.
Azarbaycanm qadim yerli xalqlarmdan
biridir. Udilar haqqinda hala Herodot,
Plini va Strabonun əsərlərində malumat
verilmişdir. Qafqaz Albaniyasmda yaşamış utilarin varislaridirbr.
Əsrlar boyu aparilan siyasat natica
sinda udilarin bir hissasi (Nic kandi) er-

manilar tarafmdan qriqorianlaşdırılmış,
digar hissasi isa (Oğuz) gürcü pravoslav
kilsəsinin tasirina maruz qalaraq gürcülaşdirilmişdir. Ənanavi masğuliyyatlari
akinçilikdir. Keçmişdə ipəkçilik, sənətkarlıq (ağacişlama, toxuculuq və s.) geniş yayılmışdı.
Tarixi-etnoqrafık adabiyyatda “ Ş a h dağ q r u p u x a l q l a r ı ” adı altm
da malum olan xmalıqlılar, qrızlar va
buduqlar Quba rayonunda Şahdağm
ataklarinda yerlaşan kəndlərdə maskunlaşmışlar. Xm alıqlılar yalnız Xmalıq
kandinda yaşayırlar. Buduqlar asas etibarila Buduq, qrızlar isa Qrız kandinda
yaşayırlar. Qrızlar va buduqlar bir neçə
ətraf kəndlərdə də məskunlaşmışlar.
Təxm. hesablamalara göra, xmalıqlılarm sayı 2,5 min, buduqlarm sayı 15 min,
qrızların sayı isa 2 min nafardir. Hələ 19
əsrin 40-cı illarinda buduqların va qrızlarm bir hissasi Azarbaycanm düzən
rayonlarma köçarak oba tipli yaşayış
maskanlari salmışlar. Bu xalqlarm asas
məşğuliyyəti qoyunçuluqdur.
A h ı s k a ( M a s h a t i ) türklar i n i n (43,4 min nəfər, 1999) Azarbay
cana ilk böyük qrupu 1958 ildə galmişdir.
Bunlar 1944 ilda tarixi vətənləri olan
Axalsıx, Adıgün, Axalkalak (Gürcüstan)
va b. qonşu rayonlardan Orta Asiya va
Qazaxıstana sürgün edilmiş Ahıska
türklari idi. 1989 il Farqana hadisəlarindan sonra Azarbaycana Ahıska türklarinin ikinci miqrasiyasi başlandı. Azarbaycanlılarla manşaca bir kökdən olmaları, iimumi dil, adət və ənanələrdə yaxmlıq
onlarm Azarbaycanda adaptasiyasma
alverişli zamin yaratmışdır. Ənanavi
maşğuliyyatlari bağçılıq va əkinçilikdir.
Saatlı, Sabirabad va Beylaqan rayonla
rmda onlar asas etibarila pambıqçılıqla
məşğul olurlar.
İ n g i l o y l a r (14,9 min nəfər,
1999) dini mansubiyyatlarina göra xris
tian (gürcü pravoslav kilsəsi) va müsəlman ingiloylara ayrılırlar. Müsalmanlar
Zaqatala rayonunun Əliabad, Mosul va
Balakan rayonunun İtitala kəndlərində,
xristian ingiloylar isa Qax rayonunun 9
kandinda yaşayırlar. Qadimda onlarm
yaşadıqları arazi Kambisena (Ereti) adlamrdi va asas ahalisi ingiloylarin acdadlari hesab olunan er va qel tayfalarindan ibarat idi. Burada Alban kilsasi
faaliyyat göstərirdi. Ingiloylarin bir his
sasi sonradan zorla gürcüləşdirilmiş al
ban tayfalarmin qahqlandir. ingiloyla
rin ananavi məşğuliyyətləri akinçilik,
bağçılıq va qismən da maldarlıqdır.

Keçmişda baramaçılıq va çəltikçilik geniş yayılmışdı.
R u s l a r m (141,7 min nafar, 1999)
Azarbaycana galmasi, asasan, 19 asrin
30-40-ci ilbrina - Şimali Azarbaycanm
Rusiya tərafından işğalından sonraki
dövrə tasadüf edir. Azarbaycanda müstamlakaçilik siyasatini müvaffaqiyyatla
hayata keçirmək üçün Rusiyamn markazi quberniyalarmdan Qafqaza, о
cümladan Azarbaycana m inbrb rus
köçürüldü. Onlar asas etibarila rasmi rus
pravoslav kilsasi tərəfindən taqib edilan
tariqatçilərdan (duxoborlar, molokanlar, subbotniklar va b.) ibarat idi. ilk rus
kandlari 19 asrin 30^10-ci illarinda Lan
karan (Prişib, Nikolayevka, Astraxanovka), Şamaxı (Xilm illi, Maraza) va
Quba (Altıağac va s.) qazalarmda salmdi. Ruslarm Azarbaycana va xiisusila
Muğana galmasinin ikinci marhalasi 20
asrin 20-ci ilbrina tasadüf edir. Hazirda
ruslarm aksariyyati şəhərlərdə yaşayır.
E r m a n i l a r (120,7 min, 1999),
asasan, Qarabağın dağlıq hissasinda
yaşayırlar (taxm. 60 min). Onlarm bu
bölgəyə İran va Türkiyə arazibrindan
kütlavi suratda köçürülməsina 19 asrin
20-30-cu illarindan başlanmışdır. Ermani dili hind-Avropa dillari ailasina
aiddir. Dini mansubiyyatlarina görə
xristian-monofizitdirbr.
Əd.: Народы Кавказа, т. 2, М., 1962; К е 
р и м о в Э. А. Из истории этнографических и
этнических групп Азербайджана в 19 в.
“Азербайджанский этнографический сбор
ник”, в. 3-й, Б. 1977; Беженцы, сост. О р у д ж е в И., Б., 1992; Ə l i y e v Н. Ə. Müstaqilliyimiz əbədidir, 1-ci kitab, В., 1997; K ə r i m o v
E. Ə. Azarbaycanda müasir etnik durum (19201930-cu illar), “Tarix va onun problemləri” № 2,
Baki, 1997; K a r i m o v E. Ə. Azarbaycanda
miiasir etnik durum (1940-1990-ci illar), “Tarix va
onun problemlari”, № 1, 1998; Ermanistanda aparilan etnik tamizlama va Ermanistan silahlı qüvvalari tarafindan Azarbaycanm 20 faiz arazisinin
işğalı naticasinda yaranmış bir milyonadak qaçqm
va macburi köçkünlar haqqmda malumat (1988—
2005-ci illar). B., 2005.
A r if Abbasov, Emil Kərimov

T arixi-etnoqrafik
bölgələr
Tarixi-etnoqrafik baximdan Azar
baycan Qafqazm an maraqli yerlarindan
biridir. Ölkənin özünamaxsus ictimai-iqtisadi, tarixi inkişaf xiisusiyyatlari, bura
da gedan etnik va madani-maişat proses
bri Azarbaycan xalqimn vahid mada-

niyyətinin formalaşmasını şartlandiran
sabablardandir. Bu, həm da asrlar boyu
respublikanm ayrı-ayrı bölgələri arasm
da six ticarat, iqtisadi, təsərrüfat va madani əlaqələrin naticasidir.
Azarbaycanm har bir tarixi-etnoqrafik bölgasi ümumazarbaycan tarixinin
və mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Ta
rix boyu bölgələr bir-biri ib six vəhdətda olmuş va onların qarşılıqlı tasiri va
zanginləşməsi nəticəsində ölkada vahid
ananavi madaniyyat formalaşmışdır.
Azarbaycanm iqtisadi, tarixi va təbii-coğrafı bölgaləri, ümumiyyatla birbirinə uyğun galir. Bu cahatdan tarixietnoqrafik bölgalar da istisna deyil. La
kin bu о demək deyil ki, Azarbaycanm
başqa sahələr üzrə rayonlaşdırılması
bütün tarixi-etnoqrafik bölgələrlə üstüsta düşür. Bu, xüsusilə Qarabağ va
Qarb tarixi-etnoqrafık bölgələrinə aid
dir. Malumdur ki, fiziki-coğrafı va tarixi
baxımdan Qarabağ böyük bir ərazini
əhatə edir. 19 əsr Azarbaycan tarixçisi
Mirzə Camal Cavanşir Qarabağinin fıkrinca, bölgənin sarhədbri müasir Azar
baycanm qarb hissasini va şarqda Kürla
Arazın qovşağında yerlaşan torpaqları
ahata edirdi. Qarabağa respublikanm
qarb hissəsinin də aid olmasi coğrafı baxımdan tasdiq edilir. Malumdur ki, Qarabağ düzü Murovdağ va Qarabağ silsilasi ila hamsarhaddir. Bundan başqa Qarabağ yaylasının bir hissasi müasir Ermanistanda yerlaşmişdir. Əsrlar boyu
Azarbaycanm qərbi ila Qarabağ arasm
da intensiv etnomadani prosesbr getmişdir. Eyni zamanda Qarabağla Qarb
bölgasi arasında fərqlər də mövcuddur.
Bu, özünü ananavi maddi mədəniyyətdə
və tasərrüfat məişətində göstərir. Ona
göra da Qərb bölgasi müstaqil tarixi-etnoqrafik bölga hesab olunmalıdır.
Taxm. eyni sözlari Şirvan bölgəsi haq
qmda da demak olar. Malumdur ki, or
ta əsrlərdə Şirvanın tarixi sərhədləri
qarb va şimal istiqamatlarinda böyük bir
arazini ahata edirdi (Şəki, Ganca, Darband). Lakin burada da tarixi arazilar
müasir etnoqrafik bölgələrb üst-üsta
düşmür. Maişat va mədəniyyatdə lokal
cahatbrin formalaşmasında da bir sira
xüsusiyyətlər mövcuddur. Bu, har bir
bölgədə konkret formada tazahiir edir.
Lokal özünamaxsusluq yaşayış maskanbri va ev tiplarini, ümumiyyatla, maddi
madaniyyatin bütün sahalarini, tasarrüfat maişatini va manavi hayati ahata
edir. Farqli cahatlar milli geyim, ananavi
yemaklar va naqliyyat vasitalarinda da

mövcuddur. Ümumilikdə isa azarbay
canhlarm milli mədəniyyətində yığcamlıq va bütövlük mövcuddur. Bu ümumi
va vahid madaniyyat bölgalardaki miixtaliflikla vahdatdadir va onlar bir-birini
tamamlayir. Lokal farqlar respublika
nm etnik cahatdan mürəkkəb tarkibli
olmasindan irali galir.
Qeyd etmak lazimdir ki, ictimai-iqtisadi amillarla yanaşı coğrafı mühitin da xal
qm həyat tarzina böyük tasiri olmuşdur.
Azarbaycan arazisi tarixi-etnoqrafik
baxımdan şərti olaraq 9 bölgəyə ayrihr:
Şirvan (Ağsu, Ağdaş, Şamaxı, İsmayıllı,
Göyçay, Ucar, Qobustan, Kürdəmir,
Hacıqabul, Zardab rayonları); Naxçivan
(Culfa, Ordubad, Kangarli, Şahbuz, Şarur, Sadərək, Babak rayonları); Şəki-Zaqatala (Qax, Balakan, Şaki, Zaqatala,
Oğuz, Qabala rayonları); Quba-Xaçmaz
(Quba, Xaçmaz, Davaçi, Qusar, Siyəzan, Xızı rayonları); Lənkəran-Astara
(Lankaran, Astara, Lerik, Yardımh,
Masallı rayonları); Abşeron; Qarabağ
(Şuşa, Xocalı, Xocavand, Tartar, Ağcabadi, Yevlax, Barda, Füzuli, Cabrayıl,
Ağdam rayonları); Mil-Muğan (Saatlı,
Sabirabad, Salyan, Calilabad, Neftçala,
Bilasuvar, İmişli, Beybqan rayonları);
Qərb bölgəsini şərti olaraq iki yarımbölgaya ayırmaq olar: Ş i m a l - Q a r b
(Qazax, Daşkasan, Tovuz, Goranboy,
Gadabay, Samux, Xanlar, Ağstafa,
Şamkir) va C a n u b - Q a r b (Laçın,
Zəngilan, Qubadlı, Kalbacar rayonları). Şimal-Qarb yarımbölgasinin bir
hissasi - Şəmkir, Samux, Xanlar va Go
ranboy rayonları keçmişda - Gancabasarın, Canub-Qarb yarımbölgasina daxil
olan rayonlar isa (Qubadlı, Laçın, Zangilan, Kalbacar) Zangazur mahalmm bir
hissasini təşkil edirdi.
Şirvan bölgəsi eyniadlı tabii-iqtisadi
bölga ila üst-üsta düşür. Böyük Qafqaz
dağlarının canub-qarb ataklarini va Şirvan düzünü əhatə edir. Azarbaycan etnoqrafıyasmı özündə qabarıq aks etdiran bölgələrdən biridir. Maddi va mana
vi madaniyyati, ictimai maişati va s. görə
bölga özünamaxsus xüsusiyyatlara ma
likdir. Bura sənətkarlıq va ticarat markazi kimi da məşhur idi. Ticarat yollannm qovşağmda yerbşan Şirvanda inkişaf etmiş əkinçilik, bağçılıq va maldarlıq
da geniş yayılmışdı. Şirvan-Abşeron
memarlıq məktəbinin xüsusiyyətləri öz
aksini bir sira ictimai tikilibrda va yaşayış evlarinda tapmışdır. Dağatayi Şirvanla düzan Şirvanın maskan va evlari
arasmda böyük fərqbr olmuşdur. Ya-

şayış maskanlari öz planına görə nizamsız, dağınıq va kom halında salınmışdır.
Keçmişda bölgada yaşayış maskanlari
oba, danga, kand və binə adları ila ma
lum idi. Oturaq ahalinin daimi yaşayış
yeri kandlar idi. Maldarlar isa oba va binalarda yaşayırdılar. Düzan rayonlarda
torpaq şoran va sulu olduğu üçün evlar
bünövrəsiz tikilirdi. Ağac materialları
burada həmişə azlıq taşkil etdiyindan
bölganin bu hissasinda asas etibarila
“ torpaq ev” , “ əkraşlı ev” , “ çovustan” ,
“ şirvani” , “ səlyani” (“ pasanah ev”) va
“ bağdadi ev” tipbri yayılmışdı. Qarğı,
avar, çiy karpic asas tikint' materiali
sayılırdı. “ Salyani evlar” kürsülü va ya
kürsüsüz tikilir, “ şirvani evlarin” damlari isa ikiyamach olurdu. Dağlıq
Şirvanda evlarin aksariyyati çaydaşından va çiy karpicdan olduğundan har
8-10 daş cərgəsindən sonra divar boyu
möhkəmlik üçün xüsusi ağac katilbr
qoyulurdu. Xalq memarhq xüsusiyyatlərinə görə Basqal, Lahıc, Mücü evlari
xüsusila farqbnir. Bu kandlarda əsas ev
tipi “ katilli ev” dir. “ Siyirmə evlər” də
tikilirdi. Bir sıra kəndlərdə ikimərtəbəli
evlar “ alt-üstlü ev” adlanır. Burada ikimartabali binalarm birinci martabasi bir
qayda olaraq təsərrüfat maqsadila istifada edilir. Evlarin çoxu çaydaşındandır.
Yaşayış məntəqələri о cümlədən, mahallalar (xüsusila Lahıcda) ahalinin asas sanət sahələrinə uyğun planlaşdırılmışdır.
Burada keçmişdə eyvanların çoxu şabaka
ila bağlanırdı. “ Çovustan” va “ salyani evlar” qamışlıqla zangin olan Şirvan diizünda, “ bağdadi evlar” meşaatrafı kandlarda, “ daxal evlar” isa dağətəyi kandlarda yayılmışdı.
Azarbaycanhlarm ananavi milli geyimlarinin formalaşmasında Şirvanm
rolu böyük olmuşdur. Burada yaşayan
ahali öz milli geyimlarini əsrlərb saxlamış va zanginbşdirmişdir. Qadın geyimlarindan “ bütöv” va “ bəhbli arxalıq” ,
“ takband” , Lahıcda “ birtarafli” və “ ikitarafli” (biryaxalı, ikiyaxalı) arxalıqlar
geniş yayılmışdı. Talıstanda isa “ quppalı” (düymali) va “ aşırımlı arxalığa” daha
tez-tez rast galmak olardı. Şirvanda çuxa “ büzmali” (kəmərçin) va “ gahlı”
variantlarda yayılmışdır. Bölgada, adatan, yaxası “ oymalı” arxalıq geyardibr.
Qadm geyimlari içarisinda “ çaxçur” da
qeyd olunmahdır.
Şirvan öz bölgə yemakbri ila da farq
bnir. Süd məhsullarından “ kasamas”
geniş yayılmışdı. Şamaxı mütakkasi va
Şirvan qatlaması da qeyd olunmalıdır.

Şirvan Azarbaycanm qadim sanatkarlıq markazbrindan biridir. Burada
misgərlik, toxuculuq, о cümladan xalçaçılıq, ağacişlama, dulusçuluq çox inkişaf etmişdir. Quba-Şirvan xalçaçılıq
məktəbinin Şirvan qrupuna daxil olan
“ Maraza” , “ Qobustan” , “ Şirvan” , “ Kürdamir” , “ Şilyan” , “ Çuxanlı” , “ Bico” ,
“ Sor-sor” , “ Hacıqabul” xalça kompozisiyaları respublikadan uzaqlarda da məşhurdur. Xovsuz xalçalardan zili də geniş
yayılmışdır. Toxuculuq markazbrindan
biri da Basqal kəndi olmuşdur. Burada
keçmişda ipak parça istehsalı - şarbaflıq
inkişaf etmişdi. Məşhur “ heratı” kalağayıları da Basqalda toxunardı. Bir qayda
olaraq, bu sənətb kişilar məşğul olurdular. Kalağayıdan başqa burada humayun
ağı, tafta, qanovuz da toxunardı.
Lahıc ustalarınm istehsal etdiyi mis
qablardan Qafqazda va bazi Şarq ölkəbrinda geniş istifada olunurdu. Misi Lahıca, adatan, çarvadarlar gatirardi.
Heyvandarlıqda qoyunçuluq tasarrüfatı başlıca yer tutur. Yüksak at mahsulu veran Şirvan qoyunu da xalq seleksiyası yolu ila burada yetişdirilmişdir.
Naxçivan bölgəsi Qafqazda an qadim
madaniyyat markazbrindan biridir.
Coğrafi mühit va ictimai-iqtisadi şərait
yerli ahali arasmda lokal tarixi-etnoqrafik xüsusiyyatlarin formalaşmasma səbab olmuşdur. Canubi azarbaycanhlarla
yaxmhq onlarm madaniyyat va məişətina qarşılıqlı tasir etmişdir. Naxçıvanda
yaşayış məntəqələrinin aksariyyati çayların va suvarma kanallarınm sahilbrinda yerlaşir. Azarbaycanm har yerinda
olduğu kimi burada da kəndlər mahalləlara bölünür. Keçmişdə burada da patronimiya prinsiplari asas yer tuturdu.
Həyətlərin plan-strukturu sosial-iqtisa
di, coğrafı mühit və aila-maişat miinasibatlarilə bağh olmuşdur.
Düzan yerlarda, adatan, evlarin aksa
riyyati möhrədən idi. Bölgədə meşə sahalarinin azlığı tikintidə ağac materiallarmdan istifada olunmasmı xeyli məhdudlaşdırmışdır. Düzan rayonlarda hayatbrin aksariyyati kvadrat formasmdadır. Dağ kandlarinda hayat tipli evlar iistünlük taşkil edir. Burada yaşayış məntaqalari nizamsız va kom halında salınmışdır. Naxçıvanda asas ev tiplari yerüstü “ qaradam” va “ otaq ev” (“ otaqlı
ev” ) olmuşdur. Bayırdan və içəridən
plan quruluşuna göra bela tikililar adi
evlari xatırladır. Çox zaman damlarm
üstünda köşk tikilirdi. Naxçıvanda geniş
yayılmış ev tiplərindən biri də “ otaq

ev” dir. Bu tip evlar Naxçivan xalq yaşayış evbrinin inkişafı tarixinda sonrakı
marhalani taşkil edir. Bela evlar 1-2 mərtabali olur və möhrə, yaxud karpicdan
tikilirdi. Bu evlarin geniş pancaralari
olur. Tadrican “ otaq ev” larin qarşısında
eyvan va sakilar meydana çıxmağa başladı. İkimartabali “ otaq ev” brin birinci
martabasi, adatan, təsərrüfat maqsadbrina xidmat edirdi. Naxçıvanda “ tabrizi
ev” tipi da geniş yayılmışdı. Beb tikililar
öz memarlıq xüsusiyyatlarina göra Azar
baycanda olan başqa ev tiplarindan asas
etibarila iki hayatin - “ bayir hayat” (bi
run) va “ iç hayat’’in (andarun) olmasi ib
farqlanirdi. Azarbaycanm başqa bölgalarinda olduğu kimi burada da maldar
lar arasmda müvəqqəti tikililar (“ ağ çadir” va yaxud “ qanafli çadır” va s.) geniş
yayılmışdı. Dağ kandlarinda evlarin ak
sariyyati çaydaşmdan tikilmişdir. Evin
möhkam olmasi üçün divarlarm arasina
xüsusi ağac - “ qatla” qoyulurdu.
Şaharlar Naxçivan memarhq maktabina xas olan xüsusiyyətlərinə göra farq
bnir. Ordubadın məşhur “ xarpişta” evlari xüsusilə qeyd olunmahdir. Burada
birinci martabadaki planda düzbucaqlı
olan va bişmiş karpicdan hörülan xüsusi
dahlizlar mürəkkəb konstruksiyaya ma
likdir. Ordubad evlari, adatan, bir cargada hayatin perimetri üzrə planlaşdırılmışdır. Həyətlərdə yerləşən məşhur Or
dubad çeşmələri - yeraltı su anbarları
3-4 m darinlikda olur.
Maddi madaniyyatin başqa sahalarinda da, о cümlədən yeməklərdə, geyimlarda (küləcə, katibi, arxalıq va s.)
mahəlli xüsusiyyatbr bu günadak saxlanılmaqdadır.
Damya akinçilikla yanaşı suvarma
əkinçiliyi və xüsusila meyvaçilik mühüm
yer tutur.
Ailə-məişət münasibətbrində öziinəməxsus cahatbr qorunub saxlamlmışdır.
Sanatkarlıq sahəlarindən toxuculuq
(Naxçivan cecimlari), xüsusila qələmkarlıq qeyd olunmalıdır.
Şəki-Zaqatala bölgəsi. Taxılçılıq,
ipakçilik (xam ipak və ipək parça), meyvaçilik və tütünçiiliik bölgənin iqtisadiyyatının əsas istiqamatini taşkil edir.
Bölga ahalisinin aksariyyati azərbaycanhlardır. Burada azarbaycanhlarla
yanaşı, azsayli xalqlar - ingiloylar, lazgilar, avarlar, dağ yəhudiləri, saxurlar və
udilar yaşayırlar. Oxşar, yaxud eyni tabii-coğrafı və tarixi şərait əsrlər boyu ti
carat, iqtisadi va təsərrüfat əlaqələri, in
tensiv mədəni-maişət va etnik prosesbr

burada yaşayan xalqlarm hayat tərzinda
iimumi cahatbrin formalaşmasına səbəb
olmuşdur. Şübhasiz ki, bölgada mədəniyyatbrin qarşılıqlı tasiri va zənginbşməsi
prosesi da ahamiyyatli rol oynamışdır.
Keçmişda inzibati cahatdan “ Car-Balakən camaatlığı” kimi malum olan bu
bölgə öziinün saciyyavi xüsusiyyati ila seçilirdi: bu, ata xətti üzrə nəsillərin (toxumlann) ittifaqı idi. İrsi əmlakın bölünmasi
və s. masalalar nasil başçısının əlində idi.
Şəki-Zaqatala bölgasinin xalq yaşayış maskanlari va evlari özünamaxsusluğu ila farqbnir. Burada məskənlərin
çoxu meşə zolağında yerlaşdiyindan ti
kinti işində ağac materialları mühüm yer
tutur. Bölgada bir sıra yaşayış maskənlari - “ həyət-qoşma” , “ tala-yığım” va s.
formalaşmışdır. “ Həyət-qoşma” tipli
maskanlarda hayat sahalari bir-biri ilə divar-divara, çapar-çapara birbşirdi. “ Talayığım” tipli maskanlarda isə evlar bir-birindan aralı idi. Bölgədə six tipli maskanlərə də rast gəlinir. Ev tiplari da çox
müxtəlifdir. “ Daxal ev” , “ kərtmə ev” ,
“ cımğa ev” , “ çubuqhörma ev” , “ daşqura
ev” , “ qala” tipli yaşayış evlari yayılrmşdı.
Qax, Balakan və Zaqatala rayonla
rmda bölgə xörəkləri Azarbaycanm başqa bölgələrindən, habela Şaki rayonundan farqbnir. Burada ahali əti qışda saxlamaq üçün “ dolma” va yaxud “ qaxac”
hazırlayırdı. “ Sülhüllü” , “ sıxma” və b. xöraklar hamin rayonlar üçün səciyyəvidir.
Şaki mahalı və xüsusila Şaki şahari et
noqrafik cahatdan bölgənin başqa rayonlarından farqbnir. Evlarin damı dördyamaclı olub kiramitla örtülür. Keçmişda
isə bunu avardan hörülmüş hasir əvəz
edirdi. Ənənəvi evlarin çoxunda buxarı,
divarlarda raf va tıxaclar olur. Seysmik
bölga olduğu üçün burada da evlarin divarlarmm arasmı ağac katilbr ahata
edir. Lakin bəzi bölgalardan farqli ola
raq evin biinövrəsi möhkəm, divarları
isə qalın olur. Burada ananavi şəbəkə
iisulundan geniş istifada edilmişdir.
Şəki yemakbri biitiin Azarbaycanda
məşhurdur. Azarbaycan milli mətbəxinda Şaki xörəkləri müstəsna yer tutur.
Bölganin geyimlərində da özünəməxsusluq göza çarpır. Burada ipakçiliyin
da rolu böyük olmuşdur. Maşhur fransız
yazıçısı Aleksandr Düma 1858 ildə
Şakida toxunan parçaların yüksak keyfıyyatli olduğunu qeyd edirdi. О yazırdı
ki, şəhərdə satılan mahud parçalar zərifliyina baxmayaraq, su keçirmir. Şəhardaki bazarı tasvir edarak o, burada
müxtəlif xalılar, yaharlar, süfrələr, çər-

kazi çuxalar, bəzəklər (üzüklar, qolbaqlar, boyunbağılar), baş örtükbri, yaxası
qızıl və gümüş saplarla işlanmiş qadın
geyimlərinin satıldığını qeyd edirdi.
Şakida bir sıra sanat sahalari da geniş
inkişaf etmişdi. Təsadüfi deyil ki, Şəkinin bazi məhallələrinin adı (şarbaflar,
dulusçular) sanatkarlıqla bağlıdır. Takalduzçuluq va şabəkəçilik bölga üçün
saciyyavi olmuşdur. Burada yaşayan
azarbaycanlilar Azarbaycan dilinin şimal
qrupu dialekt va şivələrində danışırlar
(Şaki dialekti va Zaqatala-Qax şivasi).
Quba-Xaçnıaz bölgəsi. Quba-Şirvan
xalçaçılıq maktabinin Quba qrupuna
daxil olan “ Quba” , “ Köhna Quba” ,
“ Pirabadil” , “ Xırdagül” , “ Qolluçiçi” ,
“ Qnz” , “ Zeyva” , “ Cimi” , “ Xorasan” ,
“ Lacat” , “ Qızılgül” va s. xalça kompozisiyaları maşhuıdur. Burma toxunuşlu
xalçalar Pirabədildə toxunur. Bölgada
xovsuz (“ quru” ) va xovlu (“ atli” ) xalçalar yayılmışdır. Xovsuz xalçalardan “ sumax” Qusarda daha çox toxunur.
Keçmişda bölgədə kandir istehsah va
dulusçuluq sanati da inkişaf etmişdi. D i
gar sanatkarlıq növbrindan ağacişbma
va kömürbasma qeyd olunmahdir.
Ənanavi evlarin birinci martabalari
tasarriifat maqsadila istifada olunduğundan eyvansizdir. Sakili evlara da rast galmak olur. Beb evlar xalq arasmda “ qafasali evlar” adi ib malumdur. Burada
iqlim şəraiti ikinci martabaya qalxan pillakanm içaridan salınmasını talab edirdi.
Davaçida çiy karpicli evlar “ alt-üstlü ev”
adlanır. Düzan kandlarda “ kasma daş
evlar” yayılmışdı.
19 asrin ikinci yarısmdan başlayaraq
yüksak dağ kandlarinda yaşayan ailalarin
bir hissasi Xaçmaz rayonu arazisinda obalar salmışlar. Bölga üçün səciyyəvi cahatlardan biri xüsusi akin sahalarmin - “palasa” larm mövcud olmasi idi. Bela akin zolaqlarında müxtalif bitkibr becarilirdi.
Keçmişda bölgədə böyük ailalar
“ kiilfat evi” , yaxud “ böyiik ev” adı ila
məlum idi. Bela ailalara kişilar tarafindan “ ev böyiiyü” , qadinlar tərəfmdən
isa “ böyük ana” başçılıq edirdi.
Bölgədə akinçilik sistemlarindan
“ dincaqoyma” va “ tala” geniş yayılmışdı. 20 əsrin 40-cı illarinadak çaltikçilik
tasarrüfatın asas sahalarindan biri idi.
Çəltiyin təmizlənməsi və emalında su,
ayaq va al dinglarindan istifada olunurdu. Danli bitkilardan sarıbuğda, ağ arpa, xırda buğda, lərgə becarilirdi.
Xalq seleksiyası yolu ilə onlarla meyva növü yetişdirilmişdir. Bunlara “ Cibir

alması” , “ Cırhacı alma” , “ Şirvan gözali” ,
“ Mehdiqulu cır alması” , “ Qış qar armudu” , “ İspik armudu” , “ Nar armudu” ,
“Abasbayi” , “ Yay qar armudu” , “ Sərçəbud armud” va s. niimuna ola bilar.
Bölgə yemaklarinda, о ciimbdan şirniyyat çeşidlarinda farqli cahatlar olmuşdur (mas., Xınalıq kandinin yemaklari, Quba paxlavası, Quba tıxması, bükma va s.).
Bölgə geyim va bazaklarindan qızıl
qabaqhq, imarat, gümüş kamarlar xüsusila qeyd edilməlidir.
Lənkəran-Astara bölgəsi Azarbayca
nm cənub-şərqində yerlaşir. Lankaran-Astara tabii-iqtisadi rayonu ila iistüstə diişür. Etnik mansubiyyatina göra
ahalinin əksariyyətini azarbaycanlilar
taşkil edir. Bölgədə talışlar da yaşayır.
Tabii-coğrafı şərait, ictimai-iqtisadi mühit, ticarat və mədəni əlaqələr burada
yaşayan azarbaycanhlarm və talışlarm
maişat madaniyyatinda ümumi cahatlarin formalaşmasına sabab olmuşdur.
Bununla bela, talışlar bu günədək özünamaxsus xüsusiyyatlarini, başlıca ola
raq dillarini qoruyub saxlamışlar. Dağ
kandlarinda maldarlıq, düzan yerlarda
əkinçilik və balıqçılıq miihüm yer tuturdu. Əkinçilikda aparıcı saha çəltikçilik
idi. Bundan başqa larga, pərinc, arpa və
buğda da becarilirdi. Bölga respublikada
zebunun yetişdirildiyi yeganə yerdir.
Keçmişda bölgada indi çoxdan aradan çıxmış anbarbu, akula, çilayi, reyhani, ağ çila, qırmızı çila, beybu, mazandarani və s. düyü növlari becarilirdi. Hayat
tərzi, о cümlədən çəltik zəmilərində işin
xüsusiyyəti əkinçilərin məişətinə, hətta
geyimlarina tasir etmişdir. Bundan əlavə, bir sıra əmək, toy mahnı və rəqsləri
çəltik zəmilərində yaranmışdır. Bölgədə
çaltikla yanaşı feyxoa, limon, mandarin
va yapon xurması yetişdirilir.
Düzanlikda yaşayan ahalinin qadınları arasmda nimtana geniş yayılmışdı.
Bahari isa bütiin bölgə iiçün saciyyavi
idi. Kişi baş geyimlərindən şiş papaq
Zuvandda daha çox yayılmışdı. M illi
geyimlarda oxşarlıq talışlarla azarbay
canhlarm maddi mədəniyyətlərinin yaxınlığı ila izah olunur.
Dağatayi, çayboyu va düzan yerlərdə
salmmış kandlar coğrafi mühitdan asılı
olaraq dağınıq va six olmuşdur. Keçmişda “ tatı ev” , “ püştali ev” va s. ev tip
bri daha çox yayılmışdı. Ərkivanda
“ balıq beli” karpic evlara rast galmak
olur. Quruluşuna göra dördbucaqlı olan
2-3 martabali lam də bölga iiçün saciyya-

vidir. Ləmin birinci martabasi, adatan,
bişmiş karpicdan höriiliir, yuxarı rnartabalari isa ağac siitunlar üzarinda olur.
Ləm bölgənin düzan hissasi üçün səciyyavidir va talvar rolunu oynayır.
Bölga yemakbri içarisinda düyü və
balıqdan hazırlanmış xöraklar xiisusi yer
tutur. Geniş çeşiddə plovlar (“ daşmaplov” , “ süzmaplov” , “ boranıplov” va s.)
və müxtəlif bvəngilər yayılmışdır.
Sənətkarlıq sahalari, о ciimbdan, dulusçuluq va xüsusila hasirtoxr.ma geniş
inkişaf etmişdir. .
Abşeron bölgəsi. Xəzər dənizinin
qarb sahillarinda yerlaşan eyniadlı yarımadasını ahata edir. Azarbaycan aha
lisinin an six yaşadığı yerdir. Alçaq dağlıq sahəni taşkil edan Qobustan da Abşerona aiddir. Bura özünün qadim qayaiistü tasvirlari ila məşhurdur. Qobustan
keçmişda Şamaxı qazası da daxil olmaq
la davaçiliyin yayıldığı yerlardan biri olmuşdur. Təsərrüfatda asas saha heyvandarlıq (ət-siid istehsalı), taravazçilik va
meyvaçilikdir (ancir, zeytun, badam
va s.). Burada keçmişdə onlarla iiziim
növü - “ Ağ şam” , “ Qara şanı” , “ Səkinə
xanım” , “ Saray sarıgilasi” va s. becari
lirdi. Üzümçülükdə xandak (loda), bazan
da xiyaban üsulu tətbiq olunurdu. Keçmişda Abşeronda pambıq da akilirdi.
Bölganin kandlari bu və ya digər bostan
və taravaz mahsullarmm yetişdirilmasi
üzra ixtisaslaşmışdır. Corat, Saray va Zirədə qarpız, yemiş, pomidor, Hövsanda
soğan, Bilgahda zafaran akilib becarilir.
Xalq yaşayış evlari bölganin təbiicoğrafi şaraitina uyğunlaşdırılmışdır.
Ağac materialmm qıtlığı, güclii külakbr
va s. ev tiplarinin formalaşmasına tasir
etmişdir. Abşeronda yaşayış binalarmm
spesifik xiisusiyyatbrindan biri burada
xiisusi matbax otağının olmasıdır. Evlarin çoxunda saki olur. Eyvanlar sonra
lar yaranmışdır. Həyətlər, adatan, üç
hissəyə ayrılır: bağ, bostan va tasarriifat
tikililari. Evlarin çoxunda külafırangi
olur. Bölga yeməklərində lokal cahatlar
çoxdur. Əkinçilik sistemində dincaqoy
ma (avariz) geniş yayılmışdır.
Maldarlıqda asas etibarila örüş-tövla
forması mövcud idi. Şirvan va Dağıstan
qoyunları ila yanaşı yerli “ kasmarak” va
Qala cinslari xüsusila qeyd olunmalıdır.
Abşeron qadim dövrlardan Azarbay
canm zəngin sənətkarlıq markazbrindan
biridir. Keçmişdə burada ipəkçilik, dulusçuluq, toxuculuq va xalçaçılıq xeyli inkişaf etmişdi.
Bölga yemakbri içərisində xamir xö-

rəkləri, çeşidli şirniyyat (Bakı paxlavası,
şakarbura, samani halvası va s.) geniş
yayılmışdır.
Qarabağ bölgəsi tarixi-etnoqrafik
bölgələr içarisinda xüsusi yer tutur.
Azarbaycan maişat va madaniyyatinin
inkişafmda mühiim rol oynamışdır.
Bölga coğrafı cahatdan düzan va dağlıq
hissalarə bölünür.
Əhalinin ananavi maşğuliyyati maldarlıq, akinçilik va sanatkarlıqdır. Bölganın maddi madaniyyatinda lokal elementlar formalaşmışdır. Keçmişda par93 istehsalı (yun, ipək, pambıq) geniş
yayılmışdı. Burada ipakdan darayı, mov,
tafta, qanovuz va s. parçalar toxunurdu.
Qadın geyimlari daha çox ağ çit hiimayun ağından, qadm arxalığı zarxara və məxmər parçalardan tikilirdi.
Üst paltarı - çapkan bahalı parçadan,
məxmərdən və pambıqdan olurdu.
Düzan Qarabağda yayılan geyimlar öz
biçim və bəzəklərinə görə Qarabağm
dağlıq hissəsindən farqlanirdi. Üst paltarlarmdan kürdü də geniş yayılmışdı.
Bazi qadın geyimlari gübbatinb bazadilirdi. Qadın bazaklarindan “ qırxdüyma”
sırğa, “ hil” boyunbağı qeyd olunmalıdır. Kişilar biryanlı və döşüaçıq arxalıqlar, Qarabağ üçün saciyyavi olan kasma
çuxa (uzunqollu, vaznali) geyirdilar.
Keçmişda bölgada “ qaradam” (“ ev
damı” , “ torpaq dam” ), “ bağdadi” va
“ tağband” ev tiplari geniş yayılmışdır.
Bölga yemaklari, о cümlədən şirniyyatı Azarbaycan mətbəxinin zənginləşmasina böyük tasir etmişdir (Qarabağ
katasi, Barda nanı və s.).
Qarabağ xalçaçılıq maktabi ’də bütün
dünyada maşhurdur. Burada müxtəlif
çeşnili xalçalar - “ Lambarani” , “ Çəbbi” , “ Açma-yumma” , “ Balıq” , “ Buynuz” , “ Qarabağ” , “ Barda” , “ Ləçaktürünc” xüsusib farqbnir. Ipakdan xovlu
va xovsuz xalçalar, handasi ornamentli
cecimlar də qeyd olunmalıdır. Cecimlar
ən çox Ləmbəranda toxunurdu. Qarabağ xalçaları asas etibarila palıdı, al-qırmızı, piyazi ranglarinda olur. Xalçaçılığ m asas markazi Şuşadır.
Maldarlıqda əsas yeri atçılıq va qoyunçuluq tutur. Burada xalq seleksiyası
yolu ila Qarabağ atı va Qarabağ qoyun
cinsi yetişdirilmişdir.
Azarbaycanhlarm musiqi madaniy
yatinin inkişafmda Qarabağ xanəndələri
müstəsna rol oynamışlar. Keçmişda Qarabağ xalq ifaçıları bütün Şərqdə məşhur idi.
Azarbaycan adabi dilinin inkişafma

Qarabağ dialektinin təsiri olmuşdur.
M il-M uğan bölgəsi Azarbaycanm
qadim madaniyyat ocaqlarmdan biridir.
Bölga Muğan va M il düzlari ila üst-üsta
düşür va Kür-Araz ovalığmın canubqarb hissəsini ahata edir. Təbii-coğrafi
şarait, о cümladan, hidroloji xüsusiyyətlar, iqlim va torpaq örtüyü bölgədə sa
ciyyavi tasarriifat kompleksinin formalaşmasına sabab olmuşdur. Bu, özünü su
varma sistemində xüsusila qabarıq göstarmişdir. Bundan əlavə, keçmişda bölga
Azarbaycanm iri tayfalarmdan olan
şahsevanbr üçün qışlaq yeri olmuşdur.
19 asrin ikinci yarısından başlayaraq
burada oturaq ahalinin sayı artır. Şamaxı, Lerik, Quba və s. yerlərdən gələn
maldarlar tədricən burada daimi yurd
salırlar. Bakıdan va Şamaxıdan galan
ticarat karvanı bu bölgadan keçirdi. Kür
çaymda su nəqliyyatı geniş inkişaf etmişdi. Keçmişda Kürdan hətta Aquşa
çayına ağır yüklü kirjimlar girirdi. Əkin
sahələri va yaşayış evlari, bir qayda ola
raq, çayboyu arazibrda yerbşirdi.
Ənanavi maddi mədəniyyətdə farqli
cahatlar göza çarpır.
Keçmişda qazma tipli evlar, habela
müvəqqəti yaşayış evlari - “ qara keçə”
geniş yayılmışdı. Sonralar “ qom ev” ,
“ çargül ev” tiplari formalaşdı. Bölgada
“ daxal evlar” (salyani evlar), “ Şirvani
ev” (otlaq evlar, balıq beli) va “ tatı ev”
tipbri geniş ərazini ahata edirdi. Damlarm çoxu çatanla örtülürdü.
Arazboyu kandlarda çala akinçilik sis
temi geniş yayılmış, hamçinin balıqçılıq
da inkişaf etmişdir. Əsas etibarila danli
bitkibr becarilirdi. Sonralar pambıqçılıq
təsərrüfatm aparıcı sahasina çevrildi.
Qərb bölgəsi Ganca-Qazax iqtisadicoğrafl rayonu ila üst-üstə düşür.
Bölganin şimal-qarb hissəsində yaşayış yerlari asasan binə, oba, qışlaq adları ila malum idi. Ənanavi yaşayış məskanlari formalarma göra dağmıq, komakoma va yığcamdır. “ Şennik” (şenlik)
yaşayış maskani yarımköçari maldarlara
xas idi. “ Şennik” öz sahasina göra kandla
oba arasında aralıq mövqe tuturdu. Ev
tiplarindan şimal-qarb bölgəsində “ qaz
ma” , “ qaradam” , “ durma” , “ möhrə ev” ,
“ imarət” və s. rast galmak olur. “ Durma
ev” , “ qotlu ev” bölganin şimal hissasinda
çox yayılmışdı. Canubda, Kiçik Qafqazm
markazi hissəsinin atayinda yerlaşan
kandlar üçiin piramidal-pillali quruluşa
malik olan qaradamlar saciyyavi idi.
Bölgadaki evlarin, xüsusila “ ağ otaq” ,
“ daş otaq” va “ imarət” in damı yastı

olurdu. Dağ yamaclarmda “ kərtmə ev” ,
“ cımğa ev” tiplərinə də rast galinir. Bölganin iri şaharlarinda, xiisusib Gancədə
va onun atrafmda orta əsrlərdə günbazli
ev tiplari yayılmışdı.
Bölga üçün saciyyavi olan geyimlardən sırıqlı va qolçaqlı (“ alcakli” ) arxalıq
qeyd olunmalıdır. Qadın baş geyimlarinda da farqlar vardır. Bölgadə, xüsusila, şimal-qarbda dinga, adatan, çənbərli
olurdu. Burada habela müxtalif qadın
baş geyimlarindan (biizmali, saya tasaklar, çalma) da istifada olunurdu. Bunun
la yanaşı çəpkən, zıbm (ara zıbını, iist zıbını), çarkazi, katibi (nimtana) kiiləcə
(büzməli arxalıq), döşliik qeyd olunma
hdir. Zıbının üstündan ganc qadmlar lavada, yaşlı qadmlar kiilaca geyirdilar.
Kiiləcənin yaxası, adatan açıq olurdu.
İmkanı olanlar ipak kiiləcə geyirdilar.
Keçmişdə “ humayun ağı” adı ila məşhur olan ağ çitdən köynaklar tikilirdi.
Əvvallar bela köynəklər yaxasız olardı.
Kasma yaxalı köynaklarin yayılmasmı
sonralar şaharin tasirila izah etmak olar.
Yanyaxa köynəklər isə an çox Gədəbəy
rayonunda yayılmışdı.
Bölga yemaklarinda farqli cəhətlər
vardır. Şimal-qarb yarımbölgasinda
“ xamralı” adi ila spesifik sac çörayi bişirilir. Müxtalif növ xangallar yayılmışdır.
Qoyun va keçi südündan hazırlanmış
“ axtarma” bölga üçün saciyyavidir.
Bazi bölgalarda olduğu kimi, bura
da da əkinçilik sistemləri içarisinda
dincaqoyma (“ byənlik” ) üsulu geniş
yayılmışdı. Dağətəyi yerbrda şum alatlarindan qara kotandan istifada olu
nurdu. Dağlıq yerbrda isa ulamalı xış
yayılmışdı. Əsas etibarila “ Marağa” ,
“ ağ çila” , “ qırmızı çila” çaltik növlari
becarilirdi.
Bölgədə Ganca-Qazax xalçaçılıq
maktabinin ananalari bu gün da davam
etdiıilir. Burada maşhur “ Ganca” ,
“ Çaylı” , “ Qaraqoyunlu” , “ Dağkasaman” , “ Kamarli” , “ Salahlı” , “ Şıxlı” xalçaları toxunur. Digar sənətkarlıq sahalarindan dabbaqlıq, ağacişlama, boyaqçılıq da qeyd olunmalıdır.
Qeyd: Məqalədə tarixi Azarbaycan
əraziləri olmuş Dağıstanın canub his
sasi, Canubi Azarbaycan, miiasir Ermənistanın əksər hissasi va Gürcüstanm
Borçalı bölgəsi tarixi-etnoqrafik baxımdan tam öyrənilmədiyindən şərh
olunmamışdır.
Əd.: Т р о ф и м о в а А. Г. К вопросу об
этнографических зонах Азербайджана, “Крат-

кие сообщения Института этнографии АН
СССР", вып. XXXII, М., 1959; К а р а к а ш л ы
К . Т. Материальная культура азербайджанцев
северо-восточной и центральной зоны Малого
Кавказа, Б.. 1964: K a r i m o v Е. Ə. Azarbayca
nm tarixi-etnoqrafik bölgələri, “Tarix və onun
problemləri”, 1998, № 3, 1999, № 2.
A rif Abbasov, Emit Karimov

Əkinçilik
Azarbaycan qədim akinçilik diyaridır. Ölkənin yerlaşdiyi arazinin əlverişli
tabii-coğrafi şəraiti burada qadim dövrlardan əkinçiliyin hərtərəfli inkişafı üçün
zəmin yaratmışdır. Qabala, Öranqala,
Kültapa, Xocalı, Qaraköpəktəpə, Yaloylutapa va bir çox başqa yerlərdə aparılan arxeoloji qazıntılar naticasinda əlda edilən əmək alətləri Azarbaycanda
akinçilik mədəniyyətinin Neolitin sonları va Tunc dövründə meydana gəldiyini
sübut edir. Xocalıda, Üzarliktapa va
Kültapada tapılan bark va yumşaq buğda və arpa növləri qədimdən burada
Şadara - taxılın həşəmdən təmizlənməsi üçün istifadə edilən alət.
Bir üzünə tor çəkilmiş dairəvi taxtadan ibarət idi. Şadaranın toru nisbətən böyük gözlü olduğundan,
taxıl əvvəl Şadarada, sonra isə
xəlbirdə təmizlənirdi.
danli bitkilərin yetişdirildiyini göstərir.
Arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan
akinçilik alatbri Tunc dövründə - е.э. 3cü minilliyin sonu - 2-ci minilliyin əvvəllarində toxa akinçiliyindən xış əkinçiliyiпэ keçildiyini göstarir. E b həmin dövrdə
tunc oraq va ağac vallardan istifada edilmişdir.
Govurarxm qalıqları düzan arazilarda Sasanilər dövründa süni suvarmanın
geniş tətbiq edildiyini göstərir. Müxtəlif
yaşayış yerlərində (Mingəçevir, Qəbələ
və s.) əldə edibn dən daşları, dəmir oraq,
təsərrüfat küpbri Azarbaycanda Eneolit
dövründən taxılçılığın bir tasarrüfat sa
hosi kimi inkişaf etdiyina sübutdur.
Artiq orta asrbrda Azarbaycanm alverişli təbii-coğrafi şaraiti akinçiliyin
çoxsahali təsərrüfat sahasina çevrilmasina zamin yaratmışdı. Bu dövrda taxılçılıqla yanaşı bağçıhq, bostançılıq, tarəvazçilik və üzümçülük daha da inkişaf
etmiş, habeb texniki bitkibrin əkilməsinə başlanılmışdı. Lakin Azarbaycan

da əkinçilik mədəniyyətinin inkişafının
suyu verilirdi. Bu, ziyanvericibri məhv
etmak üçün edilirdi. Mart-aprel aylarınəsasını danli bitkibr təşkil etmişdir.
da sahəya göy və xəkov suyu, may iyun
19 asrda Azarbaycanda dənli bitkibraylarında isa dan suyu verilirdi.
dən, asasən, buğda, arpa, qismən da qarƏsas biçin abtbri dişli (çin) və dişsiz
ğıdalı və darı əkilirdi. Həmin əsrin sonlaoraqlar va mərəndi idi. Mərəndinin ağzı
rında taxılçılığın 60%-i buğda, 28%-i ar
oraqdan xeyli böyük olurdu. Bəzən tapa, 10%-i isa çəltikdən ibarət idi. Qarğıxılı biçmak üçün karantidan (daryaz) do
dalı və darı əkini isə çox cüzi yer tuturdu.
istifada olunurdu. Biçin zamam itkiyə
Lakin 20 əsrin əvvəllərindən texniki bityol verməmək üçün bəzən muzdlu этэкkilərə, xüsusib də pambığa talabatın
dan və qarşılıqlı yardım formalarmdan
artması dənli bitki əkin sahələrinin xeyli
da istifadə edilirdi. Adatan, biçinçibrə
azalmasına sabab oldu. Buna baxmaya
zəhməthaqqı kimi on darzdon biri veri
raq, 19-20 əsrlərdə taxıl bitkibri takca
lirdi. Biçinçilər biçin zamani’dəridən hadaxili istehlak deyil, ham də əmtəə
xarakteri daşıyır və daxili bazarla yanazırlanmış qolçaqdan, barmaqcıqdan və
döşlükdan istifada edirdibr.
şı, xarici bazara da çıxarılırdı. Lakin taBiçibn taxılın hacmina göra müxtalif
xıl məhsullarınm artımı ekstensiv yolla,
adları var idi. Biçinçinin bir əl tutumu
yəni əkin sahələrinin genişləndirilməsi
sünbüb - dəstə, çanga və ya bafa deyilir,
naticasinda əldə edilirdi.
19
əsrin sonu - 20 əsrin əvvəllərindəon bafa bir dərz, on və ya iyirmi dərz isə
pencə adlanırdı. Biçindən sonra pencələr
taxılçılıq ənənəvi xarakterini qoruyub
yük heyvanları və arabalarla xırmana dasaxlayırdı. Əkinçilikda xış, cüt, mala,
şınırdı.
qara kotan və onların müxtalif növbri,
hamçinin çin, oraq, daryaz, val, yaba,
şana, kürak, şadara, xalbir va s. yenə
Qara kotan - mürəkkəb quruluşa
də əsas этэк abtbri kimi qalmaqda
malik qədim şum aləti. Azarbaycan
idi.
da 8-9 əsrlərdə meydana çıxmışdır.
Əkinçilikda ənənəvi bərk və yumşaq
Əsasən, üç hissədən ibarət idi. 1-ci
taxıl növbri - sarıbuğda, qaraqılçıq, ağ
əsas hissə binə, daraq, taxta, qılınc
buğda, xırda buğda, topbaş buğda, ağ
və əyribazı birləşdirir, 2-ci hissədə
arpa, qara arpa, şeşari arpa və qılıcı ar
isə kotanın çarxları, oxu, topları və
pa üstün idi. Bu növbrin müxtalifliyinqırı yerləşir. Şum alətinin qoşulması
dən asılı olaraq, ta qadimdan Azarbay
üçün nəzərdə tutulan 3-cü hissə çacanda dənli bitkibr payızlıq və yazlıq
tal, oturacaq taxtaları və boyunduolaraq əkilirdi. Lakin payızlıq buğda və
ruqlardan ibarət idi. Torpağın quarpa əkinləri ölkənin taxılçılıq tasarrüfaruluşundan, şumun dərin və şırımın
tmda daha üstün yer tutmuşdur.
enli aparılmasından asılı olaraq koAzarbaycanda akinçilik sistemi su
tana 8-10, bəzən isə 12 cüt öküz,
varma va dəmyə üsulları ib aparıhrdı.
yaxud kəl qoşulurdu.
Darnya akinçiliyi, adətən, su çıxarılması mümkün olmayan sahələrdə tatbiq
edilirdi va alınan mahsulun miqdari ilin
Xırmanlar, adətən, hündür, kübkquraq və ya yağmurlu keçmasindan ası- tutan yerbrdə düzəldilirdi. Diametri
lı olurdu.
50-70 m və bəzən daha böyük olan xırPayızlıq taxıl эктэк üçün əvvəlcə ha
man sahəsində dərzlər açılaraq уегэ sərimin saha əkilir və suvarılırdı. Xalq ara
lir və öküz, at qoşulan vəlbr vasitəsib
döyülürdü. УэПэг, əsasən, ağacdan düsmda buna “ arata qoyma” deyilirdi.
Əkinqabağı, yani payız aylannda hamin
zəldilir və altma möhkəm daşlar (“ diş” )
sahə yenidan akilirdi. Bu akin isə “ parbərkidilirdi. Bəzən daş vəllərdən və
şum” adlanırdı. Mahz bundan sonra sa- “ carcar’Mardan da istifada edilirdi.
Döyüm zamanı yabalardan, ağac şahayə toxum səpilirdi. Toxum, bir qayda
olaraq, əllə səpilirdi. Bunu, asasan, tac- nalardan, kürəkbrdən, xəlbir vo şadaradan da istifado edirdibr. Taxıl ağac kürübəli əkinçilər həyata keçirirdibr ki, to
rəklərb sovrulduqdan sonra şadaradan
xum sahəyə bərabər miqdarda paylansın.
Bir qarış sahaya 5-7 dənin düşməsi nor
və xəlbirdən keçirilib anbarlara yığıhrdı.
mal hesab edilirdi. Bu üsulla əkinçi günda
20
əsrin 20-ci illərinədək taxılçıhqda
iki hektar sahəyə toxum sapa bilirdi. Sə- gübrəbrdən istifadə olunmasa da, məhpindan darhal sonra sahə malalanır va
suldarlığı artırmaq üçün müxtəlif üsulsuvarılırdı. Beb suvarma “ torpaq suyu”
lar tətbiq olunurdu. Əkinçibr təcrübi
adlanırdı. Qışda iso zəmiyə dondurma
yolla müxtəlif bitkibrin növbəbmədə

bir-birinə uyğunluğunu müəyyənbşdirəгэк, “ toxumdəyişmə” üsulundan istifa
da edir, taxılı yonca, pambıq və başqa
bitkibrin yerində əkirdilər. Məhsuldarlığı artırmaq iiçün çala, tala, herik,
dincəqoyma və s. əkinçilik üsul və sistemlərindən də istifada olunurdu.
Azarbaycanm münasib iqlim şəraiti,
bol sulu çayları burada dənli bitkibrdən
çəltikçiliyin inkişafına da şərait yaratmışdır. Azarbaycanda 6-7 əsrbrdən çəltik bitkisinin əkildiyi ehtimal olunur.
8-9 əsrlərdən bu bitkinin əkin sahələri
daha geniş əraziləri əhatə etməyə başlamışdır. 19 əsrdə Azarbaycanda çəltikçilik daha böyük vüsət almış və 20 əsrin

həyata keçirirdi. X ır, zəmi, bacar və s.
adlanan çəltik sahəbri məhsul yığılanadək suyun içində olurdu. Məhsulun yığılması ərolbsindo suvarma kəsilir və
sahə quruduqdan sonra sentyabr-oktyabr aylannda çəltik biçilirdi. Xırmanda döyüm vəlb deyil, dərzlərin heyvan
lar tərəfindən tapdanması yolu ib həyata keçirilirdi. Qabıq düyüdən dibək,
ayaq və su dingbri vasitəsilə aynlırdı.
Azarbaycanda əkinçiliyin bir sahəsi
kimi bostançılıq və dirrikçilik də inkişaf
etmişdir. Век mağarasından tapılan balqabaq tumu son Tunc dövründə burada
bostan məhsullarmın əkildiyinə sübutdur. Arxeoloji qazıntılar zamanı Azər-

Qara kotan.

əvvəllərində Cənubi Qafqazda istehsal
olunan çəltiyin 86%-i Azarbaycanm
payma düşürdü. Çəltik Azarbaycanm
Lankaran -Astara, Şəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz, Zangilan-Qubadlı, Qarabağ va Naxçivan bölgələrində akilirdi.
Bu sahada aparıcı mövqe Lankaran
(25%), Nuxa va Əraş (26%),’ Göyçay
(12%) qəzalarma va Zaqatala dairasina
( 11% ) maxsus idi.
Azarbaycanda yetişdiribn çaltik
növlari da müxtalifliyi ila seçilirdi. Etnoqrafik tadqiqatlar 19-20 asrlarda Azar
baycanda 50-dan çox çəltik növünün yei işdirildiyini göstarir. Ən çox yayılan
çaltik növlari ənbərbu, sadri, akula, xaniıq, Şabran, sarıqılçıq, qırmızıqılçıq,
araqılçıq, asgari, çampo və s. idi.
Çəltikçilikdə də əsas akin alati xış,
kotan va müxtalif malalar idi. Çəltik iki
üsulla (sapma va şitilqoyma) akilirdi. Şitilqoymadan Lankaran bölgəsinda, sapmadan isa digar yerlərdə istifada edilirdi.
Çəltik əkilmazdən avval yazda saha bir
neça dəfə əkilib malalanırdı. Sapmadan
avval isə sahə suvarihr, bklar kasilir,
yalniz bundan sonra çaltik akilirdi. Şitilsancma amaliyyatmı yalniz qadmlar

baycanın müxtalif arazilarindan orta
asrlara aid təbəqələrdən tapılan qarpız,
yemiş, xiyar, balqabaq toxumlan bu sahənin xeyli inkişaf etdiyini göstərir. Bostançılıq 19-20 asrbrda daha da inkişaf
Carcar - qədim dəndöymə aləti.
Uzunluğu 2 m, eni 1,5 m olan və
möhkəm ağac növlərindən hazırlanan carcar iki paralel qoldan, onları
birləşdirən iki taxtadan, habelə iki
oxa (çarxa) geydirilən ərsinəbənzər
dəmir dişlərdən ibarət idi. Carcarın
qolları üzərində onu idarə edən
üçün oturacaq düzəldilirdi. Carcara
bir və ya iki öküz qoşulurdu. Alət
hərəkətə gətirildikcə onun hər iki
oxu fırlanaraq taxılı döyürdü. Car
car küləşin samana çevrilməsinədək işlədilir, daha sonra onu vəl
əvəz edirdi.
etmiş, onun mahsulları amtaa xarakteri
daşımağa başlamışdır. Bu məhsullar
takca ölka daxilinda deyil, xarici bazarlarda da satılırdı.
19 asrda bostançılıq va taravazçiliyin

inkişafı ib bağlı ixtisaslaşmış rayonlar
meydana gəlmişdi. Bakı və Gəncə quberniyalarında Ərəş, Göyçay, Qazax,
Quba, Lənkəran, Cavad qəzaları, Nax
çivan öz dadlı yemiş və qarpızı, xiyarı,
balqabağı və s. ib məşhur idi.
Bostan bitkibri, əsasən, meşədə təmizbnmiş talalarda və qumsal yerlərdə,
çay kənarlarında, çalalarda əkilirdi.
Bostan sahəsi əvvəlcədən şumlanır, suvarılaraq arata qoyulurdu. Bir-iki gün
suda saxlanmış toxum səpildikdən
sonra sahə “ taxtalara” bölünürdü.
Etnoqrafık tədqiqatlar nəticəsində
müəyyən olunmuşdur ki, Azarbaycanda
tarixən 50-dən artıq yemiş növü (Ağ

Carcar.

qovun, Qara qovun, Küsnat yemişi,
Gərmək, Saraytumu, Sineyvaz, Turacı
yemiş, Həsənqala yemişi, Corat qovunu, boztorlu, qızılburun, ağnabat
va s.), çoxlu qarpız (Cafarxan, Qalaqayın, Sabirabad, Qala, Cavad, Zira,
Sarıcallar, Xunu və s.) və balqabaq növbri becarilirdi.
Azarbaycanda bir çox taravaz bitki
bri - pomidor, xiyar, badımcan, kalam,
bibar, gül kələm, soğan, sarımsaq, yerkökü, çuğundur, turp va müxtalif göyərtilar da akilirdi.
İri yaşayış mantaqabrindan uzaq
kandlarda taravaz bitkibri ahali tarafindan öz ehtiyaclarmı ödamak üçün akildiyi halda, şəhərlərə yaxm kandlarda
bu, amtaa xarakteri daşıyırdı va hamin
yaşayış mantaqalari bu saha üzra ixtisaslaşırdı.
19 asrin ortalarmdan Azarbaycanda
kartofun becarilmasina başlandı. Kartof, asasan, Yelizavetpol quberniyasinda, Lankaran, Şamaxı va Quba qazalarında yaşayan almanlar va ruslar tarafindan akilirdi. Yerli ahali avvalbr kartofu “ yeralması” adlandırırdı. Azarbaycanlilar onu çox sonralar - 20 asrin av-

vəllərindən dağlıq və dağətəyi bölgələrda akmaya başladılar.
Azarbaycanda bağçılığın da qədim
tarixi var. Arxeoloji materiallar, qədim
və orta əsr müəllifləri burada çoxlu al
ma, armud, üzüm, nar, heyva və s. əkildiyini göstərir. Mütaxassislər Canubi
Qafqazı bir sıra madani bitki vo meyvəbrin vatani sayırlar. Oıta əsr müəllifləri
Azarbaycanda olan bağlardan va meyvalardən heyranlıqla bəhs etmişbr. 19
əsrin ortalarınadək yalmz daxili talabatı
ödəyən meyvə məhsulları bu dövrdən
sonra xarici bazara çıxarılmağa başlandı. 19 əsrdə Azarbaycan qəzalarmm ak
sariyyati - Quba, Şamaxı, Göyçay, Şəki,
Naxçivan, Gəncə va s. asas meyvəçilik
mərkəzlərinə çevrildi. Bu dövrdə bağbanlar, asasan, xalq seleksiyası yolu ila
yetişdirilan yerli meyvə sortlarma üstünlük verir va daim onların mahsuldarlığını, keyfıyyatini artırmağa xüsusi diqqat yetirirdilar.
Har bir bölga müayyan dadlı və keyfıyyatli meyva növlari ila məşhur idi.
Abşeronun sarı ənciri, Naxçıvanın sin,
şakari, andiryanı armudları, Ordubadm
şaftalı növlari (salami, zəfəranı, nazlı
va s.), Qubanın alması, Göyçayın narı,
Şaki-Zaqatala zonasının müxtəlif ar
mud növlari məşhur idi. Meyvələri qurudub qışa da saxlayırdılar.
Azarbaycan müxtalif üzüm növlari
ila də məşhurdur. Meşalarda cır halda
bitan üzüm onun bu ərazilərdə an qa
dim dövrlərdən mövcud olduğunu
göstarir. Azarbaycanda üzümçülüyün
tarixi dəqiq müəyyən edilməsə da, arxe
oloji materiallar onun e.a. 3-cü minillikda yarandığmı ehtimal etməyə asas
verir. Bunu Ağdam va Xanlar rayonları arazilarinda yerbşan va e.a. 2-ci
minilliya aid qadim yaşayış maskanbrindan tapılmış üzüm tumlari tasdiq
edir. Bu tumlar regionun an qadim
növlərindən sayilan “ Vitis Vinifera”
üzüm növüna mansubdur. Qadim va
orta asrlar dövründa üzümçülük Azar
baycanda daha da inkişaf etmişdir.
Üzümdən kişmiş, mövüc, doşab, riçal,
sirkə, abqora va s. hazırlanır, xarici
ölkələrə də ixrac olunurdu.
19 asrda üzümçülük artıq müstəqil təsərrüfat sahasina çevrildi. Bu dövrdə
üzümçülük Abşeron, Şirvan, Qarabağ,
Şəki, Quba, Qazax, Naxçivan va Gancada daha çox inkişaf etmişdi. Üzümçülüyün bu dövrdaki inkişafına şarabçılığın böyük vüsat alması va onun mahsullarınm dünya bazarma çıxarılması mü-

Val.

hüm təsir göstərdi. Alman kolonistbri
bu işdə xüsusila farqlanirdilar. 1897 ildə
Azarbaycanda üzüm bağlarınm sahasi
12789,9 desyatin (13940,9 hä), alınan
məhsul isa 4549793 pud olmuşdur. 1913
ilda bu raqambr miivafiq olaraq 24714
desyatin (26938,3 ha) va 5739242
pud idi.
İstillər - keçmişdə LənkəranAstara bölgəsində çəltik əkinlərini
suvarmaq üçün düzəldilən süni
göllər. Dərinliyi 1-1,5 m və daha
çox, sahəsi isə bəzən onlarla
hektar olan istilin ətrafına torpaq
bəndlər vurulur, onun möhkəmliyi
üçün dövrəsinə ağac əkilirdi. İstillər
yaz, payız və qış aylarında çay,
bulaq, qar və yağış suları ilə doldurulurdu.
Azarbaycanda üzümlüklar müxtəlif
üsullarla becarilirdi. Bunlardan an qadimi va geniş yayılanı “ xiyabani” adlanan ağaclara qaldırma üsuludur. “ Molla çəpəri” adlanan üsulda isa üzüm tanaklari paya, qamış va digər dayaqlara
qaldırılırdı. “ Kalasar” üsulunda tənəkb-

Xışmala.

rin dibina çubuqlar sancılırdı. Abşeronda üzüm tanaklari qumun üstünda beca
rilirdi. Naxçıvanda isə üzüm tənəkləri
qışda şaxta vurmasm deyə torpağa basdırılırdı.
Azarbaycan Respublikasmda 250
yerli üzüm sortu mövcuddur. Onları 3
qrupa ayırmaq olar: süfra sortları (ağ
şanı, qara şanı, Şamaxı marandisi, ağagörmaz, naxşabi, xatını, ağ Xəlili, sarıgib va s.), şərab sortları (Bayanşira,
Madrasa, Şirvanşahı, bəndi, sivi Abbas
va s.) və kişmiş sortları (asgəri, kişmişi,
ağ Aldəra va s.).
19-20 asrbrda Azarbaycanda texniki
bitkibrin becərilməsi da geniş miqyas
almışdı. Texniki bitkilardan an geniş
yayılanı pambiq idi. Toxuculuq sanayesinin artan tabbati pambiq sahalarinin
çoxalmasma sabab olurdu. 19 asrin sonlarmda pambiq akin sahalari 20 min
desyatina (21,8 min ha) çatmışdı. Pambıqçılığın genişlanmasi ila pambiq email
sanayesi meydana galmişdi. 1820 ilda
Azarbaycanda 150-ya qadar pambiqtamizlama zavodu faaliyyat göstarirdi. Bu
zavodlarda istehsal edilan mahlıc parça
fabriklara, çiyid isa yağ istehsal edan
zavodlara gondarilirdi.
Texniki bitkilardan boyaq kökü da 19
asrda böyük sahalari tuturdu. 1860-69
illar arzinda Azarbaycanda onun istehsali
iiç dafa artmışdır. Lakin 1868 ilda süni
boyaq maddasinin (anizilinin) alda edilmasi boyaq köküna olan talabatm xeyli
azalmasma, 1873 ildan isa onun istehsalının dayandırılmasına gatirib çıxartdı.
Azarbaycanm akinçilik tasarriifatmda zafaran da geniş yayılmışdı. Zafəran
Xazarsahili vilayatlarda, xüsusila Abşeronda becarilirdi. 19 asrin 30-cu illarinda Baki ayalatinda 1000 pud zafaran is
tehsal olunmuşdu. 1885-86 illarda Abşeronun 12 kandinda olan zafaran akinlarinin sahasi 250 desyatina (272,5 ha)
çatmışdı va bu işla 1643 təsərrüfat maşğul idi.
17-18 asrbrda Azarbaycana gatirilmiş tütünçülük isa artiq 19 asrin ikinci
yarısında tasarriifat sahasina çevrildi.
Tütün Şəki, Naxçivan, Şirvan, Lanka
ran, Qazax va Şəmşaddildə geniş yayılmışdı. Şaki va Zaqatala sanaye tütünçülüyü zonasına çevrilmişdi. Tütiin Şamaxı, Nuxa, Bakı va s. şəhərlərdə olan
fabriklara göndarilmakla yanaşı, Ru
siyaya da ixrac olunurdu.
19-20 asrbrda Azarbaycanda katan, çatana (kanaf) kimi texniki bitkib
rin akini da geniş yayılmışdı.

Əd. : 1 s m a у 1 1 о v M. Ə. X X əsrin avvallarinda Azarbaycanm kand tasarrüfatı. B., I960;
B ü n y a d o v T. Azarbaycanda akinçiliyin inkişaf tarixina dair. B., 1964; Q u 1 i у e v Ş. Azar
baycanda çəltikçilik. В., 1977. Azarbaycan etnoqrafiyası, 1 с., B., 1988; C a v a d o v Q. C. Əkinçilik madaniyyatimizin sorağı ila. В., 1990.
Şcıhpələrıg Quliyev, M əhəmməd Allahmanov
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Kəhriz.

Azarbaycanda qadim zamanlardan
akinçilik tasarriifatmda siini suvarma
sistemindan geniş istifada olunurdu.
Ölkədə asas suvarma manbalari çaylar
olmuşdur. Əkin sahalari bu çaylardan
çakilan arxlar vasitasila suvarıhrdı. Su
varma maqsadila tabii va siini göllərdən
da istifada edilirdi. Lankaran-Astara
bölgasinda suvarmada istillar miihiim
rol oynayirdi. Kahrizlar da suvarmada
asas su manbalarindan biri idi. 20 asrin

avvallarinda taqr. hesablamalara göra
Azarbaycanda 800-dan çox kahriz olmuşdur.
Ölkada suvarma ahamiyyatli minbrla çay, bulaq, göl, kahriz olmasina bax
mayaraq su çatışmırdı. Mahz bunun
naticasi idi ki, suya nazarat edan qurumlar yaramr va suyun bölüşdürülməsina abyarlar, cuvarlar, mirablar naza
rat edirdi.

Azarbaycanda maldarlıq akinçilikla
yanaşı an miihiim va qadim tasarriifat
sahalarindan biri olmuşdur. Burada ibti
dai heyvandarlığın asasi hala Mezolit
dövründa qoyulmuşdur. Neolit dövriinda oturaq hayat tarzi sürmüş ahali
davar va qaramal saxlayıb ahlilaşdirmakla maldarlığı daha da inkişaf etdirmişdir. Artiq Eneolit dövründə Ön
Asiya, о ciimladan, Azarbaycanda miia
sir ev heyvanlarmm aksariyyati ahlilaşdirilmişdi. Maldarlığın at, süd, yun,
dəri, buynuz va sümük mamulatlan in
sanlarm maişatinda qida, geyim va amak
alati kimi istifada olunurdu. Qaramal,
at va dava minik, yük va qoşqu vasitasi
kimi miihiim əhəmiyyət kasb edirdi.
Maldarliq camiyyatin sosial-iqtisadi inkişafmda aparıcı saha idi. Heyvanlardan akinçilikda amak məhsuldarlığının
yüksaldilmasi üçün geniş istifada edilir
di. Mal-qaranm siiratli artimi ib alaqadar Eneolitin son dövriindən etibaran
oturaq maldarliq formasmdan farqli
olaraq yaylaq maldarlığı taşakkül tapmağa başladı.
4-cü minilliyin sonu - erkən Tunc
dövrünün başlanması ib Azarbaycanm
bütün dağlıq zonasmda maldar tayfalarm maskunlaşması başa çatdı. Tunc va
Damir dövründə qoyunçuluq maldarliq
tasarrüfatında asas yer tuturdu. Qoyunçuluğun tadrican inkişafı köçəri maldarlıq formasmm yaranmasma sabab oldu.
Erkan feodalizm dövründən isə yarımköçari maldarliq forması yayılmağa
başladı. Maişatinda maldarliq üstünlük
taşkil etmakla yanaşı, mal-qaranı yaylaqlara köçürmakb akinçiliyin müxtalif
sahəbri ila maşğul olan ahali tasarriifa
tmda köçmə (köçəbə) maldarliq formasmı yaratdı. Elmi adabiyyatda eyni zamanda akinçilikla va köçmə maldarlıqla
maşğul olan ahalinin tasarriifat faaliyyatini bazan yanmköçari də adlandınrlar.
Tarixi-etnoqrafik adabiyyatda maldarlığın dağlıq, dağatayi, düzan tipbri ila
bağlı olaraq “ yarımköçma” va “ yarımoturaq” terminlarina da rast gəlinir.

Azorbaycanda xalqın sosial-siyasi
strukturu ilə hağlı elat-tərəkəmə ırıaldarlığı forması olmuşdur. Orta əsrlordo
Azorbaycanda daimi nizami ordu olmadığından hor bir feodal özünün silahlı
hərbi hissobri ilə döyüşə getmoli idi.
Belo ki. dövlot vo feodallar ölkonin
müdafıosindo xidmoti olan şəxsbri yaxşı
qışlaq vo yay otlaqları ilo təmin edir, onları vergilordon azad edirdilor. Bıı orazilordə homin şoxslor osas horbi vasito
olan at, dovo saxlayır, qida və geyim
monboyi olan qoyunçuluqla məşğul
olurdular. Azarbaycanda belo maldarliq
forması clat (xalq) maldarlığı adlanırdı.
Orta əsrlərdə şohorlorin yüksolmosi,
koııd təsərrüfatının daha da inkişaf etməsi, ticarotin canlanması maldarliq
məhsullarma toləbatı xeyli artırmış vo
bu tosorriifat sahosinin sürotlo inkişafına
tokan vermişdir. Şohor həyatının yüksəlişi eyııi zamanda ölkonin tosorrüfatının sahələr iizro ixtisaslaşmasmı tobb
edirdi. Sonotkarlıq inkişaf ctdikco mal
darliq məhsullarına olan tolobat artır vo
bu da ixtisaslaşmış kəllədar təsərrüfatının yaranmasına sobob olurdu.
Ölkolorin tobii-coğrafi şoraitindon,
etnosların etnososial, siyasi və iqtisadi
strukturundan asılı olaraq maldaıiığın
yeni formalari yaranır. Akad. N.İ. Vavi
lova göro, burada iqlim amili holledici
ohomiyyoto malikdir. Bu, Azorbaycanda
maldarlığın zongin vo rəngarəng coğrafıyasından vo oııa uyğun formalarından
aydın görünür. Kiir-Araz ovalığında
yerloşon Mil, Qarabağ, Şirvan vo Mıığan düzbrinin yarımsəhra zonasının xırdabuynuzlu maldarliq tosorrüfatımn
osasını qoyunçuluq toşkil edir, keçidən
iso qoyun sürülərində yedokçi егкэс ki
mi istifado edilirdi. Kür-Araz ovalığının
çaylan, axmazlar, qamışlıq, bataqlaşmış göl sahillorindo, suvarma okinçiliyino osaslanan orazibrdo iribuynuzlıı
maldarliq təsərrüfatının osasını camış
toşkil edirdi. Əsas nəqliyyat vasitosi
kimi at, dovo vo uzunqulaqdan istiladə
olunurdu. Lənkəran-Astara zonasının
dağlıq hissosindo iribuynuzlu heyvanlar
qrupuna aid olan zebu da saxlanılırdı.
Azorbaycanin digor zonalannda iribuy
nuzlu maldarliq tosərrüfatının osasını
inok toşkil edir, camışa yalniz doro vo
vadilordo, çay sahillorindo rast golinirdi.
Seyrok ıneşo, dağ-meşo, subalp vo alp
çomənlori qurşağında iribuynuzlu mal
darliq tosorrüfatı ancaq qaramaldan
ibarot idi. Seyrok meşo, dağ-meşo qurşağında maldarliq tosorrüfatı yalniz

qoyunçuluğa osaslanırdı. Alp çəmənlori
zonasmda minik vo yiik-noqliyyat vasitosi, osason, atdan ibarot idi.
Azorbaycanda maldarliq ölkonin iq
lim, relyef vo bitki alomino uyğun olaraq
oturaq vo köçmo formalarda toşokkiil
tapmışdı. Burada köçəri vo yarımköçori
maldarliq formalarının inkişafı vo yayilması üçün no sosial şorait, no do ki,
üzorində mülkiyyot hüququ olmayan
sorbost torpaqlar var idi.
19 osrin ortalarmdan Azorbaycanda
maldarliq todricon ticarot maldarlığına
kapitalist münasibotbrinin inkişaf et
diyi sahoyo çevrilir. 20 osrin ovvolbrindo
maldarlıqda omtoo münasibotlərinin
xiisusi çokisi taxılçılığa nisboton daha
yiiksok idi. 19 osrin sonu - 20 osrin ovvollorindo Azorbaycandan Rusiyaya vo
xarici ölko bazarlarına, xüsusən İngiltoro, Fransa, A BŞ vo s. ölkoloro yun
ixracı ardicil olaraq artmışdır.
Sovet dövrünün elmi odobiyyatinda
sonaye maldarlığma qodor olan biitiin
maldarliq formalari ekstcnsiv maldarliq
adlandırılırdı. Lakin maldarliq sahosindo aparılmış todqiqatlar göstorir ki, so
naye maldarlığına qodor mövcud olmuş
vo empirik iisullara osaslanan maldarliq
tosərrüfatında sonaye maldarlığında
oldo edilmosi mümkün olmayan bir sira
üstünlüklor mövcud idi (mos., Qarabağın qoyunçuluq vo atçılıq tosorrüfatmda
tarixon oldo edilmiş nailiyyotlor).
Xalqlarm etnomodoni, sosial-iqtisa
di inkişafı, siini suvarma sistembrinin
yarimsohra vo sohra orazibrin suvarma
okinçiliyino colb edilmosi ilo köçori maldar ohali oturaq hoyata, əkinçiliklo köçmo maldarliq tosorriifat formalarma keçirlor. Suvarma əkinçiliyinin, elm vo texnikanın inkişafı ilo olaqodar 20 osrin
ikinci yansindan sonaye maldarlığı inkişaf etmoyo başladı. Hazirda Azorbay
canda da maldarliq tosorrüfatı bazar iqtisadiyyatına uyğun qurulmaqdadir.
Əd.\ İ s m a у l 1 о v М. XX osrin ovvolbrin
do Azorbaycanin kond losorrüfatı. В., 1960;
B i i n y a d o v T. Azorbaycanda maldarlığın inkişafı tarixindon. B., 1969; l l o v i l o v H. Martda
morok. B„ 1993.
Xəliyəddin Xəlilli

Sənətkarlıq
Azorbaycanda sonotkarlığın tarixi
çox qodimdir. Holo erkon Paleolit dövriindo ibtidai insanlar tobii daşlardan
qəlpolər qoparmağı vo onlardan kosici

alot kimi istifado etmoyi bacanrdilar.
Son Paleolit dövründo onlar artiq daha
tokmil vo davamh omok alotlori hazirlamaq vordişlərino yiyolonmişdilor. Eneolit dövründo sonotkarliqda metaldan is
tifado olunmağa başlanır. İlk vaxtlar
mis külçolərindon soyuqdöymo üsulu ilo
müxtolif oşyalar hazırlanırdı. Əmok vordişlorinin tokmilbşmosi vo miixtolif tex
niki qaydalara yiyolonmo sayosindo mis
külçolorini ovvolco ocaqda qizdirma yo
lu ilo, sonralar iso xiisusi qablarda oritmoklo ibtidai metalişləmənin sirlorino
bolod olan insanlar tosorriifat hoyatinda
miihiim doyişikliklorin tomolini qoymuşdular. Eneolit dövründo ev sinətkarlığınin (ibtidai sonotkarlıq) dulusçuluq,
daşişlomo vo sümükişlomə, toxuculuq
vo s. saholori var idi.
E. o. 2-ci minilliyin 1-ci yansinda Azor
baycanda sonotkarlıq peşokar sahoyo
çevrilmişdi. Metallurgiyanın inkişafında yeni morholo başlanır, yeni alot, bozok, silah formalari yaranir, qalay qatışıqlı tuncdan daha çox istifado olunur
du. Qalayla birlikdo morgmüş, sürmə vo
qurğuşun da işlonirdi. Bu dovrdo sonotkarlıq başqa tosorriifat saholorindon aynlaraq miistoqil inkişaf edirdi. Boşor comiyyotinin inkişaf tarixindo baş veron
ikinci ictimai omok bölgüsü mohz sonotkarlığın biitiin saholorinin (dulusçuluq,
toxuculuq, daşişlomo, ağacişlomo, metalişlomo, sümükişbmo vo s.) sürətlə inkişafı noticosindo baş vermişdi.
Azorbaycan orazisindo mövcud olan
Xocalı-Godoboy, Talış-Muğan, Naxçi
van, Kiir-Araz modoniyyotbri abidolorindon tapılmış maddi modoniyyot niimunolori burada sonotkarlığın yiiksok
inkişafından xobor verir.
Son Tunc vo erkon Domir dövrüııdo
yeni sonot növlorinin yaranması, sonotkarların toboqoləşmosi başlayır. Metal
dan geniş istifado edilmosi tokco tosorrüfatın deyil, homçinin, sənətkarlığın
digor saholorinin inkişafına böyiik təkan
vermiş, qodim vo orta osr şohərlərinm
meydana golmosi üçün iqtisadi zomin
hazırlamışdır. Xammal ehtiyatinin bol
olmasi (yun. gön, mis, domir, gil vo s.) vo
şohərlərin yaranması sonotkarlığm inkişafı üçün osas amillor idi. Ev sənotkarlığı
şohor sonotkarlığına qodor uzun bir inkişaf yolu kcçorok noticodo sifarişli sonotkarliq xarakteri almışdır. Kond sonotkarlığı şohor sonotkarlığından istor pcşokarliq, istorso do mozmun baximindan
forqlonirdi. Kond sonotkarlan bir ııeço
saho üzro, şohor sonotkarlan iso bir saho

iizro ixtisaslaşırdı. Yiiksok bodii doyoro
vo keyfiyyoto malik sonot nümunoləri şohor sonotkarlan torofindon hazırlanırdı.
Kustar sonot vo xirda omtoo istehsah
sociyyosi daşıyan bodii sonot saholori
(xalçaçılıq, şarbaflıq, şalbaflıq, bozzazlıq, misgorlik, domirçilik, xarratliq vos.)
kond yerlorindo do geniş yayılmışdı.
Orta osrlordo Azorbaycanda sonotkarlıq öz intibah dövrünü yaşayırdı. Or
ta osr orob müollifləri Azorbaycanda xalçaçılıq, ipokçilik sonotinin yiiksok inkişaf etdiyini, qızıl vo gümüş momulatlarimn istehsal edildiyini göstorirdilor. Tobriz, Gonco, Əroş, Ərdobil, Culfa, Bordo,
Naxçivan, Marağa, Dorbond kimi şohorlor sonotkarlıq morkozlorino çevrilmişdi. Bu şohorlordə onlarla sonot sahosi
yiiksok inkişaf etmişdi.

Kuzo. 12-14 osrlor. Bordo.

Orta osrlordo sonotkarlar, xirda tacirlor ictimai monafelorinin miidafio
olunması üçün dini-ictimai-siyasi birlikbr (oxi) vo peşo toşkilatlarmı (osnaf,
ozan, möhtorifo) yaradırdılar. Gonco,
Tabriz, Ərdobil, Beybqan vo Bakidaki
gizli oxi təşkilatları haqqinda yazili vo
epiqrafik monbolordo molumatlar vardir.
17 osrdo sonotkarliqda ixtisaslaşma
prosesi davam edir, yeni sonot saholori çini qablar vo şoflaf poncoro şiişosi isteh
sah monimsonilir, odlu silah istehsah genişlonir. Bu dovrdo Azorbaycanda yüzdon çox ipok, pambiq vo yun parça növü
mövcud olmuşdur. istehsal olunmuş
parçaların xeyli hissosi Asiya vo Avropanin miixtolif ölkobrino ixrac edilirdi.

17 osrin sonu - 18 osrin ovvolbrindo
baş veron iqtisadi tonozzül sonotkarlığın
da inkişafım longitdi, hazirlanan mallann keyfiyyoti aşağı düşdü. Mohz buna
göro do bu dövrdo, osason, xammal ixrac
olunurdu.
19 osrdo, xüsuson onun 30-50-ci illorindo Şimali Azorbaycanda şohor oha
lisinin sayinin sürətlə artmasi, homçinin
Avropa vo Rusiya fabrik-zavod mohsullarimn Azorbaycanda hob ciddi roqabot yaratmamasi ononovi sonot vo
peşo saholorinin canlanmasina vo inkişafına olverişli zomin yaratdi. Bu dovrdo
ölkodo mövcud olan 100-don artiq sonot
vo peşo sahosindo toqr. 12 min sonotkar
vo peşokar çalışırdı.
Ən qodim sonot sahosi olan daşişlomonin tarixi kökloıi qodim insamn toşokkülii ilo eyni dövro tosadiif edir. Azix,
Damcılı, Tağlar, Daşsalahlı arxeoloji
abidolorindon tapilan maddi modoniyyot
nümunolori Azorbaycanda yaşamış qo
dim insanlarm yaradıcılığından soraq
verir. Daş momulatmin istehsal texnikasinin tokmilloşmosi sayosindo daşişbmo
xiisusi sonot sahosino çevrilmiş, todricon
ev sonoti halında formalaşmışdır. Daş
üzorində oyma daşişbmo sonotinin on
qodim sahosidir. E.o. 8-ci minilliyo aid
Qobustan qaya rosmlori oyma sonotinin
nadir nümunoloridir.
Metalin insanlar torofindon monimsonilmosindon sonra daş alotlor aradan
çıxmış, daşişlomo sonoti öz təmayülünü
doyişorok bonnalıq, şobokəçilik, daşyonma, hokkaklıq kimi saholoro yönolmişdir.
Azorbaycanda on qodim sonot növlorindon biri dulusçuluqdur. Əsası Neolit
dövründo (e.o. 7-6-ci minilliklor) qoyulmuş bu sonot növünün yaradıcısı qadin
lar hesab olunur. Gildon yoğrulmuş primitiv qablar ilk zamanlar günoş altmda
qurudulur, daha sonralar iso odda bişirilirdi. Eneolit dövriindo (e.o. б-4-cü
minilliklor) dulusçuluq daha mükommol
istehsal xiisusiyyotlorino malik olmuşdur. Mohz bu dövrdo dulusçuluq sonotindo miihiim yeniliklordon biri - saxsi
qabları bişirmok üçiin kürolor yaranir.
Kiiltopo, Şomutopo, İlanlıtopo, Əlikömoktopo vo s. yaşayış moskonlorindon
dulus kürosi qahqlan aşkar edilmişdir.
Bu abidəlordon tapılmış saxsı qabların
bir hissosi sado qurııluşlu dulus çarxında
hazırlanmışdı. Dulus çarxı keramika istehsalının inkişafında osasli rol oynamışdır. Bu dövrün son morholosindo
yeni, daha soliqoli, bozon miixtolif boya-

larla naxışlanmış, homçinin qulplu qab
lar vo s. yaranmışdı.
Dulus momulatlari Tunc dövründo
(e.o. 4-cii minilliyin sonu - 2-ci minillik)
kiitlovi şokildo istehsal edilmişdir. Bu
dövro aid qabların üzorindo miixtolif
hondosi fiqurlar, heyvan vo bitki alomini
oks etdiron kompozisiyalar vardir. Miix
tolif boyalarla ronglonmiş qablann istehsalı geniş yayıldığından orta Tunc
dövrü bozon “ boyali qablar modoniyyoti” dövrü adlandırılır.
Qodim Azorbaycanda küplordon
dofn morasimlorindo do istifado edilirdi.
Əkinçilik, şorabçılıq vo maldarliq mohsullarinm saxlanılması üçün xiisusi qab
lar hazırlanırdı.
Orta osrlordo Azorbaycanin böyük
şohorlorindo - Bordo, Tobriz, Beybqan,
Gonco, Naxçivan, Ərdobil, Marağa, Şamaxı, Baki vo b. yerlordo dulusçuluq so
noti geniş yayılmışdı. Binaların dekorativ tortibatinda da saxsidan istifado olu
nurdu. Dulusçular homçinin su vo xörok
qabları, qızdırıcı vasitolor, tosorriifat

Hil boyıınbağı. 19 osrin sonu
20 osrin ovvoli. Qarabağ.

kiiplori, çıraqlar, su tochizati vasitolori
istehsal edirdilor.
Dulus momulati istehsah öziinün
totbiqi ohomiyyotini 19 osr vo 20 osrin
ovvolbrindo do saxlamışdı. Dulusçuluq
Azorbaycanin bir sira sonot morkozlorindo - Qubanin Yenikond, İspik, Masallmin Ərkivan, Lonkoramn Separdi,
Qobolonin Kiisnot kondlorindo, habelo
Şoki vo Gonco şohoıiərindo indi do qalmaqdadir.
Qodim Azorbaycan ohalisinin tanış
oldıığu ilk metal misdir. Misgorlik sono
ti öz başlanğıcını Eneolit dövründon götiirso do, Tunc dövründo (e.o. 2-ci minil
liyin 2-ci yansinda) geniş yayılmışdır.
Godoboy, Daşkoson, Şomkir, Qalakond, Zoylik, Çovdar vo b. yerlordoki
mis yataqlarinda qodim modon izlori,
Yuxan Daşkoson, Quşçu. Bayan, Dosto-

fur, Alabaşlı kondləri yaxınlığında iso
metaləritmə kürolərinin qalıqları aşkar
edilmişdir. İlk vaxtlar mis külçolordon
soyuqdöymo üsulu ib müxtəlif bozok
oşyaları vo kiçik omok alətləri hazırlanırdı. Tuncun meydana golmosi mis istchsalını sıxışdırsa da, tamamilə aradan
çıxara bilmomişdir. Mis moişət ehtiyaclanna xidmət etmiş vo metalişlomodə
misgərlik sahosi yarannuşdır.
Misgorlik sonoli Şamaxı, Naxçivan,
Ordubad. Şoki, Ağdam, Bakı vo s. orazilordo inkişaf etdirilso do, Lahıc osrlorlo
aparıcı rola malik olmuşdur. Lahıc
tokco Azorbaycanda deyil, bütiin Co
nubi Qafqazda misgorliyin başlıca mor
kozi sayılırdı.

moscidindo saxlanilan moşhur tunc tiyan bu metaldan böyük sonotkarliqla is
tifado edildiyini göstorir.
Metalişləmə sənətkarlığında domirçilik sonoti aparıcı sahodir. Misi vo
tuncu sıxışdırmış domir boşor tarixindo
böyük ixtiralardan biri olmuşdur. Azor
baycan orazisindoki zongin domir filizi
yataqlan (Bayan, Daşkoson, Quşçu,
Çovdar) bu sonot növünün meydana
golmosi vo inkişafında böyük rol oynamışdır.
Filizoritmo işində körüklii kürolordon
istifado olunmuşdur. Domirçilik sonoti
tokco iı i şohorlərdə deyil, ohalinin domir
momulatina olan tolobatını ödomok
üçün kondlordo do mövcud idi. Domirçi-

Misgorxanalarda texnoloji omoliyyatlar osrlor boyu doyişmoyərək bosit ol
omoyino osaslanan sado oritmo vo istidöymo üsulu ilo aparılmışdır. Misgorlor
НО-o yaxm növdo momulat hazirlamışlar.
Azorbaycan metalişlomo sonotkarliğında tuncdan da gcniş istifado edilmişdir. 13 osrdo Şirvanda usta Əli ibn Mohommod torofindon düzoldilmiş vo hazirda Ermitajda saxlanilan tunc lüloyin,
14 osrdo tobrizli usta Əbdüloziz torofindon hazırlanmış, “ metaltökmə texııikasının möcüzəsi” hesab edilon vo hazirda
Türkmənistanda Xoca Əhmod Yasovi

lor momulat hazırlamaq üçün soyuqdöymo vo islidöymo üsullarından istifado etmişlor. Domirçilik sonoti daxilindo ixtisaslaşma getmiş vo bu sonot silahsazliq,
nalbondlik, tosorriifat vo moişot alotlori
istehsal edon ayn-ayn saholoro böliinmüşdür. Sonayenin sonraki inkişafı no
ticosindo dəmirçilik sonotinin oksor sa
holori aradan çıxsa da, bozi saholor bu
giino qodor qalmaqdadir.
Ənonovi metalişlomo sonotinin mii
hiim saholorindon biri olan zorgorlik so
notinin on qodim nümunələri e.o. 1-ci
minilliyo aiddir. Homin dövr üçün sociyyovi olan zorgorlik texnikası döymo

üsulundan ibarot idi. Bu üsulla hazirlanmış tunc komorlor Mingoçevirdo vo
Xocalıda aşkar edilmişdir. Erkon orta
osr monbolorindo Azorbaycanda qizil vo
gümüş çıxarılması barodo molumat verilir. 9-10 osrloro aid orob vo fars monbo
lorindo Gonco, Bordo, Şamaxı, Tobriz vo
Naxçivan şohorlorindo hazırlanmış zor
gorlik məmulatlarından bohs olunur.
Zorgorlik metalişləmonin başqa saholo
rindon forqli olaraq yalniz şohorloro xas
olan sonot növii idi. 19 osrin sonunda
Baki Azorbaycanda zorgorlik sonotinin
on böyiik morkozino çevıi'miş, Şamaxı,
Salyan, Quba, Gonco, Şuşa, Nuxa vo s.
şohorlordo do bu sonot ııövii geniş yayılmışdı. Zorgorlikdo qolibkarhq, şobokoçilik, qarasavad (giimüşbondlik), minasazlıq üsullarından istifado olunmuşdur.
19 osrin sonunda zorgorlik fabriklorinin
yaranmasina vo bazara xaricdon golmo
çoxlu sayda zorgorlik momulatlanmn çıxarılmasına baxmayaraq, Azorbaycan
zorgorlik sonoti inkişaf edir, yerli ustalann hazırladığı momulatlar iso dünya
bazarlannda yiiksok qiymotlondirilirdi.
Azorbaycanin ononovi sonot saholori
içorisindo a ğ a c i ş l o m ə xiisusi yer tu
tur. Xanlar rayonundan tapılan ağac vol
(e.o. 2-ci minilliyo aid), Mingoçevirdo
aşkar edilon ağac qonddan, çömço, tokno (erkon orta osrloro aid) vo s. Azor
baycanda ağacişlomo sonotinin qodimliyini siibut edir. Ağacişlomo sonoti daxi
lindo ixtisaslaşma getmiş, dülgor, şobokoçi, noccar, xarrat, qundaqsaz, sandıqsaz, sazbənd vo s. sonot saholori yaraıımışdır. Bu soııot növü daha çox kond yer
lorindo yayılmışdır. Ağacişlomonin başlıca morkozlori Quba, Lonkoran, Şamaxı,
Şoki vo Naxçivan qəzalan, habelo Kiçik
Qafqaz orazilori olmuşdur. Şoki xan sarayı ağacişlomo sonotinin osas sahosi olan
şobokoçiliyin on gözol nümunosidir.
Qodim tarixo malik toxuculuq sonoti
özündo xalçaçılıq, ipokçilik (şorbaflıq),
şalbaflıq, bozzazlıq, keçoçilik, hosirçilik
vo s. saholori birloşdirir.
Azorbaycanda x a 1ç a ç 111q sonoti
növiiniin yaranması e.o. 2-ci minilliyo
Tunc dövrüno tosadiif etso do, yüksok inkişaf soviyyosino erkon orta osrlordo çatmışdır. 10 osr orob miiollifi ol-Müqoddosi Bordo şohorindo toxunan xalçaları
yüksok qiymətlondirmişdir.
16 osrdo süjetli xalçalarm yaranması
ilo xalçaçılıq sənotindo ycııi mərholo başlayır. Süjetli xalçalar Azorbaycan xalqının maddi vo monovi modoniyyotinin on
qiymotli nümunoləridir. Süjetli xalça so-

“Sumax”. Xovsuz xalça. Şirvan. 19 əsr.

noli xüsusən Tobriz şohorindo daha yiik
sok inkişaf soviyyəsino çatmışdı. Belo
xalçalar Qarabağ, Gonco vo Şirvanda da
toxunurdu.
19 osrdo Azorbaycanda xalçaçılıq
sonoti ö/ inkişafının on yiiksok morholosino çatmışdır.
istehsal texnikasına görə xalça vo
xalça momulatları xovlıı (ilmoli) vo
xovsıı/ (ilmosiz) olurdu. Bədii-texniki
xüsusiyyotlorinə göro Azorbaycanin
xovlu xalçaları 4 böyük qrupa QubaŞirvan, Gonco-Qazax, Qarabağ vo Tobriz xalçaçılıq moktoblorino böliinür. Bu
moktoblərin hor biri xalça çeşnilorinə vo
toxunma texnikasına göro forqlonirdi.
Xovlu xalçalar ölçü, forma, çeşidlorino
göro do seçilirdi: xalı, konaro, gobo,
taxtüstü, xalı balası, namazlıq vo s. Xov
lu xalçalar dik hanada ilmo çalma yolu
ilo hovo, kirkit, qayçı vo s. alotlordon
istifado etmoklo toxunurdu.
Xovsuz xalçalar toyinatına vo isteh
sal texnikasına göro do bir-birindon
forqlonirdi. Palaz, kilim, zili, şoddo, ladı,
vorni, sumax, mofroş, xurcun, çuval,
heybo, duz torbası, çul vo s. xovsuz xalça momulatı növloridir. Xovsuz xalça
momulatları çalkeçir, dolama, dormo,
qıyıq, ladı vo s. üsullarla toxunurdu.
Ş о r b a f 11q ipok momulatı istehsalında osas saholordon biri, ononovi ipok
toxuculuğunun karxana formasıdır.
Şorbaflıq sonotindo 2 başlıca istehsal
forması - keci vo xam ipok toxuculuğu
toşokkül tapmışdır. Kccidon cecim, totinlik, xasqırmızı, aloyşa, navar, çuxa,
şalvar, köynok vo s. toxunulurdu. Kcci
istehsah ev peşosi sociyyosi daşıyırdı.
Kecidon toxunan momulatların on moşlıuru cecimdir. Cecimdon yorğan-döşok
vo mütokko üzii, taxça vo camaxatan
pordosi, gordok, süfro, yük örtüyü vo s.
momulatlar hazırlanırdı. Cecimlorin
“ homyan” , “ obagozor” , “ köynok” , “ alaköynok” vo s. növlori istehsal olunurdu.
Cecim toxuculuğu ilo, osason, Şuşa qozasının Lonboran, Ağcabodi vo Xorfoloddin kondlorindo moşğul olmuşlar.
Şorbaflıq sonoti xam ipok sapdan karxa
na şoraitindo ipok momulati istehsah ilo
sociyyolonirdi. 8-9 osrlordon etibaron
ipokçilik sonotindo ayaqla horokot etdirilon tokorli manciliqlardan (baramaaçan dozgahlar), miitohorrik toxuma
dozgahlarmdan istifado edilirdi. Orta
osr Azorbaycan şohorlorindo (Tobriz,
Şamaxı, Qobolo, Marağa, Ərdobil, Gon
co, Beybqan, Naxçivan vo s.) şarbaflıq
geniş inkişaf etmişdi. 19 osrdo Şamaxı

karxana şorbaflığının mühiim morkozi
olaraq qalırdı. Şorbaflıq bir neço yardımçı peşo növünün son noticosi kimi
formalaşmışdır. Baramanın kolof çarxı
üzorino sarınması mancılıqçı, xam ipok
tellorinin tovlanması - tovçuluq, ara
ipoyinin sarınması - liilovokil, çillo çokmok - karatançılıq, çillonin bölünmosi
karaçılıq, çillo taylarmın nüvo vo şanaya
düzülmosi - torrahlıq peşosini yaratmışdı. Toxuma omoliyyatı kargorlik vo
postokar, boyama omoliyyatı iso boyaqçı-tavakes peşosino aid idi. Şorbaflar
ipoyi yezdimo, dördayaq vo kolağayı
dozgahlarında toxumuşlar.
Ş a 1b a f 11q ev peşosi vo xirda om
too xarakterli yun parça toxuculuğu sahosidir. Sonralar inkişaf edorok karxana
toxuculuğu soviyyosino çatmışdır. 19
osrdo Azorbaycanda şal toxuculuğu Şamaxı, Quba, Göyçay, Qazax, Şuşa,
Naxçivan, Zongozur vo Zaqatalada
xüsusilo inkişaf etmişdi. Azorbaycanda
şal, mahud, tirmo, cecim, çul, ladı vo s.
yun parçalar geııiş çeşiddo istehsal olu
nurdu. Şal istehsalının ev peşosi sociyyo
si daşıyan formasında şal yer hanasında
“ qılınc” adlanan zoıbo aloti vasitosilo
qadmlar torofindon, karxana toxuculuğunda iso “ şalbaf ’ adlanan peşokar usta
torofindon miitohorrik şal dozgahında
toxunulurdu.
B o z z a z l ı q pambıq parça isteh
sah ilo moşğul olan sonot növüdür. Orta
osrlordo Tobriz, Marağa, Morond, Or
dubad, Gonco vo s. şohorlor pambiq
parça istehsalının başlıca morkozlori idi.
19 osrdo bu sonot Naxçivan, Şaınaxı vo
Şuşa şohorlorindo do inkişaf etmişdi.
Xam bezdon bosit boyama, qolomkarhq
vo ya basmanaxış üsulu ilo miixtolif növ
pambiq parçalar hazırlanırdı.
К e ç о ç i 1i к ononovi yun momulati
istehsalinin basma texnikasma osaslanan sonot sahosidir. Qoyunçuluq vo atçılığın inkişafı bu sonotin geniş yayilmasma imkan yaratmışdır. Keçoyo bozi
bölgolordo “ qolib” do deyirlor. Keço güzom yundan hazirlanir, onu hazirlayan
usta iso “ hollac” adlanırdı. Keço yun
momulati istehsalinin on sadosi hesab
olunur vo onun istehsal prosesino az
vaxt sorf edilirdi. Keçodon alaçıq tikmok, döşonocok, yohor altlığı vo yapinci
hazırlamaq üçün istifado edilmişdir.
Azorbaycan orazisindo d о r i ç i 1i к
(dabbaqliq) sonoti do qodim tarixo ma
likdir. Aşılanmış doridon geyim hazirlamaq, üzorində yazi yazmaq moqsodilo
istifado olunurdu. Qodim moxozlorin

bir qismi mohz perqament üzorindo
dövrümüzo golib çatmışdır. Dabbağ
momulati gön, sarğı, otvi, tumac,
müşkii vo xoz doıidon ibarotdir. Əsas
xammal ev heyvanlarının dorisi olmuşdur. 19 osrdo Azorbaycanda gön-dori
momulati istehsah kustar sonot vo xııda
omtoo istehsah xarakteri daşımışdır.
Başlıca doriçilik morkozlori Şamaxı,
Nuxa, Cavad, Əroş, Şuşa vo Gonco qozaları olmuşdur. Doriçilik sonoti daxilindo bir neço sonot: papaqçılıq, kürkçiiliik, sorraclıq, başmaqçılıq, çokmoçilik yaranmışdı. Bundan başqa doridon
moişot qabları: motal, eymoi tejon, tuluq vo s. do hazırlanmışdır.
Sonayenin inkişafı ilo olaqodar ono
novi sonot mohsullarına olan tolobat
xeyli azalmış, onlarm bir çoxu aradan
çıxmışdır. Bununla belo ev peşosi vo so
not növbri osrlor boyu insanlarm monovi vo moişot ehtiyaclarını ödomiş, xal
qm sonot salnamosino qiymotli sohifolor
boxş etmişdir.
Əd.\ А г а м а л и е в а С. М. Гончарство в
Азербайджане. Б., 1981; Azorbaycan etnoqrafiyası. С. 1. В., 1988; M u s t a f a y e v А. N. Azor
baycanda sənotkarlıq. В., 2000 .
Gülzadə Axundova

Yaşayış məskənləri
və evlər
Azorbaycanda boşor tarixinin ayrıayrı morhololorindo yaşayış moskonlorinin miixtolif tip vo formalari mövcud olmuşdur. Onlarm meydana golmosindo
tobii-coğrafi şoraitin, mövcud ictimaiiqtisadi quruluşun, mohsuldar qüvvolorin inkişafının, sosial-iqtisadi inkişafın
xüsusiyyotlorinin, ailo hoyati normalarinin vo tosorriifat foaliyyoti istiqamotinin
holledici rolu olmuş, bu amillorin foal tosiri sayosindo xalq moişotindo omolo go
lon yeni keyfiyyot doyişikliyi yaşayış
moskonlorinin miixtolif tip vo formalarimn meydana golmosino zomin yaratmışdır.
Azorbaycan orazisi özünün landşaftrclyef quruluşuna göro dağlıq, dağotoyi
vo düzonlik orazilordon ibarotdir. Dağlıq
orazi tobii-iqlim şoraitino, hidroqrafiya,
oroqrafıya vo geomorfoloji xüsusiyyotlorino, flora vo faunasına göro zongin olduğundan, ölkoııin on qodim sakinlori
mohz burada - tobii mağaralarda moskunlaşmışlar. Azıx, Tağlar, Qobustan,
Qazma, Aveydağ mağaraları ocdadları-

mızın ilk sığınacaq yerlori kimi molumdur.
Tarixi inkişaf prosesinin sonraki
morhololorindo insanlar tobii materiallardan (daş, ağac, sümük vo s.) omok
alotlori hazırlamaq vordişlorino yiyolondikco, mağaradaxili yerloşkolərdə divar
açırımları diizoltmok, mağarada yanan
ocağın tüstüsiinü bayıra çıxarmaq üçün
tavanda bacalar açmaq kimi zoruri işlori yerino yetirmoyo başlamışlar. Beloliklo, ibtidai insanlarm tobii mağaraları öz
iradolərinə uyğun şokildo yenidon qurmaq vo tokmilləşdirmok vərdişləri noti
cosindo yaşayış moskonlorinin yeni bir
tipi siini mağara moskonlori yaranmışdır. İstor tobii, istorso do siini mağara
moskonlori ocdadlanmizin ilk yaşayış
evi kimi do ohomiyyot kosb edir. Azor
baycan orazisindo siini mağaralara Böyiik Qafqaz dağlannın conub-şorq vo
şimal-şorq otoklorindo, homçinin Kiçik
Qafqaz vo Talış dağları bölgosindo
(Quba, Şamaxı, Qubadlı, Zongilan, Kolbəcor, Laçın, Lerik), eloco do Conubi
Azorbaycanda tosadüf olunur. 20 osrin
30-cu illorindo etnoqraflar Ə.K.Əlokborov vo Q.T.Qaraqaşlı Kolbocor, Godoboy, Xanlar vo Laçın rayonlarmda yaşayış ohomiyyotini holo do itirmomiş siini
mağara moskonlori qeydo almışlar.
ictimai inkişafın sonraki morhololo
rindo Azorbaycanin dağotoyi vo diizonlik orazilorindo do məskunlaşma prosesi
gedirdi. Mohsuldar qiivvolorin inkişafı
ilo olaqodar okinçi vo maldar qobilolorin
formalaşması noticosindo Azorbaycanin
düzon vo dağotoyi orazilorindo ycni-yeni
qobilo moskonlori yaranir vo inkişaf
edirdi. Əkinçiliklo moşğııl olan tayfalar
siini suvarma qaydalarina yiyolondiyindon çay, arx vo ya kanallarm otrafinda,
maldarliqla məşğul olanlar iso otlaqlarla
zongin orazilordo moskon salmağa iistünlük vermişlor. Azorbaycanin dağotoyi vo
diizon bölgolorindo aşkar olunmuş Eneo
lit vo Domir dövriino aid olan çoxsaylı
yaşayış moskonlorinin izlori bunu bir da
ha tosdiq edir.
Azorbaycanda geniş yayılmış yaşayış
moskonlorinin sociyyovi tarixi tipbrindon başlıcası ko nd olmuşdur. Kond oturaq əhaliyo moxsus daimi yaşayış evloıi, tosorriifat tikililori, hoyotyani saho
lori, inzibati, sosial-modoni vo dini mor
kozlori, iimumi otlaqlan, okin saholori,
içmoli suları, ayrıca qobiristanlığı olan
vo ohalinin etnik torkibinin iimumiliyi
ilo xarakterizo olunan tarixon formalaşmış moskondir. Kond, bir qayda olaraq,

poligen (bir-birino qohum olmayan bir
qohumluq prinsipi osasmda moskunlaşncço nosildon ibarot ohalinin yaşayış mos- ma prosesi getdikco zoiflomiş, yaşayış
koni) xarakter daşıyır vo ohalisinin sayi,
moskonlorinin salınmasında qonşuluq
şohor istisna olmaqla. digor moskon tiploprinsiplori üstünlük toşkil etmişdir. Qarırindon daha çoxdur. Poligen xarakterli
şıq torkibli kondlorin yaranmasma çar
kondlor horosi bir mohollo toşkil edon qo
Rusiyasının Azorbaycam işğal etmosinhum patronimik qruplardan (tayfa, ba- don sonra (19 osrin 20-30-cu ilbrindo)
salaq, tiro, nosil, toboh, oqroba, ocaq,
Şimali Azorbaycan orazisino kütlovi şokildongo, evlori, çilok, övladı, uşağı vo s.)
do ermonilorin, ruslarm vo b. xalqlarm
köçüriilmosi do tosir etmişdir.
ibarot idi vo hor birinin okin sahosi, öriişii,
biçonoyi, meşoliyi, axmaz vo colosi ilo hiiAzorbaycanlilarm yaşayış moskonlo
rinin tarixon yaranmış digor sosial-iqtidudlanan hondi olurdu.
19
osrdo Azorbaycanda monogen xasadi tiplori oba, şenlik, bino, yurd, diiijorgo, qışlaq, yaylaq, dokko, dongo, sirakterli (bir kökdon töromo) kondloro az

Şamaxı şohori. 17 osr. Adam Olearinin rəsmi.

da olsa tosadiif edilirdi. Şoki-Zaqatala
bölgosinin Başdaşağıl, Sarıbaş, Muğanlı, Qıpçaq kondlori bir monşoli idi. Şirvanın Bığır kondinin ohalisi Colil övladınm
töromosidir. Naxçıvanda Kongorli soylarının yaşadıqları kondlor (Yurdçu,
Qabıllı, Qarabağlar, Qaraxanboyli, Keçili vo s.) do bu qobildondir.
İctimai inkişafın sonrakı gedişindo
qohumluq prinsiplərinə osaslanan kondlordə baş veron doyişikliklor onlarm böyiiyorok qarışıq torkibli kondloro çevrilmosino sobob olmuşdur. Belo kondlorin
oınolo gəlməsini patronimik ailolorin böyiiyorok parçalanması, orta osrlordo
çoxsaylı ohali qruplarının Azorbaycan
orazisino miqrasiyasi ilo izah etmok olar.
Miixtolif obyektiv tarixi soboblor iizündoıı ölko daxilindo ohalinin köçmoklo
yerdoyişmosi do qarışıq torkibli kond
lorin meydana golmosindo osas rol oynamışdır. Mohz bunlarm noticosi olaraq

ğırxana, yataq vo s. müvoqqoti elat yaşayış moskonlorindon ibarot olmuşdur.
O b a - 19 osrdo hom maldar icma
iizvlorino moxsus xiisusi qurum (birlik),
hom do oturaq ohalinin müvoqqəti yaşayış moskoni olmuş, todricon daimi yaşayış moskonino - kondo çevrilmişdir.
Azorbaycanin ayrı-ayrı bölgolorindo
mövcud olan beb obalar kondo çevrilorkon kond adlarmda “ oba” komponentini do saxlayırdı. Mos., Volioba, Mollaoba (M asalli rayonu), Mahmudoba
(Şahbuz rayonu), Aşıqoba (Qusar rayo
nu) vo b. obalar, bir qayda olaraq, mal
darliq tosorriifatimn yaylağa vo qışlağa
köçmosi ilo olaqodar meydana golirdi.
Daimi yaşayış moskonindon - konddon
nisboton arali sahnan obada, adoton,
qohum aiblor moskunlaşırdı. Otlaqlardan somoroli istifado etmok moqsodilo
istor yaylaqlarda, istorso do qışlaqlarda
obalar xirda vahidloro - dongo loro

bölünür, dongolər iso bir-birindon “ otarası” adlanan mərzlərlə ayrılırdı.
Ş e n 1i к (şennik) do oba kimi срdim tarixə nıalik yaşayış moskoni olub,
ailə üzvlorinin sayına göro ondan kiçik
idi. Koma formalı yaşayış moskənlərindoki hor bir koma ayrıca bir şenlik toşkil
edir vo əksər hallarda monogen xaraklerli olurdu. Şenlik ahalisinin torkibi, osa
son. qohum tayfalardan formalaşırdı.
В i n о müvoqqoti yaşayış moskon
lorinin rüşeym tipi olaraq bu vo ya digor
kondin sahnmasında ilkin morholo toşkil
etmişdir. Toplanılan elnoqrafık materiallardan aydın olur ki, biııo 19 osrdo
Azorbaycanin dağlıq bölgolorindoki
kondlorin oksoriyyotindo mövcud olmuşdur. Əsason, maldarlıqla moşğul
olan ohali torofindon kondin yaxınlığında salınan tosorriifat likililori (yataq,
tövlo, poyo. xalxal, banıstan vo s.) bino
adlanırdı. Binodo ailolorin sayı artdıqca
todricon tosorriifat tikililori vo yaşayış
evlori do inşa edilirdi. Bıı tikililor çoxaldiqca bino daimi yaşayış moskonino çevrilir vo o. ya orada ilk moskon salmış
adamin adi ilo, ya da maldarliq tosorriifatmin iistiin saholorindon birinin adi
ilo adlandinlirdi (Qasimbinosi, Mommoduşağıbinosi, Baxışbinosi, Malbinosi,
Qoyunbinosi vo s.).
Q i ş 1a q - sığırxana, yataq vo yaşayış evlorini öziindo birloşdiron miivoqqoti yaşayış moskoni idi. Adindan mo
lum olduğu kimi, qışlaq, osason, qış aylarında yaşayış üçün nozordo tutulan
orazi, otlaq sahosi dcmokdir. ilin 8-9
ayını qışlaqlarda keçiron Azorbaycanin
maldar elatlan yalniz yay aylannda
yaylaqlara qalxardılar. Qışlaq digor
miivoqqoti yaşayış moskoni novlorindorv
daimiliyi ilo forqlonir vo kondo keçidin
son morholosi hesab olunur.
Azorbaycanda geniş yayılmış mii
voqqoti yaşayış moskonlorindon biri do
у а у 1a q olmuşdur. Yaylaqlar, adoton,
yiiksok alp çomənliklorindo yerloşirdi.
İlin 3-4 aymı yaylaqlarda keçiron mal
dar elatlar burada alaçıq vo doyolordo
yaşayırdılar. Yaylaqlara köçmo voyurdsalma qaydalarinda, osason, su monbolorino yaxinliq, otlaq qayğıları, homçinin qohumluq miinasibotlori iistiin yer
tuturdu. Əksor hallarda bir ııeço qohum
ailo bir yerdo y u r d (yaylaq) salirdi.
Bozon iri maldarliq tosorriifatina malik
olan varli ailolorin aynca yaylaqlara
diişmosi müstosna hal olurdu. Qohum
ailolorin bir ııeço il dalbadal düşdüklori
yurd yerlori yaylaqlar ailo başçısının,

bozon do onlarm tomsil etciiklori kondlo
rin adi ilo adlanırdı (Əmirohmodin yurdu, Nobi yurdu, Eldar yaylağı vo s.).
Miivoqqoti yaşayış moskonlorinin bozilori (bino, oba, yataq. qışlaq, sığırxana
vos.) tarixon maldarliq tosorriifatinm inkişafı ilo six bağlı olmuş, daimi yaşayış
moskoninin - kondin yaranmasinda
miioyyon morholo toşkil etmişdir. Qazax
bölgosinin Çaylı kondi vaxtilo Qiraq Kosomon kondindoki Qizyetorli tayfasmin
qışlaq yeri olmuş, sonralar maldar oha
linin oturaqlaşması prosesindo kondo
çevrilmişdir. Qışlaq yerinin daimi moskono kondo keçid toşkil etdiyini bozi
kond adlannin torkibindo “ qışlaq” komponentinin olmasi da tosdiq edir. Tovu-

DəqqüJbab nümunələri.

zun Böyiikqışlaq, Laçının Köhnoqışlaq,
Qazağın Düzqışlaq. Daşkosonin Yalqışlaq, Zongilanın Günqışlaq, Qobolonin
Aydınqışlaq, Goranboyun Başqışlaq
kimi kondlori buna misal ola bilor.
Azorbaycanda mohsuldar qiivvolorin
vo kapitalist miinasibotlorinin inkişafı,
bu miinasibotlorin kond moişotinə daha
dorindon nüfuz etmosi ilo olaqodar yara
nan sosial miihit, böyiik ailolorin patro
nimik qruplara parçalanması, ohali arti
mi, yığcam torkibli kondlordo torpaq çatışmazlığı vo s. amillor yeni yaşayış mos
konlorinin omolo golmosindo osas rol oynayirdi. Bozon ana konddon ayrılan töromo kondlor öz ovvolki ad monsubiyyotini qoruyub saxlayir, bozon do ya kond
adlanna, ya da ana konddon aynlan

tayfa adlanna xiisusi komponentlor
(oba, bino, mozro, dizo vo s.) olavo olu
nurdu. Oba vo bino komponentli kond
lor biitiin Azorbaycan üçiin sociyyovi olsa da, mozro vo dizo komponentli kond
lor, osason, Naxçivan bölgosi üçün sociyyovidir (Orucdizo, Mamirzodizo, Alagözmozro, Payizmozro vo s.).
Azorbaycanin ononovi yaşayış mos
konlorindon bohs edorkon şohortipli
moskonlor xiisusi qeyd edilmolidir. Tari
xi molumatlar Azorbaycanda şohor modoniyyotinin, şohortipli ilk yaşayış mos
konlorinin e.o. 1-ci minilliyin ovvollorindo meydana goldiyini tosdiq edir. Qodim
Azorbaycanin şohoılori karvan-ticarot
yollan iizorindo yerloşmoklo, şohor moişot torzinin biitiin göstoricilorino tam cavab verirdi. Azorbaycanin feodal tipli
şohorlori sirasmda osas yer tutan Tobriz,
Baki, Şamaxı, Gonco, Naxçivan, Bordo,
Dorbond, Qobolo, Beyloqan, Şabran,
Şoki vo s. yaşayış moskonlorinin yerli so
sial-iqtisadi inkişafdakı rolunun miixtolifiiyino baxmayaraq, onlarm memarliqplanlaşdırma quruluşlarında bir sira
iimumi cohotlor olmuşdur. Vaxtilo salinan Azorbaycan şohorlorinin orazisi öz
funksiyalarına göro forqlonon “ ork”
(içqala, narınqala), “ şohristan” (osilzadolorin yaşadığı hisso) vo “ rabat” (sonot
vo ticarot hissosi) adlı iiç miixtolif bölmodon ibarot idi. Hakimin sarayı vo başqa
osas rosmi binalar, onlar üçtin ayrılmış
saholor vahid planlaşdırma kompleksi
şoklindo istehkam divarlan ilo ohato
olunaraq şohorin “ ork” hissosini toşkil
edirdi. “ Şohristan” , adoton, hom miidafio, hom do xarici görkom baxımından
şohoriıı ohomiyyotli vo gözogolimli sahosindo yertaşivdi. Yaşayış, ticarot vo sonotkarlara moxsus binalarm yerloşdiyi
şohorin “ rabat” hissosi mürokkob vo qarışıq kiiço şobokosi ilo, ticarot-sonot corgolori - çarşı vo dalanlan, bazarlan, karvansaralan ilodiqqoti colb edirdi. Şohortipli yaşayış moskonlori, bir qayda ola
raq, moholloloro bölüniirdü. Mohollolor
ayn-aynliqda şohoı in bir vo ya bir neço
bölmosini ohato edirdi. Əhalinin ralıatlığı üçün hor mohollodo moscid, hamam,
modroso, bazar vo b. ictimai vo dini sociyyoli binalar iıışa edilirdi.
Azorbaycanin orta osr feodal şohorlorindo sociyyovi xüsusiyyot kimi yaşayış
evlorinin fasadi hoyoto istiqamotlonir,
küço divan bütöv olurdu. Ailo moişotinin spesifikasi ilo bağlı olan belo planlaşdırma keçmişdo biitiin miisolman Şorqindo mövcud idi.

20
osrin 30-cu illorindon başlayaraq sorrüfatı ilo bağlı miivoqqoti moskunlaşyeni sosial münasibətlər vo tosorriifat forma tipi do mövcud olmuşdur. Ceyrançöl, Aşağı Qarayazı, Muğan, Mil, Qaramalarmin yaranmasi ilo olaqodar olaraq
xalq yaşayış moskonlorinin yeni tipi
bağ, Şirvanm Küdrii diizü qışlaqları,
kolxoz vo sovxoz qosobolori (Zoyom,
eloco do yüksok dağlıq ərazilordo qorar
Dollor, Miişfiq, M .Ə .Sabir ad. qosobo,
tutan çoxsaylı yaylaqlar üçüncü moskunlaşma tipinin
maldarliq moskunKijoba, Qəhromanlı, Kür, Diyalli vo s.)
laijina tipinin formalaşmasında holledici
salınmışdır.
rol oynamışdır.
Yaşayış moskonlorinin tip vo formaAzorbaycan yaşayış moskonlərini
larinin borqorar olmasinda Azorbaycan
relyef iizro tosnifata göro yamac, yaüçün sociyyovi olan okinçilik. okinçilikrımyamac, vadi vo düzonlik yaşayış mosmaldarliq vo maldarliq kimi tosorriifatkonlori olmaqla dörd qrupa bölmok olar.
modoni tiplorin miihiim rolu olmuijdur.
Dağlıq vo dağotoyi bölgolor üçün sociy
Azorbaycan orazisi iizro moskunlaşma
yovi olan yamac tipli kondlorin osas xüsıımohz bu tosorrüfat-mədəni tiploro uyğun
siyyoti onlarm dağın külokdon vo çovgolir. Naxçivan, Gonco-Qazax, Şirvan,
ğundan miihafizo olunan güney somtin\lazan-Hoftoran, Mil-Muğan. Qarabağ,
do salınmasıdır. Belo kondlor LonkoLonkoran, Şabran diizonliklori suvarma
ran-Astara bölgosinin Tongorud, Polikiııçiliyi üçün olverişli olduğundan, ohakoş, Qorb bölgosinin Çatax, Qoşabulaq,
iniıı moskunlaşmasında başlıca rol oynaXınnakiran, Çeşmoli, Zağalı, Qabaqmşdır. Burada moskunlaşma, osason.
topo, Mollahosonli, Bayan, Naxçivan
bölgosinin Dırnıs, Badamlı vo b. dağ ya
maclarmda salınmışdır.
Yarımyamac tipli kondlorin yamac
hissosi yamac tipli kondlorin xtisusiyyotlorini özündo saxlayir, digor hissosi iso
diizonlik tipino uyğun golir. Beb kondlor
yamac kondlori ilo diizonlik kondlori
arasmda keçid morholo toşkil edir. Naxçıvanın Tumbul, Qarabağlar, Goncobasarın Qaşaltı kondlori yanmyamac tipli
kondlorin gözol nümunəsidir.
Dağlıq orazibrdo salınmış kondlorin
oksoriyyoti vadi tipli kondloro xas olan
xiisusiyyotlori do öziindo birloşdirir.
Vadi kondlori, adoton, dağ yamaclarmin
vo dağ çaylarının omolo gotirdiyi miilaDairəvi çubuqhörmo ev.
yim iqlimli vadilordo salinir, çayııı bir vo
ya hor iki sahilini ohato edir. Şirvanın
Zarat, Ərçimon, Xolofli, Sulut, Qodirli,
üzonlik vo yaxud çaykonarı (arxkonarı)
Udulu, Xocali kondlori dağ-vadi kondınskunlaşma tipi kimi sociyyolonir.
lorino misal ola bilor.
Azorbaycanin dağotoyi yaşayış mosBöyük kond yaşayış moskonlori, ado
onlorinin ohalisi, osason, domyo okinçiton, diizonlik yerlordo salınmışdır. Buni vo oturaq maldarlıqla moşğul oldulara aran kondlori do deyilir. Belo kond
ından, bıı saholor dağotoyi moskunlaşlor sahoco xeyli böyük orazini tutur, ho
a tipinin (okinçilik-maldarlıq moskuni >ma tipinin) yayıldığı osas yerlor hesab yotyani saholorinin geniş olmasi, tosor
riifat tikililorinin yaşayış evindon, mo■lunur. Şirvan bölgosinin morkozi vo
hollolorin iso bir-birindon xeyli arali saşorq hissosi (Bozdağ tirosi, Xoraso
linmasi vo sorbost yerloşmosi, moişot
dıizonliyi, Qobustan yaylasının şimalbölmosindo talvar-kölgolik yaradılması
qorb hissosi), Goncobasann Kiir çayı ilo
ilo sociyyolonir. Azorbaycanin biitiin etKiçik Qafqaz silsibsi arasındakı dağnoqrafik bölgolorindo diizonlik kond
otoyi düzonliklor, Naxçivan bölgosiniıı
niimunolorino tosadüf etmok olar.
Böyükdüzü, Şərur dağotoyi düzonliyi,
Koııd yaşayış moskonlori forma baDoroloyoz silsibsi ilo Araz çayı arasınximindan da miixtolif sociyyo kosb edir.
dakı düzonliklor ikinci moskunlaşma ti
Etnoqrafik vo memarliq odobiyyatmda
pinin - okinçilik-maldarlıq tipinin geniş
kond yaşayış moskonlori formalarmin
yayıldığı orazilor sırasına daxildir.
Azorbaycanda köçori maldarliq to- mövcud tosnifatmi nozoro alaraq beb

noticoyo golmok olar ki, torpaq çatışmazlığı, yerin relyef-landşaft quruluşu
(topoqrafık quruluşu), nosil-tayfa quruluşu qaliqlarmin holo do giiclii olmasi,
qohum ailolorin bir-birino yaxm moskunlaşmaya can atmasi, habelo kondlorin
corgovi formada, yoni planlı küço sistemindo salinmasma toşobbiis göstorilmomosi sobobindon 19 -20 osrlorin ovvollorindo Azorbaycanda on geniş yayılmış
kond formalari koma-koma, porakondo
(dağınıq), sıx-qarışıq torkibli yığcam
kondlor olmuşdur. Digor kond formalan (dairovi vo corgovi kondlor) nisboton
azlıq toşkil etmiş, ayrı-ayrı bölgolordo
miixtolif terminlorlo ifado olunsa da,
prinsip vo mahiyyotcə forqlonmoınişlor.
Koma-koma kondlorin osas sociyyo
vi xiisusiyyoti yaşayış binalan vo tosor
riifat tikililorinin ayrı-ayrı qruplar şoklindo tikilorok bir-birindon müoyyon mo-

Lom.

safodo yerloşmosidir. Belo kondlorin formalaşmasında patronimik münasibotlorin (qan qohumluğu ilo birloşon icma
üzvlorinin bir yerdo yaşamağa can atma
si), tobii-coğrafi şorait vo ərazinin topoqrafik quruluşunun, homçinin iqtisadi
amillorin (tosorriifat foaliyyotinin istiqamoti, moişot torzi vo s.) miihiim rolu olmuşdur. Qorb bölgosinin Qusçu, Bozalqanlı, Göyçoli, Cilovdarlı, Şoki-Zaqatala
bölgosinin Nic, Xaçmaz, Danaçı, Kolbocorin Lev, Çopli, Goncobasann Qaraqullar, Dostofur vo Tanan kondlori bu
qobildondir. Şoki-Zaqatala bölgosindo
koma-koma formalı kondlor “ talayığım”
kond formasi kimi molumdur. Sonralar
böyük patriarxal ailolorin dağılması hesabina kondlorin enino inkişaf etmosi
noticosindo yeni-yeni kond formalari
meydana golmişdir. Beb kond formala-

rından biri do pərakəndə kənd formasıdır. Oturaq hoyat torzi üçün zəruri olan
geniş okin saholori, örüşlor, biçonoklor
vo s. diizonlik orazido bol olduğundan,
buradakı kondlor yaşayış evlorinin vo
kondli hoyotlorinin bir-birindon aralı salınması ilo sociyyoloniıdi. Geniş oraziyo
malik olan porakəndo kondlorin hondi
bozon Özündon bir neço kiloırıetr uzaqları

ohato edirdi. Naxçıvanın Nehrom, Sodorok, Qorb bölgosinin Seyfoli, Əlimordanlı,
Aşağı Ayıblı, Lonkoran Astara bölgosiııin Siyokoran, Pensor, Ərkivan, Şirvanın
Növcü, Çiyni, Qaravolli, Sarvan kondlori
porakəndo kondlorin tipik nümunosidir.
Azorbaycan kondlorinin formaca
üçüncii böyük vahidini sıx-qarışıq tor
kibli yığcam kondlor toşkil edir. İstor
dağlıq vo istorso do diizonlik orazilordo
mövcud olan belo kondlorin formalaşmasmda relyefın mürokkob quruluşu,
yaşayış vo digor moişət tikililorinin inşası üçün olverişli torpaq saholorinin mohdudluğu vo s. amillor mühüm rol oyııamışdır. Dağlıq orazilordo tobii maneolor
yaşayış moskoniniıı sahosinin artırılmasına imkan vermodiyi üçün, böyük patriarxal ailolorin dağılması noticosindo
meydana golon ailo vahidlori mohollo
çorçivosindon konara çıxa bilmir, öz yaşayış evlorini burada tikmoyo mocbur
olurdu. Bcloliklo, kondin plan quruluşunda todricon omolo golon doyişiklik
onun simasim doyişir, kondlorin yığcam formaya düşmosino sobob olurdu.
Şoki Zaqatala bölgosinin Dağ Suvagil,
Şirvanın Qoydan, Ximran, Zarat, Ordubadin Vonond, Goncobasarin Borsunlu, Faxrali kondlori hom dağlıq,
hom do diizon orazido yerloşon sıx-qarışıq torkibli yığcam kondlordir.
Diizonlik orazilordo sıx-qarışıq tor
kibli yığcam kondlorin formalaşmasında
böyük ailolorin parçalanması noticosin
do yaranan yeni ailolorin mohollo çorçivosino sığmaması vo digor noslin qonşu-

iiç bölmodon ibarot idi: yaşayış vo to
luğunda torpaq sahosi oldo edib orada
moskon salmasi kimi sırf iqtisadi-moişot
sorriifat tikililorinin yerloşdiyi inşaat
amili do miihiim rol oynamışdır.
bölmosi, onlarm qarşısında yerloşdiri19
osr 20 osrin ovvolbrindo dairovilon moişot-istehsal bölmosi, okin-dirrik
sahosi vo meyvo ağaclarının salındığı
vo corgovi kond formalari da mövcud
idi. Dairovi kondlorin salmmasinda yayaşıllıq bölmosi. Bu bölmolorin biri dişayış moskonlorinin müdafiosi osas tu- gorindon tapan, qarğı (qamış) çopor, çutulur, evlor, moscid, bazar, dükan, karbuqhörmo vo s. ilo ayrılsa da, aralarınvansara vo s. otrafmda dairovi şokildo da olaqoni tomiıı etıııok üçün kiçik qapı,
çax-çax vo ya addamac qoyıılurdu.
Hoyotlorin belo bölmoloro ayrılması
kondlinin on;; moxsus torpaqdan somo
roli istifado etmosino imkan verirdi.
Kondli hoyotbrini xarici mühitdon
tocrid etmok, Şorq adəti ilo onun qapalilığını tomin etmok vo iimumi kompoziQaradam.
siyanı tamamlamaq üçün Azorbaycanin
bütün bölgolorindo hoyotlərin otrafına
hasar (ban, çopor) çokilirdi. Hasarm çokilmosindo qarğı, qamış, daş, çiy korpic,
kol, çubuq. möhro, ağac vo s. kimi yerli
materiallardan geniş istifado edilirdi. is
tifado olunan materialdan, tikinti toryerloşdirilirdi. Belo kondlor sonot vo ti- zindon vo toyinatından asili olaraq çocarotlo moşğul olan ohalinin yaşayış
porlorin miixtolif növlori (payalı çopoı,
moskonlori kimi Şirvan bölgosindo ge- payalı-xondokli çopor, dik çopor, sındırniş yayılmışdır.
ma çopor, hörmo çopor, okmo çopor, toppo çopor, çax-çax çopor, tapan çopor, daCorgovi formali kondlorin osas xarakrava, basma çopor, çilçat çopor, qara
terik xüsusiyyoti onlarm tobii yarğan, qobarı, möhro ban, korpic ban, daş hasar,
bu. çay, arx, domir yolu vo magistral yollann konan boyunca salınmasıdır. Belo
daşqura hasar vo s.) mövcud idi.
Kondli hoyotlorinin miihiim elementkondlordo yaşayış binalari bozon yolun
(arxın. çayın vo s.) bir torofi, bozon do hor
lorindon biri do hoyoto giriş yolu idi. Etnoqrafik materiallardan molum olur ki,
iki torofi boyunca corgovi formada diiziilürdü. Corgovi formali kondlor do Azorhoyoto giriş yolu doqqaz (pospolond),

Çovustan.

baycamn hom dağlıq, hom diizonlik ora
zilorindo mövcud olmuşdur.
Yaşayış moskonlorinin tarixon qorarlaşmış kond tiplorinin plan quruluşunda hoyotlor osas yer tuturdu. Ölçülorinin vo plan quruluşlarmm miixtolifliyino (diizbucaqh, çoxbucaqlı, formasiz)
baxmayaraq, dağ kondlori istisna ol
maqla, kondli hoyotlorinin hor biri moişot xüsusiyyotlorino vo toyinatına göro

çax-çax (addamac) vo darvaza (alaqapi)
formasmda düzoldilirdi. 19 osrdo Azor
baycanin şohortipli yaşayış moskonlorindo dobdoboli, bozokli, kamil sonot osori
tosiri bağışlayan geniş darvazalar üstiinliik toşkil edirdiso, kondli hoyotlorinin
oksoriyyotindo onlar sado, soliqo ib yonulmuş ağac hissobrindon hazırlanırdı.
Darvazalar, bir qayda olaraq, doqqulbab, zondulbab, halqa-cofto, içoridən

bağlamaq üçün ağac süngü, liııg, nıinikqoşqu vasitolorini bağlamaq üçün adi
halqa ilo toclıiz edilirdi.
Bebliklo, Azorbaycan xalq yaşayış
moskonlorinin meydana golmosindo,
miixtolif tip vo formalarının tokamül
morholobrindon keçorok sabit yaşayış
moskonino çevrilmosindo tobii-coğrafi
şorait, dövrün sosial-siyasi vo iqtisadi
durumu, tosorriifat moşğuliyyotinin istiqamoti vo s. amillor holledici rol oynamışdır. Arxeoloji vo etnoqrafık todqiqatların noticolərinə istinad edorok bu
tokamül vo inkişaf prosesini tobii mağaralardan tutmuş, miiasir kond vo şohortipli yaşayış məskonlərinə kimi ardıcıl
iomək mümkündür.
Azorbaycanda on qodim moskon tip•ori tobii vo siini mağaralar (zağa, poıah, daran. kaha, kühiil, sığnaq, dolmo)
.imi formalaşmışdır. Belo mağaralar
ism do ibtidai insanlarm ilk sığınacaq
erlori - evlori olmuşdur. Mohsuldar
jüvvolorin inkişafı vo bununla homaumg olaraq inşaat texnikasının tokmiloşdirilmosi noticosindo siini mağaralar
odricon qazma tipli evlorlo ovoz olunııuşdur. Daş hörgünün meydana golmosi
so qazma vo yanmqazma tipli evlorin yaranmasinda miitoroqqi rol oynamışdır.
Qaradam ev tipini süni mağaraların
vo qazma evlorin inkişaf etmiş forması
iesab etmok olar. Azorbaycan orazisin
do Kültopo, Mingoçevir, xiisusilo do
Qorb bölgosindo eramizdan ovvol б-4-cü
ninillikloro aid Şomutopo vo Töyrotopo
yaşayış yerlorindon aşkar edilmiş dairo. i planlı, konusvarı (günbozşokilli) dam
ortüklü yaşayış evlori qaradam tipli ev
lorin bariz nümunosidir. Bu tip evloro
Xanlar r-nunda “ öylük” , “ şeşo öylük” ,
“ poyobaşı” , Naxçıvanda “ qara ev” ,
dörddirok ev” , “ xaçkoronli ev” , “ evdanı” , “ qış damı” , Kolbocor, Laçın, Qu?adlı rayonlarmda “ dam” , “ evdamı” ,
Borçalıda iso “ çardaxlıdam” , “ beşikdam” , “ öydamı” vo ya sadoco olaraq
“ dam” deyilirdi.
Azorbaycanda mövcud olmuş vo böyük patıiarxal ailolor üçün nozordo tutulmuş qaradam tipli yaşayış evlori
yerloşmo mövqeyino göro yeraltı, yarımyeraltı vo yerüstii, yerloşkəlorinin
sayına göro iso bir vo ya iki elementli
olmuşlar.
Qaradam tipli yaşayış evlorinin başlıca xarakterik xüsusiyyoti onun özünomoxsııs dam örtüyünün quruluşu olmuşdur. Möhkom ağac diroklor üzorindo yoğun tirlordon diiZoldilon dam

örtüyii getdikco daralan yaruslarla yuxarıya qaldırılaraq piramidal-çoxpilloli
günboz omolo gotirirdi. 18 19 osrlor vo
20 osrin ovvolbrindo qaradam tipli yaşayış evlori yayılma arealına göro Kiçik
Qafqazın dağlıq vo dağotoyi orazisini, о
ciimlodon qismon Qarabağın dağlıq
hissosini vo Naxçivan bölgolorini ohato
etmişdir. Naxçivan bölgosinin qaradamları yerüstü olması ilo forqlonirdi.
Qaradamlar Şoki-Zaqatala, QubaXaçmaz vo Lonkoran-Astara bölgolorindo do mövcud olmuşdur.
Özünün ibtidai formasmda eramiz
dan xeyli ovvol meydana çıxmış böyük
patriarxal ailolor, sonralar mohsuldar
qüvvolərin inkişafı, maddi istehsal vo
mübadilonin meydana golmosi, omtoo-

kil edirdi. Bu tip evlor bozon 30-40 sm
hündiirlükdo çay daşından hörülmüş biinövro üzorindo, bozon do bilavasito yer
sothindon başlayaraq tikilirdi. Möhro
divar tikintisino xalq arasında “ möhro
vurmaq” deyilirdi.
Azorbaycanin dağ vo dağotoyi kondlorindo yaşayış evi fondunun oksor hisso
sini yastı damlı, daş hörgülü, nisboton alçaq “ daxal” tipli evlor toşkil etmişdir. Şirvan bölgosi vo Mıığan üçün xarakterik
olan “ solyani” evlor, Goncobasar vo Şiıvan bölgobrindo iso geniş yayılan “ şirvani” evlor Azorbaycanin xalq yaşayış evlori fondunu xeyli zonginləşdirmişdir.
19 osr-20 osrin ovvolbrindo Azor
baycanin meşo massivlori ilo zongin olan
bölgolorindo ağacdan tikilmiş miixtolif

Kərtmo
tipli ev.

pul miinasibotlorinin formalaşması no
ticosindo böliinorok fordi ailoloro çevrilmiş, böyük ailoloro moxsus iimumi yaşayış evlori do (qaradamlar) todricon
aradan çıxmış, yerüstü evlorin yeni-yeni
tiplori meydana golmoyo başlamışdır.
Azorbaycanin aran kondlorindo yüngül konstruksiyah evlor üstünlük toşkil
etmişdir. 19 osr-20 osrin ovvolbrindo beb evlorin miixtolif lokal-moholli sociyyoli adlan molum idi. Beb ki, çubuqdan,
qarğı vo qamışdan tikilon yüngül kon
struksiyah evlor Naxçivan, Qarabağ vo
Conubi Azorbaycan bölgolərində “ çovustan” , Quba-Xaçmaz bölgosindo “ çubuq ev” , “ darbond” , Muğanda “ qom
ev” , “ hörmo ev” , Şoki-Zaqatala bölgosindo “ çubuqhörmo” , “ çoporo ev” , “ çitomo” , Şirvanda “ qarğı ev” , “ qamış ev” ,
“ tapan ev” , Qorb bölgosindo vo Goncobasaıda iso “ qarğıdurma” adlanırdı.
19 osr-20 osrin ovvolbrindo Azorbay
canda geniş yayılmış yaşayış evlorinin
bir qismini möhro (palçıq) tipli evlor toş-

ev tipbri üstünlük toşkil edirdi. Belo ev
tiplorindon biri “ kortmo” ev idi. Kiçik
Qafqazda, Şoki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz vo Şirvanın dağlıq bölgosindo geniş
yayılmış kortmo tipli evlor memarlıqkompozisiya baximindan bir-birindon
az forqlonmoklo Quba-Xaçmaz bölgosindo “ dorbondi” , Yardımlı bölgosindo
“ taxta ev” (“ taxtnoko” ), Lonkoran bölgosindo iso “ oncinoko” adlan ib molum
idi. Astara kondlorindo bu tip evlor “ colinoko” evlor kimi geniş yayılmışdı.
Kortmo evlor bir vo ya iki otaqli, birmortoboli (nadir hallarda ikimortoboli),
yasti vo yaxud çatmadam örtüklü olur
du. Yastı damli olduqda, evin dam
örtiiyünü yonulmuş düzbucaqlı tirlordon
qurur, iizorino qalin taxta döşoyir, iistüno qalın palçıq (kündo) tökür vo sonra
da suvaq çokirdilor. Kortmo (colinoko)
tipli evlorin dam örtüyü (kümü, çardağı,
bam) bozon iki vo ya dördyamaclı qurulurdu. Dam örtüyü kimi lığdan, kiromitdon vo ya domirağacdan xiisusi yonul-

muş kirəmitəoxşar ağac tavalardan (taxtapuş) istifado olunurdu. Adoton. kortmo
evlorin qarşısında ağac sütunlar üstündo
eyvan da tikilirdi. Astara rayonunun
dağlıq hissosindo tikilon cəlinoko tipli
evlorin kortmo tipli evlordon forqlonon
xiisusi eyvansız iıışa edilon variantlan
da mövcud olmuşdur. Kortmo tipli evlo
rin Azorbaycanda inşa olunmasi tarixi
çox qodimdir. Belo ki, holo Eneolit vo
erkon Tunc dövrlorindo Azorbaycanin
meşəətrafı orazilorindo ohalinin yaşayış
evi fondunda kortmo tipli evlorin ibtidai
forması mövcud olmuşdur.
Azorbaycanin xalq yaşayış evlori
fondunda ağac evlorin digor bir tipi cımğa (çığ) evlor do miioyyon yer tuturdu. Kortmo evlor kimi, cımğa evlor do
Azorbaycanin ayn-ayri orazilorindo

miixtolif adlarla molum olmuşdur. Şoki—
Zaqatala bölgosindo “ çığ ev” , “ ağac ev” ,
“ ajan ev” , “ doyo” , “ dirokarasi” , Lonko
ran bölgosindo “ sünnokə” vo ya “ siindiinoko” , “ puştalı ev” , “ qoymoko” , “ carciv
ev” , Şirvan bölgosindo “ bağdadi ev” ,
Qorb bölgosindo “ morok” , “ dirokarasi
vo aradoldurma” adlanan cımğa evlor
memarlıq-kompozisiya quruluşuna göro
bir vo ya ikimortoboli, tok vo qoşa otaqli, eyvanlı vo eyvansız inşa olunurdu.
Evin dam örtüyünü qurmaq üçün yero basdırılmış diroklorin üstüno köndolon qurşaqlar (kotil, nal) qoyulur, iizori110 dam millori düzülür, qarğı-qamış
tökülür, torpaqlanır vo suvanırdı. Yağış
vo qar suyunun içori sızmaması iiçün daınııı örtüyü, bozon “ balıqbeli” formasında düzoldilirdi. Şoki Zaqatala vo Lon
koran bölgolorində belo evloıi çox
zaman çardaqlı tikirdilor ki, bu da at
mosfer çöküntülorinin qarşısını almaq

məqsodi güdürdü. Cımğa evlorin qapı vo
poncərə açırımları kiçik ölçüdo olur, eyvanın yerloşdiyi qoıışor torofdo qoyulurdu.
Ağacdan inşa edilon ev yarımtiplorinin ağac diroklor iizorindo qurulan vo
qülloyobonzor nümunəsi olan “ lom” özünomoxsus yer tutmuşdur. Əsason, yay
istirahot evi hesab olunan lom Azorbay
canin rütubətli vo bürkülü bölgolori,
xüsuson Lonkoran-Astara bölgosi üçiin
sociyyovidir. Aran rayonlarmda ona
“ talvar” , Naxçıvanda “ taxt” , Abşeronda “ balaxana” , “ külafırongi” , Qax rayonunda “ altıaçıq” , Zaqatala rayonunda
iso “ qulaça” deyilirdi.
Əsason. dörd odod hiindiir diıoklor
üzərindo qurulan lom iki vo iiç mortobəli olur, dam örtüyü ikiyamaclı vo dördyamaclı düzoldilir, taxta, qamış (lığ) vo

ya kirəmitlə örtülürdü.
19 osrin sonu 20 osrin ovvolbrindo
Azorbaycanin xalq yaşayış evlori fondıınu toşkil edon ev tiplorinin on tokmilloşdirilmiş formalari xalq arasında “ ağ
ev” , “ otaqlı ev” , “ işıqlı ev” vo s. adlarla
molum olan eyvanli evlor idi. Beb evlo
rin “ qolsuz eyvanli” , “ tokqollu eyvanli”
vo “ qoşaqollu eyvanli” forması mövcud
idi. Bunlardan qolsuz vo qoşaqollu
eyvanli evlor Azorbaycan tikinti modoniyyotinin miihiim nailiyyoti hesab
olunur.
19 osrin sonlarından başlayaraq
Azorbaycanda xalq arasmda “ işıqlı ev” ,
“ ağ otaq” , “ tonobi ev” , “ aynabondli
ev” , “ imarot” , “ malikano” , “ miilk” vo
“ qosr” kimi adlarla molum olan, iqtisa
di cohotdon tominatlı şoxsbro moxsus
daha miirokkob quruluşlu evlor meyda
na golmişdir. Adoton, beb evlor hiindiir
daş hasarlarla ohatolonir, giı iş vo ya ala-

qapilarla tochiz olunur, sira tağları, sira
sütunları, daş şobokoli qapı vo poncorolori ilo diqqoti colb edirdi. Azorbaycanin
Quba. Şoki, Şuşa, Gonco, Baki, Şamaxı,
Ordubad vo s. şohorlorindo beb ev tiplorino tez-tez rast golmok olardi. Kond
yerlorindo iso belo ev tipbri nadir hallarda tikilorok çoxotaqlı, kürsülü, ayna
bondli (siyirtmo şobokoli), ikimortoboli,
oksor hallarda iso çatmadam örtüklü
olurdu.
Şirvamn ononovi xalq yaşayış evlori
arasmda özünün daha miirokkob plan
quruluşu ib forqlonon imarot tipli evlor
xalq arasmda “ var evlori” adlanır. Çoxotaqli imarotlor tokco yaşavış vo moişot
bölmobrinin (yataq otağı, yemok otağı,
ağalıq otaqlan, motbox vo s.) sayi cohot
don deyil, habelo tosorriifat bölmolori
(anbar, quraqlıq, diikan, tondirxana
vos.) vo nökor-naib üçiin nozordo tutulan olavo otaqlan ilo fərqbnirdi.
Bebliklo, Azorbaycanin xalq yaşayış evlori fondu on qodim dövıiordən
tutmuş 20 osrin ovvollorinodok tarixi
tokamiil prosesindo ibtidai insanlarm
tobii vo siini mağaralarından başlayaraq miiasir evioro kimi çox böyiik
tokmilloşmo vo zonginləşmo yolu keçmişdir.
Azorbaycanin xalq yaşayış evlori
fondunun bir qismini do maldar elatlara moxsus olan vo miixtolif adlar daşıyan miivoqqoti yaşayış evlori (alaçıq,
coma, doyo, muxru, qarakeço, diinnüklü ev, kolux, mağardoyo vo s.) toşkil
edirdi. Adindan molum olduğu kimi,
miivoqqoti yaşayış evlori, osason, yaylaq şoraitindo inşa olunur, asanlıqla
sökülüb-yığıla bilirdi.
Etnoqrafık araşdırmalar göstorir ki,
Azorbaycanin maldar elatlarmin istifadosindo olan miivoqqoti yaşayış evlorinin miixtolif variantlan içorisindo doyo
(Şirvanda - qarakeço) vo alaçıq üstünlük toşkil etmişdir. Doyo, horn ölçüsüno,
hom do tikilmo iisuluna göro alaçıqdan
forqlonirdi. Hocmino göro alaçıqdan kiçik olan doyo, möhkomliyino göro do
ondan geri qalirdi. Belə foıqli xüsusiyyotlorino baxmayaraq oslindo alaçıq vo
doyo eyni miivoqqoti yaşayış evinin iki
miixtolif növüdür. “ Doyo” istilahi bir
çox türkdilli xalqlarda, iimumiyyotb,
“ ev” monasinda işlodilir.
Alaçıq vo doyonin içorisindo “ nomi” ,
yaxud “ bucaq” deyilon xiisusi yer diizoldilir, burada heyvandarliq mohsullan vo
orzaq saxlamlirdi.
Azorbaycan xalqinm böyiik okso-

riyyotinin yaşayış evlori 19 osr-20 osrin
ovvolbrindo qazma, qaradam vo poyo
tipli olduğundan, onlarda daxili soliqosahman о qodor do gözlonilmirdi. Belo
evlordon tokco yaşayış üçün deyil, to
sorriifat moqsodlori iiçün do istifado edi
lirdi. Bu barodo 19 osrin ovvollorino aid
bir molumatda dcyilir: “ Adoton, belo
evbro daxil olduqda ilk dofo adamin
göziino bir-birino söykonmiş mis qablann uzun corgosi, sonra yan-yana qoyulmuş xalçalar, keçolor vo barxana
doyir. Yerdo, evin ortasinda ocaq qalayib yemok hazırlayır, çörok bişirir vo
qiijda isinirlor. Giriş yolu ilo iizboüz ar\a divar boyu alçaq taxt yerloşdirilir,
ıstünə paltar vo başqa müxəlləfat yığılmış yun mofroşlor qoyulur, divardan
so silah asılır” .
Yerüstü evlordo iso daxili soliqo-sah.nan daha tez gözo çarpırdı. Burada
nüxtolif moqsədbr iiçün düzoldilmiş diar açırımları (taxça, zeh vo ya rof, divar
kafı, yiik yeri, dolab, buxarı vo s.) mövud idi. Ailo moişoti üçün sociyyovi olan
siitiin proseslor (yemok, yatmaq, dincolnok, ev işlori görmok vo s.) döşomo üzoiııdo hoyata keçirildiyindon, onun soli|oli düzoldilmosino xiisusi fıkir verilirii. Adoton, döşomo saman qatılmış palçıqla qalın suvanır, suvaq quruyandan
sonra onun üzərino vo divarlara ağ gildon şiro çokilirdi. Şirolonmiş döşomoyo,
ev sahibinin maddi imkanından asılı
olaraq keço. palaz, cecim, hosir, kilim,
xalça, gobo vo s. salınır, üzorino aşılanmış qoyun dorisindon ayaqaltı qoyulur,
niitokko, balış vo döşokçolər (nalça,
limdor) düzülürdü.
Azorbaycan xalq yaşayış evlorinin
laxili sahmanmda mühüm moişot elenentlorindon biri yiik yerinin (camaxaanın) olması idi. Molumdur’ ki, poyo,
lazma vo qaradam tipli evlordo yiik yeri
laş, korpic vo ya ağac dayaqlar iizorindo
[urulan yiikaltilardan ibarot idi. Yerstii evlordo iso bu moqsod iiçün xiisusi
düzoldilmiş divar açırımlanndan istifato edilirdi. Çox vaxt moişot müxolləfatını mofrəş, yaxdan vo sandığa yığıb yük
yerino qoyurdular.
Evlorin daxili sahmanmdaki moişot
elementlorindon olan taxça gündolik işlodilmoyon ev avadanliqlanmn, qiymot
li şeylorin, qadin zinotlorinin, içərisiııo
xeyir-şor libaslan qoyulan vo bahali
parçalardan hazirlanan paltar boğçasının (Naxçıvanda ona “ paltar çarşovu”
deyirdilor) saxlamlması üçün nozordo tutulurdu.

Gündolik işlədibn qab-qacağı, azuqoni, çay vo xörok dostgahını taxçanın
bir növii olan dolabda (dulada) saxlayirdilar. Adoton, tokotaqh evlordo bir cüt
dolab olurdu. Bozon evin eyvamnda da
dolaba tosadüf edilirdi.
Üzorino miixtolif motbox avadanlığı
yığılmış rof (zeh, lomo) evin daxili sahmaninda miihiim yer tuturdu. Onu, bir
qayda olaraq, evin yan divarlan bo
yunca diizoldirdilor. Bozon evin bütün
divarlan boyu düzolən zeho do tosadiif
olunurdu. Zehin iizorino moişotdo az
işlodilon vo tez sınan ev avadanlığı
miioyyon ardıcıllıqla vo xiisusi zövq ilo
yığılırdı. Zeh bir növ ailonin iqtisadi
voziyyotinin göstoricisi idi. Buraya
düzülmüş qablann sayma, doyorino vo
miixtolifliyino göro ailo sahibinin mad-

golmok olurdu. Evlorin qızdırılmasına
xidmot edon, özlorinin dekorativ işlonmolori baxnnindan kamil sonot osori tosiri bağışlayan vo quruluşca miixtolif
olan buxanlar osas etibarilo varhlarm
evlorindo olurdu.
Azorbaycanda yaşayış evlorinin qizdırılması üçün istifado edilon siini vasitolor - orta ocağı, buxan - tonoko (çuqun sobalar), kiirsii (gil kiiro, manqal),
qaz sobalan vo buxarla işloyon miiasir
istilik sistemlorino kimi böyük inkişaf
yolu keçmişdir. Bohs olunan dovrdo ev
lorin qızdırılmasında yanacaq kimi
odun, kormo (qirma), tozok vo s.-don,
Abşeron bölgosindo iso neftdon (mazutdan) geniş istifado olunurdu.
Yaşayış evlorinin daxili sahmanma
anbar kimi istifado edilon kondi, iri san-

İmarət.
19 əsr.

di voziyyotini miioyyon etmok olardi.
Azorbaycanin bozi bölgolorindo
(Naxçivan, Şirvan, Abşeron vo s.) evlo
rin daxili sahmaninda kiirsii do miioy
yon yer tuturdu. Adoton, kürsüdon qış
aylannda qızınmaq üçün istifado olu
nurdu. Evin ortasinda qurulan kiirsii
döşomo iizorindo qazılmış dayaz çaladan, alçaq kotildon vo onun iizorino salınmış böyük “ kiirsii yorğanı” ndan iba
rot olurdu. Bozi evlordo çala ovozino,
xiisusi düzəldilmiş gil kiiro vo çuqun
manqaldan da istifado edilirdi.
Evlorin daxili sahmaninda diqqoti
colb edon digor bir məişət dementi buxan idi. Ondan xörok hazırlamaq vo
evlori qizdirmaq moqsodilo istifado olu
nurdu. Yaşayış evlorinin oksoriyyotindo
buxan kollo divarin ortasinda yerloşdirilirdi. Bozon otağın künclorinin birindo ocaq oyuğundan vo divariçi tiistü
borusundan ibarot buxanlara da rast

diq (yaxdan), çubuq vo ya qarğıdan
düzoldilmiş, yaxud ipdon höriilmüş qaşıqlıq, mohroba asmaq üçün ağacdan
üçbucaq formasmda düzoldilmiş asılqan, iyno-sap qoymaq üçün iynodan, divara vurulan xalçalarm iizorino bond
edilon miixtolif naxışlı ol tikmobri vo s.
məişot oşyaları da özünomoxsus rövnoq
verirdi. Evlorin yığışdırılmasında vo
süpürülmosindo “ tuğ” adlanan kiçik
süpürgolordon istifado olunurdu.
Evlorin daxili sahmaninda işıqlandirma mosolosi do başlıca yer tuturdu.
19 osrdo evlorin siini işıqlandırılmasında gecolor orta ocağından, ucu alovlu
kösövdon, buxarıda yanan ocağın şölosindon, giindiizlor iso qapi vo poncoro
açırımlarından, dam bacasindan, son
ralar miixtolif yağlı bitkilordon (palid,
tozağacı, gormoşov vo s.) istifado olu
nurdu. Etnoqrafik materiallar göstorir
ki, Azorbaycanin qorb bölgolorindo

Respublikasi orazisindən 8 iqlim quryaşayış evlorinin işıqlandırılması üçün
şağının keçmosi burada flora vo faudaha çox ağac çubıığundan hazırlannanin zonginliyino, miixtolif heyvan vo
mış “ döymo” adlanan çıraqdan istifado
bitkibrin mövcudluğuna sobob olmuş,
edilmişdir.
zongin motboxin yaranmasim şortlonEvlorin işıqlandırılmasında 19əsrin
ikinci yarısından başlayaraq Azorbay dirmişdir. Burada ovçuluq məhsullarıncanda mazut və qara neftlo işloyon qa- dan vo yabam bitkilordon istifado ib
raçıraqdan istifado olunurdu. Onlar yanaşı ohalinin inkişaf etmiş okinçilik
vo maldarliq modoniyyotino malik
saxsıdan, şüşodon, misdon vo tonokodon
düzəldilir, döşomədon miioyyon hiin- olmasi da miihiim şort idi. Beb ki,
diirlükdo. ağacdan qayrılmış çıraqbanmohsul istehsah çörok vo çörokovozi
ların üstüno qoyulurdu. 20 osrin ovvol- yemoklorin hazırlanması üçün tolob
lorino yaxın qaraçıraqları todricon şiişə- olunan miqdardan çox olduqda miirok
li lampalar, fonorlor ovoz etdi. Bundan
kob xöroklor meydana golo bilordi.
sonra xalqın moişotino ardıcıllıqla
Mohsul istehsah artdiqca miirokkob
“ yeddilik” , “ onluq” , “ otuzluq” lampa
xöroklorin çeşidi artir vo milli yaddaşda
ııövlori daxil oldu.
möhkomlonirdi. Tokco çotonin (aşsü20
osrin ovvollorino qodor Azorbayzonin ibtidai forması) mövcudluğu
can xalq yaşayış evlorinin böyük okso- donli bitkilordon hazırlanan yemokriyyotindo, demok olar ki. mebel olmalorin. eloco do xomir xörokbrin tarixini
mışdır. Az-çox varlı ailolordo “ taxt”
eramızdan 5-6 min il ovvolə aparmaqla
adlanan ağac çarpayılar, ağacdan dü- borabor artıq bu dövrdo taxılın tolobatdan çox istehsal edildiyini göstorirdi.
/oldilmiş masa, kotil vo s. avadanlıqlaBu hom do inkişaf etmiş maldarlıqdan,
ra tosadiif edilmişdir.
oturaq hoyat keçiron ohalinin yüksok
Əcl.: S a I a m z a d ə Ə. V., S a d ı q z a d ə
okinçilik modoniyyotindon, onun geniş
Ə. Ə. 18 19 əsrlərdə Azarbaycanda yaşayış
suvarma sistemino malik olmasından
binaları. B., 1961; У се й н о в М., Б р е т а н и ц xobor verir. Qeyd etmok lazımdır ki,
кий Л., С а л а м з а д е А. История архитек
туры Азербайджана. М., 1963; К а р а к а ш л ы
Conubi Qafqazda osas orzaq xammalmı
К. Г. Материальная культура азербайджанцев.
azorbaycanlilar istehsal etmişbr. Azor
Б., 1964; N ə s i г 1i М. N. Azərbaycan SSR Şoki
baycanda olmuş soyyahlar, alimlor,
Zaqatala zonasi ahalisinin yaşayış evlori. В.. 1975;
diplomatlar
vo b.-nın yazilan, eloco do
М е х т и е в А. М. Деревянное зодчество Азер
байджана. Б., 1987; y e n о o n u n ; Народные
arxeoloji materiallar Azorbaycanda ta
жилища Азербайджана. Тебриз, 2002.
qodimdon buğda, arpa, çoltik, küncüt,
paxla, çuğundur, üzüm, alma, heyva
Fazail Vəliyev
vo s. bu kimi okinçilik. bostançılıq,
meyvoçilik məhsullarınm çox böyük
miqdarda becərildiyini, ohalinin tozo
Azərbaycan mətbəxi
(eyni zamanda qurudulmuş) ot vo balıq.
kürü, bal, koro yağı vo digər heyvanDünyanın on qodim vo zongin mot- darlıq mohsullarım noinki istehsal,
boxlorindon biri olan Azorbaycan mot- hotta ixrac etdiyini do göstorir.
boxi maddi modoniyyotin miihiim torkib
Motbox modəniyyotinin özlüyündo
hissosi kimi motbox modoniyyoti tari- konservativ olduğuna, başqa modoniyxini, onun folsolosi, siifro psixologiyasi,
yotlordon noyi iso çox çotinliklo qobul
adot-ononolori. motboxin fiziologiyasi,
etdiyino baxmayaraq, Azorbaycan mot
gigiycnası, avadanlığı, etikasi, estetikasi
boxi üçün sociyyovi hal ondan ibarotdir
vo s. cohotlori, eloco do tocrübi amillori
ki, başqa xalqlarm (gürcü, fars, ermoni,
özündo birloşdirir.
Dağıstan xalqları vo s.) motboxino çox
Azorbaycan motboxi orazi baxi- güclii tosir göstordiyi halda, özü tomasmindan Azorbaycan Respublikasi, Co da olduğu xalqlardan, demok olar ki,
nubi Azorbaycan, keçmiş irovan xan- heç ııo götürmomiş, götürdüyü cüzi nülığı, Zongozur, Göyço mahali, indiki
munolori do xeyli doyişdirib öziino uyErmonistanda azorbaycanhlardan zorla ğunlaşdırmışdır.
tomizlonmiş digor tarixi torpaqlarda,
Azorbaycan motboxino güclü tosir
Borçalı başda olmaqla Gürcüstanda,
göstoron amillordon biri do ocaqdir
Dərbənd başda olmaqla Dağıstanda
(tondir, kiiro, buxan, kiilfo, çala, ocaq,
azorbaycanlilarm qədimdon bu güno sac, manqal vo s.). Kiirodo, osason,
kimi yaşadıqları torpaqlan ohato edon miixtolif çöroklor, unlu qonnadi momu
geniş area Ida yayılmışdır. Azorbaycan
lati, hom do gil qablarda piti, bozbaş

bişirilir. Manqal, başqa ocaqlardan
forqli olaraq, osason şişlik (kabab) bişirmok üçündür. Quruluşuna göro böyük
küroyo bonzoyon vo hazırda çox az
istifado olunan kiilfodo kiilfo çöroyi,
kömbo vo s. bişirilirdi. Yeralti vo
yerüstii tondirbrin “ döynıo” , “ badli”
vo “ korpic” növbri var. Tondirdo miix
tolif lavaşlar, tondir çöroyi, boyimçöroyi, miixtolif xöroklor, qonnadi
momulati hazirlanir. Qapali ocaq növü
olan buxanda daha çox duru xöroklor
bişirilordi. Buxarının divarlarındakı
qarmaqlardan qazan asılardı. Azorbay
can dilindo indi do “ yemok bişirmok”
monasında işlonən “ qazan asmaq" ifadosi buradandir. Buxannin közündo
kartof, qarğıdalı, bozon nazik ot tikobri
do bişirordilor.

boxino tosir göstormişdir (mos., donuz
otinin haram sayılması, şorabın yasaq
edilmosi vo s.).
Azorbaycan motboxindo işlodilon
qablar doridon (motal, çılğı, eymo,
tuluq vo s.), gildon (kiip, badya, çölmok,
nehro, kasa vo s.), ağacdan (nehro, tabaq, oxlov, yuxayayan vo s.), metaldan
(qazan, satil, sini, mocmoyi vo s.), daşdan hazırlanırdı. Motal şoru, motal
pendirinin hazırlanması, çoban basdırmasının bişirilmosi yalniz dori qablarda
mümkün idi. Dori tuluqlardan hom do
nehro kimi istifado edilirdi. Mis qazanlar vo qablar istilikdon somoroli istifado
tmoyo imkan yaratmışdır. Xiisusi for
mali taslar, kip qapaqh qazanlar, osaon, pohriz yemoklorinin hazirlanmaına, xöroklorin buğda bişmosino, or-

Düşbəro.

Azorbaycanlilarm çox işlotdiklori
ocaq növlorindon biri do sacdir. Sacda
sacüstü, saciçi, sacaltı, sacarası xöroklor
hazırlanırdı. Gil vo daş saclarda, osa
son, yuxa, bozdamac çöroklori, qutab,
qat-qat, laylı xomirdon hazırlanmış
fosoli. qatlama vo s. bişirilirdi. Saci
çevirib içorisino çınqıl, çaydaşı yığaraq
iizorindo nazik songok çöroyi (sac
songoki) do bişirirdilor. Sacın içorisindo
saciçi cız-bız, saciçi ciyor, saciçi toyuq,
saciçi kartof vo s. hazırlanırdı. Sacaltı
xöroklor daha çox köziin içorisindo bişirilir, üstü sacla örtüliir. İki sacın ara
smda bişon xörokloro iso sacarası deyilir.
Bıı halda sacın biri tava, digori iso qapaq
rolu oynayır. Şorti olaraq samovarı da
ocaqlara aid etmok olar. Bu, maye qaynatmağa, domləmo hazırlamağa imkan
verirdi. Şoki rayonunda tapılınış gildon
olan on qodim samovar tipli qabin 4 min
ilo yaxın yaşı var. Belo qablarda ovvollor
miixtolif içkilor hazırlanırdı.
Din vo inanclar da Azorbaycan mot-

zaqdaki vitaminlorin maksimum saxlanmasina xidmot edir.
Azorbaycan xöroklorinin adlarmin
aranmasinda miioyyon qanunauyğunuqlar var. Mos., qatlama, dolma,
ioğramac, ozmo kimi adlar xöroyin
slkin hazirlanma qaydalarini; qizartma,
(örtlomo, qovurma, bozartma vo s.-nin
di istilik email omoliyyatlanm; dindili
kiifto, yarpaq xongol, liibkabab, yuxa
о s. xöroyin fiziki formasmi; yarpaq
dolması, yarma sıyığı, düyii çonkürü,
əbzo-kükü vo s. istifado edilon osas
orzaq növünü; sulu xongol, sıyıq vo s.
yemoyin qatılığını; turşuqovurma, şirin
nazik xöroklorin dadını; saciçi, tavakababı, taskabab, çölmobuğlama xöroyin hazırlandığı qabın adını; tondirkabab, kiilfo çöroyi vo s. xöroyin bişirildiyi ocağın adını; Gonco paxlavasi,
Qarabağ basdırması, Şoki halvası xöroyin bölgo xüsusiyyotini vo s. oks
etdirir. Bozi hallarda xöroyin adi onun
miioyyon xörok qrupuna aid olduğunu

göstoıir. Mos., Azorbaycan xöroklori
içorisindo 200-don çox plov, 30-dan çox
dolma, 20-don çox kabab növü vo s.
mövcuddur. Biitün türk xalqlarma aid
olan daha bir qanunauyğunluq xöroklorin adında da tozahiir edir (imambayıldı, vozirbarmağı, xongol, torxan,
axsaq oğlaq, qalac vo s.).
M illi motbox modoniyyotinin soviyyosini göstoron amillordon biri do mot
boxin suya olan münasiboti vo ondan
istifado etmok bacarığıdır. Azorbaycan
xalqi qodimdon suyu iki yero ayırıb: ağ
(yumşaq) su vo qara (cod) su. İçkilorin
vo xöroklorin hazııianmasında azorbaycanlılar ağ Sudan, osason, bulaq vo
quyu suyundan istifado edirdilor. Çay
vo arx suyunu zoylo duruldur vo gil
qablarda saxlayirdilar. Suyun tomiz vo

roklori, xomir momulatlan da xiisusi yer
tutur. Qeyd olunmahdir ki, xomir xöroklori, xomirlo otiıı birgo bişirilmosi bii
tiin tiirkloro xas olan ononodir. M ah
mud Kaşqarinin lüğotindo, Faruq
Sümorin “ Oğuzlar” kitabmda tutmac
haqqinda molumat vardir. Tutmaca
bozi rayonlarda oriştoli-lobyalı isti do
deyirlor. Xongol (sulu xongol, yarpaq
xongoli), giirzo, diişboro, umac, xoşil,
quymaq vo digor xomir xöroklori, ado
ton, soyuq aylarda yeyilir. Xomir xöroklori üçün orişto (rişto, övrişto do
adlanır) hazırlamaqdan ötrii yayılmış
yuxa çox nazik zolaqlar şoklindo kosilir, unlanır, qurudulur. Əriştodon orişto
istisi, oriştoplov vo s. xöroklor hazırlanır. Una su çiloyib ovmaqla umac
(omac) alınır vo ondan umac istisi

Ət qutabi.

Çığırtmaplov.

sorin olmasi üçün onu su daşından da
süzürdülor.
Azorbaycan motboxindo buğda,
arpa. qarğıdalı vo s. unundan, acitmali
vo ya acıtmasız hazırlanan çoxsayda
çörok növbri molumdur. Yuxa, fotir,
lavaş, songok (songok kürosindo vo
sacın içorisindo bişirilir), xamralı (yannama, bozdamac), tondir çöroyi vo s.
miixtolif iisullarla, miixtolif formada,
miixtolif ocaqlarda bişirilon çöroklordir.
Şirvan zonasmda uzaq sofor üçiin taxtaq çöroyi hazırlanırdı. Naxçivan vo
Qarabağın bozi yerlorindo çox miqdar
da bişirilib qurudulmuş lavaşları bir
neço ay saxlayirdilar. Tovuz-Qazax
bölgosində qarğıdalı unundan sacin
iistiindo cad çöroyi, Naxçıvanda iso
arpa unundan somun çöroyi hazırlanırdi. Balaca, girdo qalac çöroklori ovvollor
daha çox bişirilordi. Közdo bişirilon
kiilço, kömbo, közdomo do çörok növloridir.
Azorbaycan motboxindo xomir xö-

hazırlanır. Umac halvası un halvasından daha dadlı olur.
Azorbaycan motboxindo qodimdon
qaramal vo davar, həmçinin ov heyvanlannin vo quşların otindon istifado
edilir. Yaxm illoro qodor dovo otindon
do yemoklor hazırlanırdı. Heyvanlarin
otindon başqa, baş-ayağı, quyruğu vo
içalatından da istifado olunur, yemok
hazirlanir. Ətin uzun miiddot saxlanması iiçün onu qovurub küplorə (vo ya
qarına) doldurur, homçinin cırımlayıb
qurudur vo qaxac hazırlayırdılar. Qış
aylannda qovurmam ayrica yeyir, kartolla qizardir, hom do miixtolif xörokloro (qaşıqxongolino, orişto istisino vo s.)
olavo edirlor. Bozbaş (parçabozbaş,
kiiftobozbaş, qovurmabozbaş vo s.),
piti (Gonco pitisi, Şoki pitisi vos.), xaş,
baş-ayaq (kollo-paça), kolopır, soyutma, bozpört, buğlama, bozartma, şişliklor (kabablar), ot qızartmaları, cizbiz
vo s. həmişə bişirilon ot xöroklərindəndir. Tondir quzusu, xomirdo quzu, öz

dərisində bişirilən qıızu. holimaşı xüsusi
hallarda bişirilirdi. Qiymələnmiş və ya
döyülmüş ətdən küftə, arzuman küftosi,
daş küftə, dindili küfto, dolma (yarpaq,
kolom, badımcan, pomidor, istiot, alma,
xiyar, soğan vo s. dolması), tavakababı,
lüləkabab vo s. bu kiıni xöroklor hazırlanır.
Ev vo ov quşlarının otini do bütöv vo
ya doğranmış halda, müxtəlif ərzaqlarla
birgo vo ya sorbost şokildo bişirirlor.
Toyuq bvongisi, xomirdo hazırlanmış
bütöv hindtoyuğu, qazın, hindtoyuğunun, ördəyin qızartması, tondirdo bişmiş toyuq, fırında bişirilmiş turac, ov
quşlarının otindon şişlik, toyuq çığırtması, hindtoyuğu dolması, quş otindon
bozartmalar, toyııq şorbası vo s. geniş
yayılmış xörokbrdondir. Sərçənin əti vo

ma, hom do bvongi hazirlanir. Quru vo
ya duzlu balığın içini doldurub əncir
yarpağına btikorok közdo yaxud tondir
do bişirirbr. Çölmokdo bişiribn balıq,
balıq bozbaşı, pörtbdilmiş, qızardılmış
balıq xöroklori donizkonarı bölgələrdə
daha çox yayılmışdır. Noro cinsli balıqlar, osason, şişdo. fırında vo təndirdə hazırlanır. Tovuz, Godoboy, Qazax vo
Gonco, həmçinin Borçalı azorbaycanlılarının balıq xörokləri daha sadədir:
yağlı balıqlardan qızartma, şişlik, yağsızlardan iso soyutma bişirilir.
Azorbaycan motboxindo siid vo süd
məhsulları da mühürn yer tutur. Süd,
ağız südü, bulama, koromoz, kətəməz,
qatıq, pcndir, duğ, qaymaq, çiyo,
ayran, şor, nor, nelıro yağı, motal
pendiri, motal şorıı vo başqa süd məh-

zırlanır. Qurutu bir neçə il saxlamaq
olur, ondan xəngol, sulu xongol vo s.
iiçiin xörok olavosi kimi istifadə edilir.
Gcniş yayılmış süd xöroklərindən biri
do dovğadır. Ayrandan bişiribn dovğaya ayranaşı, qatıqdan bişiribn dovğaya
iso qatıqaşı deyilir. Qatıqdan bişirilmodon hazırlanan dovğa çiy dovğa adlanır.
Dovğanı, adoton, diiyü ib bişirirbr, bozi
rayonlarda iso noxud da olavo cdirbr.
Bəzi bölgəbrdə dovğaya kiçik küftociklər
(dindili küfto) do olavo olunur. Qatıq,
adoton, su, hindtoyuğu vo ya ot işgonosi
ib qarışdırılıb bişirilir. Dovğanı, osason,
yemokdon sonra verirbr. Axsaq oğlağı
xöroyini hazırlamaq üçün sarımsaqlı
qatığa qaynar yağ qarışdırırlar.
Yay aylannda ot xörəkbrinə tolobat
azaldığından, müxtolif yabanı və modoni

Piti.

Arzuman küftəsi.

Yarpaq dolması.

işgonosi motboximizdə müalico üçüıı
istifado edilirdi.
Toyuq yumurtasından qayğanaq,
nümrü qayğanaq, çalxaıııa, kiikü,
çığırtma vo s. hazirlanir. Soyutma
yumurta bərk vo boş bişirilir. Yumurtadan digor xöroklərin hazırlanmasında da istifado edilir. Qeyd edok ki,
qayğanaqları adi qayda ib, bal vo ya
şokorlo, qatiqla (vo ya sarımsaqlı
qatiqla) siifroyo verirbr. Naxçivan
(Ordubad) qayğanağı iso bulla birgo
hazirlanir.
Xozor donizi, Kiir, Araz vo başqa su
hövzolori azorbaycanlilarm süfrosini
çox qiymotli balıq mohsullan ib tomin
etmişdir. Azorbaycan motboxindo qizardılmış, şişo çokilmiş, soyutma, içi doldurulmuş, közdo bişirilmiş, bütöv vo ya
doğranmış (qiymolonmiş) balıq otindon
bişirilon xöroklorlo yanaşı, miixtolif
çcşidli qara, qırmızı vo yasdıq kürülor
do istifado olunur. Lonkoran-Astara
bölgosindo baliq lovongisi daha geniş
yayılıb. Kiitiim balığından hom qizart-

sullan, onlarm osasmda hazırlanmış
dovğa, doğramac, ayranaşı, atılama,
südlüsıyıq vo s. bu kimi xörəklor qodim
Azorbaycan motbəxinin osas torkib
hissolərindon biri olmuşdur. Ağartı
mohsullarım oldo etmok üçün, osason,
inok vo camış südü işlodilir. Qoyun
südündon, osason, pendir tutulur, keçi
südü iso daha çox xalq tobabotindo
istifado edilir. Camış südü yağlı olduğundan onuıı qatığı qatı, qaymağı iso
yağlı vo dadlı olur. Siiddon qatıq çalmaq iiçün işlodilon mayaya “ çalası”
deyilir. Pendir mayası iso quzunun qursağından hazirlanir. Yağı, osason, qatığı nehrodo çalxalamaqla alırlar. Hazırda ağac vo gil nehrolordon istifado
edilir. Yağdan ayrılan hisso ayran
adlanır. Ondan ayran süzmosi, ayran
kosmiyi vo şor alınır. Ayran içki kimi
içilir, hom do ondan ayranaşı hazırlanır. Qatıqdan alınan süzmo vo kosmik
daha yağlı olur. Duzlanmış kosmik şor
adlanır. Süzmo duzlanıb yoğrulur,
kündo şoklindo qıııudularaq qurut ha-

bitkibıdon, torovozdon, göyortidon hazırlanan xöroklorin sayı artır. Bunlardan
koto, qutab, sıyıq, dovğa, ocob-sondol,
süfro mozələri vo s. hazirlanir. Azorbay
can motboxindo tokco yabani bitkilordon
400-ə qodori istifado edilir.
Donli bitkilordon bişirilon plov (aş),
çilov, sıyıq, şilo, hodik, qovurğa vo s.
xörokbrin süfrodo öziinolayiq yeri var.
Azorbaycan motboxinin şahı hesab olu
nan plovların qovurmaplov, çığırtmaplov, bahqplov, toyuqplov, fisincanplov, boranıplov, şiiyiidplov, morciplov
vos. növlori mövcuddur. Azorbaycanda
yetişdirilon xan, sodri, onborbu diiyii
növlori plov üçün, ağqılçıq, qaraqılçıq
vo s. düyülor iso digor xöroklor üçün isti
fado edilir. Plovun düyüsü daşma vo ya
siizmo iisulu ilo bişirilir. Siizmoplovda
diiyii mayedo qaynadilir, sonra maye
(holim) aşsiizondon süzülür, daşmaplovda iso diiyii mayeni canına çokir.
Diiyii suda, süddo, işgonodo bişirilir.
Siidlo, adoton, daşmaplov (siidliiplov)
bişirilir. Diiyii lobya, orişto, morci, axta

zoğal vo s. ilo qarışıq bişirildikdo ona
çilov (lobyaçilov, axtaçilov vo s.) deyilir. Aş qarasmi siifroyo plovun iistiindo, altmda, ortasinda vo aynca ve
rirbr. Aş qarası hazuiamaq üçün hom
bitkilordon, hom do ot mohsullarindan
istifado edilir. Plovun yanmda aş qarasından olavo sirkoyoqoymalar, şorabalar, göyorti do qoyulur. Plovla birlikdo hazirlanan qazmaq da siifroyo plo
vun üstündo vo ya aynca verilir. Əvvollor plov isti qalsın deyo, iistiinii sorpuşla
örtürdülər. Plov ağır vo yağlı yemok
olduğundan yanmda turşmozo içkilor isgoncobi, ayran, abqora vo b. miixtolif
orbotlor verilir. Donli bitkibrin yarnasından yarmaaşı, yarmaçilov, sıyıq,
ayma vo s. xöroklor hazirlanir. Müxtolif yaxmalar (yaxmaclar), diirmoklor
izorbaycanlilarm gündolik yemok çeşiiino daxil olan qolyanaltilardir.
Azorbaycan motboxindo qonnadi
momulati, şirniyyat vo halvalar xiisusi
yer tutur. Holo 10 osrdo Azorbaycanda
saf (rafinadlaşdırılmış) şokor istehsal
edilirdi. Azorbaycanda qodimdon çuğundurdan, şokor qamışından saf şokor
lınması barodo 12 osrdo Nizami Goncovi, 17 osrdo iso Adam Oleari molumat
verirbr. 20 osrin 60-ci illorino qodor
kondlordo şokor hazırlayırdılar. Meyvolordon şokorin xiisusi növii olan “ nabat" hazırlanırdı. Qeyd olunmahdir ki,
çuğundur, yaxud qamış bokmozinin
qatılaşdırılıb qurudulmasi yolu ilo ah
um şəkər insan üçün daha faydalidir.
Ozi'imdon alinan şiro (turşuluğunu götiirmok üçün ona şiroxok qatılır) qaynadılır, qatılaşdırılır vo iiziim doşabı
(bokmozi) alimr. Bu doşab digor bitkilorin bokmozi kimi (tut, qarpız, çuğundur vo s.) xörok olavosi, içki hazirlamaq
iiçiin istifado edilir, hom do aynca yeyilir. Doşabdan riçal bişirilir, sucuq
(bastıx) hazirlanir. Paxlava, rişto paxava, şəkorbura, bamiyyo, badambura,
rahotülhülqum, sucuq, qurabiyyo, peşmok, miitokko, peşvong, tel halva,
küncüt halvasi, umac halvasi, qatlama
vo s. Azorbaycanda geniş yayılmış qon
nadi momulatlarıdır. Zoğal, böyürtkon,
heyva, gilas, orik, oncir, qoz, alça, albali vo başqa meyvolordon, balqabaq,
qarpiz vo s. torovozlordon, homçinin
qızılgül bçəklərindən hazirlanan mürobbolor, giilqond vo s. çay süfrosino
verilir.
Azorbaycan motboxindo turşular
(sirkoyoqoyma), şorabalar (duzaqoyma) vo tutmalar da geniş yayılmışdır.

Sirko yetişmiş, abqora iso yetişmomiş
iiziimdon hazirlanir. Sirkoyo vo duza,
osason, torovoz bitkibri (xiyar, pomidor,
badimcan, bibor, sanmsaq, lobya, porpotöyiin vo s.), meyvolor (alça, göyom,
alma, zeytun, gavali vo s.) qoyulur.
Bir çox xöroklor (quymaq, umac,
xaş, horra vo s.), içkilor vo domlomolor
qodim zamanlardan pohriz vo miialico
iiçün istifado edilir. Azorbaycan motbo
xindo pohriz, miialico, morasim, ayin vo
bayram yemoklori do xiisusi yer tutur.
Novruz bayrannnda miixtolif yemoklor,
paxlava, şokorbura vo somoni halvasi,
Xidir Nobi bayraminda qovut hazir
lanir, uşaqların vo 100 yaşını keçmiş
qocaların dişlori çıxanda vo ya tökülondo hodik bişirilir, kiçik çillo bayraminda
(qadinlar bayramı) çillo qarpızı kosilir.
Novruz bayraminda bişirilən yumurtalar yaşıl (yaşıllaşan tobiotin romzi) vo

Nehrə - yağ hasil etmək üçün işlədilən qab. Dəri, ağac və gil növləri
olmuşdur. Ağac nehrələr, əsasən,
Gəncə-Qazax zonasmda, gil nehrələr isə subtropik zonada yayılmışdır. Qazax şəhəri yaxınlığında (Babadərviş), Naxçıvanda (Kültəpə)
və b. yerlərdə tapılmış gil nehrələr
e.ə. 4-3-cü minilliklərə aid edilir.
qırmızı (günoş romzi) rongloro boyanır.
Azor bayrammda qovurma hazırlanıb
küploro doldurulur, cızbız, xaş bişirilir.
Azər ayının (21 noyabr 21 dekabr)
sonuncu hoftosindo böyük çillonin
golmosi (kişilor bayramı) ilo bağlı giiliçi,
кiilçə bişirilir. Yas moclislərindo miitloq
halva verilir.
Motboxin osas hissolorindon biri do
çoxçeşidli içkilordir. Tut, zoğal vo
başqa bitkilordon araq çokilir vo daha
çox miialico moqsodilo istifado edilir.
Distillo yolu ilo torkibindo alkoqol
olmayan bitki “ araqlan” da hazirlanir
(nano, yarpız, qızılgül, gülab vo s.).
Miixtolif tamlı vo rongli şorbotlor meyvo
şirosi, bal, şokor, domlomolor vo s. ilo
hazirlanir. Bayram süfrosini bozoyon
içkilordon biri do ovşaladır. Xiisusi
qayda ib hazirlanan sohlob, ozgil suyu,
qondab vo digor içkilor hom do bir sira
xostoliklorin müalicosindo işlodilir.
Azorbaycan süfrosini çaysız tosovviir
etmok qeyri-mümkündür. Çaya nisbo
ton qohvo az içilir. Domlomolor miixtolif
otlardan, ağac vo meyvolorin qabığından vo ya tumundan hazirlanir, osason,
pohriz vo miialico motboxindo istifado

edilir. Azorbaycanin modon (mineral)
sulan (“ istisu” , “ Sirab” , “ Badamh” ,
“ Turşsu” vo s.) siifroyo hom sorinloşdirici içki, hom do pohriz vo müalicovi su
kimi verilir. Miixtolif meyvo şirolorindon, qatılaşdırılmış şirolordon (bokmoz)
hazirlanan içkilor do işlodilir. Sorinloşdirici, susuzluğu yatıran vo yağlı xöroklorlo verilon iskoncobidon, eloco do
xoşab vo paliidodon daha çox istifado
edilir. Siifroyo xöroklo birgo yeyilon göyortilordon başqa, miixtolif orzaq qanşıqlarından hazırlanmış mozolor vo yemokdon sonra verilon çorozlor, şiriıı
xöroklor do milli motboxdo özünomoxsiis yer tutur. Azorbaycanda çox işlodilon çorəz meyvo qurusudur (kişmiş,
qaysı qurusu, axta zoğal, alça qurusu,
alana, doğranıb qurudulmuş alma, armud qaxi, tut qurusu vo s.). Motboxin
zonginliyini miioyyon edon osas siifro
clemcntbrindon biri xörok olavoloridir.
17 osr tiirk soyyahı Övliya Çolobi Azor
baycan motboxi haqqmda qeydlorindo
yazir: “ Burada hob 12 növ xörok olavosi
vo xörok şirolori vardir” . Xörok olavosi
siifroyo xörokdon ayn hazirlamb verilon
motbox mohsuludur vo bokmoz, meyvo
rublan, sanmsaqli qatiq, sirko-sanmsaq, bulama, palçıq turşu, lavaşana vo
s.-don hazirlanir. Siifroyo istiot vo duzla
borabor xiisusi qayda ilo hazırlanmış
(göyorti daş duz ilo çokilib, bir az qurudulur) dahar (daharnano, daharkeşniş vo s.) da verilir.
Azorbaycan motboxi xörok növlori
ilo çox zongindir. Azorbaycanda olmuş
ingilis soyyahi Antoni Cenkinsonun (17
osr) yazdığına göro, Şamaxıda xanın
verdiyi qonaqliqda “ ovvolco 140 növ
xörok gotirdilor. Sonra siifro yığışdırıldı,
tozo siifro salindi vo yenidon 150 növ xörok vo çoroz gotirdilor” . Azorbaycanda
siifro modoniyyoti, qida gigiyenasi da
yiiksok soviyyodo olmuşdur. Siifroyo düzülon mocmoyilorin, sinilorin, boşqablann yanmda ycmokdon sonra barmaqlarin uclarmi isladıb tomizlomok üçiin
kasada siifroyo giilabli su, yemok
qalıqları üçiin tüftan qoyulurdu. Siifro
yemoklorlo birgo doyişdirilirdi. Nosiroddin Tusinin “ Əxlaqi-Nasiri” ndo,
“ Qabusnamo” do, Nizami Goncovinin
“ Xomso” sindo, Nizamülmülkün “ Siyasotnamo” sindo vo s. osorlordo siifro etikctino dair müfossəl molumatlara rast
golinir.
Azorbaycanin yiiksok motbox modoniyyotini onun dadlı xöroklorindon,
otirli içkilorindon vo gözol meyvolorin-
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don daha iistiin olan bir amil səciyyolondirir
azorbaycanlilarm nıotbox
folsəfosinin əsasında qonaq durur.

parçadan, balaqlanna tunc bilorzikbr
keçirilmiş dizliyi, onun üstündon geyilmiş
otokliyi, eloco do koftası olmuşdur.
Erkon orta osrlorin geyim modoniy-

Talıir Ənıiruslanov, Sevil Ağıımaltyeva

Geyim və bəzəklər
Ənənəvi xalq geyimləri vo bozoklor
hər bir xalqın maddi modoniyyətinin
miihiim torkib hissəsidir. Bunların öyronilmosi xalqın milli xüsusiyyətlərini, iq
tisadi vo modoni hoyat soviyyosini, to
sorriifat moşğuliyyotinin istiqamotlorini,
onun başqa xalqlarla etnomodoni olaqo
vo qarşılıqlı tosir mosoblorini, etik normalarmi. estetik vo bodii zövqünü, etnik
vo sosial monsubiyyotini müoyyənləşdirmokdo ohomiyyotli rol oynayir.
Geyimbr. Qodim azorbaycanlilarm
geyimi haqqmda ilkin molumati arxeo
loji qazıntılardan, qayaüstü rosmlordon,
Azorbaycan haqqmda xobor veron qo
dim vo antik dövr tarixçilorinin osoıiorindon, tosviri sonot mimunobrindon ol
do etmok mümkündür. Yazili qaynaqlarin molumatina göro, hob e.o. 9 osrdo
Aşşur hökmdarı Aşşurnasirpal tarixi
Manna (Azorbaycan) orazisi olan Zamua vilayotindon bac kimi yun vo olvan
yun parçadan tikilıniş paltarlar almışdır. Hosonlido (Urmiya gölünün conubunda) qazinti zamam aşkar edilon bozok oşyaları üzorindoki rosmlordo uzun,
otoyi vo qollan saçaqlı paltar geyinmiş
vo bellorinə enli komor bağlamış adam
lar tosvir olunmuşdur. Monbolordon
görüniir ki. bu dövrdo toxuculuq materiali kimi, osason, kotan, yun, sonraki
dövrlordo iso pambiq vo ipokdon istifado
olunmuşdur.
Tarixçi Elianin molumatina göro. Al
baniyanm Kaspiana vilayotindo yumşaqlığına göro Milet yunundan heç do
geri qalmayan zorifyunlu dovolor saxlanılırdı. Homin yundan toxunan paltan
varlilar, adli-sanh adamlar vo kahinlor
geyirdibr. Mingoçevir arxeoloji qazintilarmdan oldo edilon parça qalıqları vo
toxucu dozgahmin hissobri erkon orta
osrlordo Azorbaycanda dozgah toxuculuğımun yayıldığını tosdiqloyir. Bu
dövrdo ölko ohalisi yun vo kotandan toxunma köynok vo şalvar geyinmiş, dori
büriincəkbrdən, keço vo yun papaqlardan, burnu yuxan dori ayaqqabilardan
istifado etmişdir. Mingoçevirdo küp qobirdo dofn edilmiş yeniyetmo qızın qirmizi doridon başmaqları vo komori, kotan

Qadin geyimi. Qazax. 19 osr.

şido"), Ərdobildo (“ camo” ), Bordodo,
Solmasda vo Xoyda ipok parçalar toxu
nur, Naxçıvanda moşhur çuxalar, Tobrizdo atlazdan kişi iist geyimlori, Gon
codo yun paltarlar hazirlamrdi.
Comiyyotin sonraki inkişafı prose
sindo Azorbaycan xalq geyim fondunda
ciddi doyiijikliklor baş vermişdir. Geyimlor gündəlik vo morasim paltarlari
kimi miixtolif sociyyo kosb etmiş, mo
rasim geyimlorindo motivloşmo (biçim,
rong, bozok vo növ müxtəlifliyi) daha
çox dorinləşmişdir. Belə doyişikliklor
xalq moişətini oks etdiron miniatürlərdo
tosvir olunan miixtolif sosial monsubiyyotli insanlarm geyimlorindon göriinür. Bu dovrdo Azorbaycanda tiirkislam modoniyyoti do öz inkişafının yiik
sok morholosino çatmış, sonotdo şortilik.
miicorrodlik, hondosi ornamentlorin
miirokkob sistemi qorarlaşmışdı. Bu iso
öziinii xalq geyimlorindo olan rong harmoniyası, biçim gözolliyi, simmetriya,
geyimi daşıma zövqü vo s.-do daha çox
büruzo verirdi.
16
osr Azorbaycanin geyim modoniy
yoti ononolorinin zonginloşdiyi dövrdür.
Bu dövrə aid süjetli parça növlorinin hazırda dünyanın bir çox muzeybrini, eloco do ayrı-ayrı şoxsi kolleksiyaları bozomosi son orta osrlordo Azorbaycanda,
xiisusilo Tobrizdo parça istehsalinin ono-

yoti haqqmda “ Kitabi-Dodo Qorqud”
dastaninda da otrafli molumat vardir.
Burada kişi vo qadin geyimlorindon
kömlok, şalvar, ciibbo, çuxa, kaftan, qurşaq, kiirk vo yapincimn, baş geyimlorindon sarıq (çalma, dolbond), börk. külah,
niqab, duvaq, yaşmaq vo çomborin (din
go), ayaqqabı növlorindon iso başmaq,
odik, soqman vo sormuzonin adlan çokilir. Bu dövrün ipok, kotan vo başqa növ
(bez, soqat, borbohar vo s.) parçalardan
tikilmiş paltarlan haqqinda 10 12 osrloro
aid orob monbolori do molumat verir.
Nizami Goncovinin “ Xomso” sindo
dövrün (12 osr) parça növlori (atlaz, porniyan, qumaş, diba, gurçeşm ipoyi,
şüştor ipoyi, zorbaf vo s.) vo geyim tipb
ri (köynok, arxalıq, şalvar, kiirk. oba,
ciibbo, qoba, papaq, qosob, ommamo,
çarıq, başmaq, corab, lobbado, nimtono,
don, çalma, kaftan vo s.) haqqmda geniş
molumat vardir.
Kliloco.
12
13 osrlordo Azorbaycanin aynayri sonot-ticarot morkozlori bu vo ya
digor parça vo geyim növiinün hazirlannovi milli zomin iizorindo yiiksok soviymasında ixtisaslaşmışdı: Goncodo (zor- yodo inkişafını tosdiq edir. Belə parçaxara vo diba), Beyloqanda (“ kozzka- lardan hazirlanan kişi vo qadin geyim-

vo b. amillor Azorbaycan geyim fonlori başlıca xüsusiyyotlorini sonraki
osrlordo do saxlamışdır.
dunun zonginloşməsino, miixtolif çeşidli
17
osrdo toxuculuq vo dorzi emalat-geyim materiallarmin daha keyfiyyotli
xana vo müəssisələri daha çox şohorlərdo
vo kütləvi şokildo istehsalma, geyim növcəmləşmişdi. Dövrün on böyiik toxucu
luq morkozlori Tobriz, Ərdobil vo Şamaxı olmuşdur. Bununla yanaşı, Gonco,
Naxçivan, Bakı, Əroş, Şoki, Marağa,
Ordubad vo Morond kimi şohərlor do bu
sahodo görkomli yer tuturdu. Tobriz
moxmor, atlaz, qumaş, Ərdobil tafta,
duvaq vo qaba parça, Şamaxı darayı,
“ Şamaxı” taftası, Naxçivan qolomkar
parçaları ilo moşhurlaşmışdı. Tarixi
monbolor, miniatürlor, soyyahların ıno!umatı bu dövrdo azorbaycanlilarm
;eyim dostindo yun, pambiq, kotan,
ıpok parçalardan tikilmiş vo doridon
lazırlanmış miixtolif dekorativ-bozok
xüsusiyyotlərino, biçim torzi vo tikiş
ıslubuna malik olan geyimlorin mövcud
>lduğunu tosdiqloyir. Geyimbr içoriindo “ dövrbond” adlanan qızılbaş papağı, orob-müsolman donu hesab oluıan “ üçotok” vo “ ləbbado” ni ovoz edon
'xirqo” (boğazdan komor yerino qodor
düymolonən, qurşaqsız geyilon uzun vo
enli yıın paltar), xirqoyo bonzor, yalnız
döyiiş zamam geyilon vo belino komor
bağlanan “ komorçin” , dabanlı vo ya dabansız, uzunboğaz vo ya yarımboğaz
Qadin geyimi. Gonco. 19 osr.
çokmo, qondara, ağ kotan ipdon toxu
nan, altına parçadan bir neço qat altlıq
lori hazirlayan kustar emalatxanalarmin
salınan vo “ givo” adlanan ayaqqabı,
sayinin artmasına gotirib çıxarmışdır.
yun corab vo patava ilo geyilon “ çaqBu dövrdon başlayaraq Avropa geyim
cur” ayaqqabılar üstiinliik toşkil ediıdi.
elementlori do şohor mühitino nüfuz
Zadogan qadınları başlanna “ nim-tac”
edir. ocnobi naxışlar orta osrlorin süjetli
(yarımtac) vo ya “ tiyar” adlanan üçbunaxışlarım sıxışdırıb aradan çıxarır vo
caq şokilli tac qoyur, otrafını lentlo
bağlayırdılar. “ Tiyar” qadının hom do hondosi, nobati, xotti naxışlar iistiin yer
tutur. Bununla yanaşı, xalqm bodii zövзгП olduğunu bildiron miihiim olamot
qünün gözol bilicibri olan soriştoli parça
idi. Subay qızlar “ tiyar” ovozino saçlaustaları - şalbaflar, bozzazlar, culfaçırını iizorino miixtolif qiymotli daş-qaş vo
lar, qolomkarlar, basmanaxışçılar, şormuncuqlar salınmış lentvarı parçalarla
baflar, eloco do peşokar dorzibr yenibağlayırdılar. Zoncirəyə tutulmuş araqçın, örpok, rübond-niqab da qadın ge- yeni empirik biliklor sistemi yaradir,
geyim fondunu yeni parçalar vo geyim
yimlorinin ayrılmaz torkib hissosi idi.
növlori ilo zənginloşdirirdilər.
Qadın komorçinlorinin otoyi öndon qat19 osrin ovvolbrindo Şimali Azor
lanıb komərə keçirildiyindon, onun astarı göz oxşayan roııgli ipok parçadan
baycanin ümumrusiya bazarına qoşulmasi vo Rusiya iqtisadi sisteminin torkib
xüsusi soliqo ilo hazırlanırdı.
Xanlıqlar dövriindo (18 osrdo) müshissosino çevrilmosi burada kapitalist
toqilləşmə meyillori ilo olaqodar Azor
miinasibotlorinin inkişafma, omtoo istehsalı vo mal dövriyyosinin artmasma,
baycanin ayrı-ayrı bölgolərində kond
təsərrüfatının vo sonotkarlığın nisboton
rabito-noqliyyat vasitobrinin tokmilloşmosinə, iqtisadi-ticari olaqolorin giicdirçolmosi, kustar mohsul istehsalinin
artmasi, Şuşa şohori kimi yeni sonotlonmosino sobob oldu; xiisusilo do, osrin
ikinci yarısından başlayaraq Azorbay
ticarot mərkozlərinin meydana golmosi,
Şorq vo Avropa ölkolori ib ticarot-iqticanda geyim materiallarmin hazirlanması ilo moşğul olan bir çox kustar sonot
sadi olaqolorin daha da genişlonmosi

saholorinin (toxuculuq, dabbaqliq, papaqçılıq, başmaqçılıq vo s.), manufaktura vo fabrik müossisəlorinin inkişafına
giiclii tokan vermoklo yanaşı, geyim
dostlorinin do rongarong olmasını, çeşid,
forma vo növ müxtolifliyini şortbndirdi.
Xalq arasmda hom xaricdon gotirilon,
hom do yerli istehsala moxsus parça
növlori “ moni aldatdı” , “ geco-gündüz” ,
“ kiiço mono dar golir” , “ minbir gül” ,
“ dur, moni gozdir” , “ pinti moni geymoz” , “ qonşu bağrı çatladan” , “ siiriişdüm-düşdüm” , “ doymo, gülüm tökiilor” ,
“ şomsi-qomor” , “ gendo dur” vo s. adlar
la məşhurlaşdı.
19
osrdo milli geyimbr Azorbaycanin
hor yerindo saxlanılmışdı. Bütün tarixietnoqrafik bölgolor iizro bu geyimlori
qadin, kişi vo uşaq geyimlori olmaqla iiç
dosto ayirmaq olar. Xalq geyimlori hom
do morasim (toy, yas, bayram, qonaqliq), gündolik, miixtolif sosial qruplarm
peşo monsııbiyyoti ilo olaqodar, mövstimi, ruhanibro moxsus geyimbr vo s. ki
mi forqlondirilirdi. Adoton, morasim-1
bayram geyimlori hor bir kosin bayirliq
paltan - “ baş libasi” hesab olunur, so
liqo ib saxlanır, olamotdar günlərdo is
tifado edilirdi. Gündolik geyimbr iso
ailo-moişət torzindon, tosorriifat moşğuliyyotindon, iqlimdon asılı olaraq dostlonirdi.

Kiirdii.

Azorbaycanin ononovi qadin geyimlori rong olvanlığı, biçim torzi vo tikiş
iislubunun miirokkobliyi, eloco do tip vo
formalarmin miixtolifliyi ilo scçilirdi.
Ayn-ayn bölgolorin ononovi qadin geyimlorindo lokal-moholli xüsusiyyotlor
özünii göstorso do, tipoloji cohotdon
iimumazorbaycan sociyyosi daşıyırdı.

Ənənovi qadın geyiminin əsas elementlori alt köynoyi (can köynoyi, ot
köynoyi, u/ıınluq), üst köynoyi, tuman
(cüttuman vo ya cütbalaq, taxtalı tu
man), darbalaq (dizlik, topuqluq, çaxçur), eləcə do üst geyimlorindon (çopkon,
nimtono, arxalıq, ləbbadə, çorkozi,
kürdü-eşmək, külocə, içiik-zıvın) ibarot
idi. Köynoyin otoyi tumanın üstündon
salınırdı. Köynok tikilərkən yaş forqi nozoro alınır, qız vo gəlinlərin köynəyi olvan parçalardan, orta yaşlı və ahıl qadınların paltarları iso tiind parçalardan
tikilirdi.
Qadın tumanlannın cütbalaq, taxtalı tuman, yorğan tuman, şolto, qarmanlı
tuman kimi variantları vardı. Cütbalaq,
adoton, elat qadınları arasında geniş yayılmışdı. Qadın üst tumanı qanovuz, darayı, misqalı tirmə, alışı, marpus, zorxara, zərməxmər, alxara, zorolom, zornodur, baqaniya, moxmər, naşura, tafta,
atlaz vo s. bahalı parçalardan, eloco də

Çəpkən.

çit, lastik, sotin, müxtəlif rənglərə boyanmış midqal, şal vo s. parçalardan
tikilirdi. Yaşlıların tumanı, adəton,
saya, qız-golin tumanı iso rəngli-güllü
parçalardan hazırlanırdı. Qadın tumanlarının otok hissosino 3-5 s m cnindo,
üzoıi pullar vo tikmo naxışlarla bozodilıniş “ balaq” da tikilirdi. Dövlotli qadınların xara vo moxmordən tikilmiş tumanıııın otoyi 2-3 corgo “ bacaqlı” vo ya
digər qızıl pıılla bozədilirdi. İstorgündoük, istorso do boğçalıq (bayramlıq)
geyim dosti çox yerdo “ döşlük” vo ya
“ önlük” lə tamamlamrdı.
Qadın üst geyimi bütün Azorbaycanda. demok olar ki, oxşar idi. Hor yerdo
qısa, düyrnəsiz, biitöv biçimli çəpkən vo
nisboton uzun arxalıq geniş yayılmışdı;
qolsuz sırıqlı geyimlərdən do istifadə
edilirdi. Qısa, bütöv biçimli çopkon köynoyin üstündon geyilirdi. Müxtolif etnoqrafik zonalarda çopkonlor qol biçimi
ilo fərqlonirdi. Varlı qadınlar safsar xozindən astarlanmış eşmək geyiıdilər.

Mövsümi geyim olan eşməyin digər va- müxtolif çeşidli örpoklor bu gün do
ohomiyyotlərini saxlamışlar.
riantı kürdii idi. Kürdünti məxmər, ay19 osr-20 osrin ovvollorindo Azorulduz, bafta, tirmə vo s. parçalardan
baycan qadınlarının ononovi ayaq getikir, bəzən də yaxşı aşılanmış quzu
yimlori, osason, kustar üsulu ilo hazırladərisindən (xəzi içəriyə olmaqla) hazırlayırdılar. Bıı zaman kürdü astarlı tiki
lirdi. Azərbaycanda tünd sarı rəngli doridən hazırlanmış vo üzəri cyni rong ipok
sapla naxışlanmış Xorasan kürdüsünə
böyük üstünlük verilirdi.
Geniş yayılmış üst geyim tiplərindən
biri də Abşeronda “ don” , Azərbaycanın
qərb, Naxçivan, Qarabağ və qismon Şoki bölgələrindo isə “ küləcə” adı ilə yayılrnış arxalıq olmuşdur. Qadın arxaQadın arxalığı.
lıqları qol, yaxa və bel kosiyinin quruluşuna görə bölgələr üzrə lokal xüsusiyyotloro malik idi. Arxalığın altından
nan corab, badış, çarıq, başmaq, şotol.
yaşlı qadınlar qolsuz sırıqlı (döşlük, caııçust, noleyin, most, dabanlı uzunboğaz
donu, bodonçə, canlıq, pambıqlı) da ge- vo yarımboğaz çokmo, quşkeçon, kolik
vo s.-don ibarot olmuşdur. Corablar
yirdilər. Qışda, xüsusilo cənub-qərb rayonlarının dağ kondlorindo qadınlar
saya (rezinli) vo bozokli (rezinsiz), honbellorinə yun şal, bəzi bölgələrdo iso qur- dosi vo nobati ornamentlori ilo toxunurdu. Üzorindo xalça ornamentlori salınşaq da bağlayırdılar.
20
əsrin 20 30-cu illərindən ənənəvimış bozokli corablar Qarabağda “ gobo
qadın gcyim dəsti əsaslı doyişikliyə mo- corab” , Astara bölgosindo iso “ şal coruz qalmış, fabrik istehsalı olan yerli,
rab” adlanırdı. Naxçivan bölgosindo boyanmış ipok saplardan toxunan olvan
rus və Avropa libaslarmın (kofta, kostnaxışlı “ keci corablar” da geyilirdi.
yum, palto, plaş və s.) xalq məişətinə
19 osrdo daha sociyyovi qadm ayaq
sürətlo daxil olması hesabına ycniloşgeyimi növü başmaq olmuşdur. Arxası
mişdir.
açıq, hündiir dabanlı, poncosinin üstü
Azərbaycanlı qadınların baş geyimmüxtolif rongli müşkü vo tumacdan,
ləri iki qrupa bölüniirdü: geymo (qoyaltlığı iso aşılanmış göndon hazırlanan
ma) vo bağlama (örtmə). Birinci qrup
qadın başmaqları “zonanə” , “ miyano” vo
baş geyimlərinə tosok (çəpçik), çutqu,
“ qız başmağı” olmaqla üç ölçüdo tikilir,
araqçın, dingo, ikinci qrııp baş geyimsifarişdon asılı olaraq yiiksok zövq ilo
lərinə isə müxtolif ləçəklor, çalmalar,
bozodilirdi. Başmağın ponco üstü qalın
kolağayılar, şallar, örpəklər, eləcə də
parçadan (moxmordon) tikildikdo, onun
niqab. rübənd, çutquqabağı, çadra,
üzorini giilobotin tikmo ilo bozoyirdilor.
Şohorli qadınlar ev şoraitindo daha
çox noleyin vo kolik geymoyo üstiinlük
verirdilor. Digor ayaqqabı növlorindon
forqli olaraq, noleyin vo koliyin dabanı
yasti idi vo ev işlori görmok üçiin daha
rahat hesab edilirdi. 20 osrin 30-cıı illorindon başlayaraq ohalinin ayaq geyimlorindo tufli, çokmo, sondol, qaloş vo b.
üstünlük toşkil etmişdir,
19 osr 20 osrin ovvollorindo azorbaycanlıların ononovi kişi gcyimlori biçim
üsuluna vo tikiş texnikasına göro ümumqafqaz sociyyosi daşımaqla, bir sıra
Qadın başmaqları.
lokal-moholli xüsusiyyotlori ilo seçilirdi.
Kişi geyimlori alt (can) vo üst köynoyi,
dizlik, şalvar, arxalıq, içlik (canlıq,
çarşab, duvaq vo s. aid idi. Örtmo
(bağlama) baş geyimlərindən yaşa vo cılıtqa, pambıqlı), çuxa, kürk, yapıncı,
eloco do müxtolif formalı vo adlı baş vo
zövqo uyğun olaraq qırmızı, qara, ağ,
ayaq geyimlorindon ibarot olmaqla iki
ııoxııdıı yerlikli, yelonli Gəncə, Şoki,
Şamaxı, Basqal koloğayıları, eloco do dost gündolik (iş paltarı) vo boğçalıq

Kişi gcyimlori. 19 əsrin 40-cı illəri. Q.Qaqarinin rəsmhri

(xeyir-şor paltarı) hazırlanırdı. Boğçalıq
paltarlar bahalı parçalardan tikilir, ge
yim elementlərinin çoxluğuna, tozoliyinə
və s. görə gündolik geyimlordon forqlonirdi. Kişi geyimlori ohalinin sinfi monsubiyyotindon, sosial voziyyotindən, iqim şoraitindon, tosorrüfat moşğuliyyoinin istiqamotindon vo s. asılı olaraq
bir-birindon forqlonirdi.
Ənonovi kişi alt paltarı alt köynoyi

Onıı, adoton, soyuq vaxtlarda içliyin üstündon vo çuxanın altından, isti aylarda
iso birbaşa köynoyin üstündon geyirdilor. Tipoloji cohotdon arxalığa çox
yaxın olan “ kaftan” adi (ağ), qara vo
qırmızı parçalardan tikilirdi. Adi günlordo ağ, yas morasimlərindo qara, tontonolordo, toylarda, el şənliklərində iso
qırmızı kaftan geyilmişdir. Arxalıqlarm
hamısı astarlı olurdu. Onun iistündon,

Yun corablar.

Çarıq.

vo dizlikdon (kişi tumanı) ibarot idi; bez,
qalın ağ, midqal, batist (patısğa), humayun ağı, çit, sotin vo s. parçalardan tiki
lirdi.
Ənonovi-milli kişi geyim dostinin
torkib hissosindon biri do arxalıq idi.

bir qayda olaraq, mötobor şoxslor, ruhanilor, tacir vo baqqallar qurşaq dolayır, kasıblar qayış-komor, varlılar iso
qızıl komor, gümüş tokbond bağlayırdılar.
Kişi geyim dosti içorisindo çuxa

mühüm yer tuturdu. 19 osr-20 osrin ov
vollorindo çuxalar otoyinin formasına
göro “ büzmoli” (komorçin), “ çinli” (kahlı) vo “ büzmoli-çinli” , qol yerinin formasına göro iso “ qoltuqlu” vo “ qoltuqsuz”
(“ atmaqol” ) olmıışdur.
Mövsümi sociyyoli kişi geyimlori
arasında aşılanmış qoyun dorisindon
tikilon kürk do ohomiyyotli yer tuturdu.
Azorbaycanda kürkün “ kaval kürk”
(buna bozi bölgolordo “ sallama kürk” vo
“ üzlü kürk” do deyirdilor) vo “ geyinmo
kürk” (“ çoban kürkü” ) kimi iki növü
geniş yayılmışdı.
M aldar ohali arasında üst geyiırı
növü olan yapıncıdan da geniş istifado
olunuıdu. Azorbaycanın Dağlıq Şirvan,
Quba-Xaçmaz, Qarabağ, Naxçivan,
Şoki-Zaqatala, Goncobasar vo Qorb
bölgolorindo gcniş istilado olunan yapıncının “ qabardini” (tüksüz), “ knyazı”
(saçaqlı) vo “ qartı” (çoban yapıncısı) ki
mi üç növii yayılmışdı.
Ənonovi kişi gcyim dostinin mühüm
elementlorindon biri do baş geyimləridir.
Azorbaycanda к işi baş geyimlorinin
moholli-etnik xüsusiyyotlorino, formasına, materialına, geyinmo torzino, doyorino vo rongino göro forqlonon bir çox
növlori olmuşdur. Ənoııovi kişi baş ge
yimlori dori, keço vo parçadan hazırlan-

Azərbaycan 3-7 əsrlərdə
Albaııiya 3-7 əsrlərdə. Albaniya inzibati-ərazi baxımından vilayotbro (qavarlara) və əyalətlərə (nəhənglərə) bölünüıdü. Kürün sol sahilindəki ərazi yalıuz qavarlardan ibarət idi. Yazılı mənbələrə göro, burada Albaniyanın on bir
vilayəti yerbşirdi. Mənbələrdə Qobobnin, Şəkinin, Kambisenanın və Ecerinin
adları qeyd olunur. Bununla yanaşı sol"Albanların tarixi" kitabı haqqında
Alban kilsəsi erməni kilsəsinə tabe
edildikdən (1836) sonra erməni Eçmiədzin kilsəsi albanların etno-mədəni irsini - əsrlər boyu yaradılmış
alban ədəbiyyatını öz adına çıxararaq mənimsədi. Belə ki, alban ədəbiyyatı köklü dəyişikliklər edilməklə,
qədim erməni dilinə tərcümə olunmuş, əsərin alban dilində yazılmış
əsli isə məhv edilmiş yaxud da gizlədilmişdir. Bunların arasında Azərbaycan tarixi üçun mühüm əhəmiyyət kəsb edən "Albanların tarixi" (və
ya "Albaniya tarixi") əsəri də vardır.
Digər alban tarixçilərinin əsərləri
kimi, bu əsər də ancaq erməni dilində bizə gəlib çatmışdır. Bununla
əlaqədar nə müəllifin, nə də əsərin
dəqiq adları bizə məlum deyildir.
Müəllifin adı rus tarixşünaslığında
Moisey Kalankatuyski, erməni tarixşünaslığında isə Movses Kalankatuatsi və ya Kağankatvatsi şəklində
verilir. Kalankat Qafqaz Albaniyasının Uti vilayətində yaşayış məntəqəsi olmuş, müasir Bərdə şəhərindən
cənub-qərbdə, Tərtər çayının sahilində yerləşən kəndin adıdır. Alban
və ərəb müəlliflərinin məlumatlarında Yerusəlimdə (Qüds) inşa edilmiş
monastırlar arasında Kalankat monastırının da adı çəkilir. Azərbaycan
tarixşünaslığında bu əsərin müəllifinin Moisey Kalankatuklu, Musa
Kalankatuklu və ya Musa Kalankatlı
şəklində göstərilməsi məhz bununla
bağlıdır.
sahil Albaniyasına Lpiniya və Çoqa
(Çola v d ya Çora) ucqar vilayətləri də
daxil idi. Kürün sağsahili Albaııiyası isə
siyasi-inzibati baxımdan dörd iri əyalətə
(nəhəngə)
Arsax, Paytakaran, Sünik
vo Uli əyalətbrinə bölünürdü. Onların
hər bıri öz növbəsində vilayətlərə (qavarlara) ayrılırdı. Albaniya ərazisində

albanlar, çilblər (silvbr), hunlar. xəzər- dininə çevirmişdi. Onun zamanında al
ban kilsoləri tikilmiş və onlara zərdüşti
lər, kaspilər, kəngərlər, qarqarlar, leqbr, sabirlər, utilər və b. tayfalar məs- məbodlərinin torpaq payları verilmişdi;
kilso üçün əhalidən ianəbr və məhsuluıı
kunlaşmışdı.
onda biri toplanırdı. Urnayrın daxili siAlbaniya feodal münasibətlərinin
yasoti üçün bir tərəfdən xristianlığın yaçox erkən yarandığı Qafqaz ölkələrinyılması. digər torəfdon isə bütporəstliklo,
dən biıi idi. Burada comiyyət, əsasən,
feodal əyanlarından ibarət azatlar və zordüştiliklo mübarizə səciyyovi idi. Bu
nunla belo Urnayrm zamamnda xristimaddi nemətlərin əsas istehsalçıları olan
anlıq geniş yayılmadı. Əlıalinin bir lıisşinakanlardan (azad kəndlilərdən) formalaşmışdı. Feodalizmin erkən mərhəsəsi köhno inanclarına
bütporostliyə,
ləsində kəndlilərin istismarının əsas for- zərdiiştiliyə, tanrıçılığa sadiq qaldı. Ka
ması dövlətin xeyrino vergibr və mükollankatuklu Urnayrı “ böyiik müharibələfiyyətlər, sonralar isə hom də dünyəvi
lərdə şanlı ad qazanmış, qəlobə bayrağıvə kilsə feodallarının xeyrinə çoxsaylı
nı Ermonistan daxilindo ucaldan roşanatural vergibr, ebco do yardarlıq icarədətli эг” adlandırmışdır. Urnayr Sasani
si idi. İyerarxiya sistemi, süzerenlik və
şahı II Şapurun vassalı vo müfttəfıqi kinıi
vassallıq münasibətləri yaranırdı. AlbaSasani- Roma müharibələrinə cəlb olunniyada feodal iyerarxiyası “ Təyinat fər- muşdu. Beb ki, Urnayr alban ordıısu ib
biıiikdo Amid yaxınlığındakı (359), Dzimanı” nda - “ Qaxnamaq” da əksini tapmışdı. Нэг bir azat patronimiyası (ııəsil)
rav düzündəki (371) döyüşlərdə iştirak
dərəcəbr haqqındakı bu xüsusi siyahıya
etnıişdi. Urnayrm dövründə Suriya və
gücünə və mövqeyiııə uyğun ardıcıllıqla
yunan dilbriııdon alban dilinə diııi kiyazılırdı. Patronimiyanın gücü həm do tablar - Bibliya, həvaribrin təlimbri
çıxardığı qoşunun miqdarı ilo ölçülürdü.
tərcümə olundu, çünki bu dövrdə artıq
“ Toyinat fərmam” feodal-azat iyerarxiAlbaniyanın öz ya.zısı var idı’. Sonrakı
yasmı nizama salır, ölkonin ictimai-siyasi həyatında hor bir azat patronimiyasıBütün Qafqazda olduğu kimi, Albaniııın yerini müoyyənləşdirirdi.
yada da siyasi-inzibati, sosial səciyAzatlar Albaniya və Sasaııi lıökmyəli terminlər, həmçinin alban çarları
darlarının vassalları idilər və ruhaniiərlo
və əyanlarının adları orta fars - pəhyaııaşı adambaşına vergi vermokdən
ləvi dilindən götürülürdü.
azad edilmişdilər. Onlar hərbi xidmətə
görə torpaq payı da alırdılar. Ölkədə
torpaq sahibliyinin iki forması nıövcud
alban hökmdarı Yesuagenin zamanında
idi: dastakert adlandırılan irsi feodal
gəncbrin maariflənməsi sahəsindo bötorpaq sahibliyi; xvastak (xostak)
yük iş aparıldı.
adlandırılan şərti torpaq salıibliyi (dövUrnayrın və Yesuagenin hakimiyyəti
lot tərəfindən vassal xidmətiııo görə zamaııı xristian ədəbi ənonəsi yaranmaazatlara müvoqqəti istifado üçün veri- ğa başladı. 1996 ildo Miiqoddəs Yekate
lirdi). Xvastak tam nıülkiyyətə - dasta- rina monastırında (Sinay dağmda) aşkerto çevrib bilordi. Xvastaklarııı salıibkar edilnıiş qodim alban əlyazmaları
ləri hərbi xidmətdo olan əyanlar, lıəm- palimpsestbr (perqament üzərində qo
çinin ruhanilor idilor.
dim yazı) vo onların oxunması göstərir
Albaııiyada 1-6 əsrlərdo alban Arşaki, alban yazısı 5 osrdə Mesrop Maştos
tərəfindon deyil, 4 əsrdo yaranmışdır.
kiləri lıakimiyyotdo idi. 8 əsr alban
Artıq 4 əsrin 2-ci yarısında Bibliya al
müollifi Musa Kalankatuklu 10 Arşaki
ban dilinə tərcümə edilmişdi.
hökmdarının - Cəsur 1 Vaçaqan, I VaAlban Arşakibri sülabsindən növbəçe, Urnayr, 11 Vaçaqan, Merhavan
ti
hökmdar
444 ildə Yesuagenin və Sa
(Mirhavan), Satoy, Asay, Yesuagen
sani hökmdarı II Yezdəgirdin bacısı og
(Yesvalen, Asuagen), II Vaçe və Mömiıı
lu II Vaçe oldu. Onun dövründə AlbaIII Vaçaqanın adıııı çəkir. Musa Kalankatukluya göro, onlardan beşinin haki- niyanın paytaxtı Kürün sol sahilindən
sağ sahilinə Qəbəbdən Bərdəyə köçümiyyoti məlumdur.
rüldü.
Cosur I Vaçaqan I əsrdə AlbaniyaII Vaçenin hakimiyyəti Sasanibr
nın bütün vilayətbriııi birləşdirib morəleyhinə azadlıq hərəkatları ib əlamətkəzləşdirilmiş dövlot yaratmışdı. Ehtimal ki, “Cəsur” loqobiııi buna göro al- dar oldu. Albanların vo digər xalqların
mışdı. Urnayr 314 ildə xristianlığı qobul
bıı çıxışlarına səbəb iqtisadi, siyasi və
edorok, onu Albaııiya çarlığının dövbt
modəııi-ideoloji zülm idi. Xristianlığın

Şərqi Roma impcriyası, həmçinin Albaniya, İberiya və Ermənistanda dövbt dininə çevrilməsi Sasani imperiyasmda
xristianlara münasibəti dəyişdi. Qonşuluqda siyasi vo dini cəhətdən Sasanibrə
düşmən, Roma imperiyası ib həmdin
olan dövbtbriıı möveudluğu imperiyanı
şm.-dan və q.-dən daimi təhliikəyə məruz qoyurdu. Üstolik, 5 əsrin ortalarında
Şimali Qafqazdan türk tayfalarının yürüşbri artmış, Bizansın başı isə Attilaya

dı. Albaniya Sasani ordusuna süvaribr
verməkdən azad olundu.
Alban çarı Möınin III Vaçaqanın
hakimiyyət illəri [487-510] ölkodo siyasi
və mədəni-dini yüksəliş dövrü idi. O,
kölınə kilsəbri bərpa etdirdi, yeni kilsə
və monastırlar tikdirdi.
Xariei qüvvəbrin assimilyasiya siyasətinə qarşı Albaniya avtokefal (mtistəqil) apostol kilsəsinin rolunu nəzərə
alan III Vaçaqan onu iqtisadi cəhətdən

e. Э. 1əsrdə qədim yəhudi məskonbrinin,
eramızın 1osrində isə nəsranilərin - xristianların olması ib bağlı idi. Alban tarixçisi yazırdı: “ Biz Şərq xalqına müqəddəs
həvari Faddey toyin olunmuşdu. Faddey
Artaz vilayətinə gəlir və burada erməni
çarı Sanatrukun əli ilə şəhid olur...
Miiqoddəs patriarx Yelisey Gisə (müasir
Kiş) gəlir, burada kilsə tikir və qansız qurban verir. Bu yer Şərqiıı bütün kilsəbri vo
şəhərbrinin başlanğıcıdır...” (Kalanka
tuklu, I, 6).
Digər alban müəllifi Stepannos Orbelinin (13 əsr) məlumatına görə, həvari
Varfolomey Albaniyanın vilayəti Sünikdə xristianlığın əsasını qoydu. Beblikb, həvarilik dövründə Albaniyada yepiskopluq vo metropoliya yaradıldı.
Arşakibrin siyasəti sayəsindo Alba
niya xristian dövbtinə çevrilməyə başladı. Bu siyasəti sonralar alban Arşakibrinin ardıcılları olan Mihranilər də davam
etdirirdilər. Onlar politeizmi aradan
qaldırmağa, vahid konfessiya vasitəsib
etnik birliyə nail olmağa çalışırdılar.
4
əsrin sonumı yaxııı Albaniyada zəruri kilsə \ycrtvv\iyas\ foTmi\\-aşdı. Bu,
Albaniya kilsə xadimlərinə kilsə başçısını seçmək imkanı verirdi. 4 əsrədək Uk
katolikoslar Yerusəlimdə təsdiq olunurdular. Alban kilsəsinin nıüstəqilliyi iki
səbəblə şərtlənirdi: kilsənin apostol
əsaslı olması və Albaniyanın siyasi sta-

möhkəmbndirmoyi zəruri sayırdı. Bu
moqsədb Aluen (Aquen) kilsə məclisi
(488) çağırıldı. Maclis dövbt hakimiyyəbırlərə əl atdılar - Albaniyanın, İberiyatini möhkəmbtdi, feodalların özbaşınanın miistəqillikbrinə son qoymaq və onlıqlarınm qarşısını aldı, kilsə xadimlə1; öz əyabtlərinə çevimıək yolunu tutrini dünyəvi əyanlarla bərabərbşdirdi,
düiar. Bıı ölkələrin hərbi qüwəbri dövlokilsənin xeyrinə nizamlaşdırılmış vergini
t ı şm.-ş. hüdudlarına hunlarla miibaritəsdiqbdi.
/ э cəlb edildi.
III
Vaçaqan alban Arşakibri sülaAlbaniyanı, İberiyanı vd erməni vilalərini zəifbtmək məqsədilə Sasani şa- bsinin sonuncu nümayəndəsi olmuşdur.
II
Yezdogirdin yeııi vergi siyasətiArşakibrin hakimiyyəti dövründə çar
ölkonin qanunvericisi, ali hakimi idi. Alndlibrin, şohor əhalisiniıı və hətta rubaniyanm siyasi struktıırunu mərkəzbşıibrin iqtisadi vəziyyətini pisbşdirdi.
ıni şahı albanların, gürcübrin və er- dirilmiş feodal dövbti kimi təsəvviir etmək olar.
nilərin mədəni-ideoloji assimilyasiya6 əsrdə Sasanibr Albaniyada çar hanıəqsədib onlara zorla zərdüştiliyi qəkinıiyyətini bğv etdilər. I Xosrovun
etdirmok siyasətino ol atdı. II Yez[531-579] inzibati islahatları nəticəsində
irdin bu tədbirləri Sasanibr əleylıino
Sasani imperiyası dörd canişinliyə
. ışlara səbob oldu. 450-451 illor üsyakusta bölündü. Albaniya və İberiya şiamansızcasına yatırıldı. Albaniya çamal canişinliyinə - Qafqaz kustuna da
I Vaçenin başçılıq etdiyi hərokat da
xil edildi. Buranı Sasani canişini -mərz57—463) uğursuzluqla nəticəbndi; VaDəmir yaba vo xəncərlər.
4-7 əsrlər.Mingəçevir.
ban idarə edirdi.
çe çarlıqdan imtina etdi. 463 ildon 487
Albaniyada xristian dünyasında, о
ılodək Albaniya Sasani canişinləri
tusu - onun Şərqi Roma imperiyasınmərzbanlar tərəfındən idarə olundu. 484 cümbdən Qafqazda on qədiırı kilsəbrdən biri olan avtokefal apostol kilsəsi
ildo Conubi Qafqazda, о cümlədən Albadan tam müstəqilliyi. 5-8 əsrlərdə Alba
var idi. Burada ilk xristian icmaları 4 əs- niyada 12 yepiskopluq var idi. Xristianniyada başlanan yeni üsyan Sasani şahı
гэ qədor, xristianlığın dövbt dininə çevlığın yayılmasında və möhkəmbnməsinValarşı xristianlann təqibini, onlann nıədo alban yazısının böyük rolu oldu.
rilməsindən daha əvvəl yaranmışdı. Eradəni-ideoloji assimilyasiyasını dayandırOnun köməyib Bibliya və başqa dini
mızın ilk əsrbrində Yerusəlimdon, Sumağa məcbur etdi. Albaniyada Arşakibriyadan ilk xristian missionerbri - aposodəbiyyat Suriya və yunan dilbrindən
rin hakimiyyəti borpa oluııdu (487), al
ban çarının müstəqil daxili siyasət yerittollar (həvaribr) gəlmiş, ilk xristian ic- alban dilinə tərcümə edilirdi.
ıııək hüququ, ölkənin diıı azadlığı tanınAlbaniya çarlığı dövriiııch alban tarimaları yaranmışdı. Bu, Albaniyada həb
w miiharibəyə və kilsə çokişməbrinə

с ışmışdı. Ona görə Sasanibr qəti təd-

Alban kilsasi. 5 əsr. Kiş(Şəki r-nıı).

nına çağıraraq hamısını qılıncdan keçirib ölkoyo sahib olur” (Kalankatuklu,
II, 13). Mihrin nəvəsi Cəsur Vardan A l
baniyanm ovvolki hakimlərinin nəslindon olan sonuncu 60 niimayəndəni do
ıııohv etdi vo bebliklo Albaniya yeni sülabnin эИпэ keçdi. Mihranibrin Albani
yada yerbşməsi siyasi vəziyyətlə bağlı idi.
Sasani dövbtinin şimal sərhodlərinin
mühafızəsində Albaniya son doroco mii
hiim strateji ohomiyyot kosb etdiyiııdon,
Sasanibr mohz burada möhkomlonmoyo
çalışırdılar. Yeni şəraitdo, xüsusib Girdi
manda mövqebri gücbndirmək lazım idi,
çünki 591 il müqavilosindon sonra Bizansa birbşdiribn ermoni və gürcü torpaqları ilo bu vilayət homsərlıod olnıuşdıı. Qorb
sərhədbrini Bizansm ehtimal edibn hiicumlarından qorumaq üçün Sasanilor
yerli knyazlara deyil, onlara hom dini,
hom do siyasi cohotdon yaxin olan Mihranibro güvonirdilor.
Sasanilorin istoyino zidd olaraq Mihranilor miistoqil siyasot yürüdürdübr.

xi-odobi ənənəsi yarandi -salnamə, xronika, tarixlər. Alban müollifı Musa Kalankatuklu “ Albanlann tarixi” ni, alban
katolikosıı Viro 7 osrdo xronika, alban
şairi Davdaq iso Albaniya böyiik knyazı
Cavanşirin (7 osr) ölümüno ağı yazmışdı. Alban çarı III Vaçaqanın çağırdığı
AJııen kilsə mədisinin kanoıılan (21 qanun) erkon orta əsrlər Albaniyasının
mühüm tarixi-hüquqi sonədidir.
6
əsrin sonu - 7 osriıı ovvolbrindo
Girdiman vilayotinin hakimlori olan
Ayin xarakterli heykolciklor.
Mihranibrin feodal nosli Albaniyada
4-7 osrlor. Mingoçevir.
yüksəlməyə başladı. Kalankatuklunun
genealoji arayışına osason 6 əsrin sonun
da, başda Mihr olmaqla Mihranilər sa
Mihranibrin simasinda Albaniyada
ray çevrilişindo iştirak etdiklorino göro “ yenidon alban milli sülabsi borpa olu
nur” (V.V.Bartold). Mihranibr Albani
Sasani hökmdarı II Xosrov Pərvizin
yada 603 ildo möhkomlonsolor do, ölko[591-628] qisasından yaxa qurtarmaq
üçün 30 vrvin 'dilə \b Xosrovvm düşmən- do tam hakimiyyoto 630 ildon yiyobndilor vo Albaniyanm “ birinci böyük
bri olan xozorlor torofo qaçmağa cohd
knyazları” adlanmağa başladılar.
göstordi. Bundan narahat olan Xosrov
Albaniya Bizans vo Sasani dövloti
onlara məktub göndorib yaşamaq üçün
arasmda yenidon borpa olunmuş horbi
yer seçmokdo azad olduqlarını bildirdi.
omoliyyatlara (603-629) qatildi. Sasa
Milır hökmdar moktubunu Uti əyabtinni Bizans miiharibobrindon istifado
do, Girdimanda aldı.
edorok, Albaniya ohalisi 603 604 illordo
Mihrin nosilləri burada qorarlaşıb
başda alban katolikosu Viro olmaqla
yerli feodallaıı fiziki yolla məhv etdibr,
üsyan qaldırdı. Üsyaıı II Xosrov torofin
həmçinin öz qohıımluq olaqolorino arxalanaraq yerli Aranşah knyazlarını sıxış- don amansızcasma yatırıldı. Bir çox al
dırdılar vo biitiin Albaniyaya sahib ol- ban oyanlan mohv edildi, yalniz alban
katolikosu Viro II Xosrovun arvadi, al
dular. Musa Kalankatuklunun molumatına göro, Milır “ yaz mövsümü go- ban xristiani olan şahbanu Şirinin xalıilondə Girdiman vilayotinin yuxarı əya- şi ib öldürülmədi. О, 25 il orzindo Sasani
btbrinə gedib, hiyb ib 12 yerli əyanı ya- şahının saraymda saxlamldi. Lakin II

Xosrov şort qoymuşdu ki, “ no qodor ki,
özü sağdır, Viro heç vaxt ölkosino qayitmayib sarayda qalacaq, amma katolikos rütbosi ondan ahnmayacaq vo
onun golirlori miisadiro olunmayacaq"
(Kalankatuklu, II, 14).
Üstünlük ovvolco Bizansm Kiçik Asi
ya orazilorini zobt edon Sasanilorin torofindo idi. Yalniz 622 ildo Bizans imperatoru İrakli [610-641] Sasaniloro
qarşı inadlı mübarizoyə başladı. 624
628 illordo Albaniya da İberiya kimi
Sasani-Bizans müharibobrinin başlıca
döyüş meydanlarından birino çevrildi.
624 ildo Bizans ordusu Dvini (Dobili),
Naxçıvanı tutub Adurbadaqana hücum
etdi. Onun paytaxti Qanzak (Qazaka)
zobt edildi. Yunan ordusu Albaniyaya
daxil olaraq, Uti vilayotindo yerloşdi.
Lakin İraklinin bu hücumu uğursuz
oldu. Kömok üçün о, xozorlorin yanına
Andrey adlı elçisini göndordi vo “ hörüksaxlayan xalqm... qızıla tamahim” tomin edocoyino söz verdi. “ ...Xosrov
şahın hökmranlığının 37-ci ilinin ovvolindo Şimalın çarı İrakliyo vod etdiyi
ordunu xozorlorin arasmda... Şat kimi
tanınan qardaşı oğlunun başçılığı altm
da Albaniyaya göndordi” (Kalankatuk
lu, II, 12). Bebliklo, 626 ildo xozorlor
Albaniyaya soxuldular. Bu, xozorlorin
birinci böyiik yürüşü idi. 628 ildo xozorbr yenidon Albaniyaya hiicum etdibr.
Bu, xozorlorin ikinci böyiik yürüşü oldu.

M.Kalankatuklu. I kitab. 4-cü fasil.
Albaniya ölkəsinin bolluğu və
bərəkətliliyi va bu torpaqdan
insanlar neca faydalanirlar
Uca Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarınin qoynunda yerləşən Alban ölkəsi
öz saysız-hesabsız təbii sərvətləriylə həddindən artıq gözəl və heyranedici bir məmləkətdir. Böyük Kür
çayı sakit-sakit bu ölkənin düz ortasından axır, iri və xırda balıq gətirib,
sularını Xəzər dənizinə tökür. Çayın
sahilləri boyu münbit çöllərində külli
miqdarda taxıl və üzüm, neft və duz,
ipək və pambıq, çoxlu zeytun
ağacları var. Onun dağlarında qızıl,
gümüş, mis və oxra çıxarılır. Vəhşi
heyvanlara gəldikdə isə, burada şir,
bəbir, panter, çöl eşşəyi, çoxlu
quşlardan isə qartallar, qırğılar və
bunlara bənzərlər var.
Ölkənin paytaxti əzəmətli Bərdə
şəhəridir.

Albaniya orazisini işğal etdikdon sonra,
onlar Tifliso doğru horokot etdilor vo imperator İraklinin qoşunları ilo birlikdo
şohori mühasiroyo aldılar.
Sonra İrakli Albaniyanm Girdiman
vilayotino, “ Varaz Qriqorun Qardabani

Dıadema (qizil, tunc vo qranat).
4 5 osrlor. Xmisli (Şaınaxı r-nu).

nv küno” döndii (628 il) vo burada
0 n əmri ilo Mihrani Varaz Qriqor vo
,;n xalqı Lai adlanan yerdo diofızitliyi
q ul etdibr. Bebliklo, Sasani morzban1; am idaro etdiyi Albaniyada Girdi1 i knyazi Mihrani Varaz Qriqor özür; raklinin vassah elan etdi. Yeni süzer
tanimaqla vo onun diofizit toriqotijobul etmoklo o, biitiin Albaniyanm
l I hökmdarı olaraq qalirdi.
Lakin Varaz Qriqor iraklinin ona
diyi hiiquq vo solahiyyotlorindon beyn lxalq alomdo baş veron doyişikliklor
ucbatindan istifado edo bilmodi. Bu
/ ıııan II Xosrov öldürüldü, onun yerino
keçon II Qubad 628 illordo irakli ib
ho golorok II Xosrov torofindon zobt
ınmuş torpaqlan ona qaytardi. Bu
vrdo xozorlor Albaniyanm faktiki sa: ’чпо çevrildilor. 629 ildo ölkoyo soxuxozorlorin başçısı Şat öz elçilorini Aliyadakı morzbanın vo siyasi hobsdon
ıd olmuş ölko katolikosu Vironun yaut yollayaraq, ölkonin ona tabe edil>sini tolob etdi.
Xozorlor alban feodallarından ovvolSasani xozinosino ödodiklori dövlot
gilorini tolob edirdilor. Albaniyanm
dim paytaxti Qobobdə qorarlaşan xo'florin olino homçinin Albaniyanm solıil hissosi do keçdi. 7 osrin 30-cu illori.1 ovvolbrindo xozorlorin daxili çokiştolori (Cebu xaqamn öldiirülmosi) no
ticosindo Albaniyada xozorlorin hökmranlığına son qoyuldu. Albaniya müstoqillik oldo etdi. Suverenliyin oldo olunmasimn digor sobobi iso bir-biri ib miiharibo aparan Bizans vo Sasanilorin zoiflomosi idi. Albaniyada knyaz taxtina
Mihranibrin niimayondosi Varaz Qri
qor [630-642] sahib oldu. 628 ildo irak
li torofindon diofizit kimi xaç suyuna salinan Varaz Qriqor 630 ildo katolikos

Viro torofindon monofizit kimi xaç su
yuna salindi.
Bu zaman Yaxın Şorqdo oroblor giiclonirdi. Sasani lıökmdarı III Yezdogird
oroblorlo mübarizo aparmaq üçün ona
tabe olan ölkobrdon yardımçı qoşun tolob edirdi. Müvafıq omr aldiqdan sonra
Albaniya knyazi Varaz Qriqor öz dörd
oğlundan birini - Cavanşiri qoşunun
başında göndormoyi qorara aldı. 636642 illordo alban sipohsaları Cavanşir öz
dostələri ilo Sasani qoşununun torkibin
do vuruşurdu. Qadisiyyo yaxınlığında
baş veron döyüşdo (637 il) o, öz cosurluğu ilo forqbndi.
Əroblor 640 ildo Sasani şahını paytaxt Ktesifonda mühasiroyo aldılar. Altı
ay orzindo Cavanşir 3 minlik alban qoşunu ilo Ktesifonun müdafiosindo iştirak etdi. Bir miiddot sonra, 642 ildo Cavanşirin başçılıq etdiyi alban qoşunu-

Gümüş kasa.
3 4 əsrlər. Xınıslı (Şamaxı r-nu).

nun iştirakı ilo Nohavond yaxınlığında
vuruşma oldu. Sasani qoşunu darmadağın edildi. Ill Yezdogird Doclo sahilindoki qalada gizlondi. Əroblorin qolobosindon sonra alban sorkordosi Cavanşir “ iranlılarla vidalaşıb” Atropatakan
oyabtino, oradan iso öz votonino goldi
(Kalankatuklu, II, 18).
Bebliklo, “ yeddi il orzindo cosur Cavanşir bu ağır müharibobrdo iştirak et
di” . Votono qayıtdıqdan sonra Cavanşir
642-643 illordo, holo atası Varaz Qriqo
run sağlığında Albaniyanm birinci
böyük knyazi oldu. Horn in vaxt oroblorin moğlub etdiyi iran feodal dostolori
Albaniyaya soxuldu. Cavanşir ölkoni
İran feodallarmdan tomizloyo bildi.
642-645 illordo oroblor Adurbadaqan
torofdon Conubi Qafqaza hiicum edorok,
Albaniyaya soxuldular, lakin burada
tam möhkomlono bilmodilor.
Ərobbro qarşı mübarizoyo hazırlaşan Cavanşir Bizans imperatoru II

Konstantino [641-668] göndordiyi moktubunda yazırdı: “ Sono Albaniyanm sipohsaları vo knyazı Cavanşir sondon asılı olan öz Şorq ölkosilo birlikdo mütilik
salamlarını göndorir. Sondon uzaq olan
bir xalqı öz lıimayono almaq toklifımiz
sonin kimi İsa sevimlisi hökmran üçün
xoş olsun ki, sonin ozomətli şöhrotindon
vo bizim itaotliyimizo göro sonin ilahi
iltifatından bizo do pay düşsün” (Kalan
katuklu, II, 20). Bizans imperatoru cavab moktubunda sevinclo razılığını bil
dirdi. Cavanşir iki dofo imperator II
Konstantin ib görüşdü. Alban miiollifinin sözlorino göro, hor dofo Cavanşir
böyük ehtiramla qobul edildi: “ O, im
perator sarayına şah kimi daxil oldu.
Cavanşiri göron kimi Konstantin onu
qucaqladi vo biitiin oyanlarmdan yuxarıda oturtdu” . Cavanşir Bizansdan vas
sal asılılığı şortlori ib Albaniyanm miistoqilliyini vo dövlotçiliyini saxlaya bil
di. Kalankatuklu Cavanşirin bu dövrdo
hökmranlıq etdiyi ölkonin orazi hiidudlarını doqiqliklo göstorib: “ О, öz ölkosini vo İberiya sorhədlorindən Dorbon
do vo Araz çayına qodor olan torpaq
lan hakimi-mütloq kimi idarə edirdi”
(Kalankatuklu, II, 20).
662 ildo Albaniya xozorlorin yeni hücumuna moruz qaldi. Bu dofo Cavanşir
onları moğlub edib, ölko hiidudlarmdan
konara sıxışdırıb çıxardı.
664 -665 illordo xozorlor yenidon A l
baniyaya hiicum etdibr. Onlar Kür çayını keçorok Araza yaxmlaşdılar, albanlan osir alaraq, mal-qaram apardilar.
Cavanşir xozorlorb ittifaq bağladı vo
Xozor xaqanmm qizi ib evlondi. Xozor-

Alban silahlari.
2 -3 osrlər. Mingoçcvir.

lorin yürüşlori, Kiçik Asiyamn bir sira
vilayotlorinin oroblor torofindon işğal
olunmasi ib Bizansm zoiflomosi, Conubi
Qafqaz ölkolorino qarşı oroblorin yeritdiyi tocavüzkar siyasot Cavanşiri Bizansla müqaviləyo yenidon baxmağa

sövq etdi. Ərəblərlə yaxınlaşmaq məqsədib Cavanşir 667 ikb xəlifo Müaviyənin
yanına, Dəməşqə getdi. Xilafətlə bağlanan ittifaq sayəsindo alban ohalisi üç il
işğallardan yaxa qurtara bildi. 670 ildə
Cavanşir xəlifənin dəvoti ib yenidən
Dəməşqə səfər etdi. Xəlifənin gözündə
Cavanşirin hörməti о qədor artdı ki, o,
Bizansla Xilafət arasmda diplomatik
danışıqlarda onun vasitəçi olmasını istədi. Cavanşir danışıqları elə məharotlə
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M.Ka(ankatuklu. Afbanların tarixv.
II kitab. 19-cu fəsil. Albaniya
sipəhsaları Cavanşir haqqmda və
onun iranlılar üzərindəki
qələbələri
İran müharibələrindən şöhrətlə qayıdan Cavanşir çarın sərəncamı ilə
Albaniyanın bütün işlərinə rəhbərlik
edirdi. O, qoşununu götürüb atası
ilə birlikdə Bərdə şəhərindən çıxaraq şimal tərəfə çəkildi. Cavanşirin
üsyanı haqda xəbər iranlılara çatanda, onların qoşunları bizim ölkəyə
soxuldular. Düşmən qoşunlarının ön
dəstələri tezliklə bu vilayətin cənub
dairələrinə girən zaman Cavanşir
yaxşt silahlanmış dəstəsi i(ə tezfikfə
iranlıların qarşısına çıxıb öz əli ilə
onların ... başçılarını vurdu. Cavanşir və onun döyüşçüləri onların
çoxunu qılıncdan keçirib bir qismini
də əsir aldılar. Onlar böyük qənimətlər, о cümlədən, at və qatır ələ
keçirərək geriyə döndülər. Lakin
buna baxmayaraq İran qoşunları
onları təqib etməkdən əl çəkmədi.
Onlarla ikinci döyüş dağlıq yerdə
baş verdi. О günü də Cavanşir qələbə qazandı və o, Allahın köməyilə
düşməni darmadağın etdi. Amma
elə bu vaxt ona xəbər çatdı ki,
iranlılar Bərdəyə daxil olub onun
anasını və qardaşlarını əsir aldılar.
Mən həqiqəti gizlətmirəm və deyirəm: о gün Cavanşir balalarını itirmiş dişi ayı kimi çox qəzəbləndi və
hiddətləndi. O, kədər içində tezliklə
Kambeçan vilayətində və Kürün о
biri sahilində yerləşən öz ata-baba
mülkünə gəldi. Burada o, iranlıların
qüvvələri ilə ... döyüşə hazırlıq
gördü və qoşunlarını düşmənlə
üzbəüz yerləşdirdi. O, çox qızğın
döyüşdə başından yaralandı, lakin
Allahın köməyi ilə yenə özünə gəldi
və düşmənlə о vaxtadək vuruşdu ki,
onlardan heç biri sağ qalmadı.
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apardı ki, hor iki tərəf razı qa/dı.
Cavanşirin nüfuzu təkcə Albaniyanın ohomiyyəti, Xilafotin şimal sərhədbrinin strateji voziyyoti və onun ehtiyatları ib deyil, həmçinin alban hökmdarının şoxsi keyfiyyətləri ib də izah
edilirdi. Ölkəsinin müstəqilliyini saxlaya bibıı bacarıqlı sərkərdə müdrik siyasotçi, mahir diplomat, görkomli dövlot
xadirni idi.
Cavanşir 680 ildə sui-qəsd nətieəsində öldürüldü. Dünyəvi əyanlarm nümayəndələri və albaıı katolikosu Yeliazarın iştirakı ib “ böyük knyaz taxtına”
Cavanşirin qardaşı oğlu Varaz Tiridat
seçildi. Xnlifo I Yəzid [680-683] Varaz
Tiridatı [680-699] şərq vilayətlərinin
canişini və Albaniyanın hökmdarı kimi
tanıdı. Ölkə ərəblərə bac verməkdə davam edirdi. Albaniya daxiliııdo müxtolif
qüvvəbri ram edon VarazTiridat böyük
knyaz hakimiyyotini onun ovvolki orazi
hüdudlarında bərpa etdi.
Eb həmin dövrdo hunların böyük
knyazı Alp-İlitverin başçılığı ib xəzərlərin çoxsaylı ordusu “ Cavanşirin qisasını
almaq” adı altında Albaniyaya doğru
hərəkət etməyə başladı. Xəzərbr Qobob, Uli vilayətlərini tar-mar edərək insanlan əsir götürür, mal-qaranı özləri ib
aparırdılar. Cavanşirin siyasi yolunu
davam etdirən Varaz Tiıidat xəzərbrə
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diplomatik yolla təsir göstərmək qərarına gəldi. Bu moqsədlə o, ölkə katoliko
su Yeliazarı xəzərlərin yanına göndorəгэк “ öz sadiqliyini vo sevgisini” onun
vasitəsib bildirdi. Xaqanla bağlanan sülh
çox çokmodi. Varaz Tiridat xəzərlərin daimi hücumlannı dəf etmək üçün yepiskop
İsraili Varaçana, Alp-İlitverin qərargahına göndərdi. İsrailə xəzorbri alban dininə
çəkmək və orada xristianlığı yaymaq
tapşırılmışdı. İsrailin missiyası uğurlu ol-

Alban çarı
Cavanşir.
Tunc
buxurdan.
7 əsr.
Ermitaj.

du. Lakin bu, ölkəni xəzərlərin növbəti
hücumundan xilas etmədi.
685 ildə xolifo Əbd-ül-Məlik [685-705]
Bizans imperatoru II Yustinianla [685—
695; 705-711] Ermənistan, İberiya və Al-

l.S.Süleypnanov -2005

baniyanın bərabər idaro edilməsi, lıor üç
0 kədən yığılan vergibrin bərabor bölüşd rülməsi haqqında miiqavib bağladı.
Varaz Tiridat ərəbbrb yaxınlıq ya(dığına göro öz oğulları ilə birlikdo 699
b girov kimi Konstantinopola göndo’di vo beş il orada qaldı. Varaz Tiridaı olmadığı vaxtda Albaniyada baş veı hadisələr Xilafəti birbaşa ölkənin dai işbrinə qarışmağa məcbur etdi. Al1 n katolikosu Yeliazarın ölümündən
nra onun yerinə Girdıman yepiskopu,
lkidonçuluq təliminin davamçısı Ners Bakur goldi. Varaz Tiridatm arvadı
:>ramanm məsləhəti ib Nerses ölkəyə
lkidonçuluğu qəbul etdirmək və onu
zunsdan asılı vəziyyəto salmağı qərara
Idı. Varaz Tiridatın monofizit təriqntinлп olaıı ərəbyönlii qohumlarınm əleyhio müxalif qrııpa isə Mihrani knyazı Şeroy rəhbərlik edirdi. Nerses Bakurla
knyaz xanımı Spramanın miiqavimotini
qıran Şeroy Albaniyanın böyük knyazı
[699-704] oldu.
Erməni katolikosu Eliya xolifə Əbdül-Məliko məktubunda Nerses və Spramanın fəaliyyətindən bolıs edərək yazırdı
ki, “ ...alban katolikosu... yunan(Bizans)
imperatoru ib sazişə girib, öz ibadətlərində onun adını çokir və ölkələri

ATROPATENA
məebur edir ki, haırıı dini etiqadda ona
qoşulsun” (Kalankatuklu, III, 5). Əbdiil-Molik erməni katolikosuna cavab
məktubunda yazırdı: “ Allah bəndəsi
Eliya, erməni xalqının katolikosu! Mon
səniıı məktubunu oxudum və sənə morlıəmət əlaməti olaraq, öz sadiq nökvorbrimdən birini çoxlu qoşunla göndərdim. Biz
[ona] əmr etmişik ki, bizim ağalığımıza

Alban
şamdanı.
5-7 əsrlər.
Mingəçevir.

qarşı qiyama qalxmış aqvanlıları sizin
dini qanunlara tabe etsin. Bizim qul Bərdndə sənin iştirakınla hökmü yerinə yetiгэсэк: о, Nersesb onun əlbir olduğu qadını zəncirbyib sarayıma gotirocək və onlar
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eb mühakimə edibcokbr ki, bütün
qiyamçılara ibrət olsun” (Kalankatuklu,
III, 4). Ərəbbr tabe olan ölkəbrə qarşı
Sasanibrin siyasətini - Qafqaz xalqlarının Bizansdan qoparılması siyasətini
yürüdürdübr. Bu məqsədb onlar bu ölkolərin xristian əhalisi arasında xristianlığın monofizit təriqətini dəstəkləyirdilər.
Xəlifb Əbd-ül-Molikin əmri ib erməni katolikosu Eliya və эгэЬ ordusu Alba
niyaya daxil olaraq, Nerses Bakur vo
Sprama üzərində məhkəmə qurdular.
Onlar bnətlonib öldürüldübr. Xəlifə
həınçinin göstəriş verdi ki, alban əyanlarından bir kimsə diofizitlik toriqətinə etiqad etsə, əsir edilib qılıncdan keçiribcək.
“ Bcləcə Albaniyanın bütün kilsəbrində
sülh bərqərar oldu” (Kalankatuklu, III,
10). Alban kilsəsi erməni kilsəsinə tabe
etdirilsə də, bu çox çokmədi və o, yenidən öz müstəqilliyini bərpa edə bildi.
Albaniya hökmdarı Şeroy hakimiyyətdə
çox qala bilmədi. 704 ildə ərəbbr onu
Suriyaya apardılar. 705 ildə II Yustinianın ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi ib
Varaz Tiridat azad edildi. Konstantinopoldan Albaniyaya qayıdan Varaz Tiri
dat ərobbrin tobəəliyini tamamib qəbul
etdi. Bu dövrdon Albaniya həm fakliki,
həm də hiiquqi cəhətdon ərəbbrin əsaro-

ti altına düşdü. Varaz Tiridatdan sonra
Albaniyanı ərob əmirbri idarə etməyə
başladılar. Lakin Alban kilsəsi öz müstəqilliyini 1836 ilə qədər saxlaya bildi.
Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində
mühüm yer tutan Albaniyada zəngin
mədəniyyət yaranmışdı. Qəbəb, Şamaxı,
Mingəçevir şohər yerbrindən vo b. yaşayış məskənlərindən (Təzəkənd, Govurqala, Torpaqqala, Xınıslı və s.) mühüm arxeoloji tapıntılar əldə edilmişdir.
Şəhərlər kvadrat planda tikilmiş qala divarları ilə əhatə olunmuşdu. Divarlar ən
çox çiy korpicdon (“ ayı balası” ) və möhrədən tikiliıdi. Ölkonin şimalında Beşbarmaq, Gilgilçay, Dorbənd müdafıə isAlban ədəbiyyyatı
11-13 əsrlər Albaniya intibahı dövrüdür. Müsəlman və xristian intibahının mərkəzi olan Gəncə alban
ədəbiyyatının David Alavik, Mxitar
Qoş, Gəncəli Kirakos, Şərqli (Albaniyalı) Vardan, tarixçi Qriqor Smbat
Sparapet, tarixçi Hetum kimi nümayəndələrini yetişdirmişdir. Albanların ədəbi-tarixi ənənəsi sonrakı
əsrlərdə də qorunub saxlanmışdır.
Belə ki, 18 əsrdə Yesayi Həsən
Cəlal “Alban ölkəsinin qısa tarixi”ni,
19 əsrdə Makar Barxudaryans “Arsax”, “Alban ölkəsinin tarixi”, “Alba
niya ölkəsi və onun qonşuları” adlı
kitablarını yazmışlar. Adları çəkilən
müəlliflərin əsərlərində alban xalqının özünüdərki hiss olunur.
Alban dövlətinin tənəzzülündən
sonra ortaya çıxan Azərbaycan
dövlətlərinin tərkibində də lokal
alban knyazlıqları, о cümlədən
Sünikdə, Arsaxda, Şəki-Kambisenada, sonralar isə - 15 əsrdən ta
19 əsrədək beş alban məlikliyi
mövcud olmuşdur.

sək ustalıq və bodii zövqb təsvir olunmuşdur. Daş məmulatlarının əksoriyyətini sütunaltlıqlan, kapitelbr, qapı və
рэпсэгэ başlıqları və b. mcmarlıq abidələri təşkil edir. Qazıntılardan tapılmış
müxtəlif qiymotli daşlardan düzəldilmiş
möhürbri do qeyd etmək lazımdır.
Albaniya ərazisində yazılı abidəbr də
aşkara çıxarılmışdır. Mingəçevirdon tapılmış alban yazılan xüsusi ohəmiyyətə
malikdir. Bıı yazılar bir odod xaçaltı böyük daşın, bir neçə gil şamdan və qabların üzərində qalmışdır. Onlarm oxunuşu həb də mümkiin olmamışdır. Pullar
üzorində və Dərbənd qala divarlarında
pəhləvi dilində yazılara da rast gəliııir.
5-7 əsrbr alban yazısmın çiçəklənmə
dövrü idi. 5 əsrin başlanğıcında arami
qrafıkası əsasında alban yazısı təkmilbşdirildi. Bıı dövrdə alban hökmdarı
Yesuagenin və alban patriarxının
yardımı ib dini kitabların tərcüməsi
sahəsində uğurlu işbrgöriildü. Müəllim
kimi hazırlaşdırılmış bir çox gənc
ölkəııin müxtəlif vilayətlərinə yollandı.
Albaniyanın ayrı-ayrı vilayətbrində
dövbt ərzaq payı ib təmin edilən
uşaqlar dəstə-dəstə məktəbbrə göndərildi. Tərcümə ədobiyyatı ib yanaşı
yerli agioqrafik (miiqəddəslərin lıəyatı
haqqında əsərbr) və dünyəvi ədobiyyat, tarixi xronikalar, hüquqi sonodbr
yaranmağa başladı.
Əıl.: О s m a n о v F. L. Qafqaz Albaniyasının
maddi mədəniyyoti (e.o. IV - b.e. III əsrlori). B.,
1982; Х а л и л о в
Дж. А. Материальная
культура Кавказской Албании. Б., 1985;
M a m e d o v a F. Le probleme de l'ethnos albanocaiicasien. Regards sur 1'anthropologiesovietique.
Paris, 1990; Б а б а е в И. А. Города Кавказ
ской Албании в IV в. до н.э. - III в.н.э. Б., 1990;
А л и е в К е м а л. Античная Кавказская Ал
бания. Б., 1992; М а м е д о в Т. М. Кавказская
Албания в IV V II вв. Б., 1993; Azərbaycan tari
xi. Yeddi cilddo. С. 2, В., 1998; М а м е д о в а
Ф а р и д а . Кавказская Албания и албаны. Б.,
2005.

Faridə Mammadova

tehkamları inşa edilmişdi. Albaniya ərazisində erkon orta əsrlərə aid xristian
məbədbri (Qax r-nıı Qum kondi, Qəbəb
r-nu Böyük Əmili kondi, Mingəçevir,
Yuxarı Qarabağda Amaras, Ağdamda
Govurqala vo s.), istehsalat ocaqları, al
ban və pəhləvi yazıları, daş bütlər, şüşəəridən vo dulus kürəbri, həmçinin miixtəlif tip qobiristanlıqlar öyrənilmişdir.
Albaniyada metalişləmə, dulusçuluq,
şüşə istehsalında mühüm nailiyyətlər
əldə edilmişdi. Şamaxıdan tapılmış gümüş camın (3 osrin sonu - 4 osrin ovvəli)
üzərində dağ keçisi ovlayan süvari yük-

Adurbadaqaıı 3-7 əsrlərdə. Mesopotamiyadan, Mərkəzi və Cənubi
İrandan Qafqaza və Xəzəryanı vilayətbrə gedon yolların kəsişməsində
yerbşon Adurbadaqan 3-7 əsrbrdə
Sasanibr şahlığının tərkibinə daxil idi.
Sasani şahlığmın vilayətinə çevribn
Adurbadaqan torpaqlarının miinbitliyinə və tobii sərvətbrinə (başlıca olaraq neft və duz) görə dövbtin iqtisadiyyatında mühum rol oynayırdı. Adurba
daqan həm də zərdüştiliyin mühüm
morkəzlərindən biri idi.

Adurbadaqan Sasani şahı 1Şapurun
[241-272] Nəqş-i Rüstəmdəki “ Zərdüşt
Kəbəsi” kimi taııınan kitabəsində (təqr.
262) Sasani şahlığının adı çəkilən 27
şəlırindon (ölkə və ya vilayətindən) biri
idi. Ölkəbriıı lıökmdarları şəhriyarlar
(“ şəhrlərin hakimbri” ) və payqospanlar
(“ tərəflorin mühafızəçibri” ) adlanırdı.
İnzibati-ərazi vahidbri isə müvafiq olaraq şəhr və payqoslar idi.
I Xosrov Ənuşirəvanııı keçirdiyi
inzibati islalıat 6 əsrdo Adıırbadaqanın
mühüm ohəmiyyotə malik olduğunu
göstərir. Sasaııi dövbti dörd canişinliyə
bölünmüşdü. Şimal canişinliyinə Adur
badaqan adı verilmişdi. Onun tərkibinə
Cənubi Azərbaycandan başqa Albani
ya, Balasakan. Muğan, Ermənistan,
İberiya, Gilan, Deybm, Təbəristan və s.
daxil idi. Mülki hakimiyyəti payqospan,
lıərbi hakimiyyoti isə spahbed həyata
keçirirdi. Ölkonin idarəetmə sistemində

Sütunaltı daş təməllər.
Mingoçevir. 5 7 əsrlər.

mərzbanlar ("sərhəd qoruyucuları") da
iştirak edirdi. Suriya mənbələrində
Adurbadaqan mərzbanının adı ToxmHörmiizd kimi qeyd olunmuşdur.
Azərbaycanııı ərəbbr tərəfindən istilasından bəhs edən mənbəbrdo Adur
badaqan mərzbanı İsfəııdiyarın miiqavimət dəstəbrinə rəhbərlik etməsi və nəticədə ərobbrb sülh bağlaması haqqında
məlumat verilir.
Sasani şalılığı ib Bizans imperiyası
arasında daim müharibəbr gedirdi.
Növbəti müharibə zamanı 623 ilin aprelində Bizans imperatoru İrakli Adurbadaqanın ərazisinə hücum etdi. Bizanslılar tərəfindDiı Qanzak şəhori işğal
edildi, buradakı atəşgah dağıdıldı. Bunun ardınca Naxçivan, Urmiya və Homədan şəlıərbri tutulub viran oluııdu.
626 ildə Sasani şahı II Xosrovun
qoşuııları oks-hüeuma keçərək Konstantinopola yaxınlaşdılar. Bu zaman
Bizansla miittəfiq olan xozərbr də Albaniyaya yüriişbr edirdibr. 628 ildə Qanzakda olan Bizans imperatoru İrakli II
Xosrovun oğlu II Qubadın (Kavadın)
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asının yerini tutması xəbərini aldı.
v Idə edibn barışıqdan sonra Sasani
C yibri danışıq aparıııaq üçün Qanzaka
g 'ldibı*. Sülh müqavibsinə görə Adurdaqan Sasanibrə qaytarıldı.
Sosial quruluş baxımından Sasani
şahlığımn, о cümbdon də Adurbadaqaı əhalisi 4 zümrədən ibarət idi. Birinci
mrəyə kahinbr aid idi. Zərdüştilik
ıbədinin rəhbəri baş kahin (mobedan)bed) idi. Döyüşçübriıı (artestaran)
Kİl olduğu ikinci zümrə tərkibinə göro
kcins deyildi. Zümrənin başında şalıbb r (vaspuxıiar), эуап1аг (vuzurq) və əsilzadəbr (azatlar) dururdu. Süibr (arvarlar) da azatların sırasına
il idi. Üçüncii zümrəyo xidməti idaorin mirzələri, salnaməçibr, ebcə də
ı )ibbr, münəccimbr, musiqiçibr daxil
к . Vergi ödəyicibrinin daxil olduğu
с' ıdüncü zümrə əkinçibri, maldarları
v,ı sənətkarları, həmçinin taeirbri
ö/ündə cəmbşdirirdi.
Adurbadaqanda torpaq mülkiyyətiııiıı Sasani dövbtində məlum olan bütün
növbri var idi; icma, sahibkar (o cünılodon iri feodalların torpaqları), lıökmdar, məbəd və şəhər mülkiyyəti. İrsi
(dastakert) və şərti (xvastak və ya
xostak) torpaq mülkiyyətbri mövcud
idi. Xvastak dövbt xidməti, xüsusib
hnrbi xidmət müqabilində verilirdi.

О
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saxlanması və s. iiçün çoxsaylı miikəlbfıyyətbr də var idi.
3 əsrdə Sasani şahlığında əsası Mani
tərəfindən qoyulan hərəkat geniş vıisət
aldı. Bu lıərəkat dövbtin bütün vilayətlorinin, о cümlədən Adurbadaqanın so
sial və diııi həyatma təsir etdi. M a ninin
təlimində zərdüştilik, xristianlıq, brahmanizm, buddizm diııbrinin və Ön Asi
ya qnostisizmi elementbrinin vahid bir
dinb əvəz edilməsi meyli var idi. 243 ildə
şah I Şapur torofindən qobul edibn Mani
özünün “ Şapurakan” (“ Şapurun kitabı” )
əsərini ona təqdim etdi. Mani təlimi
əyanların ağalığına, dünyəvi və dini başçıların istismarına qarşı xalqın etirazını
əks etdirirdi. Maniçiliyin ayn-ayrı ölkəbrdə çoxlu missioneri var idi. Maniçibr
tərki-dünyalığı və nikahsızhğı təbliğ
edirdibr. Şah I Bəhramın [273-276]
dövründə maniçibrin toqibi başlandı,
təlimin banisi Maninin edamından (276)
sonra isə hərəkat getdikcə səngidi.
5 əsrin sonunda meydana çıxmış və
banisi Məzdək olan hərokat xalqın
istismarına qarşı yönəlmişdi. Məzdəkibrin aparıcı qüvvəbrini “ vergi ödəуэп” zümrodən olan əkinçilər, maldar-

Çıraqqala. 5 6 əsrlər. Dəvəçi r-nu.
Əhalidən can vergisi (qazidaq) və tor
paq vergisi (xaraq) almırdı. Şəhər qala
divarlarının vo istehkamlarınm tikilməsi
və təmiri, yolların vo körpübrin salınması, momurların və qarnizonların

lar, sənətkarlar və ticarətb ıııoşğul olanlar, həmçinin köblər təşkil edirdibr.
Məzdəkiliyə maniçilik ideyaları da təsir
etmişdi, lakin Xeyirin Şər üzərində
qəbbəsinin mümkünlüyünii inkar edon

Azərbaycan 7 əsrin ortaları 13 əsrin əvvəllərində

Şiz (Toxt-i
Süleyman).

maniçibrdon forqli olaraq, mozdəkilər
son moqamda Xeyirin qolobosino inanırdılar. Нэг hansı şoxsi mülkiyyoti inkar
edon mozdəkilor boraborliyi tobliğ edirdilor. Horokat on illorlo davam etdi, bir
çox iri torpaq sahibi öldürüldü, onların
torpaqlan vo omlakı bölüşdürüldü. Ho-

müsadiro olundu. Toqiblordən qurtarmağa çalışan mozdokibr Adıırbadaqanın, Deybmin, Tobəristanın dağlıq
yerlorindo sığınacaq tapdılar.
Monbolordo oks olunan zərdüşti ononosindo Adurbadaqan (Conubi Azar
baycan) özünəməxsus yer tutur. Atoş-

Dorbondin qala divarlan.
5 -6 osrlor.

ıokatın başlanğıcında Sasani şahı I Qııbad [488-531] iri feodalların gündongüııo artan tosirino qarşı mübarizosində
moh/ bıı horəkatdan istifado etməyə çalışırdı. Lakin məzdəkiliyin yüksələn
qüdroti şahın taxtı vo daxili siyasoti üçün
birbaşa tohlükoyo çevrildiyindən 6 osrin
birinci yansinda horokat amansızcasına
yatırıldı, onun ardıcılları toqibloro
moruz qaldı, əmlakları xozino xeyrinə

pərəstlərin müqəddəs yerlərindən biri və
əıı şərəflisi sayılan Adurquşnasp od
mobodi burada yerbşirdi. Adurbadaqanda, eloco do qonşu vilayotbrdə ha
min mobədlə six bağlı olan vo zordüştiliyin yayılmasında mühüm rol
oynayan çoxsayh vo nüfuzlu zordüşti
kahinbr - mobedlər vo herbedlor var
idi. Ənono Zordüşt toliminin yaranmasını da Adurbadaqanla bağlayır.

Sasanilor torofindon işğal olunmuş orazibrə yayılan ehkamçı zərdüştilik dövbt
dininə çevrildi. 3 əsrin ikinci yansinda
maniçibrin darmadağın edilməsinin vo
toqibinin ilhamçısı vo toşkilatçısı olan
mobed Kartir öz kitabolərində başqa
din vo toriqotbro qarşı çıxış edirdi. 4-7
osrlordo biitiin Sasani şahları da mohz
bu dini siyasoti hoyata keçirirdibr.
Başqa dindən olanlarm təqibinin arabir zoifləməsi horbi vo ya iqtisadi
voziyyotb bağlı idi, beb fasilələrdən
sonra qeyri-atoşporostlor daha amansız
təqibbrə moruz qalırdılar.
Adurbadaqan zordüşti kahinliyinin
əsas istinadgahlarmdan biri idi. Burada
indiki Toxt-i Süleymanın yerindo olan
Şizdo Əsnovond dağında döyüşçiibr
zümrəsinin hamisi olan Adurquşnasp
od məbədi yerbşirdi. Bozi monbolərin
molumatina görə, mobodin əsası 3 osrdo
qoyulmuşdur. Mobod kompleksindo
aparilan arxeoloji qazıntılar iso onun
holo 13 osrdo mövcud olduğunu sübut
edir. Ənonoyo göro taxta çıxaıı Sasani
şahları piyada Adurquşnasp mobodino
ziyaroto gedirdibr.
Monbolor 5 osrin ovvolbrindo Adurbadaqanda xristianlığın yayılması haq
qinda da molumat verir.
Э<1: Г у с е й н о в Р. Л. Сирийские источ
ники об Азербайджане. Б.. I960; К а с у м о в а
С. 10. Южный Азербайджан в 3-7 вв. Б., 1983;
К а с у м о в а С. Ю. Азербайджан в 3 7 вв. Б.,
1993; Azorbaycan tarixi. Yeddi cilddə. С. 2, П..
1998.

Sara Qasımova

Azorbaycan Ərəb xilafəti tərkihindo
(7 əsrin ortaları - 9 osrin 1-ci yarısı).
Ər.ıbbriıt Azarbaycana yürüşləri. 1 osrin
ovvolbrindo Ərobistan yarımadasında
Mohommod peyğomborin banisi olduğu
yeni dünya dini
islamın meydana
golmosi comiyyotin konsolidasiyasına
gotirib çıxartdı. Əsrin 30-cu ilbrindo
Ərob xilafoti toşokkül tapdı. Əroblorin
hoyata keçirdiyi işğalçı yürüşbr İspaniyadan Çin hüdudlarmadok geniş bir orazido yaşayan müxtolif xalqlarm, о cümlodon azorbaycanlilarm hoyatında köklii
oyişikliklor etdi. Çox qısa miiddotdə
övrün on böyük imperiyalarından olan
asanilor dövlotinin biitiin, Bizansm iso
öyiik bir hissosi yeni yaranmış dövbtin
ırkibino qatıldı. Ərobbrin Azorbayca;a ilk hücumu 643 ildo, Nohavond vo
iomodanın fothindon (642) sonra baş

Quş vo dağ keçisi fıqurları. Гипс. 7 8 osrlor.
Azorbaycan Tarixi Muzeyi.

irdi. Xolifo Ömərin [634-644] omri ib
zorbaycan (Adurbadaqan) hüdudlarıi yaxınlaşan orob qoşununa sorkordoBukayr ibn Abdullah vo Utba ibn
rkad başçılıq edirdilor. Dostobo adlaii yerdo (Homodan-Rey vilayotlori
rıcında) Azorbaycan morzbanı İsfonyar ibn Forruxzadın başçılıq etdiyi qon dostosi orob ordusunun qarşısını
smoyo çalışdı, lakin döyüş oroblorin
)lobosi ib başa çatdı. İsfondiyarın
./.orbaycanin miixtolif şohorlorindon
(Bacərvan, Sorab, Şiz, Bozz, Moyanic,
Mimoz vo s.) topladığı yeni ordu bu do
fo artiq Azorbaycan orazisindo, Cormidan dağı yanmda (Ərdobildon bir qodor
aralı) baş veron vo bir neço gün davam
edon vuruşmada moğlubiyyoto uğradı.
Morzban osir düşdü. Əroblorin sonraki
qəlobəlori do azorbaycanlıları onlarla
siilh bağlamağa mocbur etdi. Miiqaviloni imzalayan İsfondiyar Xilafotin siyasi
hakimiyyotini tanıdı. Miiqaviloyo göro,

Azorbaycan ohalisinin ovvolki dini etiqadinl saxlayan hissosi imkam daxilindo
can vergisi - cizyo ödomoli idi. Qadinlar
vo uşaqlar, yaşamaq üçün vosaiti olma
yan ağır xostolər, dünya malından heç
noyi olmayan zahidlor vergidon azad
olunurdular. Əroblor iso yerli ohalinin
omlakina, dini icmalarma. qanun-qaydalarma aman vermoyi öhdolorinə götürürdülor. Əıdobili tutduqdan sonra
Xilafot ordusu ol-Bab ol-Əbvab (Qapılar qapısı) adlandırdıqları Dorbondin
strateji ohomiyyotini nozoro alaraq, Xo
zor sahili ib şimala doğru horokot etdi.
Uzun süroıı mühasirodon vo danışıqlardan sonra Sasanilorin şimal sorhodlorinin morzbanı Şohriyarla (Şohriborozb)
müqavilo bağlandı. Döyüşsüz toslim
olan dərbondlilor miiqaviloyo göro mii
hiim imtiyaz oldo etdilor: oroblorb birgo
Dorbond keçidinin müdafıosindo duran
vo öz ovvolki dini etiqadlarını saxlayan
yerlilor orob osgori xidmotindo olduqlan
ilin cizyosindon azad olunurdular. Ho
min il Conubi Qafqazm bir çox yerlorino, о ciimlodon Muğana göndoribn
orob qoşun dostolori şiddotli müqavimotlo üzləşdilor; yalniz Muğanla siilh miiqavilosi bağlandı. Müqavilonin şortlərinə
göro, “ gorok hor hoddi-biiluğa çatan bir
dinar vo ya onun doyorindo cizyo ödosin,
müsolmana qarşı somimi olsun, [azanda]
ona yolunu göstorsin, bir giin-bir geco
evindo saxlasin... Ancaq ogor onlar üz
döndorib olıdi pozsalar, axırıncı fitnokaradok hamini toslim etmosolor, onlara
aman olmayacaq” (ot-Tobori, 9 osr). Bun
dan sonra şiraala doğru hücumu davam
etdiron orob qoşunu Dorbondi ötorok, xozorlorin torpaqlanna daxil oldu vo olBeyda şohorini ob keçiıdi. Yeni xolifo Osmamn [644-656] dövründo növboti hücumlarm birindo oroblor Boloncor yaxinlığında moğlııb oldular. Bununla oroblorin
Azorbaycana birinci yürüşü başa çatdı.
Xolifo Ömorin ölümü ilo morkozdo
baş veron siyasi sobatsızlıqdan istifado
edon azorbaycanlilar üsyan etdibr. Xoli
fo Osmanin omrilo Azorbaycana ikinci
yiirüş başlandı. Əl-Valid ibn Ukbanın
rohborlik etdiyi Xilafot qoşunu iki dostoyo böliindü. Abdullah ibn Şubeylin
başçılıq etdiyi birinci dostonin hücumu
Azorbaycanin Arazdan conubdaki orazilorinin tokrar işğalı vo yeni miiqavilonin bağlanması ib noticolondi. Azorbaycanlılar tozminatla yanaşı daha 800
min dirhom vermoyo boyun oldular.
Ərob sorkordosi Salman ibn Robio iso
Arazı keçorok, Albaniya (Arran) orazisi

no hiicum etdi, xeyli osir götürdü vo zon
gin qonimot ob keçirdi. Elo homin vaxt
xolifo Osman sorkordo Salmam yeni cobhoyo - Kiçik Asiya orazisindo bizanslilarla vuruşan digor sorkordosi Hobib ibn
Moslomonin kömoyino göndordi. Bir si
ra Bizans şohorlori olə keçirildi. Ermonistamn işğalı başa çatdırıldı. Giirciistan
orazisino doğru hiicumunu davam etdi
ron Hobib ibn Moslomo az sonra oroblorin inzibati baximdan Arran orazisino
aid etdiklori Tiflisi tutdu. Ondan aynlaraq şorq istiqamotindo horokoti davam
etdiron Salman iso Siinikdon (Sisocandan) keçorok, Arranm içorilərino daxil
oldu. Bir neço günlük mühasirodon son
ra Beybqan şəhori cizyo ödonilmosi,
“ ohalinin hoyatının vo maimin'”, habelo
“ şohor divarlarının” saxlanılması şortlori ib döyüşsüz toslim oldu. Ölkonin pay
taxti Bordo ohalisinin şiddotli müqavimotino baxmayaraq, oroblor uğur oldo
etdibr. Bundan sonra Kürün sag sahi-

Comord Qossab tiirbosi. 7 8 osrlor. Gonco.

lindoki (Arsax, Uti, Sakasena, Şomkiir
vo s.) vo sol sahilindoki torpaqlar (Qobolo, Şoki, Şirvan, Lakz, Toborsaran vo s.)
işğal edildi, yerli hakimlorb müqavilo
bağlandı. Dorbond yenidon foth olundu.
Bir miiddot sonra şirvanlılar vo dorbondlilor öz qoşunu ilo Dorbondo gəlmiş
xozor xaqanimn tohriki ib oroblorb bağladıqları sülhü pozdular. 652/53 ildo Sal
man 4 minlik qoşunla yenidon Dorbon
do daxil oldu vo şohori tork etmiş xozorlori toqib edorok Boloncoro hiicum etdi.
Döyüşdo oroblor moğlub edildi, Salman
öldiirüldü. Azorbaycanin çox hissosi ye
nidon oroblorin itaotindon çıxdı.
654/55 ildo yeni qiivvolorb Conubi
Qafqaza göndorilon Hobib ibn Moslomo
Sirac Tayrda (Şirakda) düşorgo saldı. О,
buradan oroblorin ovvolki yürüşlor zamam Qafqazda işğal etdiklori biitiin yerlorin
hakimlorino vo sakinlorino müraciot gön-

dərərək, ilaət təbb etdi. Az sonra xolifə
Osman Huzayfa ibn əl-Yəməni Qafqaza
vali loyin etdi. İşğal olunmuş torpaqları
daha rahat idaro etmək üçün yeııi vali
canişinliyin 640 ildən Dobildə (Dvində)
yerləşən mərkəzini Bərdəyə köçürdü.
Beləliklə, on ildən artıq müqavimətdən
sonra Azərbaycanın şimal hissəsi də
Ərəb xilafətindən asılı vəziyyətə düşdü.
M. Kalankatuklu.
Albanların tarixi.
II kitab. 31-ci fəsil
...Şöhrətli hökmdar Cavanşir ...
[ikinci dəfəj Dəməşqə gəldi. Xəlifə
onun üçün öz doğma qardaşının
sarayını hazırlamağı əmr etdi; o,
axşam yeməyinə onunla birlikdə
otururdu. Sonra o, Konstantinopoldan gəlmiş əsilzadə ərlər ilə sülh
danışığı aparmağı Cavanşirə təklif
etdi. Xəlifə onun dərin biliyinə heyrət etdi. Bizans elçiləri də ondan çox
razı idilər, çünki o, hər vəchlə xəlifənin fikrini onların xeyrinə yönəltməyə çalışırdı.
Bunlardan sonra onun şöhrəti daha
çox artdığı üçün Cənub hökmdarı
Şərqin knyazına, başına tac qoymuş bir hökmdar kimi ehtiram göstərməyi əmr etmişdi.
...Bundan əlavə xəlifə ona başqa hədiyyələr də bəxş etdi: qızıl qınlı polad
qılınc, mirvari ilə süslənmiş geyim və
parçalar... xəlifənin özünün mindiyi
52 iti yerişli at... О, Sünik vilayətini
Cavanşirin ixtiyarına verib təkid etdi
ki, Araz çayının о biri sahilində
yaşayan Atropatena əhalisini də özü
idarə etsin. Lakin Cavanşir dünyanın
dörd tərəfinə hakim olub özünü
hakimi-mütləqə çevirmək istəmədi.
Bunlardan sonra о, öz ölkəsinin
üzərinə qoyulmuş ağır verginin yüngülləşdirilməsini xahiş etdi. Cənub
hökmdarı buna razı olub əmr etdi ki,
vergi onun üçdə biri qədər yüngülləşdirilsin.
Yuxarıda qeyd olıınduğu kimi, beb
bir miirokkəb şəraitdo Bizans, Xilafət və
Xəzor xaqanlığı arasında Cavanşirin həyata keçiıdiyi çevik siyasət nəticəsində
Albaniya daxili müstəqilliyini saxlaya
bildi. Lakin Cavanşirin öldürülməsindən sonra vəziyyət kəskinləşdi.
684 ikh l /Vfərvan [684-685] xə/ifə
seçildi. Xilafət üçün qarışıq olan bıı
dövrdo albanlar эгэЫэгэ vergi verməyi

dayandırdılar. Elo həmin dövrdo xəzərbrb oldo edilmiş süllı yenidən pozuldu.
Ucqar şimal vilayətbri üzərində эгэЬ nəzarətinin zəifbməsindən istifadə edən
xəzərlər 685 ildə Cənubi Qafqaza hücum
etdibr. Bıı illərdə Cənubi Qafqaz эгэЫэrin və bizanslıların da hücumlarına məruz qaldı. Yalnız 80-ci ilbrin sonlanna
yaxın ərob xəlifəsi Əbd ül-Məlikb
[685-705] Bizans imperatoru II Yustinian [685- 711] arasında barışıq əldo edildi. Şərtə görə, Cənubi Qafqaz ölkəbrindon alınan vergibr iki imperiya arasında
bərabər bölündü. 692 ildo Bizans Xilafətlə sülhü pozaraq Şam üzərinə hücum
etdi. Baş vermiş döyüşdə ərəblərin qəbbəsi onlarm Qafqazdakı mövqebrini
möhkəmbtdi. 693 ildo xəlifə öz qardaşı
Məhəmməd ibn Mərvam əl-Cəzirə,
Azərbaycan vo Ərminiyənin (Albaniya-Arran və Gürcüstanın bir hissəsi
ib birlikdə daxil olduğu canişinlik) valisi təyin etdi. Onun valiliyi dövründə

baycanın boyun эутэуэп bütün qala və
şəhərlərini əb keçirən Mosbmo Dərbəndi mühasirəyə aldı. Yalnız 714 ildə ərəb
qoşunu böyük çətinlikb Dərbondi tuta
bildi. Məsləmənin qoləbə müjdəsi ib Doməşqə getməsi xəzərlərin yenidən Dorbəndə qayıtmasına səbəb oldu. Xəlifə II
Ömərin [717-720] hakimiyyətinin ilk
ilindon xəzərlorlo ərəblər arasında bu və
ya digər tərəfin üstünlüyü ib keçən bir
sıra döyüşlər baş verdi. Xəzərbrin
730/31 il yürüşü xilafət üçün xüsıısib
tohlükəli oldu. Xaqanın oğlu Barsbəyin
başçılığı ib 300 minlik xozor ordusu
Varsaııı tutdu. Ərdəbilin otrafında Savalan dağı yaxınlığında baş verən vuruşmada da orəb ordusıı məğlubiyyətə uğradı. Uzun mühasirədən sonra Ərdobili
əb keçiron xəzərbr sonradan Diyarbokir vo Mosuladək irəlilədilər. Xilafət
üçün yaranmış bu tohliiko xolifəni bütün
qüvvəbri sofərbərliyo almağa, xəzorlərə
qarşı yeni ordu yaratmağa məcbur etdi.

Orta osr Beyləqan şəhorinin bərpa layihəsi.

[693-709] ərəbbrin Cənubi Qafqazda
möhkomlonməsi prosesi həlledici mərlıəloyə daxil oldu. Bölgədo xəlifo Əbd ülMəlik ibn Morvanın həyata keçirdiyi
yeni inzibati bölgii sistemi yaradıldı.
Sasanibr dövründə Xəzəryanı İran vilayotləri ib birgə bütün Cənubi Qafqaz
ərazisinə Adurbadaqan-Azərbaycan
adı şamil olunurdu. Xilafətin hakimiyyətinin ilk dövründə Cənubi Qafqaz
inzibati ərazisi Ərminiyə adlandırıldı.

A zarbaycan ərazisində arəb-xəzər
8 əsrin əvvəllorində qüdrətli dövriinü yaşayan Ərob xilafəti
Azərbayeanda möhkomlənmok üçün
əsas rəqibbri olan xəzərbrlə mübarizəyə
başladı. Bu məqsədb xolifo 1 Validin
[705-715] qardaşı Məsbmə ibn Əbd iilMəlik Cənubi Qafqaza, xəzərlərin əb
keçirdiyi Dəıbondo göndərildi. Azər-

m ü h a rib a h ri.

Ərəb qoşımlarının yeni başçısı Səid əlHəraşi “ müqəddəs” müharibədə (cihadda) iştirak etınək üçün bütün müsəlman
köniillübrini öz ordusuna dəvət etdi.
Əroblər Xilat vo s. qalalarda yerbşən
xəzər qarnizonlarını məhv edib, Bərdəni
mühasirəyə aldılar. Gərgin vuruşmadan
sonra xəzərbr məğlubiyyətə uğradılar.
Azərbaycanın müxtəlif yerbrindən xəzərbrb mübarizəyə axışan könüllü dəstələr Bərdədə Səidin ordusuna qoşuidular. Ərobbr Beybqan və Varsan şəhərbrini tutaraq, xozər ordusunun qalıqlarını cənuba çəkilməyə məcbur etdi
br. Könüllübrb birbşmiş ərob qoşunları ib Barsbəyin başçılıq etdiyi xəzər dəstələri Bərzənddə üz-üzə gəldibr. Bu dəfə
də xəzərlər məğlub olub geri çəkildibr.
Muğan düzündə baş vermiş döyüşdə do
birbşmiş xozər dəstoləri basıldı, Barsbəy

öldürüldü. Səid xəzərbri Şirvan toıpaqlarınadək təqib etdi. Həmin il xəlifə Hişamın qardaşı Məsbmə yenidən Azərbaycan və Ərminiyəyo vali təyin olundu.
Bordəyə gələn Mosbmo tezlikb Şirvana
keçib, ıızun mühasirədon sonra эгэЫэгэ
tabe olmaq istomoyən Şabran qalasını
tutdu, qala müdafiəçibri qılmcdan keçirildi. Dərbəndə yollanan Məsbıno şəhər
qalası yaxınlığında düşərgə saldı. Onu
qarşılayan şohər hakimi эгэЫэгэ vergi
verməyi öhdəsinə götürdü. Dərbənddəki
xəzər qarnizonuna isə şəhərdən тапеэsiz çıxıb getın3k icazosi verildi.
731/32 ildə Məsləıro xəzərbrin Səməndər şəhərinədək irəlibdi, lakin хэzərbrin yenidən hücuma hazııiaşdıqlaıindan xəbər tutaraq, vuruşa girmədən
•>rbəndə doğru geri çəkildi. Dərbənd
xmlığmdakı ağır vuruşmada эгэЫэг
i; lib gəldibr. Xilafətin şimal sərhədb'idə ərəblərin mövqeyini möhkəmbt;>k üçün Məsbmə Dərbəndi dörd
Lissoyə böldü. Bunların hər birində Də'şqdon, Himsdən, ebcə do Fəbstin,
m və əl-Cəzirənin ayrı-ayrı yerbrinn golmiş minbrb ərəbi yerbşdirib,
ıriyaya qayıtdı. Dərbonddə qalmış
ərvan ibn Məhəmməd 40 miıılik ərəb
dusu ib Bobncorə hücum edib, xəzorlnri moğlubiyyəto uğratdı. Əl-Kufınin (9
osr) məlumatına görə, bu hadisədən
sonra Mərvan müvəqqəti olaraq öz vəzifəsini Səid əl-Horaşiyə verdi. Lakin, çox
keçmodən xəlifənin əmri ib yenidən əvolki vəzifosinə qaytarıldı. 120 ıninlik
ioşunla Arrana gobn Mərvan Kasakda
:ıdiki Qazax) düşərgə saldı. ЭгэЬ-хээг müharibəbri tarixinə эп gərgin
ovrün başlanğıeı kimi daxil olan 737 iliə Mərvan Dərbənd şəhərinin rəisi
seyd əs-Suləminin başçılığı ilə эгэЬ qounlarının bir hissəsini Səməndor istiqaaətinə göndərdi, özii isə yolu üstündoki
;ütün qala və yaşayış yerbrini tutaraq,
əryal keçidi vasitəsib Xəzər torpaqlama girdi. Səməndər yaxınlığında birlən эгэЬ ordusu xaqanın yaşadığı Beyda
əhərinə hücum edib, xəzərləri və onlara qonşu olan səqbb tayfalarını məğlub
idi. Xəzər xaqanı aman istəməyə və islamı qəbul etməyə məcbur oldu. Мэгvan əsir götürdüyü 40 min xəzəı* aibsi ib
Arrana qayıtdı və onları Samurla Şabran çayları arasında yerbşdirdi. Qışı
Kasakdakı düşərgəsində keçirən Mərvan 738 ilin yazında Şəkiyə gəldi. Ərəb
ordusunun Xilafətə boyun əymək istoтэуэп “ dağlı hökmdarları” na qarşı başladığı uzun çəkən ağır yürüşü uğurla пэ-
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Azərbaycarı və Arranın sərhədlən

ticələndi. Tutulan qalaların çoxu dağıdıldı. 741 ildə Mərvan Şirvanı keçərək
Muğana, Gilana vo Deybmo hücum et
di, qənimət və əsirbrb geri dönəndə,
yolüstü Bərdəni tutdu. Beblikb, ərəbbrin Qafqazda, ebcə də Azərbaycanda
hakimiyyəti yenidən möhkomləndi.
Sonrakı 20 ildə ərəbbr xəzərləri öz ııəzarətləri altında saxladılar. Yalnız Əmovibr sülabsi devrildikdə (750) Xilafətdə
baş verən qarışıqlıqdan istifadə edən хэzərbr Bizansın təhriki ib paytaxtlarında
olan Xilafət nümayəndəsini öldürdübr.
Xilafətdoki hərc-morclikdən istifadə
edən Bizans 752 ildə sərhod bölgəsində
olan bir sıra şəhərləri tutdu. Bu, Bizan-
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sın Cənubi Qafqazda diplomatik və si
yasi fəallığının gücbnməsi ib müşayiət
edildi. 759 ildə xəlifə Mənsurun
[754-775] Azərbaycana və Ərminiyəyə
hakim təyin etdiyi Yəzid əs-Suləmi Dar
yal keçidini tutub orada эгэЬ qarnizonu
yerbşdirdi. Bizansa meyil edən xəzərbri
təhlükəsizləşdirmək və hücumlarının
qarşısım almaq məqsədib Yəzid xaqanın qızı Xatunla evbndi. Lakin iki il
sonra Xatunun ölməsi xəzər-ərəb münasibətbrini yenidon kəskinləşdirdi.
763/64 ildə xəzər qoşunları Şəki, Kambisena, Xozmas (Xaçmaz) və s. yerbri,
Balasakan düzünü (M il və Muğan
düzbri), həmçinin Gürcüstanm bir sıra

şəhər və qalasını işğal etdilər. Lakin
Dərbəndin müdafiəsini yara bilməyən
xəzərlər Cənubi Qafqazı tərk etdilər.
Xəzərbrin Arrana hücumları 8 əsrin
sonlarından yeııidən gücbndi. Onlar buradakı ərəb dəstələrini moğlubiyyətə uğradaraq 100 mindən çox əsiı* apardılar.
Yalnız əsrin axırmcı ilində baş verən və
xəzərlərin qələbəsi ib başa çatan döyiişdən sonra oldə edilmiş barışıq nəticəsində onların Cənubi Qafqaza yüz ildən
çox davam edon yürüşlərinə, demək olar
ki, son qoyuldu.
Sosial-iqtisadi münasibttlər. Fütuhatm ilk ilbrində işğal olunmuş əraziyə ııəzarot moqsədib, adətən, həmin yeri fətlı
etmiş ordunun başçısı vali təyin olunurdu. Xilafətin siyasi tabeliyini qobııl etmiş işğal zonalarında başlıca məqsədin
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vergi yığmaq olduğu dövrdə hom mülki,
lıom hərbi hakimiyyət bir adama - həmin başçıya həvalə edildiyi üçün amil “ vergiyə nəzarət edən” və əmir - “ hərbi
başçı” titulları vali - “ canişin” titulunu
əvəz edirdi. İşğalın geniş şəkil aldığı
sonrakı ilbrdə artıq əmir, amil və ebcə də
qazı (molıkəmə işlərinə baxan dini ha
kim) vəzifələri müxtəlif şəxstar arasında
bölüşdürüldü.
Işğalın gedişində təyiıı olunan ilk canişinbr yerli hakimbrb müqavib bağlayır, onlardan siyasi asılılıq vo cizyə toləb edir, əvəzində keçmiş imtiyazlarını
saxlamağa boyun olur, bəzibıinə hətta
vəzifə verirdibr. Azərbaycanm işğalının
ilk dövründə iqamətgahı Ərdəbildə olaıı
və ovvəlki vəzifosində saxlanılan Sasani
mərzbanı ərəblərin xidmətində duraraq,

m

yığdığı vergibri Xilafət xəzinəsiııo göndərirdi. İşğal edilmiş Azərbaycan ərazibrinin idarəsində yerli hakimbrb yanaşı yüksək rütbəli ruhanibr - Adurbadaqanda nıobcd, Albaniyada isə katolikos
iştirak edirdibr. Yeıii üsuli-idarəyə veribn bu sərbəstlik mərkəzi hakimiyyətin
zəifbdiyi dövıiərdə orəbbrb bağlanılmış müqavibbrin pozulmasına, vergilərdən imtina edilməsinə səbəb olurdu.
Bu iso eyni yerin bir neçə dəfəyə işğalı ib
nəticəbnirdi. Yeııi müqavibnin şərtləri
əvvəlkindən daha ağır olurdu. Ərəbbr
Azərbaycanda işğal etdikbri iri şohərbrdə və mühüm qovşaqlarda (Dərbənd,
Bərdə, Ərdəbil, Nəşavə
Naxçivan
və s.) hərbi məskənbr - qarnizonlar (rabatlar) salmağa başlayırlar. Qarnizonlarda yeıiəşdiribn dəstələr noinki hərbi
xidməl göstərir, ebcə də təsərrüfat işlərinə baxır, əraziyə nəzarət cdir, vergi
yığılmasına yardım göstərirdibr. Rabatlar yerli əhalinin hesabına saxlanılırdı.
Ərəbbr mövqebrini möhkəmbtmək
üçün Azorbaycan və Arrana böyük miqdarda orəb əhalisi köçürdübr. Hələ
xəlifə Əli ibn Əbu Talibin dövründə
[656-661] Azərbaycana hakim təyin
edibn əl-Əşas ibn Qeys “ Ərdobildə əta
vo divan siyahısına salınmış orobbr yerbşdirdi... Ərəblər Azərbaycanda məskoıı saldıqda, onların Kufədən, Bəsrədən vo Şamdan olan qohumları da buraya axışdılar. Hər biri bacardığı qədər
torpağı zəbt etdi, bir hissə isə əcəmilərin
torpağını satın aldı. Kondbr hənıin
ərəbbrin himayəsinə keçdi, beb ki,
ərəbbr onları müdafiə etməli idibr,
kəndlibr isə ərəbbrin yardarına çevrildilər” (əl-Bəlazuri, 9 əsr). 8 əsrin 30-cu
ilbrində Məsbmə Dərbənddə 24 min
ərob yeıiəşdirdi. Əməvilər sülabsinin
süqutundan sonra əməvi xolifələrinin arxalandıqları şimal ərəb tayfaları öz imtiyazlarından məhrum oldular. Abbasibr sülabsinin arxalandığı conub ərəb
tayfaları Azərbaycana axışdı. Köçürmə
siyasəti 9 əsrin 1-ci rübiinə kimi davam
etdi. Yalııız Azərbaycanda baş qaldıran
güclü dini-siyasi lıərəkatın dalğası эгэЬ
qəbibbıinin Qafqaza mühacirətini dayandırdı.
Ərob işğalının ilk dövründə Azərbaycanın ayrı-ayrı şəhərləri ib bağlanılan müqavibbr yerli əhali ib ərobbr
arasındakı münasibəti tənzimbyirdi.
Müqaviblərin məzmunundan görünür
ki, Azərbaycanda da yalnız bütpərəstlər
zorla müsəlmanlaşdırılırdı. Yerdo qalan
əhaliyo isə əvvolki etiqad və adətbrinə

əməl etırıoyə icazə verilirdi. “ Əhli kitab"
(yəni müqəddəs dini kitabları olan
yəhudibr vo xristianlar), о cümbdən ilk
çağlar atəşpərəst olan azərbaycanlılar
da əvvəlki etiqadlarında qalır, ovəzində
isə can vergisi - cizyə verirdibr. İlk
müqavibbrin şərtlərinə görə, atoşpərəstləro veribn güzəşt və amana baxmayaraq, islamın verdiyi maddi və mənəvi
üstünlüklər, о cümbdon müsəlmanlardan cizyənin alınmaması, müsolman сэmiyyətinin ziimrobrə bölünrnəməsi vo s.
Zərdüştün azərbaycanlı ardıcıllarını da
yeni dini qəbııl etməyə sövq etmişdi.
Lakin ycni dinə keçırıo prosesi sürətli olmamış, xüsusib Azərb.ıycanın şimal
hissəsində uzun çəkmişdi. Bu prosesin
birinci mərhəbsində islamı yayan əsas
qüvvə, başlıca olaraq, ərəbbrin özbri
idi; islamın modəni gücünün artdığı 9 əs-
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rin sonu - 10 əsrin əvvəllərində isə bu işi
islamı qəbul etmiş yerli əhali özü görürdii. Bununla beb, 10 əsrin 20-30-cu
illərində Azərbaycanda olınıış əl-İstəxıi
Qafqaz dağlarında müxtəlifdilli bir çox
“ kafırbr” in yaşadıqları haqqında məlumat verir. Hətta ondan 200 il sonra az
qala biitün Azərbaycanı gazmiş Əndəluslu ol-Qərnati Dorbənd yaxınlığındakı
dağ kəndbrində “ islamı qəbııl etməyən,
hətta cizyə də verməyən” , dəfn mərasimbrinə görə atəşpərəst olduqları görünən adamlara rast gəlmişdi. İşğal prosesində bağlanılan müqavibbrə görə orəblərin siyasi hakimiyyətini qəbul etmiş
zimmi adlanan yerli əhali könüllü olaraq
istodiyi dini seçirdi. Lakin Əməvilərin
hakimiyyəti dövründə öz şəxsi mənfoətlərini güdən canişinbr yeni müsolmanlardan da vergi almağa başladılar. Bu
isə yerli əhalinin narazılığına səbəb oldu. Xəlifə II Ömərin [717-720] dövrün-

do yeni müsəlnıanlardan can vergisi tutmaq qadağan edilsə də, xəlifə Hişam
[724-743] dövründo bu verginin alınması bərpa edildi. Xəlifənin sərəncamı ib
Azərbaycanda əhalinin torpaq, mal-qara və hər cür başqa əmlakının yeni siyalııyaalınması keçirildi. Bu vaxtadok ver
gi ödnmoyən rahibbrdən də vergi alınmağa başlandı. Əhalinin üzərinə sənətkarlığa, kəbinə görə vergibr qoyuldu.
Hətta xolifə II Ömərin bğv etdiyi bəzi
Sasani vergibri (Novruz, Mihrican payları) bərpa edildi. Vergi zülmüııə dözшэуэп ohali kütləvi surətdə kəndləri
tərk. edir, torpaqsız kəndlibrə çevrilirdibr. Məhz bu təboqonin ərəblərə qarşı
mübarizəsi uzun müddət davam etmişdi.
Albaniyanın - Arranın xristian ohalisi arasında da islam dini yayılmağa
başladı. İslamın erkən çağında onu ilk
növbndə ərəblərin simasında özbrinə
arxa tapmaq istəyən yerli əyanlar qəbul
edirdi. Bununla onlar öz varidatlarını
qorumuş olurdular. Bundan başqa, islamı qəbul etmək həmin adamları nəzəri olaraq müsəlmanlarla bərabərbşdirirdi. Yeni dinə keçməyənbrin bir hissəsi müsəlman ordusuna yazılır, bu
nunla da bağlanılan müqavibnin şərtbrinə görə hərbi xidməl dövründə cizyədən azad edilir, müharibə qənimətbrinə ərəbbıio birgə şərik çıxırdılar. Öz
dinbrində qalan yerli əhali xəzinəyə
cizyə ib yanaşı müsəlmanlardan da alınan torpaq vergisi - хэгас ödəyirdi.
Qeyri-müsəlmanlar bu vergini ikiqat
həcmdo ödəyirdibr. Müsəlmanlar isə
xums - nıülkiyyətdən və əmlakdaıı alınan gəlirin beşdə birinə bərabər, zəkat
yoxsulların xeyrinə varlı müsəlmanların omlakından tutulan, uşr - nıohsulun onda birinə bərabər vergi, ebcə də
zəkat əl-fitr - orucluğun başa çatması
münasibətib veribn pay - fıtrə, sədəqə
yoxsullara veribn ianə ödəyirdibr.
Əmovibr dövründə veıgibrin mühüm
hissəsini natura ilə ödənc təşkil edirdi,
Abbasibr dövründə isə vergibrin yalnız bir lıissəsi natura ib ödəniliıdi. Bunun içərisindo zinət əşyaları və ərəblordo az tapılan mallar üstünlük təşkil
edirdi. Lakin yığılan vergi xəlifə xəzinəsinə bütövlükdə gedib çatmırdı. Çünki
əyabt əmirbri və məmurlar özbaşınalıqlara yol verir, başçılıq etdikbri əyaləti şəxsi varlanma mənbəyinə çevirirdibr. Əməvibrin hakimiyyətinin sonuna yaxın Xilafətin vilayətlərində, xüsuson, Azorbaycan və Arranda vəzifədə
olan hər bir hakinı mərkəzi hökumətə

hesabat vermodən öz vilayətindo ağalıq
edir, əhalini talayırdı.

Ərəblərə qavsı dini-siyasi hərəkatın
güchnməsi. Müsəlmanların şimala doğru yollarını bağlamış Xəzər xaqanlığının
arasıkosilməz yürüşbri Xilafətin Cənubi
Qafqazdakı mövqeyini kökündən sarsıtnıışdı. Ərəbbr Cənubi Qafqazda ırıöhkəmbnmək naminə bütün vasitəbrə əl
atırdılar. Lakin yerli əhali пэ xəzərbrə,
nə də ərəbbrə tabe olmaq istəmirdi. Hob 7 əsrdən Kiçik Asiya vo Qafqazda (Bizans, Albaniya və s.) yayılmış pavlikianlar hərəkatı bu və sonrakı onillikbrdə
yeıii və gəlnıə feodallara qarşı ideologiyaya çevrilmişdi. Ərəb mənbəbrində
“ əl-bayaliqa, baylaqani” adlandırılan
bu təriqətçibri bəzi tədqiqatçılar
(Z.Bünyadov, V.Minorski və b.) Beybqanla əlaqələndirirbr. Beb ki, məhz
Beybqanda pavlikiançılıq geniş yayılmışdı. Əl-Məsudi (10 əsr) bu təriqəlin
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Üçtəpə (Ağcabodi r-nu).

xristianlıq və atəşpərəstlik arasında orta
ınövqe tutduğunu göstərir. Onların ilkin
tolimində xeyir dünyası ib şər dünyası
arasında mübarizə əsas yer tuturdu.
Dövbtin dayağı olan kilsəni onlar şeytan yuvası hesab edirdibr. Alban kilsəsi
də pavlikianları “ kafır” elan edərək,
эгэЬ ağalığına qarşı çıxan bu təriqətçib rb mübarizə aparırdı.
Xilafətin mərkəzində də vəziyyət sabit deyildi. Xəlifə Hişamdan [743-744]
soıırakı bir ildə xəlifə taxtında Əməvibrin üç niimayəndəsi dəyişmişdi. 744 ildə
Xilafətin Qafqazdakı canişini Mərvan
xəlifə taxtına çıxdı. Lakin ölkəni bürümüş diııi-siyasi hərokatın qarşısını almaq mümkün olmadı. Ərəb tarixçisi əlKııfınin (9 əsr) dediyinə görə, “ Mərvan
ibn Mohəmməd xəlifə olan kimi Azərbaycan və Ərminiyədə iğtişaşlar başlandı” . Ərob üsuli-idarəsinə qarşı yönəlmiş
bu hərəkatın başında “ qəssab” bqəbli
beybqanlı Müsafir ibn Kəsir (Kuseyir)
dururdu. Morvamn canişinliyi dövründə
o, Dərbond lıakiminin köməkçisi vəzifəsində idi. Mərkəzdə hakimiyyət uğrunda gedən dini-siyasi çəkişmədon öz mə-

nafebıi üçün istifadə edən başqa yerli
feodallar kimi, Müsafir do vergi
zülmündən zara gəlmiş xalqın köməyi ib
эгэЬ ağalığından qurtarmaq istəyirdi vo
buna bir müddət nail də ola bildi. Ənıovibrə qarşı Xilafətin bütün vilayətbrində qızışan mübarizə dalğası Azərbaycanı da bürüdü, ölkənin xeyli hissəsi üsyançıların əlinə keçdi. Yalnız mərkəzdo
hakimiyyəti əb almış Abbasibrin ilk
nümayəndəsi Əbu-l-Abbasın [750-754]
qardaşı Əbu Cəfər Azərbaycan, Ərminiyə və əl-Cəzirənin valisi təyin edildikdən sonra bölgədəki vəziyyəti sabitbşdirmək mümkün oldu. Üsyançılara qarşı göndorilmiş 100 minlik qoşun iğtişaşlara son qoydu. Müsafir öldürüldü.
Abbasibrin Xilafətdə hakimiyyətə
gəlməsi müsolman dünyasında böyük
dəyişiklikbrə səbəb oldu. Peyğəmbor
nəslinin bu qolunun qobbəsi homin nəslin hakinıiyyət uğrunda mübarizə aparan digər qolunu - Ə li tərəfdarlarını on
lardan tamamib ayırdı. Digər müxalif
qüvvəbrb do hakim sülalə arasında ideoloji mübarizə fəallaşdı. 755 i\də Abba
sibr sülabsini hakimiyyotə gətirmiş xorasanlı Əbu Müslimin xəlifənin əmri ib
qətb yetirilməsi iqtidada müxLilifət qarşıdurmasını daha da dərinbşdirdi. Əbu
Müslimi özbrinin müəllimi hesab edən
müxtəlif məzhəb başçıları Abbasibrə
qarşı çıxdılar. 755 ildə Nişapur şəlıərinin rəisi, müsəlman mənbələrinin “ gavur” (kafir) adlandırdıqları atəşpərəst
Sumbatın başçılıq etdiyi üsyan Xorasandan tutmuş Azərbaycanadək yayıldı.
Əbu Müslimi Allahın elçisi adlandıran
Sumbat onun yenidən Məzdəkb qayıdacağım elan etmişdi. Nizamülmülk (11
əsr) Sumbatın xürrəmdinilərlə (“ ifrat”
şiələrə və batinibrə yaxınlaşan təriqət)
bağlılığını bildirirdi. Lakin 10 nıinlik xəlifə qoşunu cəmi 70 gün davam edən bu
üsyanı amansızlıqla yatırdı. Üsyançıların çoxu, о cümbdən Sumbat öldürüldü.
Xəlifə əl-Mchdi dövründə [775-785]
siyasi vəziyyət daha da gərginbşdi. Məlıəmməd peyğəmbərdən sonra onun
əmisi Abbasın nəslinin birbaşa qanuni
varis olduğunu sübut etməyə çalışan əlMehdi bu sülabnin Ə li övladlarına qarşı yönəldilmiş siyasətini davam etdirdi.
Nəticədə, rəsmi ideologiya olan sünniliyə qarşı ona müxalif şio hərəkatı daha
da fəallaşdı. Bu hərəkatın zəminində yaranmış bir çox təriqətbr (həsənilər, zeydibr, ismailibr, ifrat şiobr, xiirrəmdinibr və b.) xolifə əl-Melıdiniıı əmri ib tərtib edilmiş “ kafir” (zındıq) təriqətbr si-

yahısına düşdü. Bu təriqotlərin Azar
baycanda da foaliyyot göstoron tərəfdarları ideoloji mübarizəni siyasi mocraya
yönoldorok Abbasibrə qarşı çıxışlar
etdilər.
778/79 ildə yalniz Azarbaycanm conub hissosini deyil, Curcan, Toboristan,
Isfahan vo b. yerbri də bürüyən “ ol-miixommiro” - “ qırmızı geyinmişbr” adı ilə
məşhur olan xürrəmilorin ilk məlum çıxışı baş verdi. “ Əbu Müslim sağdır,
məmləkəti tutaq” şüarı ilə çıxış edon
üsyançıların başında Əbu Müslimin og
lu Əbu ol-Qarra dıırurdu. Lakin bu çıxış
tezlikb yatırıldı. Yaranmış ağır voziyyoti nisbətən sabitbşdirmok üçün xolifo olMehdi xərac sistemində doyişiklik etdi:
torpağın sahosino göro alınan vergi (misaho) məhsula göro alınan vergi (müqasəmə)
ilo ovoz olundu. Bunun müqabilindo mey
vo ağaclarına, zeytunluq vo üzümlüklərə
хэгас qoyuldu. Əhalinin koskin narazılığına sobob olan bu voziyyot biitün Conubi
Qafqaz orazisini bürüyon yeni çıxışlara
gotirib çıxartdı. Həb ilk Abbasibrb
Azarbaycana gələn və bu sülabyə dayaq
olan cənub ərob tayfalarmin егкэп Xila
fot dövründon burada moskunlaşmış şimal эгэЬ tayfalarını sıxışdırması mövcud
voziyyoti daha da gərginləşdirdi. Yerli
feodalların separatçılıq cəhdləri ib mürokkobloşon bu voziyyoti tonzimlomək
moqsodilo xolifo Harun or-Roşid [786809] Abbasibrin bölgodo apardıqları yerliçilik siyasotinin qarşısını almaq məcburiyyotindo qaldı. Onuıı əmıib Azorbaycana şeybani vosulomi nosillərindən olan
şimal orəb tayfaları köçürüldü.
Vergi yükünün ağırlığı, xozorlorin 8
əsrin 60-cı ilbrindon artan hücumları
noticosindo ohalinin güzoranmın pisbşmosi üsyan vo çıxışların sayını artırdı.
794 ildo Beybqanda başlayan üsyanın
başında “ oş-şori” (horfon: şor, şoroşur
adam) ləqəbinə göro xaricilər toriqotino
mənsubluğu (“ şurat” - xaricibr toriqoti
no monsub olanlarm erkon loqobbrindon biridir) anlaşılan Əbu Müslim dururdu. Üsyan çox keçmədən bölgonin
hor yerino yayıldı. Onun başlanmasına
osas bohano bordolibrin xolifo torofin
don xorac toplamaq üçün ora göndəribn
Əbu-s-Sabahı öldürmolori oldu. Geniş
intişar tapmış bu iisyanın yatınlması
üçün xolifonin göndərdiyi böyük qoşunu
üsyançılar mohv etdi. Xolifo qoşunlarının nozarot etdiyi bozi şohorlor, о ciimlo
don Bordo, Beybqan, Naxçivan vo s. iisyançılarm olinə keçdi. Lakin ilkin uğurlara baxmayaraq, hiicıım ərəfəsində

Əbu Müslimin qofıl ölümü, ardıcıllarıiqamotgahini Bordodo yerloşdirmiş Yo
nın soriştosizliyi üsyanın zoiflomosino so
zid ömrünün sonuna - 801 ilodok bu şobob oldu. Əmir Yozid ibn Mozyodin
hordo qaldi vo burada dofn olundu. Yozidin öliimündon sonra onun oğulları
başçılıq etdiyi qoşun üsyançıların son
Əsod, Xalid, Mohommod Arramn siyasi
hücumunu da dof etdi.
8
osrin sonlarmda xolifo canişinbri hoyatinda miihiim rol oynadilar.
Xiirrəmilər hərskatı. Xilafotin, de
torofindon idaro olunan Azorbaycan vo
mok olar ki, biitiin vilayotlorindo baş ve
Arran vil.-lorindo orob üsuli-idarosinin
ron vo morkozi hakimiyyoto qarşı yönohoyata keçirdiyi sort todbirloro baxma
yaraq iğtişaşlar songimok bilmirdi. Ha
lon çıxışlar 8 osrin sonu - 9 osrin ovvolb
run or-Roşidin Xilafotin şm. vil.-lorino
rindo daha geniş vüsot aldi. Bu dini-siyatoyin etdiyi Soid ibn Solm ol-Bohilinin
si horokatın iştirakçıları arasmda miix
valiliyi dövründo [793-799] cizyo vertolif şio vo siinni toriqotbrino monsub
mokdon imtina edon, vergi momurlarimüsolmanlarla yanaşı osasi mozdokilikb
nin bir neçosini qotlo yetiron, qalamm
bağlı olan ideyaları tobliğ edon xiirromiiso şohordon qovan dorbondlilorin qiyalor do vardi. 8 osrin 2-ci yarısından başIayaraq Xilafotin şimal vilayotlorindo, о
ciimlodon Azorbaycanda genişbnmoyo
başlayan xürromi çıxışları 9 osrin ovvollorindon daha intensiv şokil aldi.
Orta osr orob alimlorindon ibn onNodim (10 osr) xiirromilori atoşporost
miixommiriloro - mozdokiloro vo babokiloro ayırır. Əbu Mənsur ol-Bağdadi (10
osr) islamaqodorki xiirromilori mozdoki
br, islam dövrü xürromilorini iso xürromdinilor adlandırır (o, sonunculan
iimumi adlan “ müxommirə” olan babokiloro vo mozyoriloro ayinr).
Babokin başçılıq etdiyi xürromilor babəkilər
osasi Sasanilor dövrünün moz
Ərob Xilafotinin 707/08 ildo Arranda
dokibr
horokati
ilo bağlı olan yeni dini
zorb edilmiş gürnüş dirhəmi.
görüş yaratmışdılar. Xürromi-babokilor
mi baş verdi. Dorbond hakimi Nocm ibn
oroblorin yalniz siyasi hakimiyyotino
Haşim edam edildi. Onun oğlu Hoyyuqarşı deyil, о dövrdo Azorbaycanda hob
nun şohoro dovot etdiyi xozorlor ölkodo
tam monimsənilməmiş ideologiyalarma
qaldıqları 70 güıı orzindo orobloro qarşı
qarşı da çıxırdılar. “ Xürrom” terminini
vuruşmaqla yanaşı, yerli ohaliyo do bö- açıqlamağa cohd göstoron orta osr alimyük zoror yetirdilor: ölko dağıdıldı, min
lori (eloco do bozi miiasir todqiqatçılar)
brb insan osir alindi. Elo bu dovrdo
çox halda Xilafotin monafeyindon çıxış
(798/99) “ Şirvan moliki” adlandirilan
edorok, bu sözün zahiri monasina (farsca
yerli feodal Şammax ibn Şüca qarışıq“ şad, xürrom” ) üstünlük verir, xiirromiliqdan istifado edorok morkozin tabelilori pozğunluqda vo oyyaşlıqda ittiham
yindon çıxa bilmiş, lakin osrin son ilindo
edirdilor. Son todqiqatlar “ Avesta” daki
Harun or-Roşidin toyin etdiyi yeni
xiirro (“ xvarnah” vo ya “ xvarena” ) ter“ Ərminiyo, Azorbaycan, Arran vo Bab
minino istinadon bu sözün “ ilahi işıq,
ol-Əbvab” valisi Yozid ibn Mozyod
monovi işıq” anlamını açıqlayır. Xiirro[799-801] torofindon devrilmişdi. Bölmilikdo do işıqla qaranliq arasmda
goyo ikinci dofo vali toyin olunmuş Yo
mövcud ziddiyyot özünii Xeyirlo Şorin
zid Şirvanda baş veron üsyanı yatırmaqmübarizosindo göstorir. Onlarm sosial
tolimi işığın qiidroti ib yer iizündə odala yanaşı xozorlorin Arrana növboti
hücumunu da dof etdi, ölkodo ominlotli comiyyot yaratmağın mümkünlüyüno osaslamr. Xürromilər “ hülııl” (tanamanlığın yaradılması üçün todbirbr
rının insanda tocossüm etmosi) vo “ togördü. “ Onun golişilo xalq sakitbşdi, ölnasiix” (ruhun ölmoyib bir bodondon
kədo qayda-qanun borpa olundu. O, nibaşqasına keçmosi) tolimbrindon çıxış
zarilori (şimal oroblori) yomonilorb (co
edirdilor. Onlarm sosial odalot ideyasmi
nub oroblori) boraborloşdirdi, molikbrin
iroli sürmolori, torpaq vo omlak iizorindo
vo batriklorin oğlanları ilo yazışmalara
xiisusi mülkiyyəti loğv etmok cohdlori
başladı, onlarda böyük ümidlor oyatdi.
orta osrlor mühitində miihiim ictimai haBebliklo, ölko sakitbşdi” (ol-BoIazuri).
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disə idi. Xürrəmilər icması daxildə qayda-qanun məsələlərini holl edon irnamlar, eləcə də icmadan-icmaya gedərək
təbliğat aparan, icma üzvlərinə təlimin
başlıca tniiddəalarını öyrədən təbliğatçıməbklər tərəfindən idaıə olunurdu.
Dövrüıı bütün çıxışları kimi dini zəmində təşəkkül tapan bu mübarizə siyasi
mahiyyət kəsb edərək, tədricən эгэЬ əsarətinə, feodal istismarına, eləcə də islamın əsaslarına qarşı yönəldilmiş ümumxalq hərəkatına, sözün əsl mənasında
müharibəyə çevrildi. Onun əsas hərokotverici qüvvəsi vergi zülmündən əziyyət
çokon kəndlilərdən ibarot olsa da, şəhər
yoxsulları, sənətkarlar, eləcə də mərkəzi
hakimiyyətdən ııarazı olan bəzi yerli
feodallar da bu mübarizoyo qoşuldular.

Babok. Rəssam S.Şərifzadə.

807/08 ildə Azərbaycanda xürrəmilərin yeni, daha geniş hərəkatı baş verdi.
Xəlifə Harun ər-Rəşid üsyanı yatırmaq
üçün sərkprdə Abdullah ibn Malikin
başçılığı ib oıı nıin atlıdan ibarət qoşun
göndərdi. Ərəbbrin qəbbəsi ib başa çatan ağır döyüş minbrb üsyançının həyatına son qoydu. Xürrəmibrin sıralarını
seyrokbn bıı məğlubiyyot xürrəmi başçıları Cavidan və Əbu İmran arasındakı
ədavətin kəskinləşməsi vo hərəkatın
zəifləməsinə sobəb oldu.
816 ibdək xürrəmilər yalnız yerli
əhomiyyotli çıxışlar edirdibr. Onların
başçıları arasında günü-gündən artan
çəkişmə, nəhayət, hər ikisini açıq meydanda üz-üzə qoydu. Əbu tmran öldü-

rüldü. Ağır yaralanmış Cavidan üç gündən sonra həlak oldu. İcmaya rəhbərlik
onun эп yaxın silahdaşı gənc Babəko
keçdi. Azərbaycanm Miməz rustaqının
Bilalabad kondindən olaıı Babək xürrəınilor hərəkatının məcrasmı dəyişorək,
onu tamamib Xilafətə qarşı yönəltdi.
Xürrəmilərin “ tənasüx” təliminə görə,
Cavidanın ruhunun onun bodoninə keçdiyi bildiribn gündən Babək müəlliminin vəsiyyətlərini müqəddəs vəzifə clan
etdi: xürrəmibr torpağa sahib olmalı,
zalımları (yəııi ərobbri) məhv etməli,
məzdəkiliyi dirçəltməli idibr. Babokin
çağırışı ilə Azərbaycan və Arranın
müxtəlif guşələrindən axışan əroblərdən
narazı əhalinin hesabına xürrəmibr ordusunda yalnız siivaribrin sayı 20 min
nəfərə çatdı. Çox keçmədon Azərbaycanın cənub torpaqlarının xeyli hissəsi
ərəblərdən təmizləndi. Üsyan dalğası
qonşu vilayətbrə yayıldı. İlk növbədo
bundan əvvəl də dofəbrb Xilafətə qarşı
çıxışlar etmiş beybqanlılar babokilərə
qoşuldular. Azadlıq müharibəsinin
alovları Cibəl, Xorasan və b. yerbrə
yayıldı. Xilafətin bəzi tanınmış xadimbri vo əmirləri də Babəkb müttəfiqlik
edirdibr. Təbəristan hakimi Məzyər,
Mərənd hakimi İsma əl-Kurdi, Xilafətdən ayrılmağa cəhd edən Cənubi Qafqaz canişini Xatim ibn Hərsəmə, ebcə
də yerli feodalların çoxu öz mənafeləri
naminə Babəkb yaxınlaşmağa çalışırdıihr. Xıırronuhtin ilk uğurhm bu hakimlərin separatizmmi gücləndirmişdi. Bunlar arasında Azərbaycanda uzun ilbr ərzində artıq yerliləşmiş vo mal-ınülk sahibi olmuş ərəblər də vardı. “ Mutəğəllib”
(“ qalib gəlıniş” mənasım daşıyan эгэЬ
sözüdür) adlandırılan bu ərəblər xiirromibrin uğur qazandıqları 20-ci illərin
əvvəlbrində yaranmış qarışıqlıqdan istifadə edərək mərkszi hakimiyyətə qarşı
çıxdılar. Onlardan yerli qaynaqlarda
“ avaranşan” bqobi ilə qeyd edilən Savada ibn Əbdülhəmid yalnız mərkəzi lıakimiyyətə qarşı deyil, ətraf yerbrin feodal
mülk sahiblərinə qarşı da çıxışlar etdi,
Arran feodallarmın törpaqlarını tutmağa çalışdı. Arranın Sünik vilayətində
möhkəmbnə bilmiş Savadanı oradan
yalnız yerli hakim Vasaqın dəvətilə Süniko gəlmiş Babək çıxara bildi. Sonradan
Vasaqın qızı ilə evlənən Babok həmin tərəflərdə bir çox yerbri э1э keçirdi. Bu gün
də Naxçivan ərazisində Babək və xıirrəmibrin adı ib bağlı abidələr vardır (Ba
bok qalası, babəkilərin qəbirləri və s.).
Babəkin başçılığı ib təqribən 21 il

davam elmiş mübarizə ЭгэЬ Xilafətinə
ağır zərbə vurdu, onun əsaslarını sarsıtdı. Ayrı-ayrı xürrəmi dəstəbrinə Babəkin ən yaxın köməkçibri, xalq içərisindən çıxınış Adin, Abdullah, Tarxan,
Rüstəm, Müaviyə və başqa görkəmli
sərkərdəbr başçılıq edirdibr. Babəkin
tapşırığı ib onlar ərəbbrin mülk və malikanobrini əb keçirir, xəlifənin göndərdiyi ordu hissəbrinə hücumlar edirdilər.
Xürrəmibrin qazandıqları uğurlar xəlifə
əl-Məmunu onlara qarşı ciddi addımlar
atmağa məcbur etdi. Lakin 819 ildə sərkərdə Yohya ibn Muazın başçılığı ib
ВаЬэкэ qarşı göndəribn ilk nizami ordu
uğur qazana bilmədi. İki il sonra Azərbaycan və Arranın yeni valisi İsa ibn
Məhəmmədin silah-sursatla təchiz edilƏt-Təbəri.
"Tarix ər-rusul və-l-müluk"
Deyirlər ki, 218 (833) ildə əl-Cibəldə
Həmədan, İsfahan, Masabazan,
Mihricanqazaq şəhərlərindən külli
miqdarda adam xurrəmilərin etiqadını qəbul etdi. Onlar bir yerə yığılıb
Həmədan yaxınlığında düşərgə saldılar. Əl-Mütəsim onlara qarşı qoşun göndərdi və onun sonuncu dəfə
göndərdiyi ordu İshaq ibn İbrahim
ibn Musabın başçılığı altında idi.
Həmin ilin şəvval ayında (xəlifə) onu
Cibəlin hakimi təyin etmişdi. Zülqədə aymda o, onlara doğru yola
düşdü və qələbə haqqında onun
verd'ıyi xəbər [Bağdadda] tərviyə
günündə (25 dekabr 833 ildə) oxundu. Həmədan yanında o, 60 min
adamı qırdı, qalanları isə Bizans
ərazisinə qaçdı.
miş qoşunu da döyiiş meydanından qaçdı. Ərəbbrin sonrakı hücumları da
uğursuzluqla nəticələndi. Nəhayət,
827-828 ilbrdə xürrəmilərə qarşı döyüşon эгэЬ sərkərdəsi Məhəmməd ibn Humeyd ət-Tusi miivəffəqiyyət qazana bil
di. Buna Arranda yeıii feodallar arasında baş verən çəkişmələr, qiyamlar da şərait yaratdı. 829 il iyunun 3-də Həştadsər
dağı yaxınlığında Bəzz qalasını əb keçirmok istəyən ərəbbrb babəkilər arasında
həlledici döyüş baş verdi. Qanlı vuruşma
xürromibrin qələbəsi ilo başa çatdı. 30
minodək ərob döyüşçüsü, о cümlədən
Məhəmməd ət-Tusi mohv edildi.
Xəlifə əl-Məmunun ölümündən (833)
sonra xürrəmilər hərəkatı yeni qüvvə ib
alovlandı. Nizamülmülkün məlumatına

görə, üsyan Isfahan, Fars və Kuhistanı
da bürüdü. 20 illik hakimiyyəti dövründə xürromi çıxışlarına son qoya
bilmoyən xəlifə əl-Məmun öz varisi
qardaşı əl-Mütəsimə [833-842] onlara
qarşı amansız müharibə aparmağı vəsiyyət etdi. Xilafətin varlığı üçün ciddi
təhlükə yarandığını yaxşı başa düşən xəlifə ol-Mütəsinı imperiyanı Şərq torpaqları ib birbşdirən əsas strateji tranzit
yolu üstündə yerbşən Həmədanın yaxınlığında diişərgə salmış xiirrəmibrə
qarşı ordu göndərdi. Ordunun başında
xəlifənin Cibəl vil.-inə hakim təyin et
diyi İshaq ibn İbrahim dururdu. Döyüş
aiT'bbrin qəbbəsi ib nəticəbndi. Bu qələb on sonra xəlifə əl-Mütəsim Bizansla r>anlan fasibsiz müharibələrə ara
v
'ıvin, bütün qüvvəbri xürrəmibrə
q: yönnltməyin vacib olduğıınu başa
d
. Bağlanılan siilh nəticəsində Biz; ərob sərhədində эМэ edilmiş
d< llik (833 837) sakitlik bütün Xilafc ivvəbrini ВаЬэкэ qarşı səfərbər et-

rin beb hərəkətlərini ВаЬэкэ endirilmiş
məğlubiyyət zərbəsi kimi qiymətbndirirdi. 835-836 illərdə ərəblərlə xiirr3mibr arasmda gah bu, gah da dig3r tərəfin
qəbbəsi ib nəticəbnən döyüşbr baş ver
di. 836 ilin qışında xəyanət nəticəsində
Babəkin ən yaxşı sərkərdəsi Tarxan qotb yetirildi. Xürrəmilərin fəaliyyətini
mürəkkobbşdirən bu qətldən sonra hərokat iştirakçıları bircə dəfə də qəbbə
qazana bilmədibr. Yeni quwəbrb möhkəmbndirilmiş xəlifə ordusu, ııohayət,
837 il avqustun 26-da uzun və ağır döyüşbrdən sonra xürrəmibrin istinadgahı Bəzz qalasını ala bildi. Bəzz uğrunda
mübarizodə on minbrb xürrəmi və ərəb
əsgəri həlak oldu, minlərb əsir əb keçirildi. Babok isə qardaşı Abdullah və kiçik dəstə ib mühasirəni yararaq, Bizansa getmək üçün çətinlikb Arazı keçib
Arsaxa daxil oldu (Arsax təqr. 120 il
bundan əvvəl hakimiyyətbrini itirmiş,
lakin bəzi imtiyazlarım qoruyub saxlaya

qiymətbndirən xəlifə, Səhb fəxri xəbtb
yanaşı “ batrik tacını” da təqdim etdi; o,
vergidən azad olundu. Əsir alınan Ba
bok Afşin tərəflndən 838 il yanvarın 4də Xilafətin paytaxtı Samirə şəhərinə,
xəlifə əl-Mütəsimin hiizuruna gətirildi.
Bozi mənbəbrin məlumatına görə, Babək cb həmin gün, bəzilərinə görə, isə
bir qodər fərqli tarixdə (29 yanvar, 14
mart və s.) ağır əzablarla çarmıxa çəkildi. Hətta təəssiibkeş orta əsr ərəb müəllifləri də edarn zamanı mərdlik və mətanət nümayiş etdirən ВаЬэкэ heyranlıqlarını gizbtmirbr. Sağ əli kəsildikdən
sonra Babək həmin əli ib sifətini qana
boyayır. Sobəbini soruşduqda, “ sifətimi
qana boyadım ki, rəngimin qaçdığı görsənməsin” - deyir.
Xürrəm ibr hərəkatı məğlubiyyətə
uğrasa da, bu qəbbəni “ islamın эп böyük qələbəsi” , Babəkin əsir alındığı günü “ müsəlmanların bayram günü” (əlMəqdisi) hesab edon эгэЫэгэ çox baha
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Təbəri. "Tarix ər-rusul və-lr s!uk". (Əl-Məmunun əlIVkıtəsimə nəsihətindən)
". . Xurrəmilərə qarşı ən fəal, qətiyyətli və dəyanətli adamını göndər,
onu pul, silah, süvari və piyada qoşunla təchiz etdir. Əgər xurrəmilərə
q rşı mübarizə uzanarsa, onda
oniarın üzərinə bütün dostların və
köməkçilərinlə birlikdə özün get".
imkan verdi. İlk növbədə xəlifə or' qərargahının yerbşdiyi Ərdəbillə
an arasında babəkibrin dağıtdıqjalalar bərpa edildi. Rabitə sistemi,
v'ul postları yeııidən quruldu. Xilaixində ilk dəfə mohz bu müharibə
nı rabitə vasitəsi kimi poçt göyərV rindon istifadə olundu. Ardı-arası
1 nədən silah, ərzaq və başqa sursat1: :hiz edibn ərob qoşunlarına bizansİ!
qarşı Misirdə aparılan miiharibədo şöhrət qazanmış usruşanalı türk A f in Heydər ibn Kavus sərkərdə təyin
olunur. Təkcə 837 ildə Babəklə mühariЬэуэ 1 milyon dirhəm xərcbndi. Xəlifə
əl-Mütəsim hərbi əməliyyatlar olmayan
günbrdə Afşinin özünə hor gün 5 min
dirlıom, döyüş günbrində isə 10 min dirhom ödənilməsini tsmin edirdi. Bu kimi
tədbirbr xürromibrə qoşulmuş bəzi yer
li feodalları Babəkdən uzaqlaşdırdı. On
lardan bir neçəsi hətta ərəblərə qoşuldular. Tarixçi ot-Təbəri keçmiş müttəfıqb-
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Bozz qalası.

bilmiş alban M ihranibri və qədim
Aranşahlar nəslinə mənsub mülk sahiblərinin idarəsində idi). Babək bir neçə
günlüyə keçmiş müttəfiqi alban knyazı
Səhl ibn Smbatın qalasında sığınacaq
tapdı. Holə babəkibr hərəkatının ilk illərində эгэЬЬгэ qarşı çıxışları ib ad çıxarmış, yeıii mənbələrin (M .Kalanka
tuklu, T.Arsruni) Şəki sahibi “ Səhl
Smbatean Aranşahik” adlandırdığı bu
alban məliki vəziyyətin ərəbbrin xeyrinə
dəyişdiyini gördükdə Xilafətb barışığın
vacibliyini dark etdi. Albaniyanm bir
neçə tarixi vilayətini, о ciimbdən Arsaxı
idarə edən Sohl yeni, lakin bu dəfə хэуаnətkar addım atdı. Qədim Aranşahibrə
mənsub torpaqları birbşdirınək, alban
dövbtçiliyini bərpa etmok naminə Babəki ərəblərə təslim etdi. Səhlin gümanı
doğruldu: onun bu hərəkətini yüksək

başa gəldi: 20 ildən artıq müddətdə babokibr Xilafətin 225 min döyüşçüsünü
və xeyli sərkərdəsini rnəhv etdi. Xilafət
tarixində baş verən dini-siyasi çıxışların
ən əzəmətlisi olan, ərəb üsuli-idarəsinə
qarşı xalq azadlıq müharibəsi səviyyəsinə ucalan bu hərəkat “ az qala Abbasibr
dövbtini məhv edəcəkdi” (əl-Məsudi).
Xürrəmilər-babəkilər hərəkatı Xilafətiıı
məzlum xalqlarla qarşılıqlı münasibətbrini kəskinbşdirdi, imperiyanın parçalanmasım sürətbndirdi. Babəkin ardıcılları 9 əsrin sonunadək Xilafətə qarşı
çevrilmiş bütün yeni çıxışlarda iştirak
etdibr. 10 əsrdə onların bir çoxu ismailibrə qoşuldu. Xürrəmilərin fəaliyyət
göstərdikbri bölgəbr sonralar batinibrin istinadgahına çevrildi. Yeıii feodalların separatizminin gücbnməsi də bu
dövrdə öz yüksək həddinə çatdı. Arra-

nın xeyli hissosi Xilafətin asılılığından
çıxdı. 838/39 ildo Təboristanda omir
Mozyorin. Azorbaycanda Afşinin qohumu hakim Minkicəvr əl-Fərqaninin vo
başqa ycrli hakimbrin başçılıq etdikləri
üsyanlar morkozi hakimiyyoto qarşı yönoldildi. Bu üsyanlar 840/41 ildo xolifo
sorkordəsi türk Buğa ol-Kobir (Böyük
Buğa) tərəfindon yatırıldı. Minkicovr
Samirə şohərinə göndərildi.
Xürromi-babəkilərin Azorbaycandakı çıxışı Xilafotin Qafqaz vilayotindo
yerli feodalların gücbnməsi üçün zəmin
yaratdı vo onıın ayrı-ayrı dövlətlərə
parçalanmasını müoyyənbşdiron osas
siyasi amillərdon biri oldu. Abbasibr
dövlətinin əsaslarını sarsıtmış məhz bu
üsyandan sonra mərkəzi hakimiyyətdə
yaranmış çotinliklərdon istifadə edon
yerli hakimlor müstoqillik qazanmağa
çalışırdılar.

əıobbr məhsuldar qüwoləri mohv etıuir,
mövcud tosorrüfat sistemini saxlamağa
çalışırdılar.
Ərob vo xozor yürüşbri, yerli ohalinin Xilafotə qarşı çıxışları vo s. ib olaqodar iki osrdon çox davam edən nisbi iqtisadi dıırğunluq dövründən sonra Azorbaycanda şəhorbrin, sonotkarlığın. ticarotin inkişafı nozorə çarpır. Şəhorbr yenidon sonotkarlıq vo ticarət morkəzinə
çevrilir, şəhristanların (şəhərin qala divarları daxilindəki hissəsi) xaricində geniş sonotkarlıq və ticarət mohəlləbri
rabatlar meydana golirdi.
Arxeoloji qazıntılar эгэЬ hakimiyyoti dövründə Azərbaycan vo Arranda şohərbrin bir neço kateqoriyasını müoyyonloşdirmoyo imkan verir. İctimai ornok
bölgüsü daha geniş zomindo hoyata keçirilir, şohorin konddon ayrılması prosesi
dorinloşir, sonotkarlıq kond tosorrüfatın-
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ЭгэЬ işğalımıı nəticələri. Ərob istilası
vo Xilafotin Azorbaycanda uzun süron
ağalığı ölkonin siyasi, iqtisadi və ınodoni
həyatında dorin iz qoydu. Bu voziyyot,
müvoqqoti də olsa, mohsuldar qüvvolərin inkişafını vo ölkonin modoni toroqqisiııi bngitdi; bununla belo, Azərbaycanın geniş ərazili Xilafət torkibino daxil
edilməsi onu obyektiv olaraq ümumi
müsəlman modoniyyətino colb etdi, bu
rada islamın gcııiş vüsət tapmasına şorait yaratdı. Müdaxilodon sonra Azorbaycan ərazisində aparılaıı hərbi omoliyyatlar bu ölkonin şohor vo kondlorino
böyiik ziyan vurdu. Yaxın Şorqin bir
çox şəhərbrini nisboton asanlıqla, iqtisadiyyata ciddi zərər vurmadan tutan
oroblor Azərbaycan şohərlərinin oksoriyyətindo koskin müqavimotlə qarşılaşdılar. Bir sıra şəhorlor təsərrüfatına dayon böyük zəror nəticəsində tonozzül et
di. 1akin Azorbaycana daha mütoroqqi
ictimai münasibətbr gotiro bilmoyon,
buna görə do öz golişlori ilo cəmiyyətin
ictimai-iqtisadi osaslarını dəyişməyən

dan ayrılaraq şəhorlərdə mərkozləşirdi.
Beynolxalq tranzit ticarətinin ana yolları iizərində olan Bordo, Beybqan, Dorbond (Bab ol-Əbvab) kimi iri şohərlərb
yanaşı Şoki, Qobolo, Naxçivan, Ərdobil,
Tobriz, Marağa, Şamaxı, Şabran vo başqa ticarot vo sonotkaıiıq morkəzləri inkişaf etmoyo başlayırdı.
Tarixi vo coğrafi qaynaqlardakı çoxsaylı faktların, eloco do onomastik vo
folklor materialının todqiqi sübut edir
ki, artıq 7 osrin soıılarında, yoni orobloriıı hegeınon qüvvoyo çevrilmoyo başladığı, bütün Azorbaycan torpaqlarınm
Xilafot torkibino daxil edildiyi dövrdo
Azorbaycan ohalisi içorisindo funksional
birincilik tiirk dillorino moxsus idi. Bu,
homçinin 7 osro aid orob monboyindo
qorunub saxlanmış “ Azorbaycan qodimdon türklorin moskunlaşdığı torpaqdır” - molumatı ilo do tosdiq olunur.
Xilafot torkibino qatılmış bütün ölkolordo olduğu kimi, 8 osrin ovvolbrindon
Azərbaycanda da rosmi dövlət dili olan
orob dilinin tabe edilmiş xalqların iinsiy-

yot vasitosino çevrilmosi onun çox keçmodon elmi-odobi yaradıcılıqda da ha
kim dil olmasına gotirib çıxartdı. Əhalisinin çox böyük faizi türkdilli olan Azorbaycanda ictimai-siyasi vo oxlaqi fikirlorlo zongin folklor da mövcud idi. Mozmun vo deyim etibarib islamdan ovvolo
aid atalar sözlori, zorb-mosolbr vo başqa
odobi nümunolər sırasında el ozanı Dodo
Qorqudun dili ilo söylənibn dastanlar
daha çox şöhrot qazanmışdı. Şifahi şokildo 6-8 osrbrdo formalaşmağa başlamış, 7-9 osrbrdo tam coşokküi tapmış
“ Kitabi-Dodo Qorqud” dastanı oğuz
türklərinin islamaqodorki hoyatım. moişotini, adət-ononəbrini, odob-orkan normalarını vo s. oks etdirir.
İslamı qobul etmiş btitün xalqlar ki
mi о zaman dini-etnik anlamlı ümumi
“ müsolman” məfhumu ilo birloşmiş
azorbaycanlılar da 9 osrdon başlayaraq
toroqqi dövriino qodom qoyan islam modoniyyotinin inkişafı prosesindo iştirak
edirdibr. Ərob Şorqinin modoni morkozlori olan Bağdad, Kufo, Bosro, Domoşq,
Qahiro vo başqa şohorbrə tohsil almaq
üçün çoxlu azorbaycanlı gedirdi. Azorbaycanın özündo iso artıq 7 osrin sonlarında böyük şohorbrin came moscidbrindo moktəblor açıldı. Dorslor ovvollər
yalnız orob dilindo, 9 osrdon iso, homçinin fars dilindo keçirilirdi. Uşaqlara
orob qrammatikası, ilahiyyat elmlori vo
şoriotlo yanaşı tarix, coğrafıya, odobiyyat, riyaziyyat, tobiotşünaslıq, bolağot,
montiq vo s. öyrodilirdi.
Ərob dilinin hom rosmi, hom do elmiodobi dilo çevrilmosi noticosindo yerli
ohali içorisindon bu dildo yazan vo orob
odobiyyatı onənolərini mükommol monimsoyon şair vo yazıçılar çıxdılar. İki
modoniyyətin - öz ınilli Azorbaycan vo
orob modoniyyotinin tomsilçisi olan bu
şairlordon Musa Şohovat, Əbu-l-Abbas
01-Ama, İsmayıl ibn Yasar vo başqaları
orob odobiyyatında özünomoxsus yeni cığır açmış, orob dilindo yazsalaı* da, dog
ma modoniyyotdon bohrolonmişbr.
Azərbaycaıı fcodal dövlətləri (9 əsrin
2-ci
yarısı - 11 əsr). Xilafotin zdiflddiyi
dövrdə siyasi vəziyyət. 9 osrin ikinci yarısından sonra Xilafotin hor yerindo olduğıı kimi, tarixi Azorbaycan torpaqlarında da yerli hakim vo orob canişinlorinin separatizmi giicbndi. Morkozi hakimiyyotdon ayrılmaq cohdbri artdı.
853 ildo morkozin işğalçılıq siyasotinin davamı olaraq Conubi Qafqazda
zor totbiq edon Buğa ol-Kobir Tiflis hakimi İshaq ibn İsmayılı, Ktiş vo Beylo-

qan hakimi Yosai Əbu Musam, Xaçın
hakimi Atrnersehi, Baboki Xilafoto toslim etso do oroblorin cozasından can qurtara bilmoyon Sohl ibn Sumbatı vo X ila
foto tabe olmaq istomoyon başqa yerli
hakimlori Samiro şohorino apardı. Bu
hadiso Conubi Qafqazda orob canişinlorinin vo feodallarının mövqeyini, müvoqqoti do olsa, möhkomlotdi. Xolifo olMütovokkilin [842-861] bölgoyo ikinci
dofo vali toyin etdiyi Şeybanibrdon olan
Mohommod ibn Xalid ibn Mozyodin
dövründo [856-857] “ üsyançılar sakitloşdibr” (ol-Yoqubi). Yeni toyin edilon
Mohommod ibn Xalid özünün birinci
valiliyi dövründo (851) Dorbonddon başlayaraq bütün regionu foallıqla idaro etn! )yo çalışırdısa, ikinci valiliyi dövründo
yenidən borpa edorok özüno iqamotgah
s< liyi Gonco şohorindo qorarlaşdı. Bu
z лап onun qardaşlarından biri - Hey-
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ı ibn Xalid müstoqil olaraq Şirvanı,
c.i ;or qardaşı Yozid iso Layzanı idaro
edirdibr.
861 ildo xolifo ol-Miitovokkilin öldür ınosi morkozdoki horc-morcliyi artird Babokilor horokatmin tosirilo artiq
I nam zoifbmiş Xilafotin parçalanması
j >sesi giicbndi. Moğribdon MoşriqoC \ geniş bir orazini ohato edon Ərob
i; periyasinm ayn-ayn vilayotlorindo
n >rkozdon asılılığını bu vo ya digor dor :odo zoiflotmiş dövlətbr yaranmağa
başladı. Buna ağır vergi siyasotindon са
па doymuş yerli ohalinin foal çıxışları ilo
yanaşı onların yatırılmasmda az rolu olmayan vo xolifo ol-Mütosimin dövründon [833-842] başlayaraq orob ordusunun özoyini toşkil edon türklorin mor
kozdoki hakimiyyotlorinin yiiksolmosi do
sobob oldu. Xilafotdo türklorin ağalığının gücbnmosi xolifo hakimiyyotinin
siiqutunun başlanğıcı oldu.

sindo, tarixi Albaniyanin vilayotlorindon
Xilafotin hor yerindo olduğu kimi ta
rixi Azorbaycan torpaqlarmda da, orob
olan Şokido hakimiyyoti olo aldi. Bu
üsuli-idarosinin verdiyi güzoştbro göro
vilayot həmçinin “ Albaniya padşahlığı”
öz mülklorini qoruyub saxkıya bilmiş
da adlandinhrdi. 10 osrin ovvolbrindo
bozi yerli vo monşoco golmo olsalar da
Hammami monbolordo Adornorso (Atrartıq yerliloşmiş feodal hakimbr ayrılnerseh) adı ilo məşhur olan oğlu ovoz et
mağa, heç olmazsa yarımmüstoqil oldi. Yerli sülaloyo monsub Şoki hökmdarmağa can atırdılar.
lari irsi hakimiyyoto malik idilor. Onlar861 ildo Şirvan hakimi Heysom vo
dan Adornorsonin novosi Sonokorim
Layzan hakimi Yozid Xilalbtdon tocrid
(xristian adı İohann) Kürün sağ sahili
olunduqlarını, qodim “ şirvanşah” vo
bölgolorindon bozilorini do öz miilkbrino
“ layzanşah” titullarını qobul etdiklorini
qataraq “ alban taxt-tacmin borpaçısı”
bildirdilor. Holo 6 osrin ovvolbrindo al
adını qazanmışdı.
ban Arşakilor sülalosinin Sasanibr toroHomin dövrdo Azorbaycamn conubunda Sacilor sülalosinin yaratdığı yeni
fındon bğvindon (510) sonra toşokkül
tapmış, lakin orob işğalı noticosindo si
dövlot təşəkkiil tapdı. Bu dövlətin yaranması monşoco usruşanalı tiirk olan
yasi qüdrətini oldon vermiş Şirvanşahlar
xolifo sorkordosi Əbu-s-Sac Divdadin
dövloti yenidon boıpa olundu. Monşoco
orob olan ilk Mozyodilor Şirvanın siyasioğlu Mohommodin adı ilo bağlıdır. Ataiqtisadi qüdrətini möhkombtmok siyasi kimi Xilafotin müxtolif yerlorindo
soti yürüdür, qodim bütporostlik inanclaözünü xolifonin sadiq momuru vo qoşun
rını saxlamış, “ kafır” hesab etdikbri
qonşu dağlılara qarşı yürüşlor toşkil
edirdibr.
869 ildo qiyam etmiş türk əmirlərinə
qarşı Xilafot paytaxtında mübarizo aparıldığı bir zamanda Haşim ibn Suraka
Dorbondin müstoqil idaro edilmosino
nail oldu. Onun “ sulaym” noslino monsub orob sobflori 8 osrin ovvolbrindo
Dorbond şəhorinin siyasi hoyatinda foal
Saxsı şamdanlar. 9 12 əsrlər. Beyləqan.
rol oynamışdılar. Uzun miiddot orob
Azorbaycan Tarixi Muzeyi.
horbi sorkordolorinin idaro etdiyi bu şohor Xilafotin şimal sorhodlorini qoruyan
başçısı kimi toqdim edon Mohommod ilk
mühüm müdafio qalasi idi. Dorbond
dofo 889/90 ildo Azorbaycan valisi toyin
omiri şohor roislorinin kömoyilo bütün
olundu. Lakin orob homdanilor noslinotraf bölgoni öz nozaroti altinda saxladon olan Marağa hakimi Abdullah ona
mağa çalışırdı. Haşimdon sonra irson
qarşı çıxdı. Monbolordo Mohommod ibn
onun noslinin idaro etdiyi Dorbond 11
Əbu-s-Sacın Marağa hakimino qarşı döosrin sonunadok öz müstəqilliyini saxyüşmosi, şohori uzunmüddotli miihasirolaya bildi.
don sonra olo keçirmosi vo nohayot, AbHob 822 ildo Mihranilorin Arsaxdadullahı qotlo yetirmosi haqqında moluki son nümayondosi Varaz Tiridat daxi
mat vardır. Marağada möhkomlonmokli münaqişo noticosindo qotlo yetirildiklo Azorbaycan vilayotinin idarosini olino
don sonra, onun xoloflori 10 osrin sonu
alan Mohommod bundan sonra orob canadok Arsax vo Siinik vil.-lorindoki
mülkbrindo hakimlik edirdibr. Varaz
nişininin Bordodoki sarayında bölgonin
valisi vozifosini icra etmoyo başladı.
Tiridatın Xaçında sığınacaq tapırnş arvadı öz qızını siiniklilorin başçısı Sohlin
Morkozdon asılı olmayan dövlot yaratoğlu Atrnerseho vermişdi. Atrnersehin
maq istoso do, siyasi voziyyotlo bağlı o,
töromobrinin orob iisuli-idarosinin zoifXilafotdon tam tocrid ola bilmirdi.
lomosi noticosindo yenidon dirçolmiş
893 ildo Mohommod xolifonin tapşıAlban padşahlığında irsi hakimiyyotlorığı ib Xilafotin roqibi Bizansla ittifaqa
rini yerli monbolor do tosdiq edir.
girmok istoyon vo bir qodor ovvol (892)
9
osrin son rübündə, 886/87 ildo, xolifonin özii torofindon Ərminiyo moliki
monbolorin “ albanların mömin hökmtosdiq edibn I Smbata [890-913] qarşı
darı” adlandırdığı Q ıiqor Hammam
göndoı ildi. Mohommod bu yürüş zamani
“ dağılmış alban padşahlığını borpa”
böyiik ordu ib orob omirinin iqamotgahi
edorok, bu dövrdo oslindo yalnız coğrafı
yerloşon Naxçıvanı keçorok Dobilo (Dviadı qalmış Arran vilayotinin bir hissono) horokot etdi; ermoni katolikosunun

48°

!44# v ..г - ч !46#
у

50°

,y * h Ə R B Ə N D ƏM tRLİYİ

42'

__ ® L > O K I n ) M )

42'

^Члгэ s з 0 т?

rfc"
* fc ,

pabran
Çjəbald,/ Ъ к о л лл «Sı'
<$>^AMAXI^/^

П ^əгn>c- Л
%^ ə m k ü tr'ira» G
ə Л
О
^
^ Bərdə

Ф
>«
■
*—«

ı*

40*2:

^ D ə b ilL ,..

4/?.

fO

,1

Beyləaçm

-V,iC%

r "'

*tä£

/ 4BƏK2

Л «

Qi

;

Naxçwan^lƏlincəX
u ä *ə^
sxyLV4Ajdnn

CD

£?С?

* — '^ K Ö r p Ü S Ü

^

Ə /^9ro]^

«M arənd

Səlmas 9
*

38°

Щ

r ' . T’ ^

©

‘. Urmiya9 \o о

<*

l/ ş n u «

4<o

\

- % -Чл
Д •

M arağa

-

У

0

\
^

\

tf

AZƏRBAYCAN
(IX əsrin ikinci yarısıX əsrin ik in ci yarısı)

Müəllifı
N.M.Vəlvcanh

гаЬ

\ I Ruyindiz
%

_44l

Iff

^ ^

r*—

46°

.

S A C İL Ə R (898-941) və S A L A R İL Ə R (941-983)
dövlətlərinin ən qüdrətli çağı

I
i Sacilər və Salarilərdən vassal
_______ ! asılılıqda olan ərazilər

l.TİFU S ƏMİRLİYİ
1 QALALAR

da osir almması vo ağır vergibrin qoyıılması ilo noticələnən hücumdan sonra
Bordoyo qayıtdı. Yalniz alban knyazı
Qriqor Hammamın vasitoçiliyindon
sonra Mohommod katolikosu azad etdi.
Mohommod ibn Əbu-s-Sacm bir orob
canişini kimi bölgodoki sonraki foaliyyoti do Xilafotin buradakı mövqeyinin
ınöhkəmlənməsinə, xüsusilə yerli feodallarin oroblorin tabeliyindon çıxmaq
cohdlorinin aradan götürülmosinə yönolmişdi. 898 ildo xolifo bu zaman artiq
mövqeyi möhkomlonon vo morkozo tabe
olmaq istomoyon Mohommodin Azor
baycan vo Ərminiyo vilayotlorino vali
toyin olunmasini bir daha tosdiq etdi.
Bebliklo, 9 osrin sonunda Xilafotin
siyasi hakimiyyotinin xoiflomosi tarixi
Azorbaycan orazisindo do miistoqil vo
yarımmüstəqil dövlotlorin yaranmasma

Tərtib edəni
İ.S.Süleymarıov -2005
sobob oldu. Bu dövlotlorin hakimlori
todricon xolifo xozinosino göndorilocok
vergilorin miqdarim azaldir, nohayot,

rim ilk dofo vahid miistoqil dövlot çorçivosindo birloşdiro bilmiş Y usif ibn Əbu-sSac olmuşdur. 913 ildo o, Ermonistam da
foth edib, Saciloro tabe olmaq istomoyon
I Smbati edam etdirdi. Qorbdo Ani vo
Dvindon şorqdo Xozor donizinodok, conubda Zoncandan şimalda Dorbondodok
olan geniş orazi Saciloro tabe oldu. Orada olan vilayotbrin (Şirvan, Şoki, Xaçın,
Sünik, Əhor vo b.) yerli vo yerlibşmiş hakimbri Sacilor dövlotino vergi ödoməklo,
onun siizerenliyini qobul etdilor.
Sacilor şimal sorhədlərinin, xiisusilo
Dorbond keçidinin möhkəmləndirilmosiııo daha çox ohomiyyot verirdilor. La
kin qofıl hiicum gözlonildiyi kimi, qurudan deyil, dəniz torofdon baş verdi.
912/13 ildo rusların gomilori Volqa çayı
vasitosilo Xozor donizino daxil olub
“ neftverən torpağın” - Abşeronun salıilino, о ciimlodon Bakıya hücum etdibr.
Əl-Mosudinin molumatina göro, rusların “ başda ibn Əbu-s-Sac olmaqla döyüşon Bordo, Arran, Şirvan vo Azorbaycan
ohalisi ilo bir çox vuruşması oldu” . Ən
ağır döyüşlordon biri Bakı yaxınlığında
açıq donizdo baş verdi. О vaxtlar horbi
doniz donanmasına malik olmayan şirvanlılar rus gomilorinin hücumuna tab
gotirmədilər: “ minlorlo müsolman öldürüldü vo suya batırıldı” . Bu vo bundan
ovvolki uğursuzluqlar şirvanşah Əli ibıı
Heysomin nüfuzuna ağır zorbo vurdu.
917 ildo onun yaxın qohumu Layzanşah
Əbu Tahir Yozid ibn Mohommod Şirvan hökmdarına qarşı çıxdı, onu vo ailosini qotlo yetirdi. Şirvan taxtını olo keçirorok onu Layzana qatdı vo “ şirvanşah”
titulunu monimsodi. Şirvanı tabe etmoklo 0, ölkonin sorhodlorini conubda Kür
çayma, şimalda iso Dorbondodok geni$londirdi. Dövlotin paytaxti Şamaxı şohoıi Əbu Tahir Yozidin adı ilo Yozidiyyə

onların hökmdarlarının miistoqil siyasot
xotti Bağdaddakı hakim dairoləri narahat edirdi. Buna göro, Yusif Bohreyn
qormotilorino qarşı mübarizoyo göndorilmok bohanosib vozifosindon uzaqlaşdırıldı. 927 ildo o, vuruşların birindo osir
alınaraq öldürüldü.
941 ildo Deylom hakiminin oğlu, Salarilor noslindon olan Morzban ibn Mo
hommod Sacilorin Azorbaycandaki hakimiyyotino son qoydu. Mohz onun ha
kimiyyoti dövründə Salaribr dövlətinin
sorhodlori Sacilor dövbtinin on yiiksok
inkişaf dövrü hüdudları ilo iist-üsto
diişürdü. Demok olar, biitiin Azorbaycani b keçirmiş Morzban Ermonistanda
da hakimiyyotini tosdiqlodi, ovvollor
Sa oro vergi veron şirvanşahları vo
bn 1 yerlorin hakimlorini indi ona
ve
idomoyo mocbur etdi. Morzbanin
h;
niyyotinin başlanğıcmda, 943/44 ild, mid on Azorbaycana hiicum edon
r
bu dofo K iir çayı vasitosilo Bord
vetişdilor. Salari qoşunu ilo baş veг.:
vo sonraki döyüşbrdo oldo etdiklr
ğurlar ruslarm uzun miiddot Bord
mohkomloninosino sobob oldu.
Yt
vo orob monbolori ruslarm Bordo
ob
ini “ qilmcdan keçirmolori, onlarm
or : -kina yiyobnmolori” , eloco do baş
vc
qanlı vuruşmalar haqqmda molum; verirbr. Mohz ruslarm hücumu vo
on
noticolori о vaxtadok “ Arramn
an ,1” sayilan Bordo kimi siyasi-iqtisadi odoni morkozin öz ovvolki ohomiyy. vo qüdrotini itirmosino gotirib çıx li. Hakimiyyot uğrunda baş veron
ar. siz daxili çokişmolor do Salaribrin
me [eyinin zoiflomosino sobob oldu. Bu
d
t Salariloro moxsus torpaqlara
omirinin, Homodan vo Isfahan
h
nlorinin, Buveyhi vo Şoddadi siila1iiimayondolorinin vo başqalarının

Gürnüş
dirhəmlər:
I. Sacilər.
Əl-Afşin.
Bordə.
898 il;
2. Salarilər.
Nulı
ibn Vahsudan.
Ərdəbil.
965/66 il.

onu ödomokdon imtina edir vo bebliklo,
müstoqillik oldo edorok xolifoni ancaq
dini rohbor kimi tanıyırdılar.
Sacilor sülalosinin on görkomli niimayondosi, bütün Azorbaycan torpaqla-

adlandırıldı. Bununla belo, hom şirvanşah, hom do Dorbond omiri Conubi Qaf
qazda Xilafot hakimiyyotini tomsil edon
Saciloro bac verilmosini davam etdirdi.
L a k in Sacilor dövlotinin güclonmosi,

Gümüş dirhəm.
Şirvanşah
I I Yəzid
[991-10271.
Əl-Yozidiyyə
(Şanıaxı).

hücumları ağır noticolor verir, şohorlor,
vilayotbr oldon-olo keçirdi. 951 ildo Salarilor dövlotində yaranmış ağır voziyyotdon istifado edon monşoco kürd Şoddadilor sülabsinin banisi Mohommod
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ibn Şoddad ibn Qurtaq, ondan sonra iso
oğulları Əbiilhoson Ə li Loşkori vo Fozl
Salaribrin tabeçiliyindo olan torpaqlar
uğrunda mübarizoni güclondirdilor. 971
ildo Loşkori о zaman Salaribrin xidmotindo olan qardaşı Fozlin foaliyyoti no
ticosindo Gonconin idarosini olo aldı.
Morkozi Gonco olan Şəddadilor dövlotinin osasi qoyuldu. Salari hakimi Ibra
him torofindon Gonconin uğursuz miihasirosindon sonra bağlanılan müqavilo
Arramn xeyli hissosinin (Bordo, Şəmkür,
Naxçivan vo s.) Şoddadilorin olino keçmosino sobob oldu.
Salaribrin hakimiyyotinin zoiflodiyi
dovrdo Azorbaycanin siyasi tarixindo
miihiim rol oynamış Rovvadilor siilalosi
nümayondolorinin foaliyyoti genişbndi.
Ərob “ ozd” qəbihsindən ohm yəmənli
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Tərtib edərıi
İ.S.Süleymanov -2005
Rovvadilor 8 osrin sonlarından başlayaraq Sacilor hakimiyyoto golonodok
“ Tobrizdon Bozzodok” (ol-Yoqubi) torpaqlan irson idaro edirdilor. 955/56 ilo
dair molumata göro, Əlıor vo Varzaqan
hakimi Əbül Heyca ibn or-Rovvad ov
vollor Saciloro, sonra iso Salariloro 50
min dinar mobloğindo vergi ödoyirdi. 10
osrin 70-ci illorinin sonuna yaxm giiclonon ara miiharibolori dövründo. hob
956/57 ildo Tobriz bölgosini geri qaytara
bilmiş Əbiil Heyca Salaribrin tabeçiliyindo olan torpaqlann xeyli hissosini
olo keçirdi. Bu vaxtdan Rovvadilor dövloti yüksoliş vo orazibrini genişlondirırıok dövrüno qodoni qoydu. Bebliklo,
10 osrin son rübündən başlayaraq tarixi
Azorbaycan orazisi, osason, iiç siilalo -

Şirvan torpağında ərəbhrdon əvvəlki

“ Şirvanşah” titulunu vo dövlotini bərpa
etmiş Mozyodilor (Yozidilor), ovvol Saciloro, sonra isə Salariləro məxsus Azor
baycan orazisinin bir hissəsində - Arranda dövlət yaradaraq “ Arranşah” titulunu daşıyan Şoddadilor və Arazdan
cənubdakı Azorbaycan torpaqlarında
"Azərbaycanşah” titulunu bərpa edən
vo onu daşıyan Rəvvadilər torəfindon
idarə olunurdu. Bu dövlətlorin hor biri
kiçik bir imkanı da oldon vermodon biri
digorinin hesabına ərazilərini genişləndirmoyo, öz qüdrətlorini nümayiş etdirmoyo çalışırdı. 985/86 ildo qardaşı
Mərzbanı aradan götürmoklo hakimiyyoti olo keçirmiş Şoddadi hökmdarı
I Fozl özünün, demok olar ki. bütün
qonşuları ib müharibələr edirdi. Onun
bu dövrdo Arranda müstoqil hakimlik
etmoyo çalışan feodal miilkbri Xaçını. Gorusu, Tavuş-Sevordiki, о cümlo-

Gildon düzoldilmiş sferokonus. 11 12 osrlor.
Dovoçi. Azərbaycan Tarixi Muzeyi.

don Naxçıvanı Şəddadibr dövbti tərkibino qatması, Dvini tutması, Ermonistanın bir ııeço vilayotini tabe edorok
ildə 3000 dinar vergi vermoyo ıuocbur
etmosi Arranşahların regiondakı öncül
mövqeyini təsdiqbyir.
Eb bıı dövrdə şirvanşah Mohommod
ibn Əhmod [981 991] də qonşu feodallara qarşı tocavüzkar siyasot yürüdür,
bir sıra şəhərlərin (Qobolo, Bordo vo s.)
ilhaqı yolu ib orazisini genişbndirmoyə
çalışırdı. Ondan sonra hakimiyyoto golmiş qardaşı Yozid do mohz bu moqsodlo
Dorbond, Qobolo vo Şoki hakimlorino
qarşı miiharibolər aparırdı.

Azərbaycatta oğuz-səlaıq yürüşhri.
Orta Asiyadan golon oğuzların Azorbaycanın conub vilayotlərino, oradan iso
Arrana vo Şirvana basqınları regiondaxili münaqişobrb yanaşı dövrün siyasi
voziyyotini mürokkobloşdirdi. 1018-21
ilbrdo Araz çayıııı adlayan oğuzlar Rovadibrin tabeliyindo olan conub torpaq-

larındaıı Arrana soxularaq, Naxçivan,
sonra iso Dobil şohərlorino hücum etdilor. Tarixi salnamo 1029 ildo oğuzların
Gürcüstana yürüşündon bohs edir.
30-cu illorin ovvolindo, moskunlaşdıqları Xorasanda uğursuz qiyamdan
sonra, iki min oğuz “ çadırı” (ailosi)
Rovvadilorin orazisino ponalı gotirdi.
Hökmdar Vohsudan onları tobooliyo
qobul edorok torpaqla tomin etdi. Bundan moqsod oğuzlardan Bizans imperiyasına, eloco do iri feodallara qarşı
mübarizodo istifado etmok idi. Lakin
çox çokmodon barışığı pozan oğuzlar
Marağa, Urmiya vo başqa şohorbrə hiicum etdilor. Azorbaycan şairi Qotran
Tobrizi (11 osr) öz “ Divan” ında Naxçıvanşah adlandırdığı Naxçivan omiri
Əbu Dulofin “ Naxçivan qalasında
düşmono (yoni oğuzlara) qolobo çaldığı
zaman” göstordiyi şücaoti ınodh edir.
1038 ildo Xorasanda qalan oğuzlar
Solcuq nosliııdon olan Toğrul vo Çağrı
boy qardaşlarının başçılığı altında birloşorok orada yeni Oğuz dövlotinin osasını
qoydular.
Solcuqilorin 1040 ilin mayında Dondonokan (Morv yaxınlığında) döyüşündo
Qoznovi qoşunlarına qalib golmosi İrana
olan yolu açmaqla oğuz ellorinin taleyindo, Orta vo Ön Asiyanın, eloco do or
ta osr Avropasının sonrakı tarixi inkişafında mühüm morholə oldu. 1042 ildo
oğuzlar Reyi tutdular. Bu şohor onların
Ön Asiya vo Qafqaza doğru horokətləri
üçün dayaq montoqosino çevrildi.
Xarici siyasi voziyyotin son doroco
gorginləşməsi bir-biri ilo odavotdo olan
Azorbaycan feodal dövlətbrini öz aralarmdakı vo qonşuları ilo münasibotlori
tonzimlomoyo sövq etdi. Şoddadilor Şirvanşahlarla, ermoni Baqratilərlə, Tiflis
əmirlori vo başqaları ilo qohumluq olaqolori yaratdılar. Rovvadi Vohsudanın
11 osrin 30-cu illorinin sonunda Goncoyo sofori iki dövlot arasında hökın
süron gorginliyi aradan qaldırraaq moqsodi güdürdü. Lakin görülon todbirbr
oğuzlardan toşkil edilmiş çevik, döyüşkon vo nizami qoşun hissolorino malik
Solcuqilorin genişlonmokdo olaıı hücumlarının qarşısını ala bilmodi. 1043 ildo
Reyo golon Toğrul boy bu şohori Solcııq
dövlotinin paytaxtı elan etdi. 1045 ildo
Homodan işğal olundu. Porakondo vo
zoif müqavimotb qarşılaşan Solcuqilor
Azorbaycanm conub hissosindo, Rovvadilorin torpaqlarında möhkomləndibr.
1046 ildo Azorbaycana göndəribn sorkordo Qııtalmış böyük qoşunla Gonconi

mühasiroyo aldı. Mühasiro il yarım davam etdi. Lakin müdafıo istehkamlannın möhkəmləndirilməsi noticosindo
hücum dof olundu. Goncoyo olan bu
hiicum Şoddadilor kimi Şirvanşahlarm
da dövlotin paytaxtı Yozidiyyonin (Şamaxının) otrafına möhkom daş divarlar
çokdirmolorino, domir qapilar qoydurmalarina sobob oldu. Bununla belo,
Solcuqilor Conubi Qafqaza olan hiicumlanna ara vermirdibr. 1054/55 ildo Tobrizin mühasirosindon sonra Rovvadi
hökmdarı Vohsudan Solcuqi sultani
Toğrul boyin hakimiyyotini tanidi, adina xütbo oxunmasını omr etdi, sultana
qiym,otli hodiyyolor göndordi. E b homin
il Şoddadi hökmdarı Şavur da Solcuqi
tobooliyini qobul etdi. Hotta bizanslilarla döyüşmok üçiin sultanın ixtiyarına
böyük qoşun verdi. Bundan sonra Şoddadilor Solcuq sultanlarımn müttofıqino,

Mis çıraq. 1112 osrlor. Qobolo.
Azorbaycan Tarixi Muzeyi.

onların bölgodo yürütdükbri siyasotin
aparıcılarına çevrildibr. Bununla yanaşı,
Şoddadilor yaranmış voziyyotdon torpaq
larını genişləndirmok üçün do istifado
etdilor. Solcuqilor Gürcüstana hücum etdikdo, Şoddadi Şavur Cofori əmirlorinin
Tiflisədək Kür çayı boyunca yerbşon qalalarım olo keçirmoyo cohd göstordi.
1053-64 illordo bu Şoddadi hökmdarının
qoşunları iiç dofo Şirvana hücum edib,
böyük qonimot oldo etdilor.
1060-63 illordo Toğrul boyin başçılığı ilo Rovvadilorin tabeliyindo olan şohorloro (Tobriz, Xoy, Solmas, Urmiya vo
b.) hücumlar oldu. Solcuqilor zor gücüno
hakimiyyotlorinin tanınmasına vo vergilorin ödənilmosinə nail oldular. Yeni
Solcuq sultani Alp Arslan [1063-72]
Azorbaycandakı feodal mülklorin Solcuqilorin vassalı olan sahiblori üzorindo tosir gücünü artırmaq üçün Conubi Qafqa
za yürüş etdi. 1066 ildon başlayaraq
oğuzların Şirvan orazisino hücumları
başladı. Şirvanşah I Foribürz [1063-96]

Şoddadi Fozl kimi sultan Alp Arslana öz
xidmətini toklif etdi vo ovozindo onun
himayoçiliyi üçün tominat aldı. Şirvan
Solcuqibrdon vassal asılılığa diişso do
zoifləmədi, oksino 11 osrin sonunda Şirvanda siyasi yüksoliş başlandı, 12 osrdo
iso Şirvanşahlar dövloti artıq özünün çiçoklonmo dövrüno qodom qoydu.
Rovvadi hakimlori iso rosmi olaraq
Solcuqilorin ali hakimiyyotini tanısalar
da imkan düşon kiıni bu asılılıqdan azad
olmağa cohd göstorirdilor. 1065 ildo Alp
Arslan Rovvadi hökmdarı Momlanı
hakimiyyotdon konar etdi, solcuq omirlorindon biri Tobrizo hakim toyin olundu.
Bebliklə, toqribon bir osr hakimiyyotdo
qa1 ış Rovvadilor sülalosi siyasi hakimi ətdon uzaqlaşdırıldı. Bölgodo Solcuqil ı on yaxm müttəfıqi kimi ad çıxarmı əddadilor sülabsinə do 1075 ildo son
qo
idu. Solcuq sultani Məlikşahın
[К
92] oğlu, sonralar böyük solcuq
su;
ıı olmuş Mohommod Tapar
[1 : 18] Goncodo Azorbaycan vo Arran
kimi kiıııi foaliyyoto başladı.
'8 ildo hakimiyyoto golon Bizans
in
toru IV Diogen oğuzlarm horokoı
qarşısım almaq, onları mühüm
str
montoqobrdon mohrum etmok
m.
>dilo horbi kampaniyaya başladı.
Bl
:ampaniyanın son morhobsində
A/ ■oaycanı tutmaq planlaşdırılmışdı.
L,
bizanslıları qabaqlayan Sultan
A1
slan Manzıkert (Manazkert, M a
la/ d) yaxınlığında onlarla üzloşdi.
10 il avqustun 26-da burada baş veron
qaı döyüş Bizansın moğlubiyyoti ilo
b,
atdı. Şorq-Qorb orta osrlor tarix
mühüm morholo olan Molazgord
vı<: nasının noticosi Ön Asiyanın
sı
oritosini yenidon doyişdi. Böyük
S ■ '
.ultanları Orta Asiyadan Aralıq
do:
ч1ок, Conubi Qafqazdan İran
к
ıodok olan geniş torpaqların
sa
ino çevrildibr.
Arslandan sonra hakimiyyoto
go;
ultan Molikşahın dövründo, den
ki, bütün Azorbaycan torpaqlai
da daxil edildiyi Solcuq-Oğuz
im
lyasinin horbi-siyasi qüdroti on
yiii *k zirvoyo çatdı. Azorbaycanm aynvilayotbri sultanm toyin etdiyi
solcuq omirlori torofindon idaro edilmoyo
başlandı. Yalnız Şirvanşah Foribürzün
siyasi çevikliyi Solcuqibrdon vassal asililiqda olan Şirvanın dövlotçiliyini saxlaya bildi. Şoddadilor sülalosi nümayondolorinin Goncodoki hakimiyyotino son
qoyulduqdan sonra Solcuqilorin bu şohordo qalan omiri Savtokin onu otraf

yerlori tabelikdo vo nozarotdo saxlamaq
üçiin osas bazaya çevirdi. Şoddadilor
dövbtino monsub, “ naxçıvanşah” titullu
omir Əbu Dulofin idaro etdiyi Naxçivan
da bu vaxtdan etibaron solcuq omirinin
tabeliyino keçdi. Yalmz Ani vo Dobildo
(Dvindo) Şoddadilor sülalosino monsub
omiıiər uzun müddot Solcuqilorin vassali oldular.
Böyük Solcuq imperiyasi və Azərbaycan (12-13 əsrin 1-ci riibü). Iraq Sdlcuq
sultanhğı. Böyük Solcuq sultanlarmin

Solcuq döyüşçüsünün fiquru. 12 osr.
Metropoliten muzeyi. Nyu-York.

Molikşahdan sonraki hakimiyyotlori
dövriindo (1092-1157) Solcuq imreriyasının tonozziilii baş verdi. Parçalanma
noticosindo imperiya biri digorindon asih olmayan dövlətbrə ayrıldı. İmperiyanin osas torpaqlan olan Iraq, Xorasan
vo Conubi Qafqazda ali sultan taxt-taci
uğrunda mübarizo başlandı. 1094 ildo
Molikşahın böyük oğlu Börküyarıq
[1094-1105] sultan elan edildi. Digor oğlanları Mohommod Tapar Azorbaycan,
ol-Coziro vo Diyarbokirin, Soncor iso
Xorasanın moliki oldular. Lakin sülalodaxili mübarizo bununla qurtarmadı.
Börküyarığın vofatından sonra soltonot

taxtına çıxmış Mohommod Tapar oğlu
Mahmudu varis elan etdi. Mohommodin vofatı hakimiyyot uğrunda mübarizəni daha da şiddotlondirdi. Bu
mübarizodə Mohommodin qardaşı Son
cor Müizoddin qalib golib ali sultan
[11 18-57] oldu. O, Mahmııdu öz varisi
elan etdi. Ona Xorasandan Anadoluya
vo Suriyayadok olan torpaqlar, о
cümlodon Azorbaycan iqta kimi verildi.
1118 ildo morkozi Homodan olan İraq
Solcuq sultanlığı yarandi, Mahmud
onun ilk hökmdarı [1117-31] oldu.
1121 ildo gürcü qoşunları müttofiqlori qıpçaqlarla birlikdo Mahmudun hakimiyyoti altmda olan Azorbaycan torpaqlarina hiicum etdilor. Mahmudun
Arran vo Naxçıvanm hakimi olan kiçik
qardaşı omir Toğrulun başçılıq etdiyi
qoşunun Tiflis yaxınlığındakı moğlubiyyoti burada müsolmanların 500 illik ha
kimiyyotino son qoydu. Əvvol Mahmu
dun sultanlıq hüquqlarını tanımaq istomoyon vo uğursuz döyüşdon sonra
Goncoyo çokilon Toğrul. nohayot. qardaşına sodaqot andı içmoli oldu.
Solcuqilor arasında sülalodaxili çokişmolordon istifado edon gürcülor elo
həmin il Şirvana hiicum etdilor. Hob 11
osrin başlanğıcında bir qızını - Taman,
Şirvanşah Əfridunun oğlu III Monuçehro, о birini iso Bizansa oro veron gürcü
hökmdarı David yaratdığı qohumluq
olaqolorindon Solcuqiloro qarşı mübarizodo istifado etmok istoyirdi. Lakin Şirvanşahın türkloro daha çox meyil göstormosi, qohumluq olaqolori vo ittifaqa
roğmon, gürcülorin Solcuqibrdon asililiqda olan Şirvanşahlara qarşı viranedici hücumlarına sobob oldu. Gürcübr
öz müttəfıqbri qıpçaqlarla birlikdo Şirvanin bir sıra şohorlorini, о ciimbdon
Şamaxını talayıb çapdılar.
1123 ildo sultan Mahmud Şirvanşahın gürcüloro qarşı foaliyyotsizliyindon
şikayot edon Şirvan omirlorinin xahişib
Şirvana hiicum etdi. Döyüşün aqibotini
gürcülorlo müttofiqlori qıpçaqlar arasında baş veron münaqişo holl etdi. Qalib
hesab edibn sultan Şirvanda hakimiy
yotini möhkomlətdikdən sonra Homodana qayıtdı.
Solcuq qoşununun Şirvandan getmosi gürcübrin yeni hücumları, şohor vo
qalaların yeni işğalı ilo noticoləndi. Yal
mz 1125 ilin ovvolindo gürcü hökmdarı
Davidin qofil ölümü gürcii hücumlarına
son qoydu. Şirvanm Solcuqibrdon vas
sal asılılığı iso ödonilon vergilordon olavo
Şirvanşahların adlarına kosilmiş sikko-

brdə Səlcuq sultanlannın adlarmın zəı b
olunması ilo ifadə edildi.
12 əsrin 30-cu illərində İraq sultanlığının taxtı üstiində mübarizə qızışdı.
Bu dövrdə hadisələrin gedişində Abbasilərin hakimiyyətinin ilk illərindən genişlənən dini-siyasi hərəkatların ardıcılları, xüsusilə ismaililər mühüm rol oynayırdılar. İmamın zühuru ilə ədalətin
bərqərar olacağına inanan, özlərinin
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q
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si dini-fəlsəfi tolimini yaradan ismamövcud ziddiyyətlərin koskinbşbir dövrdə meydana çıxan şiə təriпэ mənsub idilər. Səlcuqilərin gizli
f
,'yyət göstərən vo terrordan geniş ist üə edən ismaililərə qarşı qəli mübari2 “ atabəy” titulunu ilk qazanmış, əs1 Tusdan olan məşhur səlcuq vəziri
\ ımülmülkün qətlindən sonra kəskin!.
Səlcuqi hökmdarları ismaililərin
1 0 ildə Qəzvindən şərqdə yerləşən Əbnt ! qalasını əb keçirərək müstəqil dövbt
yarada bilmiş başçıları Həsən əs-Sabbahı
V ' onun ardıcıllarını “ kafir” elan etdibr.
İsı -.ailibrin regiondakı hadisəbrdə fəal
i
ıkı da bundan sonra başladı.
izdrbaycatı Atabəyləri dövləti. 1135
i' Məsudun Marağadakı dtişərgəsindo
">əl-Müstərşid, 1138 ildə isə İsfa1 : a sabiq xəlifə эг-Rəşid ismailibr təı ı uən qətb yetiı ildi. Dövriin bir çox
ı
fləri hər iki xəlifənin öldürülməy..., j Səlcuqibrin də əli olduğunu qeyd
. Hadisəbrin bu gedişi təkcə İraq
lığında deyil, bütün Səlcuqibr
(
i ərazisində dərinləşən tonəzzülü
!də çatdırdı; yeni tipli dövbt birli ri yaranmağa başladı. Bu dövlətb]
aradıcıları Səlcuq sultanlarının sab'. köbbri (məmlükbr) idibr. Homin
a : . nlar, adəton Solcuqi şahzadələrinin
“ aiabəy” titullu tərbiyəçibri olurdular.
Zaman keçdikcə atabəybr gücbndibr
və qəyyumluq etdikbri şəxslərin yalnız
adda başçılıq etdikbri dövbtbrin taleyini müəyyonləşdirən faktiki hökmdarlara
çevrildibr. Sultanlar isə hakimiyyətin
yalnız zahiri əlamətlərini mühafızə etmişdilər; onların adları sikkəbr üzərindo zərb edilir, cümə xütbəbrində çəkilir-

di. 1122 ildə Mosul Atabəybri - Zəngibr beb bir dövbt yarada bildibr. Ataboybrin ikinci dövbtinin təməlini isə
1136 ildə Azorbaycanda Sultan II Toğrulun oğlu Arslanşahın atabəyi Şəmsoddin Eldəniz qoydu. Sultan Mahmudun
dövründo Dərbənd bazarından alınmış
qıpçaq qullarından olan Eldəniz, sultanlığm paytaxtı Həmədana gətirilmiş,
orada sultanın vəziri Əbu Həmid Ə li əsSumayramiyə satılmışdı (Mirxond, 13
əsr). 1122 ildə ismaililərin öldürdüyü həmin vəzirin əmlakı sultan tərəfindən
müsadirə edildikdə, Eldoniz də onun
xidmotino keçmişdi. Zirəkliyi vo fərasəti
ib seçibn Eldəniz az müddotdo yalnız
inanılmış adamlara həvab olunan sul
tan mətbəxinin başçısı vəzifəsinədək
yüksəlmişdi. Sultan II Toğrulun dövründə onun şəxsi məmlükbri sırasına
Sədrəddin Əli əl-Hüseyni.
Əxbar əd-dövlət əs-Səlcuqiyyə.
37-ci fəsil
... Sultan Arslan şah ibn Toğrulun
yalnız adı hökmdar idi, atabəy
Eldənizin isə özü əmrlər verir, iqta
torpaqları paylayır, xəzinələri sərəncamında saxlayır, onları ölkənin
istənilən yerinə köçürürdü. Sultan
isə onunla bu məsələlər barədə münaqişəyə girə bilmirdi; atabəy Eldənizin idarə işlərindəki özbaşınalığından, əmrlər verməsindən və istədiyi
adamlara iqta paylamasından bəzən onun ürəyi sıxılırdı.
keçiribn Şəmsoddin Eldəniz sultanın
həyat yoldaşı Möminə xatunun xüsusi
hörmətini qazanmışdı. Bu qadının dəyərli tövsiyəbrini nəzərə alan Eldoniz
heç vaxt saray fıtnə-fəsadlarına uymamış. hökmdarına daim sədaqətli olmuş,
buna görə do əmir rütbəsinədək yiiksolə
bilmişdi. Məhz bu zaman о, II Toğrulun
azyaşlı oğlu Arslanşahın atabəyi təyin
edilmişdi. II Toğrulun ölümündən sonra
hakimiyyotə keçmiş yeni sultan Məsud
Eldənizi mərhum sultanın dul qalmış arvadı Möminə xatunla evbndirdi. Arranın bir iqta kimi Şəmsəddinə verilməsi
də həmin vaxta aiddir. 1127/28 ildən Arranın əsas şəhəri Gəncə, ebcə də Naxçi
van və bir çox başqa torpaqlar sultan
Məsudun atabəyi Qara Sunqurun idarəsində idi. Hakimiyyətdə olan sultanın
atabəyi kimi böyük nüfuz sahibi olan
əmir Qara Sunqur mühüm iqtisadi və
strateji əhəmiyyətə malik Gonco şəhə-

rində iqamətgah qurduğu tiçün Şomsəddin Eldəniz ovvəlki qüdrətini itirən Bərdədə qərarlaşmışdı. Abbasi xəlifəbrinin
qızışdırdığı solcuq əmirbrinin bir-biri ib
düşmonçilik edən qrupları arasında hakimiyyət uğrunda gedən vuruşmalar zamanı o, əsasən, müşahidəçi mövqeyində
duraraq, əlverişli məqam gözbyirdi. Bu
dövrdə sultan Məsud tərəfındən hüquqları məhdudlaşdırılan vilayət əmirbri
ırıərkozi hakimiyyətə qarşı açıq miibarizəyə başladılar. Müxalifətə Qara Sun
qur başçılıq edirdi. Soltənət iddiasında
olan səlcuq şahzadəbri SəJcuqşah və
Davud da onu müdafiə edirdibr. Həmodana gəbn Qara Sunqur Davudun varis
elan edilməsinə, sultanın əvvəlki vəzirinin edamına, öz adamının vozir təyin
edilməsinə nail oldu. Çox keçmədən, vəlbhd Davud ismailibr, Pars vilayotini
tutmuş Səlcuqşah isə həmin vilayətin əvvolki əmiri Boz Apa tərəfındən öldiirüldübr. Lakin Gəncədo baş verən zəlzəb
zamanı aibsinin həlak olması Qara Sun
qurun mübarizə meydanından çəkilməsinə, onun Gəncəyə qayıtmasına səbəb
oldu. Dövrün qaynaqları 1139 ildəGəncodo və ətrafında baş vermiş dohşətli zəlzələ nəticəsində kənd və qalaların yerb
yeksan olması, təkcə Goncədə 230 min
insanın qırılması barodə məlumat verir.
Zəlzəbdən istifadə edən gürcü hökmdarı
Demetre [1125-56] qoşunu ib şəhərə
yürüş etdi və Mxitar Qoşun sözbrinə göгэ, gürcübr “ xalqa zəlzəbdən böyük bəla gətirdibr” . Məhz bu hücum zamanı
gürcübr həb 1063 ildə, səlcuqibrin
hücumları dövründə, şəhər divarlarına

Mis dirhəm.
Şəmsəddin
Eldoniz

[1136 75].

qoyulmuş “ dəmirçi İbrahim Osman ibn
Anqaveyhin” düzəltdiyi məşhur Gəncə
darvazasını da horbi qənimət kimi
apardılar (hazırda Kutaisi yaxınlığında Gelati monastırında saxlanılır).
Şəhərin bərpasına başlayan, lakin 1141
ildə vəfat edən Qara Sunqurun vəsiyyətino görə, əmir Çavlı Azərbaycan və
Arranın hakimi olur. Dövriin mürəkkəb
siyasi şəraiti əmir Çavlını gah onu vəzifəsində təsdiq edon sultan Məsudu,
gah da Qara Sunqurdan sonra müxa-
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lifoto başçılıq edən Fars hakimi əmir
Boz Apanı dostoklomoyo sövq etdi. Son
moqamda müxalifoto qoşulan omir
Çavlı 1146 ildo Zoncanda qofbton volat
etdi. Sultan Mosud ovvollor iqta hüquqııııda Xalxala vo Azorbaycanm bir hissosino sahib olan əmir Foxroddin Toğan
Yüroko Arranı da hodiyyo etdi. Lakin
sultanın bu addımı da müxalifoto qoşulmıış Toğaıı Yüroyi ona yaxınlaşdırmadı.
Bordodo qaldığı bu illər orzində Şomsoddin Eldoniz omirbrin çəkişmosino
qarışmamaqla fürsot gözbyirdi. Əmir
Çavlının ölümündən sonrakı qarışıqlıq
zamanı o, gözlodiyi məqamın yetişdiyini
başa düşdü. Mirxondım vo Həsən boy
Rumlunun məlumatına göro, Şomsoddin bıı dövrdə Şirvanı da bir süzeren ki
mi öz hakimiyyotino tabe cdo bilmişdi.
Moııbobrin yazdığına görə, sultan Mosııdun tapşırığı ib o, Arrana qoşun yeritmiş, sonra Şirvanı, ociimlodon Bakını

əb keçirmişdi. Əmir Çavlının ölümündən istifadə edon Şəmsəddin Naxçivan
vilayotini do öz mülklorinə birləşdirmiş,
iqamətgahını Bordədon Naxçıvana köçürmüş vo beloliklə, Arranın böyıik hissəsino sahib olmuşdu. Lakin Arranın
osas şohəri Gəncə və onuıı ətrafları Toğan Yürəyiıı əliııdə idi. 1147 ildo Sultan
Mosudun vozi’ri Xass bəyin silahlı
mühafızoçisi Gənco yaxınlığında Toğan
Yüroyi qotlo yetirdi. Azorbaycan vo Arranın idarosi Xass boyo hovalo olundu.
Öz siyasi roqiblorini bir-bir aradan
götüron Sultan Mosudun bu horokoti bir
çox vilayot hakimlorinin, о cümlodon
Şomsoddin Eldonizin narazılığına sobob
oldu. Xass boyin vozifodon uzaqlaşdırılması ib ara çokişmolori bir qodor songidi. 1148 il hadisobri ilo olaqodar Şomsoddin Eldonizin adi monbolordo artiq
“ Gonco vo Arranin” sahibi kimi do çokilir. Alban müollifi Mxitar Qoşun yazdiğına göro, о, “ qüdrotli hökmdara çevril-

di, bütün ozomotli hakimlori ozərok, çoxlarını özüno tabe etdi, üsyan etmiş
türkmanların başçılarını tamamilo darmadağın etdi. Arran ölkosindo başlanmış hoyocanların qarşısını aldı” .
1153 ildo yeni solcuq sultani Mohommodin hakimiyyoto golmosi ib taxt-tac
üçün tohliikoli sayilan vozir Xass boy
edam edildi; osas şohori Naxçivan olan
Azorbaycan ataboybri dövloti Arranin
xeyli hissosini özündo birloşdirdi.
Sultanlığın işlorinə qarışmadan Naxçıvandakı iqamotgahında qalan vo yalnız öz mülklorindo omin-amanlığın borqorar olmasına çalışan Şomsoddin Eldoniz yenidon xolifo, sultan vo omirlor arasında songimoyon qanlı hakimiyyot çokişmolorino qoşuldu. Əvvol Rey, sonra
Naxçivan yaxınlığında baş veron vuruşmalarda sultan qoşunlarına moğlub
olan Şomsoddin Eldoniz Naxçıvanı vo
demok olar, bütün Arranı tutmuş sultandan ofv olunmasım xahiş etdi. Sultan
Mohommodin razılığı ilo ataboy Şomsoddin Eldoniz Arran hakimi, Marağa
sahibi Arslan Ара ibn Ağsunqur ol-Əhmodili iso Azorbaycan hakimi tosdiq
edildi.
1161 ildo İraq solcuq sultani Süleymanşahın taxtdan salınmasından sonra
Eldonizin himayosindo olan vo onun bilavasito kömoyilo hakimiyyoto golon
Arslanşahın sultan elan edilmosi ib
Azorbaycan Ataboybri dövloti tarixindo
yeni morholo açıldı. Bu vaxtadok feodal

Saxsı dolça. 12 osr. I Hondovan.
Azərbaycan Tarixi Muzeyi.

hakimi kimi yalmz Azorbaycan vo Arranin miioyyon hissosino sahiblik edon
Azorbaycan ataboyi “ böyük ataboy” titulu almış Şomsoddin Eldonizin nüfuzu
sayosində bütün İraq sultanlığının hoqi-

qi başçısına çevrildi. İraq solcuq sultani
Arslanşahın iqamətgahı olan Homodan
Azorbaycan ataboybri dövlotino başçılıq edon Şomsoddin Eldonizin osas şohori, dövbtin paytaxti oldu. Bu zamandan
etibaron özünomoxsus diarxiyamn (ikihakimiyyotliliyin) yaradıcısına çevrilon
Azorbaycan ataboybri dövbtinin başçısı qoşunlara özü rəhborlik etmiş, dövlot
vosaitbri üzorindo nozaroti öz əlindo
comloşdirmiş, vassallarının gerçok süzereni olmuşdu. Daşıdığı “ molik” titulu
ataboy hakimiyyotinin irsi olduğunu bildirirdi. Azorbaycan ataboybri dövlotinin başçısı öz adına pul kosilmosi, xolifo
vo sultandan sonra adının xütbobrdo çokilmosi haqqmı da əldo edo bilmişdi. Ali
h ıkimiyyot -sultanın admdan foaliyyot
göstormok imkanı qazanmış Şomsoddin
I doniz Azorbaycan ataboybri dövlətiı sorhodlərini genişlondirməyə nail olı şdu. 1161 ildo olo keçirilon Rey iqta
1 ıi Şomsoddin Eldonizin Rey hakimi
ncın qızına evlonmiş böyiik oğlu Mo1 jiməd Cahan Pohlovana verildi. Qum
\ Qozvin sultan mülkbrino birloşdiril1162 ildo Mohommod ibn Ağquşun
id::ro etdiyi Ərdobil vilayotinin orazisi
с:
olo keçirilorok, Cahan Pohbvanm
l lilklorino qatıldı. Homin il Fars hakimi
s ikandan vo ataboydon vassal asılılığını
qobul edorok, onlarin adina pul kosdircii. 1163 ildo Nişapur, Qumis vo Mazand; an vilayotlorinin hakimi Müoyyid Ay
A pa, 1167 ildo Mosul ataboyi Qütboddin Modud, 1168 ildo Kirman ataboyi II
ı .lanşah, Xuzistan hakimi Şimlo Eldon brdon asılı voziyyoto düşdiilor.
Bu dövrdo Şirvanşahlar sarayında
d HI Monuçehrin oğlanları arasında
. nivyot uğrunda mübarizo gedirdi.
1' miibarizoyo Monuçehrin arvadi,
g; ü hökmdarının qizi Tamar da qoş
uşdu. Siyasi çokişmodə kiçik oğluI
stünlük veron Tamar Şirvam Gürcı na birloşdirmok üçün hotta qıpçaqla kömoyindon do istifado etmoyo çalı Lakin Şomsoddin Eldonizin işo qarı- ;vsı, gürcii hökmdarı III Georginin
[1 i 6—84] hiicumlarım dofetmosi Şirvan
taxü üstündo gedon mübarizoyo son
qoydu. III Monuçehrin böyük oğlu I
Axsitan [1160-96/97] şirvanşah oldu.
Tamar Şirvanı tork edorok Gürcüstana
qayıtdı. Şirvanda iso hakimiyyoto golon
I Axsitan atasının siyasotini davam etdirdi. Onun Solcuqibrdon olan asılılığını zorb etdirdiyi sikkolorin bir üziindo
özünün, digor üzündo iso Sultan Arslanşahın vo ya III Toğrulun adlarının hokk

edilmosi do göstorir. 12 osr tarixçisi Sodroddiıı ol-Hüseyninin molumatına göro,
Azorbaycan ataboybri dövlotini idaro
edon Eldonizin mülkbri “ Tiflis qapılarından Mokranadok» uzanırdı. iraq sultanlığının hoqiqi başçısına çevrilmiş
Şomsoddinin oğulları Cahan Pohlovan
sultanın hacibi, Qizil Arslan iso baş komandan vozifolorino toyin olundular.
Monqol hücumlarınadok dövlotin
qorbdo osas roqibi onunla daim miinaqişodo olan giircü hökmdarları idi. 1161
ilin avqustunda çar I I I Georginin başçıhq etdiyi gürcü qoşunları homin dövrdo
Arranin torkibindo, Eldonizlorin tabeliyindo olan Ani, az sonra iso Dvin şohorbrini qarot vo talan edib, ohalisini
osir aldılar. Çox keçmomiş Gonco do bu
cür müdaxilo vo talana moruz qaldi.

hücumla dof edildi. Azorbaycan ataboy
bri dövbtinin şorq sorhodbri iso tez-tez
Xarozmşah qoşunlarının hücumlarına
moruz qalırdı.
1175 ilin noyabrinda Azorbaycan
Ataboybri dövbtinin yaradıcısı Şomsoddin Eldonizin arvadi, sultan Arslanşahın
anası Mömino xatun Naxçıvanda vofat
etdi. Dövlotin toşokkül vo ilkin inkişaf
morholosindo mühüm rol oynayan, siya
si hoyatinda foal iştirak edon bu qadin
İraq sultanlığının başçısı olmuş böyük
oğlu Sultan Arslanşahla Ataboy Şomsoddin arasinda normal miinasibotlorin
yaranmasina nail ola bilmiş, beloliklo,
ara iğtişaşlarına yol vermomişdi. Mohz
onun diplomatik soyi noticosindo Şomsoddin Eldoniz, oslindo, bütün sultanliğın gerçok sahibino çevrilmişdi. Bu vaxt-

Əlincəqala. Qərb qapısının Ьофа lavihəsi.

Ataboy Eldonizin Xilat, Ərzon or-Rum
vo başqa yerbrin hakimlori vo omirlori
ib birlikdo yaratdığı biıioşmiş qiivvolor
Gürcüstana hiicum edorok, uzun siiron
horbi omoliyyata başladılar. Gürcülor
moğlub edildibr. Solcuqilorin vassah ki
mi hob do Şoddadilor siilalosino monsub
omirlor torofindon idaro olunan Ani
1164 ilin aprelindo yenidon gürcülorin
hiicum vo qarotino moruz qalsa da, ho
min ilin sonunda azad edildi. Şomsoddin
Eldoniz Anini Şoddadilordon olan omir
Şahonşahın [1164-74] ixtiyarina verdi.
Gürcü qoşunlarının Gonco (1166), Ani,
Naxçivan (1174) vo başqa yerloro yeni
hücumları 1175 ildo Ataboy Eldonizin,
Sultan Arslanşahm, Xilat vo Diyarbokir
hakimlorinin Cahan Pohbvanm başçılıq
etdiyi birbşmiş qoştınları torofindon oks-

dan başlayaraq, orinin iqamotgahmin,
osason, sultanlığın paytaxti Homodana
köçırıosino baxmayaraq, Mömino xatun
ömrünün sonunadok Naxçıvanda yaşamışdı. Onun vofatindan sonra Şomsoddin Eldoniz öz sevimli qadinmin şoroFınə
Naxçivan şohorində moqboro tikdirmoyo
başlamışdı. Moqboronin tikintisini oğlu
Cahan Pohlovan 1186 ildo başa çatdırmışdır. Mömino xatıınun vofatindan bir
ay sonra zomanosinin böyük siyasi xadimi olan Şomsoddin Eldoniz özü do ömrünü başa vurdu. Homodani tork edorok
Naxçıvana golon, dövlot xozinosini
(Əlinco qalasında saxlanirdi) vo taxt-tacin omlakini, ebco do bütün qoşunları öz
nozaroti altina alan Mohommod Cahan
Pohlovan [1175-86] Azorbaycan ataboy
bri dövlotinin ikinci ataboyi oldu. Döv-

lotin tarixində mahir siyasətçi vo görkomli dövlət xadimi kimi özünomoxsus
yer tutmuş Cahan Pohlovanin öz atası
kimi sultanlığın faktiki hakimiyyotini
olo ala bilocəyindon ehtiyat edon İraq
omirlori Sultan Arslanşahı ona qarşı
Sədrəddin Əli əl-Hüseyni.
Əxbar əd-dövlət əs-Səlcuqiyyə.
39-cu fəsil
Atabəy Eldənizin ölüm xəbəri onun
oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvana
gəlib çatarkən o, haciblər əmiri vəzifəsində sultan qulluğunda idi və
onun işlərini idarə edirdi. О, sultandan ehtiyat etdiyi üçün ata minib
Azarbaycana yola düşdü, orada öz
atasının yerini tutdu. O, xəzinə
əmlakını ələ keçirdi, atlı və piyada
qoşunlar topladı və öz yerində qalmaqla hadisələrin gedişini və onun
hüquqlarına dair sultanın qərarını
gözləməyə başladı.

sus sistemini - məmlük elitasini yaratmışdı. Onun ölümündon 30 il sonra da
bu elita ictimai-siyasi hadisolordo apanci rol oynayırdı. Cahan Pohlovanin inzibatçılıq qabiliyyoti vo tolobkaıiığı sa
yosindo dövlot idaroçilik sisteminin hor
sahosindo möhkom qayda-qanun yaranmışdı. Hakimiyyotdo oldıığu 10 il
müddotindo dövlot heç bir xarici miidaxiloyo moruz qalmadi. Miitomadi olaraq
Azorbaycana hiicum edon gürcülərlo
sülh bağlanmış, tohlükoli şorq qonşusu
Xarozmşahlarla vo Xilafotlo dostluq
miinasibotlori yaradılmışdı. Ən böyiik
uğurlardan biri Ağsunqurilorin olindo
olan Tobrizin alınması idi.
Dövrün monbolorindo Cahan Pohlo
vanin dörd oğlu vo bir neço qızının olduğu haqqinda molumat var. Öz sağlığında o, türk qızı Qüteybo xatundan
olan oğlu Əbu Bokri Azorbaycana vo
Arrana hakim qoymuş, qardaşı Qızıl
Arslanı onun ataboyi etmişdi. Rey, Isfa
han vo İraqın qalan hissolorini Rey hakiminin qızı Inane xatundan olaıı oğhınları Qutluq İnanc Mahmud vo Əmir

qaldırmağa çalışırdılar. Lakin Azor
baycana hücumu planlaşdırsa da, bunu
hoyata keçiro bilmoyon sultan, qardaşı
Cahaıı Pohlovanla barışır, sultanlığın
idarosini ona tapşırır vo çox keçmodon
vofat edir. Calıan Pohlovan Arslanşahın
7 yaşlı oğlu 111 Toğrulu [1176-94] sultanlıq taxtına oturdaraq, özü do onun
ataboyi olur. Dövlot hakimiyyoti oslindo
Cahan Pohlovanin olino keçir. Haki
Mis dirhəm. Ataboy Qızıl Arslan
miyyotinin ilk dövründon Cahan Pohlo
[1186-91].
van onıın tabeliyindon çıxmağa cohd
göstoron Xuzistan hakimi omir Aydoğ- Əmiran Ömor üçiin nozordo tutmuş, Hodu Şimlonin çıxışını yatırdır. Ona tabe modan vilayotini konizdon olan oğlu Özolan hakimlordon vo vassallardan heç
boyo vermişdi. Cahan Pohlovanin arvabiri Azorbaycan ataboyi Cahan Pohlo dı Zahido xatun orinin ölümündon
vanin omoli olaraq sultanlığın biitiin iş- ( 1186) soııra Naxçıvaııda yaşamış, Eldonizlorin xozinosi yerloşon Əlinco qalasılorini idaro etmosino etiraz edo bilmirdi,
çünki о dövr müolliflərinin (Sodroddin
nın sahibi olmuşdur. İlk atabəy Şomsodol-Hüseyni, İbn ol-Əsir vo başqaları) di din Eldonizin dövründon ataboyloro ta
li ilo desok, “ bütün hakimlor Pohlovan- be torpaqlardyn golon biitiin golirlor bu
dan qorxurdular” . Qardaşı Qızıl Arsla- xozinodo saxlanırdı. Cahan Pohlovanin
m Azorbaycana vo Arrana canişin toyin Zahido xatundan olaıı qızı Colaliyyo
sonradan Naxçivan hakimi olmuşdur.
edon Cahan Pohlovan onu Naxçıvanda
qoyaraq, özü Homodandaki sultan sa- Eldonizlor dövlotinin xarici siyasi mövqelorini möhkoınlotmoyə nail olmuş
rayinda qaldi, morkozi hakimiyyotin
möhkomlondirilmosi üçün miihiim tod- tocrüboli siyasotçi Cahan Pohlovan bu
birlor gördii. Cahan Pohlovanin dövrün- yolla oğlanları arasmda golocokdo ola
bilocok daxili çokişmolərin qarşısım aldon başlayaraq Azorbaycan ata boylori
dövlətinin idaro edilmosi moqsodilo, baş- mağa çalışmışdır. Müasiri - tarixçi İbn
da vozir olmaqla, ali idaro (divan ol-alo) ol-Əsir onun haqqında yazırdı: “ 0, xoştoşkil edilmişdi. Cahan Pohlovan 70-o xasiyyotli, odalotli, müdrik vo sobirli
yaxın şoxsi momlükünii on miihiim döv- hökmdar idi. Onun hakimiyyoti dövrünlot vozifolorino toyin etmiş, onlarm kö- do ölkolor sülh şoraitindo, roiyyot iso
moyi ilo dövlot idaroçiliyinin öziinomox- omin-amanlıqda yaşayırdı” . Cahan

Pohlovanin ölümündon sonra oııun vosiyyoti ilo lıakimiyyoto golon qardaşı
Müzofforəddin Osman ibn Eldoniz Qızıl
Arslanın [1186-91] siyasi hadisolorlo
zongin hökmdarlığı dövriindo Azorbay
can ataboylori dövlotindo morkozi hakimiyyoto qarşı çıxışlar baş verdi. Cahan
Pohlovanin bütün sabiq momliiklori Qızıl Arslanın torofındo olsalar da, formal
olaraq sultan titulu daşıyan III Toğrul,
Pohlovanin arvadı İnanc xatun vo bir si
ra müxalif omirlor Homodana golorok,
dövlotin idarosini iizorino götüron yeni
ataboyo qarşı çıxdılar. 1187 ildo Homodan yaxınlığında müxalif qiivvolorlo bir
neço'gün davam edoıı döyüşdoıı sonra
ataboy qoşunları geı i çokildi. Lakin roqib cobhosindo ziddiyyotlor songimirdi.
Xolifo on-Nasirin kömoyindon istifado
edon Qizil Arslan 1188 ilin martinda
tontono ilo III Toğrulun qoyub getdiyi
Homodan şohorino daxil oldu, xolifo formam ilo miistoqil hökmdar elan edildi.
Öz müxalifi, qardaşı arvadı inanc xatuna evlonmoklo onunla vo qardaşı oğlanlari ilo barışığa nail olan Qizil Arslan,
çox çokmodon, Homodan yaxınlığında
baş veron son döyüşdo Sultan III Toğrulun qoşunlarını moğlub etdi, özünii iso
oliqandalli Naxçivan yaxınlığındakı
Qohrom qalasına saldirdi. Mohz bu
dövrdo İsfahan, Rey vo başqa şohərlərdə
ataboyin torofdarlan ilo oleyhdarlari
arasmda baş veron toqquşmalara bax
mayaraq, Qizil Arslan İraq sultanlığınm
miitloq hakimi ola bildi. Azorbaycan,
Arran, Homodan, isfahan. Rey vilayotlorino, onlara bitişik oraziloro sahiblik
etdi; Fars vo Xuzistan hakimlori vassal
Sədrəddin Əli əl-Hüseyni.
Əxbar əd-dövlət əs-Səlcuqiyyə.
39-cu fəsil
Atabəy Pəhləvan öz oğlu Əbu Bəkri
Azarbaycan va Arramn hakimi tayin
edib onun tərbiyəsini əmisi Müzəffərəddin Qızıl Arslana tapşırmışdı.
Reyi, İsfahanı və İraqın qalan yerlərini o, öz oğlanları İnanc Mahmud
və Əmir Əmiran Ömər üçün ayırmış,
Həmədanı isə Özbəyə vermişdi.
kimi ona tabe oldu. Holo Şomsoddin El
doniz dövründo Solcuqilorin süzerenliyiııi
qobııl edon şirvanşah I Axsitan ataboy
Qızıl Arslanın hakimiyyotinin ilk ilindo
onun torpaqlanna hiicum etdi. Əks hücuma keçon Qizil Arslan Şirvanşah qoşununu ölkonin ikinci paytaxti Bakiyadok

toqib etdi. Bundan sonra o, Şamaxını
tutdu, Dorbondodok biitiin torpaqlan olo
keçirdi. Bu dövro aid Şirvan pullarının
iizorindo şirvanşahın vo xolifonin adlanndan başqa Sultan III Toğrulun da adi
zorb edildi.
Lakin Qizil Arslan gerçok hakimiy
yotinin möhkomləndirilməsi üçiin mövcud olan biitiin imkanlardan istifado etmodi; sarayında baş alib gedon fitno-fosad 1191 ildo onun öldürülmosi ilo noticolondi. Holo Cahan Pohlovanin haki
miyyoti zamam Azorbaycan vo Arramn
hakimi toyin edilmiş oğlu Əbu Bokr
anasi Qiiteybo xatunun tohriki ilo Naxçıvana golorok, Eldonizlorin Əlinco qalasindaki xozinosini olo keçirdi. Azorbayc n ataboylori dövloti Cahan Pohlovanin
0 ullan arasmda bölündü: inanc xatur l oğullaıı Qutluq İnanc vo Əmir
с niran Homodan vo ona qonşıı vilayot1 o, Inane xatunun özü Reyo sahib
c iular. Beloliklo, hakimiyyot uğrunda
g on daxili çokişmolor ilk ataboylor
d /riindon böyiik bir imperiyaya çevrilr A z o r b a y c a n ataboylori dövlotinin
s lodlorinin daralmasına, tonozzül dövr iin başlanmasma sobob oldıı. Sülalod-ixili ixtilaflar xarici müdaxilonin gtici • mosino, xarozmşahların, giircülorin,
\ ifo qoşunlarmm hiicumlarinin artmasn .t gotirib çıxardı. Ara çokişmolorinin
aı iığı bu dovrdo Sultan III Toğrul
Qozvin yaxınlığında Qutluq İnancla
a p.!rdığı uğurlu döyiişdon (1192) sonra
ус idon Homodana daxil olaraq, sultan
ta tına oturdu. Əvvolki Eldonizlordon
t }li olaraq, Əbu Bokr Naxçıvanda qaI
yalniz Azorbaycana hakimlik edir,
1 rizi tutmuş qardaşları Qutluq
1
;la Əmir Əmiranm hiicumlarinin
si pi alırdı. Zoncana qaçmış Qutluq
İ
xarozmşah Tokişlo birloşorok, Rey
ılığında sonuncu Solcuq sultanı III
1
dun öldürülmosi ilo noticolonon
d
;do (1194) ona qalib goldi. Iraq sulta/i-ığı orazisinin böyiik hissosi xar.
şahın olino keçdi. Əbu Bokrin Şirv
qaçmış о biri qardaşı Əmir Əmir;!:: şirvanşah I Axsitanın qızı ilo evlondi
vo vox keçmodon Əbu Bokro qarşı gürcü
hökmdarı Tamar ilo ittifaqa girdi. 1194
ilın iyununda birloşmiş gürcü-Şirvan or
dusu, eloco do Əbu Bokrdon narazı olan
bozi Arran omirlori vo tiirkman dostolori
Şomkir yaxınlığında Azorbaycan ataboyinin ordusunu moğlubiyyoto uğratdı.
Şomkir, otraf şohor vo qalalar Əmir
Əmiranın olino keçdi. Beybqan yaxınlığında baş veron ikinci döyüşdo do moğ-

lub edilon Əbu Bokr güclo canını qurtarıb Naxçıvana qaçdı. Azorbaycanin şimalında çox yerlori olo keçirmiş, gürcii
hökmdarından vassal asılılığını qobul
etmiş Əmiı* Əmiranın Goncodo möhkomlonmok istoyi şohor ohalisi torofindon narazılıqla qarşılandı. Əmir Əmiram öldüron goncolilor Əbu Bokro müraciot etdilor. Əbu Bokr Gonconi öz oğlunun
ixtiyarına verib Naxçıvana qayıtdı. Elo
bu zaman sultanlıqda Eldonizlordon
başqa heç bir hakimiyyoti tanımaq isto
moyon məmlüklorin tozyiqi ilo Xarozmşah Tokiş Əbu Bokri sultanlıq taxtında oturtmağa çalışdı. Əbu Bokr qardaşı Özboyi Homodana göndordi. Sultanlığm idarosi Özboyo hovalo edildi.
Uzun çokişmolordon sonra mövqelorini
möhkomlodo bilmiş Özbok vo Əbu Bokr
ataları Cahan Pohlovanin məmliiklərinin vo İraq omirlərinin kömoyi ilo Xarozm horbi hissolorini ölkodon qova bildilər. Monbolor artıq bu zaman siyasi iş-

Şirli saxsı qablar. 12 əsr.
Azarbaycan Tarixi Muzeyi.

lorlo moşğııl olmaqdansa, eyş-işroto qurşanan Əbu Bokrin öz dövlotinin tohliikosizliyino az fikir verdiyini qeyd edirbr.
Voziyyotdon istifado edon giirciilor Gonconin uğursuz miihasirosindon sonra
Dvini ob keçirdibr, sonra Naxçıvana
doğru horokot etdibr. Bundan xobor tutan Əbu Bokr Naxçıvanı tork edib Tob
rizo çokildi. 1204-05 illordo giirciilor
Azorbaycanin içorilorinə, oradan Xilata,
Ərcişo vo başqa yerloro soxulub hor yerdo talançılıq vo qarotlo moşğul olur vo
yaşayış moskonlorini dağıdırdılar. Bu
hiicumlann qarşısını almağa çalışan
Əbu Bokr gürcii hökmdarının qızı ilo evlondi. Monbolorin yazdığına göro, həmin
izdivacdan sonra giircülor Əbu Bokıin
hakimiyyotinin sonunadok Azorbayca
na hücıım etmirdilor. Əbu Bokrin zoifliyindon istifado edon Marağa hakimi
Əlaoddin Körpo Arslan vo İrbil hakimi
Müzofforəddin Göybarı Tobrizo hücum
etdilor. Cahan Pohlovanin momlükü

Şomsoddin Aydoğmuş Əbu Bokrin xalıişi ilo ona kömoyo golorok ataboy qoşunları ilo birlikdo Marağanı miihasiroyo aldi. Qisamiiddotli mühasirədon
sonra barışıq imzalandi. 1208 ildo Marağa hakimi Körpo Arslanin volati ib
Ağsunqurilor sülalosino monsub ol-Əhmodili nosli sona çatdı. Bundan istifado
edorok, Marağanı vo Ruindej qalasim
tutan Əbu Bokr, az sonra xarozmşahlarin yeni hiicumunu dof etdi. 1210 ildo
hakimiyyotinin çox illorini Naxçıvandakı iqamətgahında keçiron Əbu Bokrin
öliimü ib onun iyirmi illik hökmranlığı
başa çatdı. Əbu Bokrin ölümündon
sonra ona tabe mülklori qardaşı Müzofforoddin Özbok [1210-25] idaro etnıəyo
başladı. Onun hakimiyyotinin ilk ilindo
gürcülorin Azorbaycana on böyük horbi
yürüşlərindən biri baş verdi. Əvvolco
Naxçıvana hiicum edon giirciilor, şohori
ob keçiro bilmoyorok, Culfaya doğru yönoldilor vo Dorodüz dorosini keçib, Morondo yaxınlaşdılar. Oram talan etdikdon sonra Tobrizi mühasiroyo aldilar.
Tobrizin hakimi, Cahan Pohlovanin arvadi Zahido xatun böyük miqdarda bac
vermokb şohori xilas etdi. Daha sonra
Miyano, Zoncan, Qozvin, Əbhor, Ərdobil, Morond vo başqa şohor vo kondlor
talan olundu.
Orta osr müollifınin (Sodroddin olHüseyni) yazdığına göro, giirciilor geri
qayidarkon “ bir çox qalaları olo keçirir,
Naxçivan vo Beybqan şohorləri iizorino
xorac qoyurlar” . Özboyin hakimiyyoti
dövrü feodal çokişmolərinin vo horbi
yürüşlorin davam etmosi, morkozi haki
miyyotin zoillomosi ib sociyyobnir.
Azorbaycan ataboylori dövlotinin roqibbrindon olan xarozmşahın bölgodoki
horbi üstünlüyü ataboy Özboyi onun
vassalı olmağa vadar etdi. Ən-Nosovinin (13 osrin 1-ci yarısı) molumatina göro, “ Şirvan Dorbondinodok Arramn vo
Azorbaycanin minborlorindon sultamn
şorofino xütbolor oxunur” . Gürcülorin
ölkoyo hiicumlarinin qarşısı da xarozmşahlar torofindon almdi.
Azorbaycan ataboylori dövlətinin tonozzülünün giiclondiyi bir zamanda Xaçınçay vo qismon do Tortorçay hövzolorindo alban Mihranilor noslindon olan
Hoson Colalin [1215-61] başçılığı ib Arsax-Xaçm knyazlığı yarandi. Xarozmşahın kömokliyi ib giircii hiicumlarinin
arasinm kosildiyi bu dovrdo, ataboy Özbok dövlotin xozinosino vergi ödomokdon
imtina etmiş yerli hakimlori cozalandirmaq moqsodilo 1214/15 ildo Qarabağa

(Xaçına) yürüş ctdi. 13 əsrin anonim
müəllifinin məlumatına göro, atabəylər
üçün uğurlu olan bu yürüş onlara zəngin
hərbi qənimət gətirdi. Lakin Həsən Cəlal vergi ödəmok müqabilində olsa da,
öz mülkbrini qoruyub saxlaya bildi. О
dövrün nüfuzlu nəsilləri ilo qohumluq
əlaqəbri olan. alban tarixi-odəbi эпэпэlərini davam etdirməyə çalışan Həsən
Cəlal bıı ağır ilbrdə də albanların orazi
birliyini mühafızə etmişdi. Lakin, hələ
orəb işğalınm ilk ilbrindən başlayan qriqoryanlaşma prosesi Arsax-Xaçın əhalisinin 12-13 əsrlərdə alban dili ilə yanaşı qodim erməni dilini işlətməsinə gotirib
çıxartdı. 1216 ildo Həson Cəlal alban katolikosıı Nersesin xalıişi ilə Albaniyanın

hökmdarı və başqa qonşu hakimlərlə гэqibliyi unudaraq, ümumi düşmənə qarşı
birgə vuruşmaq çağırışı cavabsız qaldı.
Marağanı, Ərdəbili, Sərabı э1э keçirib
viran və talan edən monqollar, Rəşidəddinin (13 əsr) məlumatına görə, Naxçıvanı da viran və talan etməyə, əhalisini
qırmağa başladılar. Yalnız Naxçivan
hakimi, Özbəyin oğlu Xamuşun monqollara tabe olması qırğını dayandırdı.
Beyləqan şəhəri, əhalisinin gərgin müqavimətinə baxmayaraq, qısa mühasirədən sonra işğal olundu, sakinləri isə qılıncdan keçirildi. Gəncə qalasının alınmazlığı şəhəri xilas etsə də, onu təzminatdan qurtarmadı. Şirvanşahlar dövbtinin paytaxlı Şamaxı şəhərini isə, hotta
qalın divarlar da xilas edə bilmədi. Şirvanlıların rəşadətiııə baxmayaraq, mühasirəyə düşmüş Şamaxı dağıdıldı, qarət
oluııdu, əhalisi məhv edildi. Monqolların Dərbəndi əb keçirmək cohdi isə baş
tutmadı. Bununla monqollarm kəşfiyyat xarakterli birinci yürüşü başa çatdı.
Çox keçmədən, 1222-23 illərdə başlayan qıpçaq basqınları, giircü hücumları azərbaycanlıları yeni bəlalarla iizbşdirdi.

Cəlaləddin Mənqburnunun Azərbaycanda hakimiyyəti. 1224 ildə xarəzmşah

Monqol döyüşçüsüniin qəbirindən
tapılmış paltarı. 13 əsr. Mingəçevir.
Azərbaycan Tarixi Muzeyi.

baş kilsosi Qanzasar monastır kompleksinin tikintisinə başlamaq haqqında
əmr verdi. Özünün çevik siyasəti ib Hoson Cəlal hətta monqolların hücumu
dövründə və ondan sonra da lıakimiyyətini saxlaya bildi.
Bu dövrdə Mərkəzi Asiyada başlanan monqol hücumları Cənubi Qafqazın siyasi həyatına böyük təsir etdi.

Monqolların Az'V huycana ilk yürüşü.
1221 ilin yanvarında monqollar Cəbo
noyonıın vo Subutay bahadırın başçılığı
ilo Xorasandan və İraqi-Əcəmdən keçəıok, Azərbaycan ərazisinə soxuldular.
Qarşılarına çıxan şəhər və kəndləri viran
vo talan edən monqollar Özbəyin iqamətgahı Tabriz şəhərinə hücum etsəbr
də, böyük təzminat müqabilində niyyətlərindən ol çəkdilər. özbəyin, gürcü

Məhəmmədin oğlu Qiyasoddin Pirşah
Eldənizbrin mülkləriııdən olan İraqiƏcəmi tutaraq, Özbəyə alçaldıcı sülh
bağlatdırdı. Lakin atabəyin bacısı
Naxçivan hakimi Cəlaliyyə ib evlənməsi
də Pirşahın müvəffəqiyyətini qoruyub
saxlaya bilmədi.
Bu dövrdə Pirşahın həb 1221 ildə
monqollara qarşı uğursuz hücumundan
sonra Hindistana qaçmış kiçik qardaşı
Cəlaləddin Mənqburnu Xarəzmşahlar
dövbtinin monqollar tərəfindən məhv
edilməsiııdə günahkar saydığı Abbasi
xəlifəsi ən-Nasiri cəzalandırmaq üçün
1225 ildə Bağdada yürüş etdi. Xəlifə qoşunlarını ınoğlubiyyətə uğradan Cəlaləddiıı həmin ilin may ayında Azorbaycan
ərazisinə soxuldu. Heç bir müqavimət
görmədən Marağa şəhərini, 7 günlük
müqavimətdən sonra isə atabəy Özbəyin
tərk etdiyi Tabriz şohərini ob keçirdi. Özbək ovvol Goncodo, sonra isə Naxçıvandakı Əliııcoqalada sığınacaq tapdı. Ölkonin idarəsi fakliki olaraq Özboyin arvadı,
sonuncu səlcuq sultanı III Toğrulun qızı
Məleykənin əlinə keçdi. Öz mülkbrini
qorumaq xatirinə o, sultan Cəlabddinb
nikah bağladı. Özboyin ölümü ib Azərbaycaıı Atabəyləri dövlətinə son qoyul
du. Şəmsəddin Eldənizin övladlarına ta

be olan ərazibr Azərbaycanda, Arranda,
Şirvanda və Gürcüstanda ağalıq edən xarəzmşah Cəlaləddin Mənqburnunun əlino keçdi. Nə Cəlabddinə xidmat etmək
istəyində olan Özbəyin oğlu Qızıl Ars
lan Xamuşun, no də dövbtin bəzi əmirbrinin “ əvvəlki sülabni bərpa etmək”
(ən-Nəsəvi) cəhdbri heç bir nəticə vermədi. Şirvanşah 111 Fəribürzdən [1225
1243/44] Səlcuqibr üçün ildə 50 min di
nar vergi təbb olundu. 1226-27 ilbrdə
Tillisə iki yiirüş təşkil edildi. 1227 ildo
Cəlabddinin vəziri Şərəfəlmülk iqta
hüququnda tabeliyində olan Beybqan
və Muğan torpaqlarından əlavə şirvanşahların çayarası Gustəsbi vilayətini də
tutdu. Lakin bir qədər sonra Cəlabddin
İbn əl-Əsir.
Əl-kamil fi-t-tarix
Sonra [tatarlar] Reyə, Həmədana, əlCibəl ölkəsinə soxulub İraq sərhədlərinə qədər gəldilər. Sonra Azərbaycana və Arrana daxil olub bir
ildən az müddətdə ölkələri xarabaya
çevirib əhalinin əksəriyyətini qırdılar.
Yalnız qaçanlar özlərini xilas edə
bildilər. Bu misli görünməmiş bir
əhvalatdır.
Azərbaycanla Arranın işini bitirib ta
tarlar Şirvanın Dərbəndinə tərəf gedərək buraların şəhərlərini zəbt etdilər... Buradan Allan və Ləzgilər ölkələrinə soxulub, о yerlərdə yaşayan
müxtəlif xalqları qırır, qarət və talan
edirdilər. Sonra türklərdən sayca ən
çoxu olan qıpçaqların üstünə hücum
edib, rastlarına gələnlərin hamısını
qılınclardan keçirdilər, qalanları isə
meşələrə və dağlara sığındılar.
Bütün bu işləri tatarlar ən qısa vaxt
ərzində, necə deyərlər, bir səfərin
cərəyan edən günlərində gördülər.
Tarixçilərin dediyi kimi, bütün
dünyanı zəbt edən İsgəndər heç
tatarlar kimi belə tezliklə işlərini
bitirməmişdi.
lıəmin vilayoti şirvanşah I Gərşəsbin
(Guştəsb) [1204-25] gürcübr tərəfindən
girovda saxlanılan oğlu Sultanşaha iqta
kimi qaytardı.
Bütün Azərbaycanı (Şirvandan başqa) tutmuş Cəlaləddinə qarşı baş verən
çıxışların tez bir zamanda yatırılması
ölkənin mülk sahibbrinin sultana itaət
göstərməsi ib nəticəbndi. Onun uğurlarıııı özbri üçün təhlükə hesab edən Kiçik Asiyanın, Şanun və Şimali Mesopo-

tamiyanın biitün kiçik xanədanları Сэlabddinə qarşı ittifaq yaratdılar. 1230 il
avqustun Ю-da Ərzincan yaxınlığında,
Yəssə-Cəmən dağı yanında baş verən
əsas döyiişdə xarəzmşah ordusu darmadağın edildi. Xilatda sığınacaq tapan
Cəlaləddin, qoşununun qalıqları ib
Azərbaycana qayıtdı. Bu məğlubiyyət
monqollarm Azərbaycana yeni hücumuna səbəb oldu. Cəlaləddin monqol
lara qarşı ittifaq yarada bilmədi. Azərbaycanın bir çox bölgəbrində, xüsusib,
Gəncədə və başqa yerbrdə özbaşınalıqlar törədən Xarəzm dəstələrinə qarşı qiyamlar baş verdi. Gəncədəki üsyana
Bondər adlı şəxs başçılıq edirdi. Qiyamı
dınc yolla yatırnıaq cəhdbri nəticə ver
ibn əl-Əsir.
3l-kamil fi-t-tarix
Şamaxının işini bitirdikdən sonra
Dərbənd keçidini aşmaq istədilər,
iakin bunu bacarmadılar. Belə olduqda, tatarlar Şirvan Dərbəndinin
sahibi Şirvanşahın yanına adamlarını göndərib ondan xahiş etdilər ki,
o, sülh bağlamaq üçün öz niimayəndəsini göndərsin. Şirvanşah da
on nəfər öz əyanlarından göndərdi.
Tatarlar onlardan birini öldürdülər
və qalanlarına dedilər: "Əgər siz
Dərbənddən keçmək yolunu bizə
göstərsəniz, sizə aman verəcəyik,
əks təqdirdə sizi də bu adam kimi
öldürəcəyik". Sağ qalanlar tatarlara
dedilər: "Bura Dərbənddir və əlbəttə, buraya heç bir yol yoxdur. Lakin
burada keçməyə yarayan və başqa
yerlərdən asan olan cığır var". Tarlar bu adamların ardınca yola dün b Dərbbndi keçib yollarını davam
etdirdilər.
n ii. Şəhərə daxil olan və qiyamı
aı ansızlıqla yatıran sultan, Bəndəri və
3' silahdaşmı edam etdirdi.
\z sonra, qonşu hakimlərdən kömək
g' zbməyin əbəs olduğunu başa düşən
suııan Gəncəni tərk etdi. Monqolların
mühasirəsindən çıxan Cəlaləddin 1230
ilin avqustunda Məyyafariqin əyabtinin
Eynbor kəndi yaxınlığında kiirdbr tərəfındən qətlə yetirildi. Onun köhnə rəqibi
Xilat hakimi əl-Məlik əl-Əşrəfınin uzaqgörənlikb söybdiyi, Cəlabddin Mənqburnunun “ məhvi tatarların islam torpaqlarına girməsi denıəkdir. İndi bizimb yəcuc-məcuclar (yəni, monqollar)
arasında divar ola bibcək Xarəzmşah

kimisi yoxdur” sözbri tezlikb təsdiqbndi. Monqollar bütün ətraf yerbri ələ keçirdibr. Azərbaycanda monqol hökmranlığı dövrü başkındı.

Ictimai-iqtisadi hayat v,ı mədəniyyət.
11-12 əsrbrdə ölkənin təsərrüfat həyatına və iqtisadiyyatına müəyyən zərər yetsə də, ümumi iqtisadi inkişaf davam
etmokdə idi. Xilafotin hakimiyyətinin
zəiflədiyi illərdə yerli leodal dövbtlərinin təşəkkül tapması, Səleuq yürüşbri
dövründə köçəri oğuz tayfalarının Azərbaycana öz mal-qara vo qoyun sürübri
ib gəlməsi, bunun nəticəsi olaraq, xtisusib şəhərbrin ət, yağ, siid məhsulları,
yun və qoşqu heyvanları ib təmin olunması ölkənin təsərrüfat həyatının tədricən dirçəlməsinə, əhalinin yaşayış səviyyəsinin nisbətən yüksəlməsinə səbob
oldu. Səlcuq yürüşbri ib əlaqədar Azərbaycanda köçəri təsərrüfatın payı artsa
da, əhalinin əksəriyyətini maldarlıqla
yanaşı əkinçilikb də məşğul olan kəndlibr təşkil edirdi. Coğrafı və tarixi şəraitə görə, Azərbaycanda maldarlığm köçəri yaylaq-qışlaq və yarımköçəri formaları mövcud idi. Maldarların aran
yerlərdə də qəti müəyyənbşdirilmiş qışlaqları, dağlarda isə yaylaqları vardı.
10
12 əsrbrdə Azərbaycan Şərqin
inkişaf etmiş əkinçilik ölkələrindən biri
idi. Mövcud torpaq mülkiyyəti formaları - divani (sultan, dövbt), tae və ya
xass, iqta, vəqf, mülk, camaat (icma) əvvəlki dövrbrdə olduğundan çox fərqbnmirdi. Səlcuqibrin tabeliyində olan başqa yerbrdə olduğu kimi, Azərbaycaııda
da bu dövrdə iqta mülkiyyəti forması
üstünlük təşkil edirdi. Lakin ərəb işğalından sonrakı dövrdo feodal mülkiyyət
formalarınm inkişafı ib əlaqədar iqta
mtilkiyyət formasının da məzmunu dəyişdi. Səlcuq hakimiyyəti ilbrində iqtanın xüsusib qoşun başçılarına xidmət
haqqı kimi paylanması geniş vüsət aldı.
Atabəylər dövründə də iqta nıülkbrinin
xidmət haqqı kimi əmirbr və məmlüklər
arasında bölüşdürülməsi haqqında fərmanlar verilmişdi. Lakin dövbt torpaqlarının iqta kimi paylanması feodal рэrakəndəliyi üçiin ictimai-iqtisadi zəmin
yaradır, mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsinə səbəb olurdu.
Səlcuq yürüşbri nəticəsində bəzi şəhorbrin dağılması, köçəri təsərrüfatm
genişbnməsi Azərbaycanda şəhər həyatının ümumi inkişaf meylinin qarşısını ala bilmədi. Şəhərbı iıı sahəsinin artması ib yanaşı, onların sosial-iqtisadi
strukturunda da müəyyən dəyişiklikbr

baş verdi. Məhz bu dövıxb şəhər həyatınm məıkəzi qəti olaraq şəhristandan
ticarət-sənətkarlıq ucqarlarına - rabadlara keçdi. Şəhərbrin görkomi dəyişdi.
Möhkəm və uea divarlarla əhatə
olunmuş içqala - kuhəndiz (vo ya narırqala) ovvəlki kimi yeno də şəhərin эп
möhkəmləndirilrniş hissəsində idi. Kuhəndizin ətrafında köhnə şəlıər mohəlblərinin cənıbşdiyi şəhristan yerbşirdi.
Adətən, о da divarlarla əhatə edilirdi.
Bu dövrdə, demək olar, bütün Azərbaycan şəhərbri müdafiə qurğuları sisteminə ırıalik idi. 12-13 əsrin əvvəlbrində Azərbaycanda yetmişədək iri, orta vo
kiçik şəhərlər vardı. 9-10 əsrlərə nisbətən şəhərbrin ümumi sayı xeyli azalsa

эп

Moııqoi döyüşçüsünün ox qabı. 13 əsr.
Mingəçcvir. Azərbaycan Tarixi Muzeyi.

da, bu heç də şəhər həyatının tənəzzülü
demək deyildi. Əksinə, şəhərlər yeni,
daha yüksək inkişaf pilləsinə qalxdılar.
Gəncə, Tabriz, Naxçivan, Bakı, Dərbənd, Marağa, Ərdəbil, Şamaxı, Beyb
qan bu dövrün iri ticarət-sənətkarlıq
mərkəzləri idi. Gəncə, Tabriz və Şamaxının 100 min nəfərdən çox, Naxçıvanın
təqr. 80-100 min, Beyləqanın təqr. 40
min əhalisi vardı. Bu dövrdə Şərqin эп
iri ticarət-sənətkarlıq mərkəzlərindən
olan Gəneə öz əvvolki əhəmiyyətini itirmiş Bərdəni xeyli arxada qoymuşdu. 12
əsrin 20-30-cu ilbrində baş verən zəlzəbbr, gürcülərin dağıdıcı basqın və qarətbri Gəncəni inkişafdan qoymamış,
şəhər yenidən borpa edibrok, əvvəlki
əzəmətiııi geri qaytarmışdı.
О
dövrün эп mühüm şahorbrindən
olan Tabriz 1042 ildo baş vermiş zəlzəbdsn böyük ziyan çəksə də, çox keçmədən
yenidən bərpa olundu, Rəvvadibrin,

xüsusib Eldənizlərin dövründo gözol.
gur şohorə çevrikli. Monbolor Eldonizlorin osas şohori Naxçıvanı da böyük vo
abad şohor kimi toqdim edirbr. Bakı bu
dövrün ilk çağlarında kiçik şohor olsa
da, artıq 12 osrdo, xiisusilo Şirvanşahlarııı iqamotgahı bura köçürülondən
sonra, müdafiə qurğuları ilo möhkəmbndirilmiş qala-şohoro çevrilmişdi. Sonotkarlıq vo ticarot morkozlori olan iri
şohorlərindən forqli olaraq Azorbayca
nin kiçik şohərlori ovvollor olduğıı kimi
yarimaqrar xarakter daşıyırdılar. Beb
şohorlorin |Miyano, Xalxal, Kağazkunan (Xıınoc), Əlıor, Sorab, Unar, Cobrovan, Şiz, Uşnuh, Dohhorroqan, Borzonc,
Şomkir, Şoki vo s.] çoxunun iqtisadiyyatında bağçılıq vo maldarliq miihiim yer
tuturdu. Şohorlorin vo şohor sonotkarhğının inkişafı, omtoo-pul münasibotlorinin kond tosorrüfatına geniş surotdo da

Yusifibn Kuseyir türbəsi.
1162 il. Naxçivan.

xil olmasi vo nohayot, holo erkon orta
osrlordon coşqun foaliyyot göstoron geııiş ticarot-karvan yollari şobokosinin
mövcudluğu 11 osrin sonıı
12 osrdo
Azorbaycanin ticarot-iqtisadi olaqolorinin genişlonmosi üçün olverişli şorait yaratdı. Baki, Gonco, Naxçivan, Şamaxı,
Bordo, Dorbond, Şabran vo digor Azor
baycan şohorbri orazisindo tapılmış yer

li vo konarda zorb edilmiş qızıl vo xüsusilo mis sikkolor, bu şəhorlorin 11-12
osrlordo inkişaf etmiş olaqəlorindən xobor verir. Azorbaycan tacirbri daxili vo
xarici bazarlara neft, pambıq, ipok, duz,
ıneyvo, balıq, boyaq, odviyyat vo s. göndorir, Böyük İpok yolu vo onun şaxolori
vasitosilo Şorq vo Qorblo ticarot olaqoləri saxlayirdilar.
Bebliklo, monqollaraqodorki Azor
baycanin iqtisadi voziyyoti mohsuldar
qüwəlorin artmasi, ticarotin vo mal-pul
miinasibotlorinin genişloıımosi ib sociyyolonir. Bu proses hob davam etmokdo
olan gümüş çatışmazlığı şoraitindo gedirdi. Todiyyo (ödoniş) vasitosi kimi giimiiş mislo ovoz olunmuşdu. Qizil pul
zorb etmok ixtiyan yalniz Böyük Solcuqi
sultanlarma moxsus idi. Bu dovrdo daxi
li bazarda Azorbaycan dofinolorindo aşkar edilmiş Bizans qizil pullari da işbdilirdi. Azorbaycan şohorlorinin zorbxanalarinda yerli feodal dövbtlorin (Sacilor,
Rovvadilor, Salarilor, Şoddadilor vo b.)
başçıları, о ciimlodon, Şirvanşahlar vo
Eldonizlor öz puUarmi kosdirirdibr.
11-12 osrlorin vergi sistemi ovvolki
dovrlorin qayda-qanunlannin çoxunu
mühafizə etmişdi. Monbobrdoki molumata göro, solcuq işğalından sonra
kond hoyatimn artiq sabitloşmiş iqtisadi
sistemindo tnühüm doyişiklik baş vermodi. Vergilor xiisusi “ vergi doftorlori” iizro
alınırdı. Əsas vergi növlorindon olan
torpaq vergisi xorac ovvolki kimi natura vo ya pulla, qeyri-müsolmanlardan
alinan can vergisi - cizyo iso pulla ödonilirdi. Uşr (onda bir) vergisi xass vo iqta
torpaqlarinm miisolman sahiblorindon
almirdi. Haqq (hiiquq) vergisi (haqqidivani) divanın xeyrino ödonilirdi. Otlaqlardan istifado edon köçorilordon alinan vergi hiiquqi-morai adlanirdi. Mai
os-silah vo abf (ulufa) vergilori horbi ehtiyacları ödomok iiçün nozordo tutulurdu. Bu vo başqa (nuzul, mounot, monol,
qismot, doraib, toyyarat, nan-paro vo s.)
vergi növlorini ödomoklo yanaşı, ohali
eyni zamanda, miixtolif ağır mükolbfiyyotlori (yollar, körpiilor salmaq, qoşuna qulluq etmok, tikintilordo işləmok
vo s.) do yerino yetirmoli idi.
Ardi-arasi kosilmoyon miiharibolor,
acliq, xostolik, bahaliq istor şohor, istor
so do kond ohalisini oldon salmış, ölkonin ayn-ayn yerlorindo (Bcybqanda,
Xoyda, Ərdobildo, Marağada vo s.) iisyan vo çıxışlara sobob olmuşdu. Mübarizo ohvali-ruhiyyosi hob 8 osrdon yaranmış, bir osrdon sonra Azorbaycanda

da geniş yayılmış, todricon ortabab vo
yoxsul şohərlibrin ideologiyasına çevrilərok, hakim ideologiyaya müxalif qiivvo şoklini almış islamın sufilik coroyamnda öziinü daha çox göstorirdi. Sufiliyin filosof Şihaboddin Sührovordi
(1154-91) kimi ictimai boraborlik ideya-

Minaro. 12 əsr. Şəmkir.

sını tobliğ edon niimayondolori hoqiqi
xoşboxtliyo “ işıqlar abmindo” yetişibcoyino ümid bosbyorok, “ xalqa layiqli
adam başçılıq etmolidir, siyasot onun
olindo olarsa, zaman işıqlı olar” idcyasim iroli sürürdülor. Bu kimi fikirloro göro
onlar toqibo moruz qalir, hotta Sührovordinin özii kimi edam da edilirdilor.
Honofi mozhobino monsub sünni

olan ilk solcuq sultanları şioliyin daha
geniş yayıldığı İran vo Azorbaycanda
ononovi olaraq şio miisolmanlara, xüsusilo, onun ifrat qollarinm ardicillanna
(ismaililibro vo b.) qarşı coza todbirlori
görürdübr. Lakin artiq Alp Arslamn
dövründo bu siyasot doyişdi. Sünni-şio
çokişmosinin uğursuzluğunu, onun siya
si mahiyyotini yaxşı başa diişon Alp
Arslan münaqişoni aradan qaldırmaq
moqsodilo şiolorin miiqoddos mokam
olan Moşhodi do ziyarot edorok, qorozsiz mövqedo durduğunu siibut etmoyo
çalışdı.
Solcuq yürüşü zamam oğuzların, 12
osrin 2-ci yansinda iso qıpçaqların Azorbaycana axını giicbndi. Bu tayfalar çox
I. kmodon Azorbaycan orazisindo yaşayan vo artiq bir-birino qovuşmuş onlartürk tayfası ilo qaynayıb qarışdılar.
‘ 'ılcuqibrin hökmranlığı heç do tiirk di
ni Azorbaycan odobi dilino çevirmodi.
axtib Sasanilorin tabeliyindo olan oralordo, о ciimlodon, Azorbaycanin bir
ıa bölgobrindo do geniş viisot tapmış
.uubilik” (“ xalqçılıq” ) meyilbrinin torilo günü-gündən artan irançılıq ideyan (orobloroqodorki “ odabtli” comiyyon borpasi) fars dilino aludoçiliyi do ariırmışdı. Fars dilino üstünlük veron Solc ıqi hökmdarlarının, eloco do Ataboylor n, Şirvanşahlarm saraylarmda rosmi
İusiyyot yalniz fars dilindo idi, kargiizarliq da bu dildo aparılırdı. 12 osrdo Xaqa. Nizami kimi dahilor mohz buna göro
j rs dilindo yazirdilar. Bununla birgo
ıonbobrin molumati Azorbaycan tiirk
lindo do osorlorin olduğunu ’ tosdiq
iir. 12 osrdo intibah dövriinü keçiron
zorbaycan poetik moktobi öziinün Əfloddin Xaqaııi, Nizami Goncovi, Əbiil
!a Goncovi, Foloki Şirvani, Miiciroddin
yloqani, Mohsoti Goncovi vo b. sonotları ib moşhur idi.
11-12 osrlordo modoniyyot vo incosol t sahosindo yeni üslub vo cohotlor meyc ma çıxmışdı. Şorti olaraq solcuq inco- noti adlandinlan bu “ yeni incosonot”
sonralar biitiin miisolman incosonoti
iiçün xarakterik olmuş bir çox cohotlori
doğurdu; Azorbaycanin on böyiik iqtisa
di, siyasi vo modoni morkozlori olan Ba
ki, Gonco, Naxçivan, Şamaxı, Tobriz,
Malaga, Beybqan, Urmiya vo başqa şohorbrindo miixtolif sociyyoli möhtoşom
abidolor inşa edildi. Orta osrlor Azorbay
can memarlığının sonraki inkişafını
müəyyonloşdirən Şirvan-Abşeron, Nax
çivan, Tobriz vo Arran memarliq moktobbri do elo bu illordo toşokkül tapdi.

Beb abidobrdon olan Bakının, Şamaxınin, Beyloqamn, Gonconin, Tobrizin,
Marağanın müdafio divarlan, Abşeronun (Baki, Mordokan, Nardaran, Ramana vo s.) qalalan, moscid, modroso vo xanogahlar (İçorişəhərdə Simqqala minarosi, Pir Hiiseyn xanogahi vo s.), moqborolor (Mömino xatun, Yusif ibn Kuseyir
vob.), körpülor (Xudaforin, Cuğa və s.)
öziinoməxsus iislublan ib forqlonirdi.
11-12 osrlordo Azorbaycan xalqi
dünya modoniyyoti xozinosino öz osorlori
ib elmin sonraki inkişafında miihiim rol
oynamış bir sira görkomli alim-odobiyyatçı, filosof, hüquqşünas, tobib, tarixçi,
riyaziyyatçı, astronom, coğrafiyaçı (Foridoddin Şirvani, Kafioddin Ömor ibn
Osman, Mahmud Xoca, Colaloddin To
bib, Mühzoloddin Tobrizi, Foxroddin onNaxçıvani, Foxroddin ibn Musanna otTobrizi, Xotib Tobrizi, Əbülfəzl Hübeyş
ot-Tiflisi, Mxitar Qoş vo b.) vermişdir.
Monbolor Azorbaycan alimbrinin Yaxm
vo Orta Şorq miisolman modoniyyotinin
inkişafında ovozedilmoz xidmotlorini
göstorir.

Ərob Iraqi, Əcom İraqı, Ermonistan vo
Kiirdüstan vilayotlorini birloşdirirdi. Bu
dövlotin paytaxti ovvol Bağdad, sonra
Tobriz şəhərləri olnıuşdur. Azorbaycan
adi çokilon dövlotbrin morkozi vilayoti,
onun Marağa vo Tobriz şohərlori dövbtlorin paytaxt şohorlori olmuş vo hor iki
dövbtin torkibino daxil olan vilayotlorin
idarosi Azarbaycandan Tobrizdon hoyata keçirilmişdir.
13-14 osrlordo biitiin Azorbaycan
torpaqlan (vilayot kimi) Dorbondin şimalindan Zoncanin conubuna, Xozor vo
Gilan sorhodlorindon Göyço göliinün
qorb sahillorino kimi olan orazini ohato
edirdi. Bu dovrdo Azorbaycan adi altinda hom miiasir Conubi Azorbaycan,
hom do Şimali Azorbaycan orazisi nozor
do tutulurdu. Vahid Azorbaycan orazisi
ovvolki (Ataboylor) vo sonraki (Sofovilor) dövrbrdokino nisboton yığcam idi vo

Əd.: А ш у р б с й л и С. В. Очерк истории
средневекового Баку. Б., 1964; V ə l i x a n l ı
Na i l o . IX XII osr orob coğrafiyaşünas-səyyahlari Azorbaycan haqqmda. B., 1974; Ş ə ı i f l i
М. X. IX osrin ikinci yarısı XI osrlordo Azor
baycan feodal dövlollori. В., 1978; А ш у р б е й л и С. В. Государство Ширваншахов (VI XVI
вв.). Б., 1983; B ü n y a d o v Zi y a . Azorbaycan
Ataboylori dövloti (1136-1225). В., 1985; B ü n y a d o v Z i y a . Azorbaycan VII IX osrlordo. В.,
1989; V o l i x a n l i N a i l o . Ərob Xilafoti vo
Azorbaycan. B.. 1993; Azorbaycan tarixi. Yeddi
cilddo. C. 2, B„ 1998.
Nailo Volixanli

Azarbaycan 13-14 əsrlərdə
Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyasi. Azorbaycan 13-14 osrlordo geniş
orazilori ohato etmiş Hülakular (Elxanilor) vo Colairilor dövlotbrinin torkibindo
olmuşdur. Hülakular dövlotinin sorhodlori İran körfozindon Dorbondin şimalına, Misir hüdudlarından Amu-Dorya çayina kimi uzanirdi. Onun torkibino Azor
baycan, Ərob Iraqi, Əcom Iraqi, Kirman, Giirciistan. Kiçik Asiya (Rum), Ermonistan (Ərıııon), Kürdüstan, Fars,
Xuzistan, Xorasan vo s. vilayotlor daxil
idi. Hiilakular dövlotinin paytaxtlari
Marağa, Tobriz, Sultaniyyo vo yenidon
Tobriz şəhərbri olmuşdur. Hülakuları
ovoz edon Colairilor dövlotinin orazisi iso
nisboton yığcam idi vo Azorbaycan,

Qanzasar monastiri. 13 osr.

toxminon 370-375 min km2 orazini oha
to edirdi. Azorbaycan orazisinin azalmasina sobob monqol yürüşbri vo bundan
moharotlo istifado edon xristian alominin (xiisusilo ermonilorin) mokrli siyaso
ti olmuşdur. Azorbaycan vilayotinin bu
dövrdoki sorhodlori Xozor donizi - Gilan
vilayoti - Zoncan, Savucbulaq, Uşnu
şohərbrinin vo Ruindej qalasinin conubundan - Urmiya, Solmas, Xoy, Maku
şohərlərinin vo Naxçivan mahalinin
qorbindon Dobil (Dvin) şohorindon -

Göyçə gölü - Debed (Tebeder) çayından Şoki mahalının qorbindon vo şimalından - Dorbond şəhərinin şimalından keçirdi.
Azorbaycan vilayəti inzibati-ərazi
bölgüsü baxımından əyalətlərə, mahallara, tümonlorə ayrılırdı. Azorbaycan vilayoti 4 oyaloto
Azorbaycan, Arran,
Şirvan vo Muğan əyalotlərinə bölünmüşdü. Azorbaycan həm bütöv vilayətin, hom do onuıı bir əyalətinin - tarixi
Atropatena (Adurbadaqan) ərazisinin
adı idi. Azorbaycan oyaloti Araz çayından conubdakı orazilərin, Arran Kür ilo
Arazın arasındakı saholorin, Şirvan
Kürdon şimaldakı sahələrin, Muğan
/\razın Kürə töküldüyü yerdon conubşorqə torof olan yerlorin adı idi. Azorbaycan əyalətinin torkibindo Qaradağ
vo Talış mahalları, Şirvanm torkibindo
Soki, Arranın torkibindo Qarabağ, Güşsfı, Arasbar mahalları mövcud idi.
oğrafi baxımdan Arrana daxil olan
axçıvan tümən statusu ilə Azorbaycan
, /alətinin torkibindo idi. Azorbaycan
aloti (tarixi Atropatena ərazisi) inziıti baxımdan tümonlorə bölünmüşdü.
>övrün tarixçisi Həmdullah Mustovfı
Qozvini Azorbaycan oyalətinin 9 tiimono
bölündüyünü xobor verso də, onlardan
8-nin adını çokir (Tabriz, Ərdəbil, Mişl in, Xoy, Sorab, Marağa, Morond vo
■Jaxçıvan). “ Tümon” oslindo horbi-inzibati orazi vahidi idi. Tümən kimi
müəyyənləşdirilmiş orazidon eyni zaınanda bir tümon, yoni 10 min əsgər toplanmalı vo dövloto verilməli idi.
Azorbaycan vilayotino daxil olan
yalotlor vo onların torkibindoki 'mahalr və tümənbr siyasi-inzibati, ictimaiitisadi, mədəni və mənəvi baxımdan
?hid ərazini tomsil edirdibr. Qarabağ
rranın torkibində olmaqla cənubda
vraz çayı, cənub-qorbdə Həkori çayı,
ınal-qərbdə Zəqəmçay, şərqdə Güştas(Arazın Kürə qovuşduğu ərazi), şinıal
э şimal-şərqdo Kiir çayı ib sərhodlənircli. Qarabağın dağlıq və düzən ərazibri
bir-birib six iqtisadi və mədoni əlaqədə
oimuşdur. Dövrün ilk mənbələrində
“ Dağlıq Qarabağ” termininə təsadüf
olunmur. Naxçivan tümoni də miiasir
Naxçivan MR-na nisbətən daha geniş
ərazibrə malik olmuşdur. Dövrün ilk
mənbələrinin məlumatından aydın olur
ki, 13-14 əsrbrdə Naxçivan Araz çayının şimal və cənub sahillərindəki
ərazibri özündə birbşdirirdi. Onun ərazisinin əsas hissəsi Arranda olsa da,
müəyyon qismi indiki Cənubi Azər-

baycanm şimal-qərbində idi. Makudan
Qafan dağlarına kimi olan ərazilər bu
diyara daxil idi. Naxçivan tüməni Xoy,
Mərənd, Mişkin tümənbri və Qarabağla hiidudlanırdı. Makunun və Qafanın
Naxçivan tüməninə daxil olması bu
dövrün ilk mənbəbrinin (F.Rəşidəddin,
H.Qəzvini və s.) məlumatı ib təsdiq
olunur.

Monqollann Azorbaycana ikinci yiirüşii. 1231 ildə Cormoğonun başçılığı
ib monqol qoşunları cənub istiqamətindən yenidən Azərbaycana soxuldular.

Şiıii saxsı qab. 13-14 əsrlər.
Azorbaycan Tarixi Muzeyi.

Marağanı zobt edorok şəhor ohalisi iizorino ağır vergi qoyan monqollar Tobrizi
mühasiroyə aldılar. Aparılan danışıqlar
noticosindo Tobriz ohalisi xorac ödomoli
oldu. Tobrizin bir çox tanınmış sonotkarlan Monqol imperiyasimn paytaxti
Qaraqoruma göndorildi. Monqollar
Tobrizdon Goncoyo yürüş etdilor. Şohor
4 il müdafio olunmasina baxmayaraq
1235 ildo düşmon olino keçdi. Gonco da
ha 4 il xaraba voziyyotdo qaldi vo yalmz
1239 ildo onun borpasina cohd göstorildi. Şomkir şohori do monqollara güclii
müqavimət göstordi. Çox çotinlikb şohoro giro bilon monqollar onu yandirdilar,
ohalini qılmcdan keçirdilor. Daha sonra
Bakı, Tovuz vo s. şohorlori olo keçiron
monqollar 1239 ildo Dorbondi tutdular
vo beloliklo do bütün Azorbaycan orazisini olo keçirdilor. Onlar, ilk yürüşdon
forqli olaraq, bu dofo ölkoni tork etmodilor. Azorbaycanda möhkombnən mon-

qollar digər vilayətbri də əb keçirorok
Conubi Qafqazda məskən saldılar.
1239-56 ilbrdə Azərbaycan və eləcə
də Cənubi Qafqaz ərazisi Böyük Mon
qol xaqanının təyin etdiyi canişinbr tərəfındən idarə olundu. Arqun ağa zəbt
olunmuş ərazibrin canişini təyin olun
du. Azərbaycanın münbit torpaqları
monqollar arasında bölüşdiirüldii. Тэксэ Muğan ərazisi 110 monqol əmirinə
verildi. Yerli feodallar monqol canişinbrinin vassalına çevrildibr.
Böyük Monqol xaqanlığmm Ön Asi
ya, Cənubi Qafqaz və Kiçik Asiyanı əb
keçirmosinə baxmayaraq, 13 əsrin ortalarında həmin ərazilərdə bəzi feodallar
həb də öz müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilmişdibr. Moııqollara qarşı yerbrdə azadlıq ırıübarizəsi do genişlonməkdə
idi. 1253 ildə Böyük monqol xaqanı
Menqu [1251-59] qardaşı Hülaku xanı
giiclü qoşunla bu ərazibrə göndərdi.
1256 ildə Şimali İranda ismaililərin Əbmut hökmdarlığı süquta uğradıldı, ho
min ildo Azorbaycan yenidon istila olun
du. 1258 ildo Bağdad tutuldu vo 500 ildon artıq hökm süron Abbasilor xilafoti
süquta uğradı. Hülaku xan zobt etdiyi
orazilordo beşinci monqol ulusu - Hülakular dövlotini tosis etdi. 1265 ildo Hiilaku xan [1256-65] “ elxan” (elin xani)
titulunu qobul etdi vo onun qurduğu
dövlot “ Elxanilor dövloti” kimi do tamndi. Homin dövlot Azoıbaycanda 1256—
1357 illordo mövcud olmuşdur. Azor
baycan, geniş orazilori ohato edon Hülakular dövlotinin morkozi vilayotino, Marağa vo Tabriz şohorbri dövlotin paytaxt
şohorlərinə, Qarabağ iso Hiilaku xanlarimn yaylağına çevrildi. Hiilaku xan köçori monqol-türk feodallarına arxalanaraq tezliklo iqtisadi cohotdon qüvvotli,
möhkom dövlot yarada bildi. Azorbay
canm oksor hissolorindo, xüsusilo ölkonin şimal vilayotlorindo güclü horbi hissolor yerloşdirildi. Şahzado Yuşmut Arramn hakimi toyin olundu. Oturaq ohalinin istisman vo yerli feodalların sıxışdırılması bu işdo osas rol oynadi. Lakin
Hiilaku xanin hakimiyyotinin sonlarma
yaxın ölkodo feodal ara çokişmolori güclonmoyo başladı, hakimiyyot uğrunda
mübarizo genişbndi vo Abaqa xanın
[1265-82] dövründo artdı. Hakimiyyoto
yiyolonon Əhmod xanın [1282-84] vo
Arqun xanın [1284-91] zamanında dövbt daha da tonozzülo uğradı. Keyxatu
xan [1291-95] da voziyyoti nizamlaya
bilmodi. 1295 ildo dövlotdo 2 hökmdar
doyişildi. Baydu xanın [1295] hakimiy-

yotə yiyəbnməsindən qəzəblənən mon
qol şahzadosi Qazan ciclcli addım atdı.
O, ycrli ohalini öz tərəfinə çokmək naminə islam dinini qobul etdi, Mahmud adını aldı və beblikb də, özünə böyiik dayaq qazandı. Qazan xan [1295 1304]
Qarabağda Hülakular dövbtinin başçısı
elan olundu. Köçəri feodallar Qazan xa-

Kcyxalu xanın 11291 95) türk va fars
dillərində yazılmış fərmanı.

nın siyasətinə qarşı çıxaraq ona suiqəsdbr təşkil etsobr do, cəhdləri somorəsiz oldu. Qazan xan müxalif qüvvələri
tabe edə bildi. Ölkodo ciddi islahatlar ke
pirən Qa/an xan təsərrüfatı dirçoltdi,
dövbtin iqtisadi vəziyyətini yüksoltdi.
Hülakular dövləti Mohommod Xudabondo Ulcaytunun [1304 16] və oğlu Sultan

Əbu Səidin [1316-35] vaxtında da (1330
ib kimi) öz qüdrətini qoruyub saxlaya
bildi. Lakin 14 əsrin 30-cu ilbrində
Hiilakular dövbti yenidən tənəzzüb uğradı, daxili feodal ara müharibəbri gücbndi, hakimiyyot uğrunda mübarizo
şiddətləndi. Nəticədə, dövbtin ərazisi
müxtəlif hissəbrə bölündü və ayrı-ayrı
yerbrdə süquta uğramağa başladı.
Hülakular dövbtinin zəifbməsi və
tənəzzüb uğramasının səbobbrindən bi
ri hülakularla qızılordalılar arasında da
vam edən müharibələr idi. Bu müharibəbrin əsas sobobi Hiilakular dövbtinin
toşəkkiilü və Azərbaycanın bu dövbtin
tərkibinə daxil edilməsi idi. Hülaku xan
zəbt etdiyi ərazibri, Çingiz xaııın vəsiyyətino görə, əslindo onuıı Cuçi nəslindən
olan övladlarına (Batı xan nəslinə) verməli idi. Hülakunun bu tapşırığa əmol
etməməsi və öz dövbtini təsis etməsi 2
monqol ulusu arasında düşmənçiliyə go
tirib çıxardı. Hiilakular dövbtinin təsisi
qızılordalıları Azərbaycanın zəngin təbii
sərvətbrindon, otlaqlarından, Misir ilə
olan ticarət əlaqəbı indon və s. mohrum
ediıdi. Hülakularla qızılordalılar arasında ilk döyüş həb Hülaku xanın
dövründo baş verdi. 1263 ildə Qızıl Orda
xanı Borko [1256-66] sorkərdo Noqayı
30 minlik qoşunla Azərbaycana göndərdi. Həmin il yanvarın 13-də Terek çayı
sahilində baş vermiş döyüşdə Hülaku
qoşunu məğlub oldu. Dərbond qızılordalılar torəfindən tutuldu. 1265 ildə baş
vermiş ikinci döyüşdə isə Hiilakular qəbbə çaldı. Tərəflər arasında üçüncü
(1288) və dördüncü (1290) döyüşlərdə
do Hiilakular qoləbə əldə etdibr. Hülakularla qızılordalılar arasında gedon
müharibolər Azərbaycan iqtisadiyyatına, təsərrüfat həyatına ciddi təsir göstərirdi.
14 əsrin 30-cu ilbrindon Elxanibr
dövbti yenidən böhran keçirirdi. Azyaşlı Sultan Əbu Soidin [1316-35] dövlət işbrini nıüstoqil idarə edə bilmomosi bu
prosesə tokan verdi. Tənəzzüb təsir
edən digər səbəblər isə ölkodoki feodal
ara çəkişmələri, monqollara qarşı gedon
azadlıq hərəkatı, ölkəyo edibn xarici
hücumlarla bağlı idi. Əbu Səidin hakimiyyətinin ilk dövründə dövbtin idarəsi
baş əmir Çobanın vo oğlanlarmın olində
cəmlənmişdi və bu hal digor iri feodalların mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxmalarına səbəb olmuşdu. Xorasanda şahzadə Yasavur mərkəzi hakimiyyətə qarşı
çıxdı. Bu zaman ölko xarici həmləbrə də
məruz qaldı. Şimaldan Qızıl Orda xan-

ları, Diyarbəkir istiqamətindan isə Misir
və Şam qoşunları hücuma keçdibr. E l
xanibr öz qüvvəbrini səfərbər edib əsas
hissəsini qızılordalılara qarşı yönəltdibr. Əmir Çobanın başçılığı ilo Hülaku
qoşunu qızılordalıları geri oturda bildi.
Xorasan üsyanı yatırıldı, Misir və Şam
qoşunları məğlubiyyətə uğradıldı. 1319
ildə Gürcüstanda omir Qurumişinin
üsyanı qalxdı və Diyarbəkir hakimi
İrəncin də ona qoşuldu. Onlara qarşı
döyüşdə Əbu Səid özü şəxsən iştirak et
di və göstordiyi qohromanlığa görə “ Bahadır” bqəbini aldı. 1320 ildə Gürcüstanda əmir Ərqnayın başçılığı ilə qalxan üsyan da yatırıldı. 1322 ijdə Rumda
qalxmış üsyan isə öz mahiyyəti etibarib
ovvəlkibrdən fərqlənirdi və Hiilakular

Mis sikkələr. Şirvanşahlar.
Gərşosb [1204- 25].

dövbtinin tənəzzülünü daha da sürətləndirdi. Bu zaman Rum hakimi Teymurtaş Çoban oğlu özünii “ padşah” elan et
di. Əmir Çoban Ruma yürüş edib oğlu
Teymurtaşı tutaraq Əbu Səidin hüzuruna gətirdi, üsyan yatırıldı. Bu dövrdə
Hülakuların qızılordalılara qarşı yürüşbri də təşkil olundu. 1319 və 1325 illərdə baş vermiş yürüşbrdə Hiilakular qəbbə qazanaraq böyük qənimət əb keçirdibr.
14
əsrin 2-ci rübündə Sultan Əbu
Soid əmir Çobanın vo oğlanlarının nüfuzundan xilas ola bilsə də, digər feodal
qrupunun - vəzir xaco Qiyasoddin Roşidinin başçılıq etdiyi qrupun niifuzdairəsinə düşdü. Ölkədə feodal ara çokişməbri daha da artdı. 1334 ildo Sultaniyyədə

hakimiyyətə qarşı baş verən çıxışlar çətinlikb yatırıldı. Dövbtin xarici vəziyyoti də gərginbşdi. 1335 ildə Qızıl Orda
xam Özbək [1312-41] şimaldan Azorbaycana hücum etdi. Əbu Soid ona qarşı güclü qoşun hissəbıi göndərdi və özü
Qarabağa gəldi. Lakin o, feodal ara çəkişməbrinin qurbanı oldu və burada zə-

baycanda ağalığı 1357 ilə qədər davaın
etdi. Həmin dövrdə Şeyx Həsən Çobani
və qardaşı Molik Əşrof Hiilaku şahzadəbri Süleyman xan [1340-44], Ənuşirəvan [1344 55] və Hosən xanı [1356-57]
padşah elan edərək ölkoııi onlarm adından idarə etdibr. Lakin Çobani əmirbri
hülakulardan asılı olmayan müstəqil

/. Mis dirhəm.
Atabəy Özbsk
[1210-25].
2. Gümüş dirhəm.
Elxani Xııdabondə
Məhəmnıod
[1304-16].

ləıiənərək öldürüldü. Onu əvəz edən
Arjpa xan [1335 36] Özbək xan iizərində
jəbbə qazandı və düşməni ölkədən qova bildi. Buna baxmayaraq, ölkonin da
xili vəziyyəti gorgin olaraq qalmaqda
idi. Hakimiyyət uğrunda mübarizə şiddətbndi. 1336-40 illərdə ölkədə bir neçə
padşah bir-birini əvəz etdi. Qoşa və çoxpadşahlılıq meydana çıxdı. Dövlətin
ərazisi 40-cı ilbrin əvvolbrində 11 hissəyə bölündü. Hiilakular səltənətini müdafiə etmək bayrağı altında gedən bu
mübarizədə Cəlairi, Çobani, Xorasan
feodalları daha fəal idibr. Hər hansı
Hülaku şahzadəsini “ padşah” elan edib
niifuz dairəbrində olan ərazibri onun
adından idarə edən feodal qrupları əslində həmin ərazibrdə müstəqilbşmək
üçün zəmin yaradırdılar.
Azərbaycanda Hülakuların formal
nüfuzıı bir müddət davam etdi. Azərbaycanda və ətraf ərazibrdə Çobani
feodalları faktiki hakimiyyətə yiyələnmişdibr. Çobanibr uzun miiddət dövbtin baş əmiri olmıış Əmir Çobanın davamçıları idibr. Əmir Çobanın mənsub
olduğıı suldus tayfası hələ Hülaku xanın
yürüşbri dövriində Azərbaycana gəlmiş
və burada məskunlaşınışdı. Hal-hazırda
Cənubi Azərbaycandakı Sulduz mahalı
onların adını daşıyır. 1338 ildə mövcud
vəziyyətdon bohı^lonən Şeyx Həsən Çobani (tarixi ədəbiyyatda “ Kiçik Həson”
kimi tanınır) Cəlaiıi Şeyx Həsənə
(“ Böyiik Həsən” ) qarşı çıxdı. Rumdan
Təbrizə yürüş edərok şəhəri tutdu və
şahzadə Satıbəy xatunu [1339-40] “ padşah” elan edib ölkoni onun adından idaгэ etməyə başladı. Çobanibrin Azər-

dövbt təsis edə bilmədilər: adlarına
sikkə kəsdirmədilər, xütbo oxutmadılar,
qonşu dövbtbr tərəfındən müstəqil dövbt kimi tanınmadılar vo hüquqi baxımdan Azərbaycanda Hiilakular dövbtinin varlığım davam etdirmiş iri feodal
qrupu olaraq qaldılar.
Çobani feodallarının zülmü xalq küt-

ri Əşrəf öldürüldü. Bununla da Çobani
feodallarının “ Hiilakular səltənətiııi da
vam etdirmək uğrundakı mübarizəsi”
başa çatdı. Саш Ьэу oğlu Bərdi bəyi
Təbrizdə taxta oturdub geri döndü. La
kin 2 aydan sonra Bərdi boy Qızıl Ordaya qayıtmalı oldu. Buna səbəb atası
Cam bəyin qəfil ölümii idi. Vəziyyətdən
bəhrobnən çobanibr Əxicuğun [ 1357—
59] başçılığı ib hakimiyyətə yiyobnməyə cəhd göstərsəbr də buna nail ola
bilmədilər.
1341 ildə İraq-i Ərəbdə müstəqil
dövbt qurmuş Cəlairilər Azərbaycana
olan iddialarından əl çəkməmişdibr.
Cəlairi Şeyx Həsən və onu əvəz etmiş
oğlu Şeyx Üveys [1359-74] dəfəbrb
Azərbaycanı tutmağa cəhd etsobr də,
uğur qazana bilmədilər. Onların 1359 ildoki yürüşü isə Azərbaycanın zəbti ib
başa çatdı. Həmin ildə Şeyx Üveys giiclii
qoşun hissələri ib Təbrizo yürüş etdi, şəhəri tutdu və onu Cəlairilər dövbtinin
paytaxtına çevirdi. Şeyx Üveys həyata
keçirdiyi ciddi tədbirbr sayəsində dövbti möhkəmbdə bildi, Şirvanşahları da
vassal asılılığına saldı. Onun ölümündən
sonra ölkədə feodal çəkişməbri başlandı, oğlanlan arasında hakimiyyət uğ-

Sultan
Hüseyn
Cəlairinin
[1374-82]
zərb
cldirdiyi
gümüş
dirhəmlər.
1375-80 illər.

bbrinin ciddi narazılığına səbəb oldu.
Çobanilərin Şirvanşahlaıia da miinasibətbri gərginbşdi. Çobani əmiri Məlik
Əşrəfin zülmündən caııa gobn xalqın
adından çıxış edən Qazi Mohiəddin Вэгdəi Qızıl Orda xanı Cam boyin [134157] yanına gedərək onu Azərbaycana
dəvət etdi. Canı Ьэу 1357 ildə yürüş
edib, Təbrizi tutdu. Qəddar Çobani əmi-

runda mübarizə şiddətbndi. Son noticodo hakimiyyətə Sultan Əhməd [ 1382—
1410, fasilələrlə] yiyəbndi. Onun lıakimiyyəti dövründə Azərbaycan daxili
feodal çəkişməbrinin və xarici hiicumların meydamna çevrildi. Buna əsas səbəb
Toxtamış və Teymur kimi fatehbrin
tarix səhnəsiııə çıxmaları və ətraf ərazibrə yürüşlərə başlaması oldu.

1385
iliıı sonunda Qtxil Orda xamrof irolilodi, şohoro daxil oldıı vo ŞonbiQazanda moskon saldı. Şohor ohalisinToxtamış 90 100 minlik qoşunla şimal
don
xorac alındı, Tobrizin tanınmış soistiqamətindon Azorbaycana soxuldu,
notkarları Somorqondo göndərildi. Tey
Dorbondi vo Şirvaıı ərazisini keçorok
mur homin ilin payızında Naxçıvana
Tobrizo yaxınlaşdı vo şəhəri mühasirəyə

aldı. Qoşun hissolori 8 gün Tobrizin otrafında dövro vursalar da, şohorə daxil
ola bilmədilər. Toxtamış şohor hakimi
omir Voli ilo danışıqlara başladı vo xorac
almaqla gcri qayıdacağını bildirdi. Buna
inanan tobrizlibr silahı yero qoydular.
Voziyyotdon istifado edon Toxtamış hiyloyo əl atdı və 1382 ildo Moskva otrafında oldıığu kimi, qoşunu şohoro yerildi.
Tobriz 8 gün qarotə məruz qaldı, ohali
nin var-yoxu talandı. Sonra qoşunun
bir hissosi Marağaya yollandı və şohori
qarot edib yenidon Tobrizə qayıtdı.
Daha sonra qoşıın 2 yero bölündü: bir
hissosi Morond vo Naxçıvana üz tutdu
vo onları qarot edib şimala torof irolilodi,
о biı i hissosi iso Əhor yolu ilo şimala çokildi vo hor iki ordu Qarabağda birloşorok 200 min osirb Qızıl Orda dövlotino
qayıtdı. Azorbaycan bu yürüşdən çox
/iyan çokdi. Colairi omirbrinin bir qismi
Əlinco qalasına getdi, Sultan Əhıııod iso
Bağdada çokildi. Buna sobob Teymurıın
conub isliqamolindon Azorbaycana
yürüş etmosi idi.
Teymurun Azorbaycana ilk yürüşü
1386 ilin baharında baş verdi. Sultaniyyo şohoı ini tutan Teymur Tobrizo to

goldi. Naxçıvanlılar Şeyx Hosonin başçılığı ilo mübarizəyə qalxdilar. Lakin Tey
mur onlarm müqavimotini qira bildi vo
Əlinco qalasını mühasiroyə aldi. Bura
dan Qarsa vo sonra Tilliso golon Teymur
Şokiyo torof irolilodi, dağlıq orazilordo
yaşayan ohalini itaoto colb etdi. Tongiit,
Aqcob. Qobolo, Sorx (Surxab) vo s. yerlori tutan Teymur Qarabağa goldi vo bu
rada moskon saldi. Azorbaycana qarşı
iddialarından ol çokmoyon Qizil Orda
xam Toxtamış 1387 ildo bir daha bu
raya yürüş etso do, Teymurun oğlu Miranşahın Kürün şimalına göııdordiyi qoşununa qarşı dura bilmoyib geri çokildi.
Teymur iso Morondo getdi vo oradan
Naxçıvana qayıdaraq Əliııco qalasina
hiicum etdi.
Əlinco qalasi 14 il mühasirədə qaldi.
Qalada Colairilorin xozinosi saxlanılırdı.
Qalanin miidafiosi Sultan Əhmodin oğlu
Sultan Talıiro tapşırılmışdı. Oııuıı soroncaminda 300-o yaxin congavor var
idi. Qalanm miidafiosino omir Allun,
omir Oğıılşayi kimi omirlor başçılıq edir
di. Qalani tuta bilmoyon Teymur onun
mühasirosini daha da möhkomlondirdi
vo homin ilin baharmda Somorqondo

qayitdi. Azorbaycanda vo digor yerlordo
teymuriloro qarşı miibarizo gücbnirdi.
Tobrizo yiyolonmok uğrunda koskin ara
miiharibolori başlandı. Homin miibarizodo Tobrizin yerli omirlori, Əlincodoki
colairi omirlori, Xalxal hakimi Mah
mud, Marağa hakimi Yadigarşah, qaraqoyunlu omirlori vo s. yaxindan iştirak
etdibr.
Ümumiyyotlə götürdükdo,
1385-92 illordo Tobrizo 22 dofo hiicum
edilmiş vo onlarm 18-indo şohor bir feodaldan başqasının olino keçmişdir. Nohayot, 1392 ildo Teymurun Azorbayca
na ikinci yüriişü ilo ölkodo nisbi sakitlik
yarandi, feodal qruplan öz mövqebrino
çokilmoyə mocbur oldular. Teymur
Əlincoyo giiclii qoşun hissəbri göndordi. Onun qoşununa 4 tiimən əmiri başçılıq edirdi. Qala müdafıoçibri ilo baş
vermiş döyüşdo onlardan ikisi öldürül
dii, lakin qala toslim olmadı.
1394
ildo Qızıl Orda xanı Toxtamı
bir daha Azorbaycana qoşun yeritdi
Teymur Şəki istiqamotindon onun iizori
no horbi qüvvolor göndordi vo onu geı
oturtdu. Teymur 1395 ildo Qızıl Orday;
yüriiş etdi, böyük qolobo çaldı vo qoııi
motlo geri qayıtdı. O, Dorbondin müda
fıo istehkamlarını möhkomlotdi və şim;'
sorhədlorinin mühafizosini Şirvanşah
Şeyx İbrahimo tapşırdı. Bundan soıın
Teymur Somorqondo getdi. Onun oğlı

Qafqaz xalqlarının birbşmosinə vo birgo
mübarizo aparmalarına gotirib çıxardı.
Şoki vo gürcii qoşun birləşməbri Əlincoyo hücum etdibr vo Sultan Əhmodin og
lu Tahiri azad edib Bağdada yola saldilar. Qalanin müdafıəsi Seydi Ə li vo Haci
Salelıo tapşırıldı. Müttofiqlor Miranşahın oğlu Əbu Bokrin başçılığı ilo göndoıilmiş qoşuıı hissolorini do moğlubiyyoto
uğratdılar. Əlinco qalasındakı voziyyot
Teymuru çox narahat edirdi. О, 1399 il
do Hindistan soforindon qayıdarkon yolda Tobrizdon golmiş qasiddon voziyyoti
öyrondi vo Somorqondo çatandan corni 4
ay keçmomiş tocili soforborlik elan edo
rok Azorbaycana üçüncü yüriişo çıxdı.
Tarixi odobiyyatda “ Yeddiillik miiharibo” adı ilo tanınan bu yürüş zamanı
Əlinco qalasi da zobt olundu. Bunun
osas sobobi qala daxilindo baş vermiş
ar çokişmoləri vo qalanm müdafioçilər
to, indon tork olunmasi idi. Ərob tarixçi İbn Ərobşahın yazdığına göro, Teym boş qalmış qalaya girmiş vo qalanın
oz noti onu heyran etmişdir. O, bir
nı dotdon sonra Qarabağa, oradan
B' loqana gəlmiş vo burada abadlıq işb görmüşdür: Beyloqanda kiçik şohori qala qapıları tikilnıiş, Arazdan şohor: Borlas su kanalı çokilmişdir. Azorb, 'canın bir sira yerli feodalları Şirvanş; ı İbrahimin vasitoçiliyi ilo Teymuıun
hi zuruna goldilor. Teymur 1404 il martı 27-do Qarabağdan Somorqondo qayi'dı vo çox keçmodon (1405) vofat etdi.
Bundan sonra Azorbaycanda Teymurib э qarşı miibarizo yenidon genişbndi.

Şirvanşah Keyqubadın [1317-44]
zirehi.

Gümüşlə bəzədilmiş mis mücrü. 14 osr.

Miranşahın Azorbaycandakı foaliyyoti
iisyanların baş vcrmosino, yadellibro
qarşı mübarizonin gücbnmosino sobob
oldu. Tobrizdo, Şokido ona qarşı çıxışlar
oldu vo onlar çotiıılikb yatırıldı. Teymuriloro qarşı miibarizo ozmi Conubi

'1eymurilor 1406 ildo qaraqoyunlu Qara
Yusif vo müttofıqi Ərdobil hakimi Bostam Cakirin torofindon moğlubiyyoto
uğradıldılar. Daha sonra Tobriz Colairi
Sultan Əhıııod vo qaraqoyunlu Qara
Yusif torofindon tutuldu. 1410 ildo iso

Qara Yusif müttofiqi Sultan Əhmədi
öldiirorok Tobrizdo hakimiyyoto yiyolondi vo Qaraqoyunlular dövlotinin osasını
qoydu. Colairilor dövloti Azorbaycanda
süquta uğradı.

Hülakular dövründoki daxili müstoqilliklori möhkom deyildi vo Hiilaku şahzadolorindon asılılıq daha qabarıq nozoro
çarpırdı. 14 osrin 20-ci ilbrindo Şirvan,
Şoki vo Gürcüstan vilayotlorini Hiilakıı-

Mərdokaıı
qalası.
1203 il.

13-14 osrlordo Şirvanşahlar dövloti
Hülakular vo Colairilor dövlotlorinin
vassal asılılığında olımışdur. Bu dövlot
Kiir çayından Dorbondin şimalına kimi
olan orazilori ohato edirdi. Paytaxti Şamaxı şohori idi. 13 osrin ovvolbrindo Şirvaııda hakimiyyotdo Kosranilor siilalosindon Gorşosb idi. İlk yürüşlərindo Şamaxını dağıdan monqollar Dorbonddon
hiylo ib yan ötdiikdon sonra Monqolustana qayitdilar. Monqollardan sonra
Şirvan orazisi qıpçaq vo giircü dostolorinin homlolorino moruz qaldi. 1225 ildo
dövlot işlori ib ciddi moşğul olmayan
Şirvanşah Gorşosbin oğlu Foribürz
[1225-44] atasına qarşı çıxdı vo onu ölkodən qovdu. Foribürz ordu vo xalq torofmdon müdafıo olundu. О, Xarozmşah
Colabddin ilə şaziş bağladı vo xorac
ödomokb daxili müstoqilliyini qoruya
bildi. Lakin 1227 ildo o, xorac vermokdon do imtina etdi. Şirvanşahlar monqolların ikinci yiirüşü vo Hiilaku xanın
yürüşü dövıiorindo do danışıqlar apararaq daxili müstəqilliklərini miihafizo edo
bildilor. Bununla belo, Şirvanşahların

lar dövlotinin baş omiri Çobanın oğlu
Şeyx Mahmud idaro edirdi.
14
osrin 30-cu ilbrindo Hülakular
dövlotinin tonozzüb uğradığı dövrdo Şirvanşahların müstəqilliyinin yeni dövrii
başlandı. Şirvanşahlar Hülakular dövlotiniıı vassalı olsalar da, osliııdo Hiilakular “ soltonotini miihafizo edon” Çobaııi
feodal qrupundan asılı deyildilor vo onlara qarşı düşmon mövqedo dururdular.
Şirvanşah Keyqubad vo oğlu Kavus
[1345-72] daiııı Çobani feodallarına
qarşı mübarizo apararaq onlarm tarix
sohnəsiııdon silinməlorində holledici rol
oynadılar. Kavus 1345 ildo Qarabağda
Çobani Molik Əşroflo danışıqlar aparsa
da, notico oldo olunmadı, onların qo
humluq olaqolori do baş tutmadı. Molik
Əşrof 1347 ildo Şirvana qoşun yeritdi,
lakin Kavusun güclii ordu ilo Kürün salıilino goldiyini eşidib onunla danışıqlara girdi. 1348 ildo Şirvan bir daha Çobanilorin hücumuna moruz qaldı. Kavus
vo atası qalalarda möhkombnmoli oldu
lar. Nohayot. onlar Çobanilorin niifuzunu tanımalı oldular vo toxminən 10 il bu

voziyyotdo qaldılar. 1357 ildo Şirvanda
Çohani feodallarına qarşı mübarizo ye
nidon güclondi. Şirvanşah Kavusun razılığı ilo Qızıl Orda dövlotinə gedon Qazi Mohiəddin Bordoi yerli hakim Canı
boyi Azorbaycana dovot etdi vo Cam bəy
Şirvan ərazisini maneəsiz keçorok Şirvanşah Kavusun müşayioti ib Tobrizo
daxil oldu. Cam boy Molik Əşrofi tııtaraq cdam etdi. Bununla da, Çobanibrin
Azorbaycandakı ağalığına vo zülmünə
son qoyuldu. Daha sonra Kavus digor
çobani əmiri Əxicuqla üzbşmoli oldıı,
oğlu Novdəri qoşunla onun üzorinə
göndordi vo Yeniçay yaxmlığında Əxicuğun üzərində qəbbə çalındı. Kavus
Qarabağa golorok qısa müddət burada
qaldı. Lakin Əxicuq yenidon Qarabağı
tutmağa nail oldu.
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Şirvanşahlar Cəlairilər dövründo də
öz müstəqillikləri uğrunda mübarizə
aparmışlar vo bir müddot tam müstoqil
fəaliyyət göstormişlor. Şirvanşah Kavus
1364-67 ilbrdə Cəlairilərə qarşı üsyan
qaldırmış vo bu dövr orzindo, cəlairi sul
tani Şeyx Üveysin Bağdadda olmasından
bohrolənərək, iki dofo Tobrizo yürüş edib
Azorbaycanı onların nüfuzundan xilas
etmoyo cohd göstormişdir. Şeyx Üveys
Bağdaddan qayıtdıqdan sonra Şirvana
qoşun yeritdi vo 3 aya yaxın Şirvanda qalıb əhalini qarot etdi. Kavııs Cəlairilorin
hakimiyyotini tanımalı oldu vo colairi
Şeyx Üveys torofindon yenidon Şirvana
hakim toyin olundu. Kavusu ovoz edon
oğlu Huşong [1372-82] Colairilər dövlotindo görkomli mövqe tutdu vo hakimiyyot uğrunda mübarizo aparan colairi
şahzadolori arasında münasibotlərin nizama salınmasında foal rol oynadı.
V3H2 ildo Şirvanda hakuYÜyyət doyi-

şikliyi baş verdi. Huşoııg öldürüldü vo
yerino 1Şeyx İbrahim [1382-1417] haki
miyyoto gotirildi. İbralıimin ata-babaları bir müddət Dorbondin hakimi olduqlarından о vo xolofiori Dorbondilor adlanmağa başladılar. Əslindo iso onlar
Kosranilorb qan qohumluğuna malik
idilor, belo ki, İbrahim Huşəngin omisi
oğlu idi. Şeyx İbrahimin dövründo Şirvanda voziyyot, Teymur vo Toxtamışın
yürüşlori ilo olaqodar, koskin surotdo
doyişdi. Şirvan şimal vo conub istiqamotindon koskin hücumlara moruz qaldı.
İki torofdon tohlüko qarşısında qalan ib
rahim uzaqgöron siyasot yeritdi vo
düşmonin birindon istifado edorok digorino qarşı mübarizo aparmaq taktikasmı
tutdu. O, Qarabağda olan Teymurun
hüzuruna gedorok ona qiymotli hodiyyolor apardı vo onunla müttofıq olaraq,
Şirvan hakimi kimi tanındı. Şimal sorhodlorinin mühafızəsi do ona tapşırıldı.
ibrahim Teymurun Qızıl Oıdaya qarşı
yürüşlorindo, Teymura qarşı çıxan yerli
feodallarla, о cümlodon, Şoki hakimi
Seydi (Sidi) Əhmodlo Teyınur arasında
münasibotlorin nizamlanmasında yaxından iştirak etdi. Toxtamış ilə Tey
murun arasmda gedon müharibolor Şirvanııı tosorrüfatına ciddi ziyan vursa
da, İbrahim ölkoni dirçoldə bildi, Dor
bondin müdafio istehkamlarını möhkomlondirdi vo s.
Teymurıın ölümündən sonra I Şeyx
İbrahim Teymuriloro qarşı yeni siyasi
xott tutdu. Teymuri imperiyası daxilindo hakimiyyot uğrunda gedon mübarizodon istifado edon İbrahim Goncoııi vo
Qarabağın xeyli hissosini olo keçiro bil
di, Şoki. Ərdobil hakimi, Qaraman tayfa başçısı, gürcü çarı ilo ittifaq bağladı.
Müttofiqlor 1405 ilin yaymda KLir çayınin sahilindo teymuri Ömorin qoşununu moğlubiyyoto uğratdılar. Bıı zanıan
Ömoro qarşı üsyan qaldırmış təbrizlilor
İbrahimi Tobrizo dovot etdilor. 1406 ilin
mayında ibrahim Tobrizo daxil oldu vo
qısa müddoto olsa da, Azorbaycam öz
hakimiyyoti altında birloşdirdı. Lakin
sonrakı hadisolor İbrahimin Tobrizdon
geı i qayıtmasına sobob oldu.
13-14 osrbrdo Azorbaycanda Şoki
hakimliyi do mühüm rola malik idi. O,
30-cu illordon başlayaraq Şirvanın torkibino daxil oldu. 14 osrin 30-cu illərində
Hülakular dövbtinin zoifloməsindon vo
parçalanmasmdan istifado edon Şoki
feodalları daxili müstoqillik oldo etdilor.
Hakimiyyoto oyrat tayfası goldi. Onlarm fəaliyyəti Teymurun dövrıindo daha

da genişlondi. Şoki bu dövrdo dofəlorb
Teymurun hücumlarına moruz qaldı.
Teymurun ikinci yürüşü zamanı Şoki
dağıdıldı, Şoki hakimi Seydi Əli hakimiyyotdon geldi. Lakin Teymurun
Azorbaycanda olmadığı dövrdo Seydi
Əli teymuriloro qarşı miibarizo aparırdı.
1395 ildo Teymurun oğlu Miranşah
Seydi Əlinin miixalif çıxdığını güman
edib Şokiyo qoşun çokdi vo bölgoni talan
etdi. Bundan hiddotlonon Seydi Ə li
gürcü qoşunu ilo birlikdo Əlincoyo
hiicum etdi vo Sultan Tahiri miihasirodon azad etdi. Daha sonra Ş.tkivo qoşun
çokon Əbu Bokıio döyüşdə Seydi Əli
öldiirüldü. Lakin, Teymurun qoşunu da
moğlubiyyoto uğradı. Atasımn yerini tutan Şoki hakimi Seydi Əhmod I Şeyx ib
rahimin vasitoçiliyi ib Teymurla müna-

alar, olot, uran vo s. belo tayfalardan idilor. Bu tayfaların adları Azorbaycan toponimikasında qorunub saxlanmışdı.
Golmo monqol-türk tayfaları zaman
keçdikco yerli ohali ilo qaynayıb-qarışmış, assimilyasiyaya uğramış vo eyııi zamanda Azorbaycanda əhalinin sayının
artmasına sobob olmuşlar. Monqol
yürüşlori dövründo golon tayfalardan
suldusilor (soııradan “ çobanilor” adlandılar) vo colairilor Azorbaycanda dalıa
foal oldular vo ölkonin idarosindo iştirak
etdilor.
Azorbaycana golon monqol-tiirk
tayfalari ib yerli ohali arasmda mövcud
olmuş lorqli cohotbrdon biri onlarin di
ni görüşbrindoki miixtoliflik idi. Əsason
biilporostlordon ibarot olan monqol
tayf lari ilk vaxtlarda Azorbaycanda vo

Saxsı qab. 13-14 osrlor.
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sibotlori tonzimbyo bildi, Şoki hakimi
kimi tanındı. Teymurun ölümüno qodor
Seydi Əhmod onun müttofıqi kimi foaliyyot göstordi, yürüşbrindo iştirak etdi
vo bununla da Şokinin daxili müstoqilliyini qoruyub saxlaya bildi.
13-14 osrbrdo Azorbaycanda ohalinin etnik torkibindo vo dini görüşlorindo
müoyyon doyişiklik baş verdi. Bu ilk
növbodo monqol yürüşlori dövründo
Azorbaycana bir sıra monqol-türk tayfalarının golmosi ilo bağlı idi. İlk monbəlor vo toponimik materiallar homin
dövrdo 20-don artıq tayfanın Azorbay
cana golorok ölkonin müxtolif yerlərindo
məskunlaşdığı haqda molumat verir.
Suldus-çobani, colairi, qurqan, soqait,
kingit, curiat, sunit, tonkqut, ildurkin,
uryankqat, onqut, tatar, hortokan, oy
rat, homçinin cirkin, tamqalıq, dolan,

zol I etdiklori orazilordo öz dinlorini,
ad )t-ononolorini qoruyub saxlamağa
со! 1 göstordilor. Xoy, Marağa vo s. şoh. ordo biitporostlik dini abidolori
bi xanalar tikildi, bütporost din xadim1; Iin - boxşilorin hazırlanması üçün gen imkanlar yaradildi. Monqollar ilk
v ılarda başqa dinloro, xtisusilo xristian
v ohudi dinlorino do meyil saldilar. Biiti bunlar islamın dövlot dini statusunu
il nosino gotirib çıxardı vo yerli rniisoln i ohalisi ib golmo monqollar arasmda
q, jidurmaya sobob oldu. Monqol şahz 'osi Qazan hakimiyyotdo möhkomlonn к namino biitporostlikdon iiz döndərdi,
i m dinini qobul etdi vo bütün monqol
tayfalarını bu dino sitayiş etmoyo vadar
etdi. islam yenidon dövlot dini statusu
kosb etdi. Qazan xamn bu todbiri bütporostliyin aradan çıxmasına, xristian vo
yohudi dinlorinin mövqeyinin xeyli zoiflomosino gotirib çıxartdı. Koskin mübarizo
şəraitindo qazanilan bu qolobo islamin
sonrakı inkişafına tosir etdi vo ölkonin ida-

rosinin bir çox saholori yenidon islam din
xadimlorinin soroncamma verildi.
Azorbaycanda iqtisadi vəziyyət.
Monqol istilalan Azorbaycan iqtisadiyyatına ağır zorbo endirdi. Ölkodo işçi
qüvvosi koskin surotdo azaldı, bir sira
şohorlor, xüsusilo Beyloqan, Gonco, Ərdobil dağıdıldı, bozilori (Borzond, Bacrovan, Xalxal, Miyano vo s.) adi yaşayış
montoqobrino çevrildilor. Kond tosorrüfatı, suvarma sistemi daha giiclii
dağıntıya moruz qaldi. Buna sobob olan
amillordon biri köçori monqol tayfalarimn yerli oturaq ohalini sıxışdırması, özlorino moxsus köçorilik ononolorini davam etdirorok kond tosorrüfatı üçün mohsuldar torpaqları otlaqlara çevirmolori
idi. Noticodo, ilk monqol yürüşlori dövri'ındo Azorbaycanda okin saholorinin
yalniz 1/10-i kond tosorrüfatı üçiin yararlı
voziyyotdo qaldi.
\3>əsvm ortalarmda Hülakular dövlotinin tosisi vo morkozi hakimiyyotin
giiclonmosi tosorriifatda müoyyon canlanmaya sobob oldu. Bu dövrdə monqo)
xanlarmin hoyata keçirdiklori iqtisadi
siyasotin osasmi yerli feodallarm torpaq
saholorini zobt etmok vo ohalinin istismari noticosindo var-dövloto yiyolonmok
toşkil edirdi. Hiilaku vo oğlu Abaqa xa
mn hakimiyyoti dövründo ölko iqtisadiyyatı miioyyon dorocodo inkişaf etso
do, sonradan iqtisadiyyatda tonozzül
prosesi başlandı vo getdikco dorinloşdi.
13 osrin sonlarına yaxın Hiilakular dövlotindo siyasi vo iqtisadi böhran baş ver
di. İqtisadiyyatdakı tonozzül dövlot xozinosinin boşalmasına sobob oldu. Keyxatu xan [ 1291—951 bu pıosesin qarşısım
almaq moqsodilo todbirlor görso do (todavülo çao adlı kağız pullar buraxıldı),
bunun somorosi olmadi.
Hiilakular dövlotini iqtisadi vo siyasi
böhrandan xilas etmok moqsodilo Qazan
xan [1295-1304] ciddi addımlar atdi vo
islahatlar keçirdi. Onun torpaq, vergi,
mohkomo, rabito, ticarot saholorindoki
islahatlan ölko iqtisadiyyatınm yüksolmosino, dövlotin tonozzül prosesinin
qarşısınm alınmasına vo qiivvotlonmosino sobob oldu. Qazan xan horbçibro iq
ta torpaqları paylanmasını rosmiloşdirdi
vo bununla da horbi xorclorin azaldilmasına, horbçilorin xidmoti mosuliyyotlorinin artırılmasına nail oldu. Torpaq islahatmm miihiim torkib hissolorindon biri
boş qalmış torpaqlarin (bayrat) istifadosi üzro hoyata keçirilon todbirlor idi.
Bayrat torpaqlan qeydiyyata alimr vo
sahibi onu becormodikdo, başqalarma

paylanır vo becorilmosi üçün imkanlar
yaradılırdı. Qazan xamn vergi sahosindoki todbirbri do somoroli oldu. Biitiin
vergilor vo onlarin hocmi doqiqloşdirildi,
onlarin toplanilmasinda ciddi qaydaqanun qoyuldu, vergilordon oldo olunan
golirbrin xorclonmosi üzorindo nozarot
giiclondirildi. Qazan xamn göstorişi ib
mohkomo sistemindoki özbaşınalıq. qismon do olsa aradan qaldırıldı, rüşvotxoıiuq hallan azaldi, 30 ildon artiq vaxtı keçmiş iddialar qanunsuz hesab olun
du, qazi vozifosino toyinatlara xiisusi fikir verildi vo s. Rabito sahosindo do cid
di todbirlor hoyata keçirildi. Əsas ticarot
yollarmda hor 3 forsongdon (20-21 kmdon) bir rabito dayanacaqlari - yamlar
yaradildi. Onlara yam omirlori toyin
olundu. Rabitodo istifado olunan yarliq
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vo “ paydza” lar (lövhociklor) doyişdirildi, onlardan istifado üzorində nozarot
qoyuldu. Bcbliklo, ölkodo rosmi rabitoyam sistemi yaradildi. Ticarotdo işlodilon pul, çoki, ölçü vahidlori sabitloşdirildi, ticarot yollarmin, bazarların mühafızosi giiclondirildi. Qazan xamn islahatlan noticosindo ölkonin iqtisadi voziyyoti tonzimlondi, xozino golirlori artaraq
1700 tüməndon 2100 tiimono çatdı. Tosorrüfatm inkişafı 14 osrin 20-ci illorinin
sonuna kimi davam etdi. Qazan xan
islahatlarının hoyata keçirilmosindo
dövlotin baş voziri, hokiıu, tarixçi Fozlullah Roşidoddinin böyük xidmotlori
olmuşdur.
14
osrin 30-cu illorindo Azorbaycan
da iqtisadi vəziyyət yenidon ağırlaşdı vo

bu hal əsrin ortalarına - Cəlairi Şeyx
Üveysin dövrünə kimi davam etdi. Buna
səbəb Hülakular dövründə mərkəzi hakimiyyətin zəifbmosi, feodal ага çokişməbrinin artması, dövlətin ərazisinin
müxtəlif hissələrə parçalanması, Azərbaycanda Çobani feodal qrupunun ziil-

xın vergi ödəmiş, mi'ıkəlləfıyyətlər yerinə
yetirmişdir. Əhalidən toplanan vergibr
içərisində qupçur, xərac, tamğa, tağar,
bac, übfa (əbfə), kalan, tərh, cizyə, nəmari, təbğur, bağbaşı (bağ-şumar), xane-şumar, uşr və s. vergi növbri daha
ağır idi və xalq kütbsinin müflisbşməsi-
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mii, ebcə də ölkəyə olan aramsız xarici
hücumlar, müharibələr oldıı. Dövrün tarixçisi Həmdullah Qəzvini 40-cı illərin
əvvəllərində ölkonin “ qurda, tülküyə
məskən, bayquşa, kərkəsə vətən” olduğunu, Əbu Bəkr əl-Qütbi əl-Əhəri isə
Azərbaycanda “ zülm, bahalıq vo voba”
kimi üç şeyin bol olduğunu xəbər verirbr. Cəlairi Şeyx Üveysin dövründə ölka
iqtisadiyyatında müəyyən canlanma
müşahidə olunsa da, Azərbaycan ərazisinin Teymurun və Toxtamışın hücumları dövründə döyüş meydanına çevrilməsi təsərriifat həyatına ciddi təsir göstərdi və iqtisadi vəziyyətin yenidən tənozzülünə səbəb oldu.
Monqolların Azərbaycana yürüşbri
və monqol hökmranlığı ölkənin aqrar
quruluşuna böyiik təsir göstərdi. Ölkədə
əvvəllər mövcud olmuş ənənəvi torpaq
mülkiyyəti formaları ib yanaşı (xassə,
voqf, mülk, camaat və s.) incu, divan, iqta torpaq mülkiyyəti formaları da geniş
yayıldı. Monqolların gəlişi ilə ölkodoki
vergi və mükəlləfiyyətlər hom sayca,
həm də verginin miqdarına görə artdı.
Dövrün mənbəbrindən aydın olur ki,
monqol ağalığı dövriindo əhali 40-a ya-

пэ səbəb olurdu (akad. Ə.Əlizadənin
araşdırmalarına görə).
Azərbaycan tarixən münbit, məhsuldar torpaqlara, zəngin bitki örtüyünə
malik ölko idi. Azərbaycanda hər cür
dənli bitkibr - buğda, arpa, çəltik, qarğıdalı, bostan və bağ bitkibri, texniki
bitkibr, xüsusilə pambıq becərilirdi. Ölkənin ayrı-ayrı bölgəbri müxtəlif bitki
növü ib məşhurlaşmışdı. Kənd təsərrüfatında süni suvarma şəbəkəsi
mövcud idi. Bu sahodə əsasən çay sularından və kəhriz sistemindən istifado
olunurdu. Teymurun dövründə Arazdan Beybqana Bərlas su arxı çokildi və
kənd təsərrüfatımn inkişafında mühüm
rol oynadı. Kənd təsərrüfatı bitkibrinin
becərilməsinə xüsusi diqqət yetirilirdi.
İstixanalardan, süni suvarmadan, kotan
ib şumlamadan, şoran torpaqlarm yuyularaq münbitbşdirilməsindən geniş istifadə edilirdi. 1 2 cüt ökiizb dartılan
xırda kotanlarla yanaşı, 8-10 cül öküzb
dartılan kotanlar mövcud idi. Koııd təsərrüfatı bitkibrini xəstəlikbrdon və ziyanvericibrdən qorumaq üçün müxtəlif
tədbirlər görülürdü. Kond təsərrüfatınm
mühüm sahəsini heyvandarlıq təşkil

edirdi. Azərbaycanın bütün bölgəbriıub
qaramal və davar saxlanılırdı. Azərbaycan atları dünya şöhrəti qazanmışdı.
Marko Polo Azərbaycanda çoxlu yaxşı
atın olduğunu və Hindistana aparılıb
baha qiymətə satıldığını bildirirdi.
13 əsrin əvvolbrindo Azərbaycanda
şəhərbr yüksək inkişaf səviyyosində idi.
Şəhər iqtisadiyyatında sənotkarlıq və
ticarət mühüm yer tuturdu. Əsrin əvvəllərində Azərbaycanda irili-xırdah 60dan çox şəhər və qalalar var idi. Gonco,
Tabriz, Naxçivan, Marağa, Ərdəbil,
Dərbənd və s. Azərbaycanın əsas şəhərbrindən idi. Onlarm bəzilərində 100
mindən artıq ohali yaşayırdı. Monqol
yürüşbrinin dağıdıcı nəticələrinə baxmayaraq, şəhəıiərin inkişafı davam etdi.
yeni şəhərlər salındı.
14 əsrin I-ci yarısında və sonralar
Marağa, Naxçivan və Ucaıı şəhərləri
daha da inkişaf etdi. Urnıiya, Xoy, Solmas, Sərab və Uşnu ölkənin iri şəhərləri
sırasına daxil oldular. Tabriz Hülaku
dövbtinin paytaxtı olaraq daha sürətlə
inkişaf edirdi. Onun ərazisi genişbnərək
4000 hektara çatdı. Şəhor 25 min addım
(təqr. 24 km) uzunluğunda divar ib əhatə olunmuşdu. Şohordə 1 milyona yaxın
adam yaşayırdı. Tabriz şəhərinin ətrafında salınmış Rəşidiyyədə 30 min ev

Nəsiroddiıı Tusinin məzarı. Bagdad.

vardı. Bu dövrdə Azorbaycanda Mahmudabad şəhəri salındı. Azərbaycanın
bir çox yerbrində - Təbrizdə (Ərk qalası), Abşeronda ölkənin müdafiə qüdrətiniıı möhkoınbnməsinə xidınət edən qa
lalar tikildi. Mərdəkandakı 2 qala, Nardaran qalası, Ramana qalası bu dövrün
tikilibrindəndir.

kobr kəsilirdi. Zorbxanalarda xüsusi iş
nizamnaməbr - uFütüvvətnamə” br
Azərbaycan şəhərbri yarımaqrar xiiəsasında
fəaliyyət
göstərirdibr.
prinsipi mövcud idi. Tədavüldə Uımən,
susiyyətbrə malik olsalar da, onların iqAzərbaycan Hülakular və Cəlairibr
tisadiyyatında sənətkarlıq və ticarət ırıübalış, dinar, dirhəm, ebcə də ağca, miri,
dövbtbı inin morkəzi vilayəti kimi xarici
hüm yer tuturdu. Şəhər əhalisinin sənottingə, danq, bir müddət isə “ çao” adlı
karlıq və ticarətb məşğul olaıı zümrəsi
vo daxili ticarətdə aparıcı rol oynayırdı.
kağız pullar istifadə olunmuşdur.
çoxluq təşkil edirdi. Bir çox Azərbaycan
Bu dövbtbrin ərazisindən keçən 5 əsas
İdarəçilik sistemi. Monqolların
şəhərbri, xüsusib Tabriz Şərqin miihüm
karvan yolunun əksəriyyətinin AzərAzərbaycanda dövbt qurmaları ölkənin
sənətkarlıq və ticarət mərkəzinə çevrilmişdi. Şəhərdə hər bir sonət növü üzrə
sənətkarhq rastası - cərgəsi mövcud idi.
Bazarlarda əsnaf və sənotkarların xüsusi
yerbri vardı. Bu dövrdə Azərbycan şəhorbı ində, əsasən, əvvəlki ənənəvi sənət
növbıi davam etdirilirdi. Toxuculuq,
xalçaçılıq, metalişbmə, keramika, dulusçuluq, dəri istehsalı, ağac emalı, şüşə
istehsalı, tıkinti ’ışi, ş'ırn'ıyyat hazırlanma;.', bədii işbməbr və s. əsas sənətkarlıq thəbrini təşkil edirdi. Şirvan öz
ipo' Gəncə soyuq silahı, Xoy mis məmı
Şəmkir bıçaqları, Şiz qızıl və
qın şun email ib tanınırdı. Elxanibr
Fəzlullah Rəşidodtliniıı “Cami ət-Təvarix” əsərinə çokilmiş miniatür.
dö
ıdə silah hazırlanması sahəsindo
1314 il. Təbriz.
ke
yət dəyişikliyi də baş verdi. Bir
ço
nətkarlar monqollardan əxz et
idarə sisteminə тйэууэп təsir göstoıdi.
di
“ tona” adlanan üçtiyəli ox uc- baycanla əlaqəsi vardı. Təbriz dünya
əhəmiyyətli ticarət yollarının kəsişdiyi
Azərbaycanda iki ənonəvi dövlət quruluq ı hazırlayırdılar. Tobriz, Beybluşunun - oturaq əhaliyə və köçoribrə
məkan idi. Şimal, cənub və cənub-şərq
qa; ^əbələ, Gəncə keramika ustalarıməxsus idarə sistemlərinin bir-birib
yolları Tobrizi dünyanm bir çox ticaıət
çulğaşması nəticəsində daha tokmil, öz
mərkəzbri ib birbşdirirdi. Azərbaycan
H idullah Qəzvini. Nüzhətüldövrü üçün mütəroqqi olan vahid idars
ərazisində ümumi uzunluğu təxm. 2000
ub. Ill bölüm. Azərbaycan
km -dən artıq olan ticarət yolları şəboko- sistemi yarandı. Yeni idarə sistemində
ölk əsin in təsvlri
hər iki tərəfə aid mütərəqqi cəhətbr
si mövcud idi.
Az ırbaycanın tərkibində 9 tümən və
öziino yer tapdı. Bu sistemdə köçəribrə
Azərbaycan sənətkarlarının məhsul27 şəhər vardır. Ölkənin çox yerində
məxsus hərbi idarəçilik öz mövqeyini
ları Şərq və Qərb ölkəbrino ixrac olunur
iqlim soyuq, az yerində mülayimdir.
qoruyub saxlasa da, təsərrüfatın idarəvə yüksək qiymətbndirilirdi. Venesiya,
Onun sərhədləri İraqi-Əcəm, Musində yerli idarəçilik ənənələri üstünlük
Genuya, Qızıl Orda və s. dövbtbrb tiğan, Gürcüstan, Ərmən və Kürdüsqazandı.
carət əlaqəbri daha geniş idi. Azərbaytan əyalətlərinədək çatır. Uzunluğu
Hülakular və Cəlairibr dövbtbrində
candan ixrac oluııan əmtəəbr arasında
Bc <ıdan Xalxala kimi 95 fərsəx, eni
ali hakimiyyət orqanı qurultay idi. Səlkənd təsərrüfatı məhsulları xüsusi yer
tənət sahibi olan sultan da qurultayda
iso Bəcərvandan Sipana kimi 55
tuturdu. Ölkəyə çoxlu xarici mallar idseçildikdon sonra hüquqi baxımdan təsxal olunurdu. Təbriz bazarında Seylon,
fə эх edir.
diqbnirdi. Sultanın səlahiyyətləri qeyriKəşmir, Mərv, Tus, Şiraz, Şam, Çin,
К
nişdə Azərbaycanm paytaxtı
məhdud
idi. Naib əs-səltənət sultanın
rus
knyazlıqları,
Almaniya
və
s.
ölkə^ ağa şəhəri olmuşdur, indi isə
naibi
idi
və
onun olmadığı vaxtlarda ölbrdoıı
gətiribn
müxtəlif
çeşidli
mallar
T
izdir. Bu, bütün Azərbaycan
kəni
idarə
edirdi.
Dövbtdə hərbi idarəsatılırdı.
Qazan
xanın
keçirdiyi
islahatş
rləri içərisində ən gözəl və
çiliyə
daha
çox
üstünliik
verilirdi. Horbi
lar
ölkodə
ticarətin
daha
da
inkişafına
n .təşəm şəhərdir. Səlcuqlar və
idarəçilik baş əmirin əlində cəmbnmiştəkan verdi.
A ;əylər hakimiyyəti zamanında
di. Hərbi idarəçilik “ əmarət” (omirlik)
Ticarotin inkişafı və geniş vüsət alA. oaycanın dövlət gəliri 20 milyon
adlanan təşkilatda cəmbşmişdi və onun
ması öllodo pul tədavülünün tənzimləndinara yaxın olmuşdur.
aşağı hərbi bölmələrdə özəkbri mövcud
məsini tobb edirdi. Azərbaycanın müxidi. Bu sisteındə ulus əmiri, vilayət (öltəlif şəhərbrində - Tabriz, Gəncə, Maкэ) omiri, tümən, minlik, yüzliik əmirlərağa, Naxçivan, Bərdə, Ərdəbil, Urп т. Təbriz, Kağızkonan (Xunoc) şohərri fəaliyyət göstərirdi. Hərbi hissəbrdə
miya, Bakı, Şamaxı, Şabran, Beybqan,
ləıinin ağac emalı üzrə sənətkarlarınm
Dərbənd, Xoy, Bibsuvar, Şərur, Sorab,
inaqlar (horbi məsləhətçibr), bukavul
məhsulları yüksək qiymətləndirilirdi.
(təminatçı), yasavul, bəxşi, yurtçi, bolarAstara, Səlmas, Mahmudabad, Qobəb,
Sənətkarlar “ əxi” adlanan dini-ictimaiquçi və s. vəzifə sahibbri çalışırdılar.
Ərciş, Şirvan, Qaraağac, Əlincə, Güşsiyasi və peşə birlikbri yaratmışdılar.
Ordu hissəbrində ciddi nizam-intizam
tasfı və s. şəhor və qalalarında zərbxanaBeb birlikbr çox vaxt “ əsnaf” və ya
lar mövcud idi və onlarda müxtəlif Çingiz xanın yasası (qanunu) ib tonzim“ möhtərifə” , monqollar dövründə isə
bnirdi.
ölçüdə və vəzndə qızıl, gümüş və mis sik“ ozaıı” adlanırdı. “ Əxi” birlikbri xüsusi
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Dövbtin mülkü idarəsi “ divan” sisteıni ib həyata keçirilirdi. Markazi dövlat
aparatında 20-dan artiq divan mövcud
idi. Onlar markozi va sahalar üzrə divanlara ayrılırdı. Markazi divanlar “ Divan-i saltanat” va “ Divan-i mamalik” ol-

maqla 2 qismə böliinürdü və müvafİq
olaraq soltanat sahibinə va dövlata aid
təsərrüfatın idarasi ib moşğul olurdu.
Divanlarda ciddi maliyya haqq-hesabı
aparılır va bu maqsadla 7 növ daftarlardan - miihasibat kitablarından istifadə

olunurdu. Mülki idaraya baş vazirbr və
divan başçıları cavabdeh idibr. Bundan
alava, mülki idara sistemində uluq bitikçi (əmlak rəisi), münşi al-məmalik, isfahsalar, həkəm əl-məmalik va s. vazifa sahibbri çalışırdılar. Boş qalmış bayral
torpaqlann istifadosi, tikinti, sonatkarlıq, ticarət va digar sahəbr üzrə divanlar
faaliyyat göstərirdi. Onlar, vilayatbr, şaharlar iizra şaxabnmişdilər. Diııi rnüassisalarin, amlakın, xüsıısib, vəqf amlakınm idarəsi qazı əl-qüzzatın (qazılar qazısının) olindo comloşmişdi. Vaqf amlakı
“ dövbt vaqfi” va “ seyidbr vaqfi” olmaqla 2 yerə bölünmüşdü. Dövbtin
mahkama sistemi do miixtəlif hissalara
dövbt və dini mahkəmələra ayrılmışdı.
Dövlət məhkəmələri Çınjgiz xanın
yasasına, dini mahkamalər şariat qanuıılanna asasan faaliyyat göstarirdi.
Şarial məhkamabrinin işina dövbt mahkəmalərinin müdaxibsi qanun ib qadağan olunmuşdu.
Monqol yürüşbri dövründə köçəri
monqol-türk tayfalarmin Azarbaycana
gəlməsi va burada maskunlaşması Azar
baycan elminə və incəsənətinə, о cümlədon, uyğur rəssamlarmın gətirdikbri
Şarqi Türküstan sanatinin Tabriz miniatür maktabinin inkişafına ahamiyyatli
tasiri olmuşdur. Eyni zamanda ııyğur
əlifbası ölkanin türk ohalisi arasmda
yazı vasitəsinə çevrildi. Rasmi sanadbr
ohaliyo bu əlifba ib çatdırılırdı.
Beblikb, monqol yiirüşbrinin dağıdıcı təsirinə baxmayaraq, 13-14 əsrbrdə
Azarbaycan elmi va madaniyyatinin inkişafında miihiim nailiyyatbr alda edilmişdir.
Əd.: А л и з а д е А. Л. Социально-эконо
мическая и политическая история Азербай
джана 13-14 веков. Б., 1956; Pi г i y e v V. Z.
Azərbaycan Hülakular dövlətinin tonozzülü
dövründə. B„ 1978; Azarbaycan tarixi. Yeddi
eilddo. C. 3. B., 1999; P i r i y e v V a q i f . Azar
baycan 13 14 osrlordo. B., 2003; P i r i y e v
V a q i f . Naxçivan tarixindən sohifolor. 13-14
osrlor. В., 2004; Ş i r i n Bə y a ı ı i . Tarix-e alc
Cəlair. Tehran, 1345 (hicri).
Vaqif Piriyev

Azərbaycan 15 əsrdə

Sultan Mohommod Xudabəndonin (Ulcaytunun) məqborəsi.
14 osrin ovvoli. Sullaniyyo ş.

15
əsrin başlanğıcında Şirvan va Şaki istisna olmaqla Azarbaycanm demak
olar ki, biitiin ərazisi Teymurilar dövlatinin tarkibina daxil idi. Şirvanşah Ibra
him Qizil Orda xam Toxtamışa (1395)
va Osmanli sultam İ Idinm Bayazida

(1402) qarşı vuruşmalarda Teymura kömok etmiş, bununla da Şirvanm işğal
olunmasının qarşısını almış, Şirvanşahlar dövlatinin daxili müstəqilliyini qoru
yub saxlaya bilmişdi.
Teymuribrin hakimiyyati va Miranşahın yürütdüyü uğursuz siyasat xalqın
vəziyyatini daha da ağırlaşdırdı. Yadelli ağalığına, yerli feodalların zülmüna
qarşı narazılıq artdı. Bu zaman Azar
baycanda hürufilik harakatı geniş
yayıldı. Hürufılik harakatı mahiyyatca
islam dini ehkamlarına, Teymuribrin
ağalığına va yerli hakimbrin ziilmünə
qarşı çevrilmişdi. Teymurilar hürufilar
aleyhina ağır caza tadbirlari görürdülar.
140;' ilda hürufiliyin banisi, böyük
Azorbaycan miitafakkiri Fazlullalı Noimi i dürüldü.
. ynuırun ölümündan (1405) sonra
A/
aycanda azadlıq harakatı daha
da ’ nişlandi. Yaranmış alverişli şaraitdər tifadə edon I İbrahim Şirvanm
taı nüstəqilliyino nail oldu, biitiin
A: lycanı öz hakimiyyatinda birləşdir yə cəhd göstardi. Bu maqsadb
Q:
nığın çox hissasini va Gancani
Şiı ışahlar dövlətinə tabe etdi. 1 İbrahiı ür sahilinda şakili Seydi Əhmad
vr
Vzərbaycan hakimbri ilə birlikdə
Те mri Ömər Mirzəni məğlubiyyata
uğratdı.
vzarbaycanm canub torpaqlan isa
Те ıurun oğlu Miranşahın tabeliyinda
qa
qda idi. Teymuribrin soyğunçu
vc i siyasati va qaratçiliyindan tanga
go1 Tabriz ohalisi Şeyx Əli Qəssab və
Q
İmaməddinin başçılığı ilə üsyaııa
q.
və kömak üçün I İbrahimo
mi
iət etdi. 1406 ilin mayında Şirvan
qc
ları heç bir müqavimətə rast gal; Tabriza daxil oldular. Beblikb,
A; aycanm xeyli hissasi vahid dövlat
hy >İa birlaşdirildi.
rvanşah 1 İbrahimin uğuru uzun
ça
di. Cəlairi Sultan Əhmad (1382—
I
Azorbaycan qaraqoyunlular tayfa
bi
nin başçısı Qara Yusiflo (1410-20)
bi lə 1406 ilin yayında Təbrizi ala keçiı ч üçün hiicuma keçdi. Bunu eşidan
II
ıhim Tabrizi tark edarok geri çakilm, j mocbur oldu. Sultan Əhmod vo
Qara Yusif Tobrizi tutdular. 1408 ilin
yazında Qara Yusif Teymuribrin qoşunlarmı mağlub edarok Azorbaycandan çıxartdı. Bu dofa Azarbaycanda ha
kimiyyati takbaşına ala keçirmak üstündə Qara Yusifb Sultan Əhmad arasında
mübariza başlandı. 1 İbrahim nisbatan
qüvvatli düşınan hesab etdiyi Qara Yu-

sifa qarşı Sultan Əhmədlo ittifaqa girdi.
O, oğlu Koyumorsi Sultan Əhmodo kömaya göndardi. Lakin Qara Yusif 1410
ilin avqustunda Tabriz yaxınlığında Sul
tan Əhmodo qalib goldi vo onu edam et
dirdi. Kürdan canubdakı Azarbaycan
torpaqlarında yeni Azarbaycan dövlati
- Qaraqoyunlu dövlati (1410-68) mey
dana galdi.
Hala 6-7 asrbrda Azarbaycan xalqının taşakküliinda iştirak etmiş oğuz
tayfalarından olan qaraqoyunlular bu
dövlatin harbi-siyasi həyatında faal iştirak edirdilar. Qaraqoyunlu dövlatinin
paytaxti Tabriz şahari idi. M iixtolif
vaxtlarda Azorbaycanin conubu ib yanaşı Gürcüstanm bir hissasi, Ermanis
tan, Kürdüstan, İraq va Qarbi iran
Qaraqoyunlu dövlatinin torkibinda olmuşdur.
Qara Yusif biitiin Azarbaycan torpaqlarmi öz hakimiyyati altmda birlaş-

Gümüş tongo. Qara Yusif [1410-20].

dirmak üçiin Şirvanı da Qaraqoyunlu
dövbtinə qatmağa çalışırdı. 1412 ilin
axırlarında Qaraqoyunlu qoşunları Kiir
qırağında Şirvanşah I ibrahim, şəkili
Seydi Əhmod vo giircü çarı II Konstantinin birlaşmiş qüvvəbrini darmadağın
etdibr. I ibrahim, oğulları, Şirvan zadaganları va II Konstantin asir alındı. II
Konstantin döyiişda iştirak edan 300
giircü zadaganı ila biıiikda öldürüldü.
Lakin bir qadar sonra Tabriz tacir va sanatkarlan Qara Yusifin talab etdiyi 1200
tiiman mablağinda ödanc miiqabilinda
müxtalif mallar verib (sonra Şirvanşahlar xazinasindan almaq şarti ib) I İbrahimi azad etdibr. Şirvanşah qaraqoyunlulardan asılılığı qabul etdi. Sonralar
Qara Yusifin oğlu İsgandarin başçılıq
etdiyi qaraqoyunlu qoşunlarının Şirvana hücumlarma baxmayaraq, I Xalilullahın dövründa (1417-62) Şirvanşahlar
dövlati xeyli qüvvətləndi va müstəqilbş-

di. Bu dövrda Şirvanşahlar dövbti ila
xarici ölkəbr arasmda, о cümbdan,
Böyük Moskva knyazlığı arasında qarşılıqlı alaqalor genişlondi. 1465 ilda Şirvanşahların elçisi Hasan bay Moskvaya
gedib III İvanla danışıqlar apardı; bir il
sonra Vasili Papinin başçılıq etdiyi rus
elçibri Şiı vana gəldibr. 1499 ilda növbati Şirvan elçisi Şahabaddin Moskvaya
getdi. İki ölka arasmda ticarat alaqalari
daha da genişlandi.
Qaraqoyunlu dövləti tadrican tanazziila uğradı. Feodal ziilmii, aramsiz
miiharibalar xalqm vaziyyatinin pislaşmasina sabab oldu. İctimai-siyasi ziddiyyatlar kaskinlaşdi. Qaraqoyunlu
dövlatinin tanazzülünün miihiim sabablarindan biri da iri torpaq (xüsusila soyurqal) mülkiyyatinin geniş yayılması
idi. Bu dövlatdə, asasan, monqol işğalları dövründaki feodal torpaq miilkiyyati formalari qalsa da, onlar bazi dayişiklikbra uğradı. Soyurqal torpaqlan
geniş yayıldı. Bu torpaqlar Qara
qoyunlu amirbrina harbi va ya miilki
xidmat miiqabilinda paylamrdi. Soyur
qal sahiblari hamin torpaqlarda vergi
toplamaq, inzibati va mahkama hiiquqlarina malik idilar. Harbi ayanlara
bazan bütöv mahallar, yiizlarla kand
soyurqal verilirdi. Bu da soyurqal sahibi olan iri feodallan - yerli hakimlari
giiclandirir, markazi hakimiyyati zailladir, feodal parakandaliyini darinbşdirirdi. Yaranmış vaziyyatdan çıxış yolu
axtaran Cahanşah [1435-67] oturaq
feodallara va şahar ahalisina arxalanaraq köçari-harbi ayanlarm müqavimatini qırmağa va Qaraqoyunlu dövlatini
qüvvatbndirmaya cahd göstardi; Tey
muribrin zaiflamasindan istifada edarak Qarbi va Şərqi İranın xeyli hissasini
hakimiyyati altina aldi. Teymuribrin
paytaxti Herati ala keçirdi. О, eyni za
manda paytaxti Diyarbakir olan va
miirakkab tarixi şaraitda öz miistaqilliyini saxlaya bilmiş Azorbaycan Ağqoyunlu hakimliyini do aradan qaldirmağa çalışırdı. Lakin Qaraqoyunlu
dövlotinin süqutunun qarşısını almaq
üçün göstorilon biitiin bu soylor istonilon noticoni vermadi.
Qaraqoyunlu dövlatinin zaitladiyi
dövrda ölkanin siyasi hayatında ağqoyunlu tayfa ittifaqmin rolu giiclandi.
Qaraqoyunlularla bir kökdan olan ağqoyunlular da Azarbaycan xalqimn taşakkülünda iştirak etmiş oğuz tayfalarından idilar. Ağqoyunlu Uzun Hasanin
saray tarixçisi, “ Kitabi Diyarbakriyya”

s

Teym urun yü rü şlərin in istiqam ətləri:
3------ 1399 ildə
1386 87 illarda
<3
1395-96 illardə
1397 ilda uzarbüijcunh va yürcü dəstalari
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osorinin müollifi Əbu Bokr Tihraninin
molumatına göro ağqoyunlular 6 əsrin
sonu - 7 osrin ovvəlbrindo Baş Qafqaz
dağları ilə Araz çayı arasındakı orazido
yaşayırdılar. Əsas qışlaqları Qarabağ,
yaylaqları iso Göyço gölü otrafındakı
Azorbaycan torpaqları idi. Bu tayfaların bir qismi sonralar Kiçik Asiyanın
şərqində (Şorqi Anadoluda), Diyarbokirdə və İraqda da məskunlaşdılar.
Döyüşkon ağqoyunlu atlıları о
dövrün horbi-siyasi hadisəlorindo yaxından iştirak edirdibr. Onlar Osmanlı sultanı İldırım Bayazidin moğlub edilmosindo (1402) Teymura foal kömok göstərniişdibr. Bıınun müqabilindo Tey
mur Diyarbokiri irsi olaraq Ağqoyunlulara vermişdi.
. man keçdikcə paytaxtı Diyarbokii
ın Ağqoyunlu tayfa biıiiyi daha
da
/yətləndi vo nıüstəqil dövloto çevıik 453 ildo cəsur sorkordo vo müdrik
dö’ xadimi Uzun Hosonin hakimiyyoto
nosi ib Ağqoyunlu dövbti daha
da
londi. Uzun Hoson ona qarşı ittifat ğlamış Qaraqoyunlu və Osmanlı
dö iorino qarşı çotin mübarizodo Ağqov ılu dövbtinin müstəqilliyini qoruy
saxlaya bildi. 1467 ildə Muş vurıı
sında ona qarşı hücuma keçnıiş
qıt loyunlu Cahanşahın horbi qüvvolorini iarmadağm edorok Qaraqoyunlu
dö' linin varlığına son qoydu. 1468 il
do 1 araqoyunlu dövbtinin bütün orazisiıii olo keçirdi və paytaxtı Diyarbokirdəı Təbrizə köçürdü.
Uzun Həsənin Təbrizi əb keçirnıəsiıii 'n dərhal sonra ölkənin başının
iist; i yeni təhliikə aldı. 1468 ildə Teym
Əbu Səid özünün bütiin lıərbi
qü\ brini Azərbaycana yeritdi. Görkəi
diplomat Sara xatunun Teyır
Ağqoyunlu miinasibətbrini dinc
y^
tıizamlamaq üçün Ə b u tSəidb
a|
ığı danışıqlar nəticə vermədi. Be
la
qda Uzuıı Həsən Əbu Səidə qarşı
lİii эп ağır məqanılarda tətbiq et
di
yüş taktikasım seçdi: roqibi ölk;
içəribrinə buraxdı və tədricən
X.
sahilinə doğru sıxışdırıb Malım : ıbad yaxınlığında miihasirəyə aldı.
Uz ıi Həsən Şirvanşah Fərrux Yasarla
[1 - 1501] ittifaq bağlayaraq 1468 il
do ' fahmudabad yaxınlığında Əbu
Soidin qoşunlarıııı da darmadağın etdi.
Bıı vuruşmada onlara Ərbobil lıakimi
Şeyx Heydər Səfovinin (Uzun Həsənin
bacısı oğlu və kürəkəni) qızılbaş dəstələri do kömək edirdi. Beloliklo, Ağqoyunlu lıökmdarı qısa müddət ərzində

* Uzun Həsən dövriində Ağqoyunlu

dövlətiııin təqribi sərhədi
1 “ Ş İR V A N Ş A H L A R DÖ VLƏTt.

Tərtib edəni
İ. S.Süleymanov-2005
əldə etdiyi parlaq qəlobolor noticəsində
Kürdən conubdakı Azərbaycan torpaqları və Diyarbəkirdon əlavə Qorbi
Azərbaycanı (indiki Ermənistan Respublikasının orazisi), Kürdüstanı, Tiflis
do daxil olmaqla Gürcüstanm bir hissosini, İranm böyük lıissəsini vo İraqı da
Ağqoyunlu dövlotino birloşdirdi. Uzun
Hoson Xorasandan Aralıq donizi sahiliııdo yeıioşon Qaraman boyliyino qodor
orazilori əhato edon böyiik bir imperiya
yaratdı.
Ağqoyunlu dövlotinin iqtisadi hoyatında oturaq feodallar, şohor ohalisi,
horbi-siyasi işlorindo iso köçori oyanlar
osas rol oynayırdı. Ağqoyunlu dövlotiııi iqtisadi vo siyasi cohotdən möhkomlondirmoyo çalışan Uzun Hoson
xtisusi “ Qanunnamo” (“ Hoson padşahın qanunlan” ) hazırlatdı. Homin qanunnamoyo göro kondlilordon alınan
vergilorin miqdarı doqiqloşdirildi, vergi
sistemindo qayda-qanun yaradıldı, feo
dal özbaşınalığı nisboton azaldı. Bu,
obyektiv olaraq, kəndlilorin voziyyotinin müoyyən qodor yüngülloşmosino

sobob oldu, dövlotin iqtisadi qüdrotini
artırdı.
Morkozbşdirilmiş qüdrotli feodal
dövloti yaratmaq siyasoti yeridon Uzun
Hoson iri köçori-horbi oyanların nüfuzunu aradan qaldırmağa çalışırdı. Bu
moqsodlo o, daimi nizami muzdlu ordu
yaratmağa çalışır, oturaq ohali içorisindon toplanmış muzdlu horbi dostolərin
sayını artırırdı. Uzun Hoson öz ordusunu odlu silahlarla tonıin etnıək üçün Avropa ölkolorindon artilleriya mütoxossislori vo toptökon ustalar dovot etmişdi.
Bundan başqa, Uzun Hoson qısa miiddot orzindo bir sıra iri feodalların qalalarını alıb dağıtdı, onları morkozi hakimiyyoto tabe etdi.
Uzun Hosonin dini siyasoti do dövlotin möhkomlondirilməsino yönolnıişdi.
Sünnilik mozhobi ölkodo rosmi din olsa
da, şio mozhobindon olanlar toqib edilmirdi. O, şioliyi tobliğ edon Sofovi şeyxlori ilo qohumluq olaqosi yaratmışdı.
Bacısını Şeyx Ciineyd Sofoviyo, qızı
Alomşah boyimi (I Şalı İsmayıl Sofoviniıı anası) iso Şeyx Heydor Sofoviyo

(bacısı oğluna) vermişdi.
Uzım Hosənin hakimiyyoti ilbrindo
Ağqoyunlu dövləti Yaxın vo Orta Şorqin ən qüdrətli dövlətlərindən birino
çevrildi. Ağqoyunlu dövloti Avropa vo
Asiyanın beynolxalq münasibotlərində
rnühüm rol oynayırdı. Venesiya Respublikası, Böyük Moskva knyazlığı, Polşa,
Avstriya, Macanstan, Çexiya, Almaniya,

vo s. yerlordo Ağqoyunlu dövbtinin xarici ticaroti vo siyasoti ilo əlaqodar danışıqlar aparmışdılar.
Uzıın Hoson Azorbaycanm beynolxalq ticarot olaqələrini nizama salmaq
üçün fəal xarici siyasot yeridirdi. O, Qaraqoyunlu vo Teymuri dövbtbri üzərindo parlaq qəbbəbrdən sonra Osmanlı
imperiyasını da nıoğlub etməyə çalışırdı.

Ağqoy ıın lu
lıökmdarı
Uzun Hoson
[1468-78].

Papalıq, Burqundiya hersoqluğu, Neapol krallığı, Rodos, Kipr, Balkan knyazlıqları, Qaraman əmirliyi, Misir, Hindistan, Böyük Orda vo bir sıra başqa ölkolərb Ağqoyunlu dövloti arasında diplomatik əlaqəbr yaranmışdı. Təbrizdə Ve
nesiya Respublikasının daimi səfirliyi Гэal iyyot göstərirdi.
Ağqoyunlu dövlətinin xarici siyasi
əlaqəbrinin nizama salınmasında Uzun
Həsənin anası Sara xatunun böyiik rolu
olmuşdur. Görkomli dövbt xadimi vo
diplomat kimi bütün Şorqdo məşhur
olan vo Avropada da yaxşı tanınan Sara
xatun Uzun Həsənin tapşırığı ilo Teymuri hökmdarı Əbıı Soid vo Osmanlı
sultani II Mehmedlə [1451 81J, habeb
Trabzon imperatoru ibdanışıqlar aparmışdı. Ağqoyunlu sarayına gəlon Avro
pa diplomatları öz hökmdarlarının tapşırığına osason miitloq Sara xatunla
görüşməyo çalışırdılar. Azorbaycan elçilori Neapol, Roma, Venesiya, Istanbul

Ağqoyunlu dövbti iio Osmanlı imperiyası arasında koskin ticari ziddiyyətlər
var idi. Asiya ib Avropa ölkəlorini əlaqobndiron mühüm beynəlxalq ticarotkarvan yolları Ağqoyunlu dövblinin
ərazisindən keçirdi. Karvan yolları qovşağında yerbşon Tobriz Asiya və Avro
pa ölkəbri arasmda beynəlxalq ticarot
əlaqələrini tənzimbyon mühüm iqtisadi
mərkoz idi. Tabriz vasitəsib Osınanlı
imperiyasının ticarət mərkəzbrinə xam
ipok vo ipək parçalar, ədviyyat, ınıixtəlif
toxuculuq, zərgərlik momulatı və s. aparılırdı. Ağqoyunlu dövlotinin ərazisindon keçnn ticarot karvanlarından çoxlu
gömrük rüsumları alımrdı. Xarici ticarətdon (xüsusilə Avropa ölkəlori ib ipok
ticarətindən) böyük golir götürülürdü.
Azorbaycan tacirbri Trabzon, Bursa,
Həbb, Domoşq, Beyrut, Trablis, Konya
vo s. şohorlordə intensiv ticarot aparırdılar. Xarici ticarotdən alınan gəlir Ağqoyunlu dövlətiniıı əsas golir mənboyi

idi. 15 əsrin 60-70-ci ilbrində Osmanlı
imperiyası Ağqoyunlu dövbtinin Avro
pa ölkəbri ib ticarət olaqələri yolunda
osas maneo idi. Sultan II Mehmedin
gömriik siyasəti Azorbaycanm Qorb ölkolori ib ipok ticarotino ağır zorbo vururdu. Azorbaycanm Avropa ib ticarət
olaqəbrində Bursa şohori mühüm rol
oynayırdı. Venesiya, Florensiya vo b.
Qorb dövbtbrinin Bursada ipok ticarəti
ib məşğul olan çoxlu təşkilatları var idi.
Azorbaycan Bursa vo İstaııbulda inkişaf
etmokdo olan toxuculuq ınüossisələrini
do xam ipoklo tənıin edirdi. Tokco Tobrizdən gedən hər karvan Btırsaya orta
hesabla 200 tay xam ipok a arırdı. Şamaxı, Gonco vo b. şohərb'
do Bursaya çoxlu ipok ixrac olunuı Sultan II
Mehmed Azorbaycan vo b. ikolordon
gotirilən xam ipoyi ölko dax> ло toxutduraraq Osmanlı dövbtini A r>aya hazır məhsul ixrac edon ölkoyo ırmok istoyirdi. Buna göro də o, Tiir
ərazisindən Avropaya aparılan xaır
<iizərino
ağır gömrük rüsumu qoyn
Azorbaycan tacirbri öz mallarn
к taciılərino ucuz qiymoto satm,.
məcbur
olurdular. Bu da ölkonin iq
i mənafeyino ağır zorbo vururdu.
Ağqoyunlularla Avropa övlətbri
arasmda ticarət əlaqələri vo
omatik
münasibətlər Trabzon yunan vbti vaAmbroco Kontarini.
“Yol gündəliyi”. 5-ci fəsi'
1475 il oktyabrın 24-də biz. rılmaq
üçün nəzərdə tutulan m
>qəyə
gəlib çatdıq; çünki mən Si\ sanın
(Şirvanşahlar) vilayətlərind
keçib
Şamaxı şəhərinə gəlmək
rində
idim. Uzun Həsənin elçisi с юктdarının hüzuruna getme
idi.
Onun köməyilə bizi Şamax.
özünə aparıb çıxarmağı boyrı л götürən bir bələdçi türk taf qdan
sonra, mən yoldaşımla v
aşaraq, adı çəkilən Sivansamn diya
adlanan torpağına ayaq qc/dum.
Bu ölkə başlıca olaraq çox gozəl və
bərəkətli düzənlik görünüşünə
malikdir və Uzun Həsənin vüayətlərinə nisbətən daha yaxşı, daha
varlıdır.

sitosilo do saxlanılırdı. AğqoyunluTrabzon olaqələrini daha da möhkəmləndirmək üçün Uzun Hoson öz səbfbri
(Qutlu boy, Qara Yuluq Osman boy,
Tur Alı bəy və b.) kimi Trabzon sarayı

ilo qohum olmuşdu. O, imperator IV
İoannın [1429-58] qızı Feodora (Teodora, Dospino xatun) ilə evbnmişdi. Bununla, Trabzon imperiyası oslindo ağqoyunlulardan asılı hala düşmüşdü. L i
man şohori olan Trabzon ağqoyunlular
üçün Qara donizo mühüm çıxış montəqəsi idi. Lakin II Mehmed 1461 il oktyabrın 26-da Trabzon imperiyasını OsmanƏbd ür-Rəşid əl-Bakuvi.
"Kitab təlxis əl-əsər və əcaib
əl-malik əl-qəhhar"
5-ci iqlim. BAKUYƏ... Əl-Xəzər dənizi üstündə, Dərbənd vilayətlərinin
birində., Şirvan yaxınlığında daşdan
tikilmir əhər. Dəniz onun divarlarım
yalay
1əniz bir çox qala bürclərini
basıb rtmüş, məscidə yaxınlaşmışdtr Oranın yeri qayalıqdır, evlərinin ç u qaya üzərində tikilmişdir.
Have
/axşı, suyu şirin, qayalardan
qayn
n bulaq suyu isə çox dadlıdır.
da yığılan taxıl məhsulu azdır, b' i görə də taxılın çoxunu buraya
andan gətirirlər. Əncir, nar
və ü m burada boldur. Bağlar
şəhə:
ı uzaqdır, buna görə şəhər
əhali
ın çoxu yay vaxtı oraya
köçü’ uir müddət orada yaşayır,
sonra 'ıƏ geri qayıdırlar. Və onlar
hər il belə edirlər.
Şəhəp son dərəcə möhkəmləndirilmiş ı ! alınmaz daş qalası var, onlardan hiri, böyüyü dəniz yaxınlığındadır. Bu tatarların ala bilmədiyi
qaladn О biri qala birincidən yuxarıda c’ anır, onun yuxarı hissəsinin
bir yı:: cıurğulardan atılan daşlarla
dağıc: 'işdır.
Burr
qətran və neft yataqları
bəllic
1;ər gün 200 dəvə yükündən
çox rv. çıxarılır...
lı dö' !
>qatdı. Bununla Ağqoyunlu
dövba donizo yeganə çıxış yolundanm
am oldu.
Tı
!ıun işğalından sonra Aralıq
dənizi
üindo olan Qaraman omirliyinin Az 'ü.ycan tacirlori üçiin ohomiyyoti daha ı artdı. Qaraman omirliyi, hom
do Osmanlı dövbtino qarşı Ağqoyunlu
dövloti vo Venesiya ilo ittifaqda idi.
Uzuıı Hoson Venesiyadan vo b. qorb ölkobrindən odlu silahları ancaq Qara
man omiıiiyi vasitəsilə ala bilordi. Mohz
buna göro do II Mehmed Ağqoyunlu
dövlotinin Qorblo olaqolorini kosmok
üçün Trabzondan sonra Qaraman orazi-

sini olo keçirmoyo çalışırdı. Bu, Ağqoyunlu-Osmanlı münasibotlorini daha da
kəskinbşdirdi. Ağqoyunlu dövloti Osmanlı imperiyası ilo mühariboyo çoxdan
hazırlaşırdı. Holo 1458 ildo Uzun Hosonin başçılığı ilo osmanlılara qarşı Ağqoyunlu-Trabzon-Giircüstan-PapalıqQaraman ittifaqı yaranmışdı. 1463 il dekabrın 2-do Venesiya senatı osmanlılara
qarşı ağqoyunlularla ittifaqa girmok
haqqında qorar qobul etdi. Venesiya
diplomatı Lazaro Kvirino Uzun Hosonin sarayına göndorildi. 1464 il martin
13-do iso Mohommodin başçılıq etdiyi
Ağqoyunlu elçilori Venesiyaya getdilor.
Əldo olunmuş razılığa osason, 1465 ilin
martında Uzun Hoson 60 min atlı ilo

Qaraman omirliyindon ibarot ittifaq yaradildi. Uzun Hosonin horbi plamna
osason müttofıqlor qorbdon vo sorqdon
eyni zamanda hiicuma keçmoklo II
Mehmedin qiivvolorini iki cobhoyo parçalamalı idilor. Ağqoyunlu qoşunları
Araliq donizinin Qaraman sahilino çıxmali, burada Venesiya Agqoyunlulan
odlu silahla tochiz etmoli idi. Uzun Ho
son homin plam hoyata keçirmok moq
sodi lo öz elçisi Muradi Venesiyaya göndordi. 1471 ilin fevralmda Azorbaycan
diplomati Uzun Hosonin moktubunu
Venesiya senatina toqdim etdi. Moktııbda II Mehmedi məğlub etmok üçün
Venesiya vo b. Qorb dövlotbrinin Aralıq donizindon, Ağqoyunlu atlilarmin

Dardanel sahilino çıxmalı vo Venesiya
donanmasınm İstanbula hiicumuna şorait yaratmalı idi. 1465 ildo Hoson adlı
digor Ağqoyunlu elçisi Venesiyaya göndorildi. Danışıqlara osason Venesiya vo
oııun Avropadakı müttofıqlori qorbdon,
Uzun Hoson iso şorqdon hiicuma keçib
II Mehmedin qüvvolərini iki cobhoyo
parçalamalı idilor. Lakin müttofiqlərin
planı baş tutmadi. 15 osrin 60-ci illorinin
ovvolindo ağqoyunluların osas moqsodi
Şorqdoki roqiblorini - Qaraqoyunlulari
vo Teymurilori moğlub etmok idi. Bu
moqsodo nail olmaq üçün Uzun Hoson
diplomatik manevr edorok Osmanli sultaninin diqqotini Venesiya ilo mühariboyo yönoltmoyo çalışırdı. Uzun Hoson
istoyino nail olub Qaraqoyunlu Cahanşahı vo Teymuri Əbu Soidi moğlub etdikdon sonra osas diqqoti Osmanli sultanına qarşı yönoltdi.
Aparılan danışıqlar noticosindo 15
osrin 70-ci illorinin ovvolbrindo Osmanlılar oleyhino Ağqoyunlu dövloti, Vene
siya, Papaliq, Neapol, Macanstan, A l
maniya, Rodos, Kipr, Burqundiya vo

iso qurudan eyni zamanda hiicuma keçmosi toklif olunurdu. Danışıqları başa
çatdırdıqdan sonra 1471 ilin sentyabrinda Murad Venesiya elçisi Katerino
Zeno (o, Uzun Hosonin arvadi Dospino
xatunun bacisi qizi Violantaya evlonmişdi) ib birlikdo İtaliyanı tork etdi.
Katerino Zeno Uzun Hosono bildirdi
ki, Venesiya onun plamna uyğun horokot edocok, İtaliyadan odlu silah vo topçuları gotiron donanma Ağqoyunlu hor
bi qiivvolorini Araliq donizi sahilindo
gözloyəcokdir.
1472
ilin yazında Ağqoyunlu dövloti
Osmanli imperiyasına qarşı mühariboyo
başladı. Avqust ayında ağqoyunlular
Toqat şohorini tutdular. Horbi omoliyyatı uğurla davam etdiron Ağqoyunlu atlıları Qaramana daxil olub Osmanlı qiivvolorini Bursayadok toqib etdilor.
Qaraman ağqoyunluların olino keçdi.
Lakin müttəfıqlərin olbir horokot planı
yeno baş tutmadi. Bu dofo planı venesiyalılar pozdular: Ağqoyunlu dövlotinin
horbi uğurundan istifado edorok II
Mehmeddon müoyyon ticarot imtiyazları

qazanmaq məqsədilə Venesiya Respublikası osmanlılarla gizli danışıqlara girdi,
Ağqoyunlularla eyni zamanda hücuma
başlamadı və vod ctdiyi odlu silahları
da vaxtında göndormodi. Bundan isti
fado edon osmanhlar əks-hücuma keçih, Qaramanı geıi qaytardılar. Ağqoyunlu vo Venesiya horbi qüvvolorinin
Aralıq donizi sahilində birbşmok imkanı aradan qaldınldı. Mühariboniıı gedişindo üstünlük Osmanlı imperiyasının
əliııo keçdi.
Müttəfiqlərin Aralıq donizi sahilindo birbşmok planını pozmuğu müvəffəq
olan Sultan 11 Mehmed Tiirkiyənin
biitün horbi qüvvobrini Ağqoyıınlu
dövloti üzərinə yönəltmək qorarına gol
di. Ağqoyunlu dövloti ağır voziyyot qar-

Şirvanşah
Forrux
Yasarın
[1462 1501]
dəbilqəsi.

şısında qaldi. Uzun Hoson Qorb dövlotlərini Avropadan Osmanlı dövlotino
qarşı cobho açınağa tohrik etmok üçün
diplomatik foallığı daha da artırdı.
Aparilan danışıqlar noticosindo Venesiyaya göndorilmiş Ağqoyunlu diplomatlan Hacı Mohommod vo İshaqın tokidi ilo 1473 il yanvarın 2-do Venesiya
senatı, nohayot, Ağqoyunlu dövlotino
miixtolif odlu silah vo lıorbi lovazimat,
topçular vo toptökon ustalar vo s. göndormoyi qorara aldı. Razılığa osason,
Venesiya horbi-doniz qüvvolorinin komandanı Uzun Hosoııin soroncamı ilo
horokot etmoli idi. 1473 il martin 29-da
Ağqoyunlular üçün silalı gotiroıı dörd
Venesiya gomisi Kipro çatdı. Lakin bu
zaman Qaraman artıq osmanlılar toro
findon alınmışdı. Venesiya donanması
Qaraman sahillorini atoşo tutdu. Vene
siya sofiri İosafat Barbaro vo Veııesiya
horbi-doniz qüvvolorinin koıııandanı
admiral Pyetro Moçeniqo Uzuıı Hosono
güclü donanma ilo Qaraman sahillorino
goldiklorini bildirdilor. Pyetro Moçeni-

qo birgo omoliyyat üçün Ağqoyunluları
Aralıq donizi sahilino dovot edir vo göstorirdi ki, Venesiya hökumoti ona Uzun
Hosonin omri ilo horokot etıııok barodo
göstoriş vermişdir. Mültofiqlorin planlarından yaxşı xobordar olan II Meh
med ağqoyunluları qabaqlamaq üçün
Ərzincan istiqamotindo hücuma keçdi.
1473 il avqustun 1-do Malatyada, Forat
çayı sahilindo ağqoyunlularla Osmanlı
qoşunları arasında şiddotli vuruşma ol
du. Uzıııı Hosoııin düzgiin döyüş taktikası noticosindo Osmanlı ordusunun
zorbo qüvvosi molıv edildi. Voziyyotiıı
ağırlığım göron II Mehmed Uzun Hoso
no barışıq toklif etdi. Ağqoyunlu
hökmdarından rodd cavabı alan II
Mehmed geri çokilmoyə mocbıır oldu.
1473 il avqustun 11-do Ağqoyunlu
süvarilori Ərzincanla Ərzurum arasm
da - Üçağızlı dorosindo Osmanlı ordu
sunun yolunu kosdilor. Çox çotinliklo
horbi qüvvolorini olverişsiz mövqcdon
düzo çıxara biion II Mchmed Otluqbeli
(Torcan) vuruşmasında ağqoyunlulara
ağır zorbo vurdu. Lakin horbi omoliyyatı davam etdirmokdon ehtiyatlanaraq İstanbula döndii.
Ağqoyunluların Otluqbeli moğlubiyyotiniıı osas sobobi osmanlılann od
lu silahlarla silahlanmış güclü orduya
malik olmasi idi. Siyasi vo iqtisadi co
hotdon Ağqoyunlu dövlotiııdon çox
qüvvotli olan Osmanlı iıııpcriyası yaxşı
tolim görmüş, zongin döyiiş tocrübosi keçmiş, horbi texnikası olan nizami orduya,
о cümlodon çoxsaylı piyada qoşunlara
malik idi. İki qardaş türk dövloti arasm
da bu qanlı savaşın baş vermosindo Ve
nesiya Respublikasi vo başqa Qorb dövlətlərinin yeritdiklori ikiüzlii siyasot do
miihiim rol oynadı. Zahirdo ağqoyunlularla ittifaqda olan Venesiya hökumoti
gizlindo Uzun Hosonin qolobolorindon is
tifado edorok osmanhlardan ticarot imtiyazlan oldo etmoyo çalışırdı. Aralannda
koskin ziddiyyotlor olan digor Avropa ölkolori osmanlılarla miihariboyo qatilmadilar. Buna göro do II Mehmed Avropa
cobhosindo horbi omoliyyatlan dayandirib biitiin qiivvolorini Ağqoyunlu dövlotino qarşı yönoltdi.
Osmanlı dövloti ilo müharibodo
moğlubiyyot Ağqoyunlu dövlotiııin süqutunu sürotlondirdi. Müharibolor no
ticosindo iqtisadi tonozzül keçiron Ağqoyunlu dövlotindo var-yoxdan çıxmış
kondli vo sonotkarlann narazılığı artdı.
Otluqbeli moğlubiyyotiııdon sonra iri
feodallar yenidon morkozi hakimiyyoto

tabe olmaqdan boyun qaçırmağa başladılar. 1474 ilin mayinda Şirazda
Uzun Hosonin oğlu Uğurlu Mohom
mod qiyam etdi. Uzun Hosonin Şiraza
getmosindon istifado edon bir qrup iri
feodal ona arxadan zorbo vurmağa,
Tobrizi olo keçirmoyo çalışdı. Uzun Ho
son ömrüniin sonunadok feodal özbaşınalığım aradan qaldırmaqla moşğul ol
du. Sultan Yaqub dövründo [1478-90]
do Osmanlı imperiyasına qarşı miibari
zo davam etdirildi. 1480 ildo ağqoyunlular Osmanlı qoşunlarını ağır moğlubiyyoto uğratdılar. Sultan Yaqubun

Uzun
Həsənin
zirehii

paltan.
15 əsr.

Şirvanşahlar sarayı komplcksi. 15 əsr. Bakı

ölümündən sonra Ağqoyunlu taxtı
iistündo miibarizo daha da şiddotlondi.
Əhalinin ağqoyunlulara qarşı iimumi
narazılığından istifado edon vo özlorini
Ağqoyunlu taxt-tacının qanuni varislori sayan Ərdobil şeyxlori - Sofovilor ha
kimiyyoti olo keçirmok üçün foal miibarizoyo başladılar. Moqsodlorino nail ol
maq üçün onlar sünniliyo qarşı müxalifotdo ohın şiəlikdən istifado edirdilor.
Ölkoniıı horbi-siyasi hoyatinda Sofovilorin rolu getdikco artır, şioliyin tosir
dairosi genişlonirdi.
15
osrdo Azorbaycan orazisindo
olan miistoqil feodal hakimliyindon bi
ri do Şoki idi. Şoki hakimlori Azorbaycanin Tifliso qodor uzanıb gedon şimalqorb torpaqlarini xarici basqinlardan
uğurla qoruyur, başqa Azorbaycan
feodal hakimlori ilo birlikdo ölkonin
orazisindo baş veron mühüm horbi-siyasi hadisobrdo, yadelliloro qarşı mübarizodo foal iştirak edirdilor.

4
osrin sonu-15 osrin ovvolbrindolor, ovvolki kimi, yeno miihiim sonotkarbaş veron müharibobr, bütüıı 15 osr bo
liq vo ticarot morkozlori idi.
15 osrdo ana dilindo poeziya xiisusiyu Yaxın vo Orta Şorqdo ara vermoyon
lo inkişaf etdi. Nosimi, Qasim Ənvar,
ho i-siyasi toqquşmalann böyiik lıissoKişvori, Hamidi, Hobibi vo b. görkomli
sin ı Azorbaycan orazisino keçmosi, QaAzorbaycan sonotkarlan Yaxin vo Orta
racoyunlu vo Ağqoyunlu dövlətlərinin
Şorq ölkolərində do tanmırdılar. Qara
ap dıqları aramsız müharibolər, feodal
qoyunlu hökmdaıı Cahanşah “ Hoqiqi”
ar; çokişmobri ölkonin iqtisadiyyatına
toxəllüsü ilo şeirlor yazmış, Ağqoyunlu
aü təsir göstordi; mohsuldar qüvvobr
d; dı, beyııolxalq ticarot olaqobri zoif- Sultan Yaqubun sarayında şeir moclisi
b
Ölkonin conub vilayotbri iqtisadi
foaliyyot göstormişdi. Ağqoyunlu Uzuıı
Hosonin saraymda elmi moclis do
d^ ıtıya daha çox moruz qaldi. Kond
yaradılmışdır; о, hoftodo bir dofo Tob
tə> riifatınm inkişaf soviyyosi xiisusilo
riz alimlorini saraya toplayib elmi
aş;. ;ı idi. Azorbaycanin iqtisadi hoyatınmiibahisolor açır, özü do bu miibahisod; :ım ipok, ipok parça ticaroti mühüm
lordo foal iştirak edirdi. Hökmdara
ro: ynayırdı. Xarici ölkobro ipok ixracı
A
baycanm beynolxalq münasibotlor- moxsus kitabxanada 58 alim işloyirdi.
do
rolıınu artırmışdı. Azorbaycan Bu zaman Ağqoyunlu saraymda Əbu
Bokr Tihrani, Mahmudcan Qazi Mosiip; i dövlotlorarası münasibotlorə do
huddin, Colaloddin Dovvani, Əli Quşmiioyyon tosir göstorirdi (mos., Azorba can ipoyi üstündo roqabot 1463-79 çu kimi alimlor foaliyyot göstorirdilor.
Horbi soforlordo qoşunuıı döyüşkonlik
illor Venesiya-Türkiyo müharibosiııin
osas soboblorindon biri idi). Ölkonin co- ruhunu yüksoltmok üçün hökmdarı
müşayiot edon “ Əhli-torob” (“ Şadlıq
nub vilayotlorino nisboton xarici basqmohli” ) adlı sazandalar dostosino 98 aşıq
lara az moruz qalan Şirvan iqtisadi co
daxil idi.
hotdon nisboton irolido idi. Bu dovrdo
Bakıda Şirvanşahlar sarayı, Tobriz,Şamaxı, Tobriz, Baki, Şoki, Naxçivan,
Marağa, Ərdobil, Dorbond vo s. şohor- do Göy moscid, Qeysoriyyo örtülü baza-

rı, Nosriyyo modroso-moscid kompleksi, “ Hoşt behişt” vo bir çox başqa memarlıq abidoləri 15 osrdo inşa edilmişdi. Aramsız vo uzun sürən miiharibolər
zamanı doğma yurddan ayrı düşmüş
Azorbaycan sonotkarlan Yaxın vo Orta
Şorq ölkolorində (Herat, Moşhod, Somorqond vo s. şohorlərdə) nadir ıneınarlıq abidolorinin ucaldılmasında iştirak etmişdilor.
Əd.: İ b r a h i m о v С. M. Qaraqoyunlu dövləti. В., 1948; И б р а г и м о в Дж. М . Феодаль
ные государства на территории Азербайджана
в XV веке. Б., 1962; F ə r z ə l i b ə y l i Ş. F.
Azarbaycan XV-XV1 əsrlərdə. В., 1983; А ш у p б е й л и С. Б. Государство Ширваншахов
(VI XVI вв.). Б., 1983; М а х м у д о в Я . М.
Взаимоотношения государств Аккоюнлу и
Сефсвидов с западноевропейскими странами.
Б., 1991; F ə r z ə l i b ə y l i Ş. F. Azorbaycan vo
Osmanlı imperiyası (XV XVI osrlor). В., 1994;
M a h m u d о v Y. M. Azorbaycan diplomatiyasi.
Ağqoyunlu vo Sofovi dövlotlorinin Avropa olkolori
ilo olaqolori (XV-XV11 yüzilliklor) B , 1996;
Azorbaycan tarixi. Yeddi cilddo. C. 3, B., 1999.
Yaqub Mahmudov
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tinin [1501 1736] ictimai-iqtisadi, siyasi,
mədəni, ideoloji morkozi olmuşdur.
Mərvı
Azorbaycan (о cümlədən sonrakı dövrr
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^
lərdo itirilmiş, hazırda Ermonistan və
Məşlıət
Gürcüstanın torkibindo olan Qorbi
H erat
Hamədaih
Azorbaycan), İran, Conubi Türkmonistan vo müasir Əfqanıstan (Bolx vilayoti
istisna olunmaqla), İraqi-Ərob (Ərob
Isfalıam
lətıddhar
İraqı) vo s. orazilor Sofovilor dövbtiniıı
sorhodbri daxilindo idi. Azorbaycan So
Kirman
fovilor dövlotinin osasmı I Şah İsmayıl
(1487-1524) qoymuşdur. Onun atası
Səfəvilər dövlətinin \V
Şeyx Hcydor. anası iso Ağqoyunlu
sərlıədləri
hökmdarı Uzun Hosonin qızı Aləmşah
Səfəvilər dövlati yarandığı \ /.
■dövrdə onun ərazisi
\ ?
boyim olmuşdur. 1488-92 illordo Ağ(1501-02 ülər)
Ə R Ə B t S T A N DƏNİZI
qoyunlu hökmdarı Sultan Yaqubun omXVI əsrin biriııci yansm dcı
ri ilo qardaşları Sultanoli vo İbrahimlo
S əfəvi O smanlı müharibəlari
J dövründə O sm anlı impcriya
birgo hobsdo qalmış İsmayılın sonrakı
XVI əsriıı birinci yanstnda
sm ın işğal ctdiyi ərazi
•Osmanlt qoşunlcırtnm əsas
lıoyatı (1492-99 illordo) Lahicandahərəkət istiqarnətləri
Gilan hakiminin sarayında keçdi.
Təräb edəni
Ticarət və karvan yolları
Mükommol tohsil vo torbiyo almış İsİ.S.Süleymanov-2005
mayıl 1499 ildon etibaron gorgin horbisiyasi foaliyyoto qoşuldu. 1501 ildo şahoynamışlar. Qızılbaşlar 16 osrin sonlarılıq taxtına yiyolonmiş, yeni dövlot qur- (1598 ildon) şohorlori olmuşdur. Tobriz,
Əıdobil,
Marağa,
Naxçivan,
Dorbond,
nadok dövlot orazisindo müstosna hiiqııq
muş 1 İsmayıl qısa müddot orzində bıı
Bakı,
Şamaxı,
Gənco,
Qozvin,
İsfahan,
vo
imtiyazlara malik idilor. Dövlot xadövləti qiidrotli imperiyaya çevirdi.
dimlori,
Sofovilor saraymda çalışan moHomodan,
Kirm
an,
Şiraz,
Mo:>həd,
Sofovilər dövlotini idaro edon sülabnin
Herat,
Yozd
şohorləri
bu
dövlotin
murlar,
qoşun
sorkərdələri vo oyalot haadı monşoco Azorbaycan türkü olmuş
mühüm ictimai-iqtisadi, modoni morkozbrindon idi.
Zeynalabidin Əli Əbdi bəy.
Azorbaycan Sofəvilor dövloti öz to"Təkmilatül-əxbar"
kamülü prosesindo hakim ictimai
... [İsmayıl] 900 ilin məhərrəm ayıqüvvonin etnik torkibino, bu qiidrotli
nın ortasında (1499 il avqustun
dövbtin ictimai-iqtisadi vo siyasi hoyasonunda) göyün xeyir-duası və
tında Azorbaycanm oynadığı aparıcı
səadəti ilə Deyləm mahalının Sərola göro iki morholo keçmişdir: 16 os
məni adlanan düşərgəsində əqidə
rin sonlarınadok; 16 osrin sonundan
bayrağını qaldırdı və Ərdəbil maha1736 ilodok.
lının Gilan ilə Talış arasında yerləQorb tədqiqatçılarının oksoriyyoti,
şən Astara yaxınlığındakı Ərcuvan
həmçinin İran araşdırıcıları Sofəvibr
ölkəsində qışlağa dayandı. Ərcudövlotini bütövliikdo İran dövbti kimi
vandan Ərdəbilə keçdi, öz əlahəzrət
qolomo vermoyo çalışırlar. 20 əsrin
ata və babasının müqəddəs, nəca40 60-cı illərindo osaslı araşdırmalar sabətli qəbirlərini ziyarət etmək səayosindo tarixşünaslıqda uzun müddət
dətində bulunaraq, onların ulu ruhakim mövqe tutmuş bu müddoanın
hundan kömək dilədi və Arran
yanlışlığı aşkara çıxarıldı. TarixşünasQarabağına yola düşdü.
lıqda bu dövlotin Azorbaycan tarixi gerçokliyino monsub olduğu sistemli şokilkimlori (boylərboyibr) qızılbaşlardan
də sübuta yetirilmişdir. Sofovibr dövlotiŞah İsmayıl Xotai [1501 24].
toyin edilirdi. 16 osrin ortalarında adları
nin ictimai, iqtisadi, modoni cohətdən on
çokilon 72 Sofovi omirinin 61-i Azor
çox inkişaf etmiş oyaləti Azorbaycan idi.
baycan türkü idi. Azorbaycan türkcosi
Sofoviyyo toriqotinin başçısı Şcyx So- Azorbaycanm qızılbaş tayfaları (dövlotin monbolordo “ Qızılbaş dövloti” kimi
fars dili ilo yanaşı rosmi dövlot dili kimi
fıoddin İshaq Ərdobilinin (1252-1334)
qeyd olunması da mohz bu tarixi gerişlodilirdi. Bu dil Sofovilor sarayında vo
adı ilo bağlıdır. Sofovilor dövlotinin
çoklikdon qaynaqlanır) vo Ərdobil feo- orduda hakim mövqe tuturdu. Sofovibr
paytaxti müxtolif vaxtlarda Tobriz
dalları Sofovilor dövlotindo aparıcı rol
sülalosinin hakimiyyoti dövründo (xüsu(1501 55), Qozvin (1555 98) vo Isfahan

silo 16 osrdo) Azorbaycan modoniyyotinin bütün sahobri yiiksok inkişaf soviyyosino çatmışdı. Sofovi şeyxlorinin Ərdobil feodal malikanosi Azorbaycan Sofo
vibr dövlotinin özoyini toşkil etmişdi.
Sofovi şeyxlori hob 15 osrin 2-ci yarısından Azorbaycanda özlorinin müstoqil
dövbtini yaratmağa çalışırdılar. Lakin
Sofovi şeyxlori Cüneydin [1447-60] vo
Heydorin [1460-88] Azorbaycanda si
yasi hakimiyyət uğrunda mübarizosi
Ağqoyunluların vo Şirvanşahların ciddi
müqavimotino rast golorok uğursuzluqla
noticoləndi. 15 osrin sonlarında bu
mübarizonin uğurla noticobnməsi üçün
olvcrişli ictimai-siyasi şorait yarandı:
Ağqoyunlu dövloti feodal porakondoliyi
vo a müharibolori noticosindo xeyli zoiflo . Ağqoyunlu hakimiyyotindən nara/i olan kütləbrin ycni, mütoroqqi siya
si ı; vvoyo ehtiyacı vo inamı artdı. 1499
ilı ayında Şeyx Heydorin oğlu İsmayıl
qı rdş tayfalarım öz otrafına toplam;
horbi qiivvolorini artırmaq üçün
ki
bir dosto ilo Ərdəbildon Ərzincana
yii
etdi. 1500 ilin yayında şamlı, ustac rumlu, tokoli, zülqodor, ofşar,
qa r, varsaq vo b. tayfalardan yardım
alı
tsmayıl Şirvana yürüş etdi. 1500
iliı ;onunda Gülüstan qalası yaxınlığındai: Cobani adlı yerdo İsmayılın horbi
qii volori ilo Şirvanşah Forrux Yasarın

Gəncədə I Şah İsmayılın adından zərb
olunmuş iki şahılıq gitmüş pul.

qı
uı arasmda döyüş baş verdi. Şirvan
qo umıı moğlubiyyoto uğradı. Şirvanşah
Fo’ ı ux Yasar da bu döyüşdo holak oldu.
1501 ilin yazında qızılbaşlar İsmayıl Sofovinin başçılığı ilo Bakı şohorini olo keçirdilor.
Şirvanşahlar dövbtinin paytaxtmı
foth etmiş İsmayıl geri qayıdaraq Gülüstan qalasım da olo keçirmoyo çalışdı.
Lakin ölkonin conubunda Ağqoyunlu
Əlvond Mirzonin horbi çıxışı onu bıı fıkirdon çokindirdi.

Çaldıran
döyüşünü
təsvir edon

miniatür.
1525 il.
Topqapı sarayı.

Istanbul.

Sonuncıı Şirvanşahlar Sofovilordən
asılılığı qobul edorok dövlotlorini saxlaya bildibr. Şirvanşahlar taxtına iddiaçı
olan roqiblorino üstün golon Forrux Yasarın oğlu İbrahim Şeyxşah [1502-24]
sülabni davam etdirdi. Şah İsmayılın
qızı Porixan xanımla evlonon Şirvanşah
II ibrahimin (Şeyxşah) oğlu II Xolilullah [1524-35] dövlətbr arasında münasibotlori yaxmlaşdırdı. Lakin onun ölümündən sonra Şirvanı iğtişaşlar bürüdü.
Pəıixan xanım Tobrizo golorok qardaşı I
Tohmasibi Şirvanı zobt etmoyə tohrik
etdi. 1538 ilin ovvolindo Sofovi şahı buraya qoşıın yeridorok Şirvanı Sofovilər
dövlotino qatdı.
1501 ilin ortalarında Naxçivan yaxınlığındakı Şorur düzündo toqr. 7 min
döyüşçüdon ibarot qızılbaş qoşunu Ağqoyunlu Əlvond Mirzonin 30 minlik ordusunu moğlubiyyoto uğratdı. Bu qolobodon sonra qızılbaşlar maneəsiz Tobri
zo daxil oldular. İsmayıl şah elan edildi.
Azorbaycanı todricon öz hakimiyyoti altmda birbşdirmiş qızılbaşlar daha
böyük oraziyo ırıalik güclü dövlot yaratırıaq vozifosini hoyata keçirmok niyyotindo olduqlarmı bildirdilor. 1503 il iyunun 21-do 12 min döyiişçüdon ibarot qızılbaş qoşunu I Şah İsmayılın başçılığı
altında Homodan yaxınlığındakı Alma-

qulağı adlanan montoqodo Ağqoyunlu
Sultan Muradm 70 minlik ordusunu
darmadağın edorok Ağqoyunlulaı* dövTarix-i Şah İsmayıl Səfəvi
(Britaniya muzeyində saxlanılan
əlyazma, 3248, s. 64b-65a)
... [İsmayıl] dövlətin sütunlarını Hüseyn bəy Lələni, Məhəmməd bəy
Ustaclını, Əbdi bəy Şamlını, Xadim
bəy Xüləfanı, Qarapiri bəy Qacarı
yanına çağırdı və onlardan soruşdu:
“Siz Azərbaycan taxtgahını, yoxsa
Gülüstan qalasınımı istəyirsiniz?”
Onlar cavab verdilər: "Azərbaycanı!"
lotinin varlığına son qoydu. Ağqoyunlu
Əlvond Mirzo üzorindo qolobo İsmayılı
Azorbaycan hökmdarı etdi, Ağqoyunlu
Sultan Muradın ordusunun darmadağın olunması iso Fars oyaloti vo İraq-i
Əcomin böyük qismini qızılbaşların ha
kimiyyoti altına keçirdi. Bu qobbodon
sonra Şiraz şohori qızılbaşlara müqavimotsiz toslim oldu. 1503 ildo Isfahan,
Kaşan vo Qum şəhorlori do qızılbaşların
hakimiyyoti altına keçdi. 1504 ildo
Gülxondan, Firuzkuh, Usta qalaları vo
Yozd şohori Sofəvilərin hakimiyyotino

tabe edildi. 1505-08 illor ərzində İran,
İraq-i Ərob və Kiçik Asiyanın bir sıra
vilayotləri Azarbaycan Səfəvilər dövlotinin tərkibinə daxil edildi. 1510 il dekabrın 1-də Morv yaxmlığında qızılbaşlarla
Şeybani (özbək) hökmdarı Mohəmmədin [1500-10] ordusu arasında döyüş
baş veıdi. Şeybani ordusu məğlubiyyətə
uğradı, 11 il hökmdarlıq etmiş Mohəmmod xan Şeybani iso öldürüldü. Mərv
döyüşündən sonra I İsmayıl Xorasan
oyalətinin bütün iri şəhərlərini, о ciim
lodon onun morkozi olan Herat şəhorini
do ələ keçirdi. Bu qolobodon sonra Sofovibr dövbtinin orazisi Forat çayından
Anıu-Dorya çayının sahillorinodok geni^ləndi. Sofovi sülabsinin siyasi hakiI Şah

İsm ayılın

Musa

Durğut

oğluna Fərmam
Б smillahir-rəhmanir-rəhim
t bülmüzəffər İsmayıl Bahadur
S ozümüz
( miri-əzəmi-əkrəm Musa Durğut
( ;lı inayət və şəfqətimizə ümidvar
г əndən sonra şöylə bilsün kim, iftixar ül-əazim vələyan Əhməd Ağa
С əramanlu ol tərəfə göndərdük və
< hər nə ki ixtiyarligini kendünə şəfqət etdük. Gərək kim müşarinileyh
s ozündən və məsləhətindən çıxməsün və mütabiət və yardım ona qılsun kim, inşaallahi-təala hər nə kim
onun müradi və istəki olsə, hasildir.
Gündəngünə nə iş vaqe bulsa,
Əhməd Ağa ittifaqi ilə dərgahimüəllamizə bildürsünlər kim, hər
növ buyuruğımız olsə, əməl etsün,
gönlünü xoş tutub, mərhəmətimizə
isdar olsun.
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Ən böyük inzibati vahidlərin bəylərbəyiliklərin sərhədləri
1590 il Istanbul sülhünə görə OsmanlıSəfəvi torpaqlarınm təxmini sərhədi
I lsm ayılın qoşunlarının horəkoti:

Ərdəbildən Ər/.incana (1499-1500 illər)
Ərzincandan Təbrizə (1500-01 illər)
I Təhmasibin qoşunlannın
Şirvan və Şəkiyə hərəkəti
Krım tatarlarmın hərəkətinin ümumi
istiqaməti
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1514,1578,1585 illərdə Osmanlı qoşunlarının Azarbaycanda hərəkət istiqamətləri
Xalq üsyanlannın yen uə illəri
Vuruşmaların yeri və illəri
Səfəvilər dövlatinin paytaxti
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Başqa şahərlər
Qalalar
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n yoto yiyolənməsində vo bıı hakimiyy n todricon gücləndirilməsində dini
к ologiyanm (şiəliyin) böyiik rolıı oln şdur. İctimai-iqtisadi, modoni inkişaf
s; iyyələri müxtolif olan ölkələri və
x Iqları vahid dövbt hüdudlarında birİ3; iirmok üçüıı şiəlik Səfəvi şeyxbriııiıı
b jlıca ideoloji vasitosi idi. Səfəvibr Ağqoyunlulardan. Şirvanşahlardan və Osmaıılılardan narazı olan kütbbri şiəlik
ideologiyası ətrafında birbşdirdibr.
Azərbaycan Səfəvibr dövbtinin yaranması və bu dövbtin hərbi-siyasi
uğurlarının tədricən artması, ərazisinin
getdikcə genişbnməsi Osmanlı sultanlarını ııarahat edirdi. 1504 ildə Osmanlı
sultanı II Bayazid siyasi tarix səhnssinə
yenicə çıxmış Azərbaycan Səfovibr döv-

lətini rəsmən tanıdı. Lakin Sultan I Səlimin dövründə [1512-20] Səfovi-Osmanlı miinasibətbri xeyli koskinbşdi və aşkar düşmənçilik xarakteri aldı. Osmanlı
sultanını daha çox narahat cdən başlıca
cəlıət Şorqi Anadoluda yaşayan, şioliyə
və Səfəvibr sülaləsinə meyilli olan qızılbaş tayfaları idi. I İsmayıl onlarm siyasi
fəallığından faydalanmağa can atırdı. I
Səlim bu əhaliyə qarşı sərt və amansız
ıııövqe nümayiş etdirdi: o, Şərqi Anado
luda yaşayan 40 minədək şiə əhalisini
qırdırdı. Osmanlı imperiyası üçiin daxili
təhliikəni aradan qaldırmış Sultan 1 Solim Səfəvibr dövbtinə sarsıdıcı zərbə
endirmək xəyalına düşdü. 1514 ildə I Sa
lim yeni rəqibo qarşı hücuma keçdi. Bebliklə, uzun sürən Səfəvi-Osmanlı müharibəbri başlandı. 1514 il avqustun 23də Çaldıran düzünda (Maku şəhəri yaxınlığında) Səfəvi və Osnıanlı hərbi qıivvəbri arasında döyüş baş verdi. Odlu silahdan (top və tiifongdDn) geniş istifadə
edən Osmanlı ordusu bundan məhrum

т э к məqsədi güdürdü. I Şah İsmayıl
Çaldıran döyüşündəki məğlubiyyətdoıı
sonra başlıca diqqətini Səfəvibr dövbtinin daxili problembrinin lıəllinə yönəltnıişdi. O, Avropa dövbtbri ib fbal diplomatik münasibətbr qurmağa, həmin
münasibətləri yaratdığı dövbtin тэпаfebri naminə inkişaf etdirməyə çalışırdı.
Onun hakimiyyoti dövrüııdə Şəki hakinıliyi, Şirvanşahlar dövbti, gürcü çarları Azorbaycan Sofəvilər dövlətindən
asılı vəziyyətə salınmışdı. I Şah İsmayılın foaliyyoti horbi-siyasi saho ilo mohdudlaşmırdı. O, “ Xotai” toxollüsü ilo
Azorbaycan türkcosindo şeirbr yazan
görkomli şair olmuşdur. Əsorlorinin
oksoriyyotini ana dilindo yazmış Şah İsnıayıl Xotainin yaradıcılığı Azorbaycan
odobiyyatı, poeziyası tarixindo miihiim
morholo toşkil edir. Onıın “ Dolınamo”
(“ On moktub” , 1506) poemasi, oxlaqididaktik vo folsofi “ Nosihotnamo” mosnovisi Azorbaycan epik şeirinin ilk
nümunolorindəndir. О, anadilli odobiy-

I Şah Ismayilin
кэтэп.
Topqapi
saray l.
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olan qızılbaş süvaribrinə qalib gəldi.
Osnıanlılar qarşı tərofdon sayca da dəfəbrb üstün idi. Çaldıran döyüşü Səfəvibr
dövbtinin lıərbi-siyasi nüfuzuna ciddi
zərbə vurdu və son nəticədə Şərqi Anadolu Osmanlı sultanlarının nəzarəti altına keçdi.
Azərbaycan dövbtçiliyi və mədəniyyəti tarixində I Şah İsmayılın ıııüstəsna rolu olmuşdur. Azarbaycan Səfəvibr dövbti onun hakimiyyəti dövriindo
Yaxm vo Orta Şərqin hegemon dövbtlərindən birinə çevrilmişdi. İlk Səfəvi şahı
kənd təsərrüfatını dirçəltmək, şəhərbrdo
sənotkarlıq və ticarəti inkişaf etdirmək,
xarici ölkobrb iqtisadi və siyasi olaqobri genişləndirmək siyasəti yürüdürdii.
Azərbaycan Səfəvibr dövbtinin banisi
mərkəzi hakimiyyəti möhkəmbndirmək
məqsədib soyurqal torpaq sahibliyini
tiyulla əvəz etməyə çalışırdı. Şiəliyi rəsmi dövbt məzhəbi səviyyəsinə qaldırmış
I Şah İsmayıl böyiik dövbtin ərazisindo
yaşayan müxtəlif xalqları vahid ideologiya ətrafında birbşdirərək Səfəvibr
dövbtinin daxili möhkəmliyini təmin et-

yatın inkişafına miistosna ohomiyyot
vermiş, Azorbaycan dilindo yazan şairloro himayəçilik etmiş, saraymda şairlor
məclisi yaratmışdı. I Şah İsmayılın haki
miyyoti dövründo Azorbaycan türkcosi
noinki hakim odobi dilo çevrilmiş, hotta
dövlot dili soviyyosino yüksolmiş, diplomatik yazışmalarda istifado olunmuşdur. Onun osorləri Yaxııı vo Orta Şorqin
bir çox ölkəlorində geniş yayılmışdı. I
Şah İsmayıl Şokidon Ərdobilo qayıdarkon (1524 il mayın 23-do) vofat etdi.
I Şah İsmayılın vofatından sonra hakimiyyoto onun azyaşlı oğlu I Tohmasib
[1524-76] goldi. Qızılbaş omirlori
(rumlu, tokoli, şamlı) arasında yüksok
vozifo vo iqtidar uğrunda on il davam
edon çokişmolər dövbtin zoiflomosino
sobob oldu. Bundan faydalanan Osmanh Sultam 1 Siileyman Qanuni [1520-66]
Azorbaycana bir neço dofo (1534, 1535,
1548, 1554) horbi yürüş etdi. Lakin Sofovi ordusunun inadlı müqavimoti I Siileymanı Sofovi şahı ib 1555 ildo Amasiya
siilh müqavibsini imzalamağa mocbur
etdi. I Tohmasib osmanlilarla vo Xora-

sana vaxtaşırı hücumlaı* edən (1524.
1526, 1528, 1531,1535 və s. illərdə) şeybanilərlə aparılan müharibələrə baxmayaraq, Azorbaycan torpaqlarının bir-

masibin ölümündən sonra qızılbaş əmirbı i arasında başlanmış çəkişməbr Azor
baycan Səfəvibr dövbtini xeyli zəifbtdi.
Ustaclı əyanlarının hakimiyyət başına
gətirmək istədikbri Heydor Mirzə 1576
ildə qətb yetirildi. Rumlu, əfşaı\ şamlı,
qacar və başqa qızılbaş tayfa əmirbri I
Təhmasibin digər oğlu II İsmayılı
[1576-77] Səfəvi şahı elan etdibr. Lakin
siyasi hakimiyyət uğrunda qızılbaş dəstələri arasındakı mübarizə davam edir
di. 1577 il noyabrın 24-də II İsmayıl
müəmmalı şəkildo dünyasını dəyişdi.
Yeni Səfəvi şahı Mohomməd Xudabəndənin dövriındo [1578-87] Azərbaycan
Səfovibr dövbti daha da tonəzzül etdi.
Siyasi çəkişmələr nəticəsində mərkəzi
hakimiyyət xeyli zəifbdi. Bu vəziyyətdən istifadə edən osmanlılar 1578 ildə
100 minlik ordu ib hücuma keçdibr vo
Az^rbaycanm şimai-qərb lo rpaqkırmı
ətakeçirdibr. Osmanb suhanwm təhnki
ita Knm xam da Azərbaycana dəfələrb
qoşun çəkdi. Sofəvibr dövbtinin zoifləməsindən istifadə cdon Şeybanibr isə
1510 ildə itırdikbri Xorasan oyabtini öz
nəzarətləri altına qaytara bildibr. Osmanlılar 1590 ildə, demək olar ki. bütün

Azərbaycan torpaqlarını nəzarət altına
aldılar. 1590 ildə İstanbulda bağlanmış
sülh müqavibsinin şərtbrinə görə Azərbaycan (Qaradağ, Ərdobil və Talış əyabtbri istisna olunmaqla) torpaqlarının,
Cənubi Qafqaz ərazibrinin, İranm bozi
qorb vilayətlərinin Osmanlı dövbti tərkibinə daxil edilməsi Səfəvibr dövbtində ictimai-iqtisadi, siyasi-mədoni prosesbrin xarakterinin dəyişməsinin osasını qoydu. 1578-90 ilbrin Osmanlı-Səfəvi müharibosi nəticəsində nıəğlubiyyətə
uğramış dövbtin daxilində siyasi çəkişmələr yenidən kəskinbşdi. Qızılbaş
əmirbri Mohəmməd Xudabəndənin og
lu I Abbası [1587 1629] hakimiyyət başına gətirdilər. I Şah Abbas miixalifotdə
olan qızılbaş əmirlərinə divan tutdu.
Yeni Səfovi şahı mərkəzi hakimiyyəti
gücləndirmək məqsədib İranın oturaq
əyarilarma və ruhan'thrinə arxalanmağa
büş)adı. 1598 ildə isa o, Səfəvibr dövbtin'ın paytaxtını İsfahana köcürdü. Səfəvi-Osmanlı müharibəsindəki ağır məğlubiyyət və I Şalı Abbasın yürütdüyü
siyasət nəticəsində Səfəvibr dövbtində
Azərbaycan özünün aparıcı rolunu, si
yasi və hərbi üstünlüyünü itirdi və tədri-

) Şah Təhmasib. Miniatür. 16əsr.

bşdirilməsi siyasətini davam etdirdi.
1538 ildə Şirvanşahlar dövbti bğv edildi
və Səfəvibr dövbtino qatıldı. 1551 ildə
isə Şəki ərazisi Azərbaycan Səfovibr
dövbtiııo birbşdirildi. I Təhmasibin
dövründə Böyük Moğollar dövbti
(1526-1858) ib yaxın dostluq miinasibətləri yarandı. Bu dövrdə Azərbaycan
Səfəvilər dövbti ib Avropa ölkobri
arasında siyasi və diplomatik əlaqələr
genişbndi. Avropa hökmdarları Səfəvi
dövbti ib Osmanlı imperiyası arasındakı ziddiyyətbri hər vasitə ib kəskinbşdirımyə, bu iki türk dövbtini fasibsiz qarşıdurma şəraitində saxlamağa, bıı yolla onları zəifbtmoyə can
atırdılar.
Şərqin on qüdrətli və müdrik dövlət
xadimlərindən olan I Şalı Təhmasib
nəinki dövloti Osmanlı sultanlarının və
şeybanilərin təcavüzündən qoruya bildi,
daxili üsyan vo çaxnaşmaları uğurla yatırtdı, hətta yeni ərazibr foth etdi. 1Toh-

cəıı dövbtin adi oyalətbrindən birinə
çevrildi. Dövbtin idarə olunmasında
Azərbaycan türkbrinin mövqebri və rolu məhdudlaşdırıldı. Səfəvilər sarayında, əsasən, İran əyanları hakim mövqe
tutmağa başladılar. I Şah Abbas İranm
daxili vilayətbrinin (Fars, Kirman və s.)
oturaq əyanlarını, xristian monastırlarını vergilərdən azad etdi. Səfəvi şahı daimi ordu yaradaraq daxili siyasi çəkişməbrə son qoydu. Onun keçiıdiyi inzibati,
horbi. iqtisadi islahatlar nəticəsində Səfəvilər dövbti möhkəmbndi, ölkə iqtisa
di baxımdan nisbəton inkişaf etdi. I Şah
Abbas Osmanlılar və Şeybanibr üzorindo bir neçə hərbi qəbbo qazanaraq
Azorbaycanın bir sıra torpaqlarını, Xoras;ın, İraq-i Ərəb (müvəqqəti) və s. эгаzibnni Səfəvilor dövbti sisteminə qaytaı lı. 17 osrdə də Azərbaycan SəfəVI 'smanlı müharibələrinin başlıca
Ш'. anı olmuş və bunun nəticəsində ölkə ictimai-iqtisadi, mədəni potensialı
xe zəifbmişdi. 1603 12 ilbrdə baş
ve iş Səfəvi-Osmanlı müharibəsində
to: büskar tərəf I Şah Abbas idi. Səfovi u bu müharibəyə başlamaqla itirilm \zərbaycan torpaqlarını, digər эгаzil
geri qaytarmağa çalışdı. 1603 ildə
Tr iz yaxınlığındakı Sufıyan adlı yerdə
bt vermiş döyüş Osmanlı ordusunun
moğlubiyyəti ib nəticələndi. Tabriz,
Naxçivan və İrəvan geri qaytarıldı. 1605
ild? Osmanlı ordusunun əks-hücuma
keçnıəsi ib əlaqədar I Şah Abbasın ərnr ib
\raz çaymm sol sahilmdəki bütüu
m Wli neməüər məhv edildi, əhali isə
zo! л İramn mərkəzi bö\gə\ər\nə
köı irüldü. Tarixdə “ böyiik sürgün” adı
ilr ıəşlıur olan bu köçürmə siyasəti пэtk ində geniş bir ərazi viran edildi.
1( i ildən yenidən hücuma başlayan Sə-
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fovi ordusu Azorbaycan torpaqlarını ge
ri qaytardı. 1612 ildo İstanbulda bağlanmış sülh müqavibsinin şərtlərinə görə
fəth olunmuş orazibr Səfəvibr dövbtinin tabeliyindo qaldı. 1616-18 illər
müharibəsində Osmanlı sultanı “ itirilmiş torpaqları geri qaytarmağa” çalışırdı. Lakin bu müharibə də Osmanlıların
uğursuzluğu ib noticəbndi. 1618 iliıı sonunda Morənddə aparılmış barışıq danışıqlarında 1612 ilin Istanbul müqavibsinin şərtbri təsdiq edildi. 1623-39 ilbrdə baş vermiş müharibə Səfəvi ordu
sunun hücumu ib başlandı. Miiharibənin əvvəlində (1623-24) I Şah Abbas
İraq-i Ərobi əb keçirdi. Bağdad, Mosul,
Nəcəf, Korbəla, Bəsrə şəhorbri Sofəvi
ordusu tərəfındən tutuldu. Lakin Səfəvibr dövbti daxilində gürcülərin qaldırdığı üsyan uğurların artırılmasım əngəlbdi. 1638 ildə osmanlılar Bağdad şohərini tutdular. 1639 il mayın 17-do QəsriŞirində bağlanmış sülh şərtbrinə görə
İraq-i Ərob Osmanlı imperiyasının tərkibinə qatıldı. İki dövbt arasındakı sərhod 1612 ilin sülh müqavibsi əsasında
təsdiq olundu.

I Şah Abbas. Miniatür. 17 osr.

тэуэ məcbur etdi. Lakin bu islahatlar
Səfəvilər dövlətini bürüməkdə olan böhranın qarşısını ala bilmodi. Səfəvibr
dövfətinin iqtisadı həyatının normal
məcrada inkişafına Səfəvi-Osmanlı müharibəbri də böyük əngəibr täcsdirdi.
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Səfəvilor sülaləsinin I Şah Abbasadok
şacərosi (tıığra ib).

Oıclubadda Mohomnıod Xudabəndənin admdan
zərb olunmuş gümüş nıəhəmmodi. 1584 il.

nisbotən azaldılmış vergibr sonralar
tədricən artmağa başladı. Əhalinin ağır
iqtisadi vəziyyəti I Şah Təhmasibi malcəhot, tamğa kimi bəzi vergibri bğv et-

Səfəvibr dövbtində əsas mülkiyyət
forması divani (dövbt) vo xassə (hökmdar) torpaqları olmuşduı*. Sonrakır Səfəvi şahlarmın yürütdüyü morkozbşdirmə siyasəti ilo bağlı dövlət (divani) torpaqları hesabına şərti torpaq mülkiyyəti
forması - tiyul geniş yayıldı. Miilk və
vəqf torpaqları toxunulmaz hesab olunurdu. Kəndlibr vo sənotkarlar müxtəlif
mükəlbfıyyətbr daşıyır, 30-dan çox ver
gi ödəyirdilər. I Şah İsmayılın dövründə
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nin sənətkarlıq, ticarət və mədəniyyət
ınorkəzbri idi. Təbriz, Gəncə, Qəzvin,
Ərəş, Ərdəbil, Culfa kimi Azorbaycan
şəhəıbri bu dövrdo dövbt əhomiyyətli
mərkəzbr olmuşdur. Bu şəhərbr arasında Təbrizin mövqeyi müstəsna idi.
1571-73 ilbrdo Səfəvilər dövbti ərazisində olmuş Venesiya səyyahı d’Alessandri burada 52 şəhərin olduğunu, həmin şəharbr arasında Təbrizin aparıcı
mövqedə durduğunu qeyd etmişdir. 16
əsrin sonlarından etibarən Azərbaycanın təsərrüfat həyatı dorin böhran тэгhəbsinə qədəm qoydu. Azərbaycanın
Sofovibr dövbti sistemində əski, aparıcı
mövqeyini və rolunu itirməsi do ölkənin
iqtisadi və nıədəni həyatına ağır təsir
göstərdi. I Şah Abbasın köcürmə siyasəti Azərbaycanın iqtisadi inkişafına mənfı təsir göstərmiş subyektiv amillərdən
idi. 17 əsrdə Səfəvibr dövbtinin iqtisadi
və mədəni həyatında tonəzziil əlamətbri

Şeyx Səfiəddinin vo Şah Ismayılın türbolori.
Horəmxana vo Çinixana. Ərdobil.

daha çox ııozoro çarpırdı. Bu dövrdə tonəzzül prosesi sonotkarlıq vo ticarot
üçiin do səciyyəvi olmuşdur. Lakin çoxosrlik ənənələri olan sonotkarlıq saholori
aradan qalxmamışdı. Geniş yayılmış sonotkarlıq saholorindon biri toxuculuq
idi. Toxuculuq şəhərlərin iqtisadi həyatında mühüm yer tuturdu. 17 osrin 3()-cıı
illərində Azorbaycanda vo qonşu ölkolorin şəhərlorində “ sonotkarların çoxıı

Qoç fiquru. Qəbirüstü abido.
16 osr. Naxçivan.

pambıq vo ipok parçalar istehsah ib
məşğul olan, onlardan çox gözol, sado,
zorli parçalar hazırlayan toxucu, boyaqçı voya bozokçi rossamlardan ibarot idi”
(Adam Oleari). Mom şohərlərin, hom do
kondlorin iqtisadi hoyati toxuculuq momulati istehsah vo xammal email ib

bağlı idi. Şirvan vilayoti böyük toxucu
luq emalatxanasını xatııiadırdı. Bu vilayotin xam ipoyi vo ipokçilik momulati
beynolxalq ticarot ohomiyyoti kosb edir
di. Şirvan xam ipok hasilati sahosindo
Yaxm vo Orta Şorqdo Gilandan sonra
ikinci yeri tuturdu. Xam ipok Tobrizdo,
Marağada, Naxçıvanda, Goncodo do
hasil edilirdi. Pambiq parça istehsah öz
hocmino göro toxuculuqda birinci yeri
tuturdu. istehsal olunmuş parçaların
böyıik qismi Avropamn vo Asiyanın
miixtolif ölkolorino ixrac olunurdu. Xalçaçılıq bu osrdo do Azorbaycanda geniş
yayılmış sənotkarlıq sahosi idi. 16-17
osrlordo xalçaçılıq hom bodii xüsusiyyotlorino, hom do istehsahn hocmino göro öz
inkişafının on yiiksok soviyyosino çatmışdı. Tobriz şohori vo onun otrafi noinki Azorbaycanin, hotta biitiin Şorqin on
böyiik aparıcı xalçaçılıq morkozino çevrilmişdi. 16 osrin sonu 17 osrin ovvolbri dıılusçulııqda vo şüşo momulati istehsalinda yeni dövr idi. Sofovi-Osmanli
miiharibolori noticosindo böyük dağmtılann olmasi tikinti işino tolobati xeyli artırmışdı. Bu tolobat sayosindo bir çox so
not saholorindo canlanma müşahido olu
nurdu. Tobriz biitiin Şorqdo on miihiim
bodii sonotkarhq (hokkakliq, xottatliq,
cildçilik vo s.) morkozlorindon biri idi.
Baki neft hasilati ilo məşhurlaşmışdı.
Azorbaycan şohorlorindo başlıca mohsul

dar qiivvo sonotkarlar idi. Sonotkarlar,
osason, 3 qrupa böliinürdii: I ) fordi foa
liyyot göstəron sonotkarlar; 2) xiisusi toşkilatlarda (osnaflarda) birloşmiş sonot
karlar; 3) iri feodal emalatxalanna (karxanalara) monsub olan sonotkarlar. Şohorlordoki miihiim istehsal vasitolori, ti
carot obyektlori (karvansaralar, bazarlar,
dükanlar vo emalatxanalar) feodallann,
xozinonin (dövlotin) vo dini miiossisolorin
olindo comloşmişdi.
Sofovilor dövbtinin başında dünyovi
vo dini hakimiyyoti öz olindo comloşdiron şah dururdu. Ali horbi komandan
“ omir ol-ümora” (“ omirlorin omiri” ),
qorçi dostolorinin başçısı “ qorçibaşı’'
adlanırdı. Dövlot aparatina vozir, dini
idarobro vo voqf omlakina sodr, maliyyo
işlorino mustoufi ol-momalik nozarot
edirdi. Sofovilor dövloti boylorboyilorin
idaro etdiklori ayn-ayn boylorboyilikloro
bölünmüşdü. 17 osrdo Sofovilor dövlotindo 13 boylorboyilik vardı: Şirvan, Qarabağ-Gonco, Azorbaycan (hazirda Araz
çayından conubdakı orazilor), Çuxursod
(İrovan), Qozvin, Homodan, Kuh Giluyo (Fars), Kirman, Astıabad, Moşhod, Herat, Morv, Qondohar.
Qızılbaş omirlorindon seçilon boylorboyilor şahın tolobino osason öz dostobri
ib horbi yürüşlordo iştirak etmoli idilor.
Ordu miiharibo orofosindo boylorboyilorin hesabma saxlanan siivari dostolorindon toşkil edilirdi. Sofovi ordusu odlu silahla az tochiz olunmuşdu. Müharibolordo on çox 120-150 min Sofovi döyüşçüsii iştirak edirdi. Sofovi şahının xidmo-
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Səfəuilər dövlətinin sərhədi
(vassal ərazilər daxil olmaqla)
Ən böyük inzibati uahidlərin bəylərbəyiliklərin sərhədləri
1590 il İstanbul sülhünə görə OsmanlıSəfəvi torpaqlarının təxmini sərhədi

Şahrud

Osmanlı imperiyasından ərazilərin
Şah Abbas tərəfındən geri alındığı illər
—
Stepan Razinin yürüşü
@ Paytaxt
О Digər yaşayış məntəqələri
|

1603

-------- Ticarət yollan

Qalalar

H Keçidlər

“Əjdaha” xalçası. 17 osr.

be olmayan qızılbaş əyanlarına deyil,
irandilli oyanlara arxalanmağa başladı.
12 minlik tüfəngçilər, 10 minlik qulamlar dostosi, topxana vo topçu hissolori tosis edildi. Qorçiloıio birlikdo daimi ordıınun sayı 44 min nəfərə çatdırıldı. Homin
hərbi hissolor qeyri-qızılbaş etnik nümayondolərdən (farslar, kürdbr vo b.)
toşkil olunmuşdu. Bu todbirlərin noticosində qızılbaşların orduda mövqeyi xeyli
sarsıldı. 1 Şah Abbasın yürütdüyü siyasotdon narazı qalmış tayfalardan on
üsyankarı - tokolibr 1596 ildə şahın əmrib tamamib məhv edildilər. Dövbtin
paytaxtınm İsfahana köçürülməsi
(1598) vo İranın daxili vilayətlətinin iq
tisadi, siyasi cohotdon əhəmiyyətinin
artması Azorbaycan Səfəvilər dövlotinin tədricon etııik simasım itirməsi ilə
nəticələndi. Bıı, Səfəvilər dövlotinin tokamülündə ikinci mərhəbnin başlanğıc
moqamı idi. 16 əsrin sonundan 1736
ilədək Səfəvi şahları itirilmiş torpaqları
(1590-1612 illər ərzindo) geri qaytardıqdan (1612) sonra iso iqtisadi potensialı xeyli zəiflomiş Azorbaycana deyil,
İran vilayətlərinə arxalandılar. daha
çox həmin vilayotbrin inkişafı qayğısına qalırdılar.
16 osrin ovvolbrindo qızılbaş tayfalarının qüdrotli siyasi qiivvoyə çevrilməsi,
Azorbaycan torpaqlarmın nisboton morkozloşmiş valıid dövlot torkibindo birloşmosi, mohsuldar qüvvolorin yüksolişi, şohorbrin sonətkarhq vo beynolxalq tica
rot morkozlərinə çevrilmosi obyektiv
olaraq Azorbaycan modoniyyotinin inkişafı üçün olverşli şorait yaratmışdı.
Sofovilorin hakimiyyoti dövrü (xüsusib 16 osr) Azorbaycan modoniyyotinin
yüksok inkişaf pilləsidir. Mohommod
Füzulinin yaradıcılığı bu dövro aiddir.
Azorbaycan odobiyyatını zonginbşdiron
şaiıior arasmda Hobibi, Mohommod
Əmani, Saib Təbrizi, Qövsi Təbrizi,
Tərzi Əfşar. Nemətulla Kişvori, Məsihi
və b.-nın şöhroti bütiin Yaxın Şərqə
yayılmışdı. Bu dövrdə "Şah İsmayıl",
"Əsli və Korəm", "Aşıq Qərib", "Abbas
vo Giilgoz" vo "Koroğlu" kinıi dastanlar
yaradılmışdır. Aşıq Qurbani, Aşıq Ab
bas Tufarqanlı, Sarı Aşıq, Aşıq Abdulla
xalq arasında moşhur idilor.
Tobriz miniatür məktəbinin ən yüksək inkişafı 16 əsro tosadüf edir. Bu
məktobin on görkəmli nümayondələri
Sultan Mohommod, Komaləddin Behzad və Sadıq bəy Əfşar olmuşlar. Onların osərləri diinyanm bir çox moşhur muzeylorindo, о cümlodon Sankt-Peterburq,

Qoşa Qala qapısı. Bakı. 16 osr.

I .rndon, Venesiya, Paris, Leypsiq vo b.
şhorlorin
muzeylorindo saxlanılır.
/ /.oıbaycan tarixçibri Hoson boy Rumlu
n İsgəndor boy Miinşi Sofovibr döv1 inin tarixini işıqlandıran qiymotli
? ərlor yazmışlar. "İranlı Don Juan" adı
i о Avropada moşhur olmuş Oruc boy
J ayatın tarixi-coğrafı osori 1604 ildo
İ paniyada ispan dilindo çap edilmişdi.
16-17 osrlor Azorbaycan xalqınm,
с nun modoniyyotinin tokamülü proseindo osasli keyfiyyot morholosi kimi
qiymotbndirilo bilor.
Əd: П е т р у ш е в с к и й И . П. Азербай
джан n XVI XVII вв. Сб. статей по истории
Азербайджана. В.1, Б., 1949; Э ф е н д и ев
О . А. Образование Азербайджанского госуарства Сефевидов в начале XVI века. 1>., 1961;
. ii гае г F а г и k. Safevi devletinin kuı uluşu ve
elişmesinde Anadolu türklerinin rolü. Ankara,
976: Ə f э n d i у e v O. Ə. Azorbaycan Sofovilor
’övləti. В., 1993; M a h m u d o v Y. M. Azor)aycan diplomatiyası. Ağqoyunlu vo Sofovi dövətlərinin Avropa ölkolori ilo olaqolori (XV XVII
iizilliklor). B., 1996; Azorbaycan tarixi. Yeddi
ilddo. C. 3, B.. 1999; N o s r u l l a h F o l s ə f t .
'endeganiy-e Şah Abbasi ovvoli. T e h r a n , 1334
hicri).
Oqtcıy Əfəndiyev

Azərbaycan
18 əsrin 1-ci yarısında
Səfəvi imperiyasınııı tənəzzülü. Azərbaycanda xalq-azadlıq hərəkatı. 18 osı in
ovvolbrindo Azorbaycan hob do Sofovi
imperiyasmin çox mühüm torkib hissosi
idi. 17 osrin sonundan başlayaraq dorin
iqtisadi vo siyasi tonozzül dövrü keçiron
Sofovi dövlotindo şah, saray oyanları vo
dövlot momurları boşalmış dövlot xozinosini doldurmağın yegano yolunu ver-

gilorin hocmini vo mükolləfıyyətlərm
sayını artırmaqda görürdübr. Şah Sul
tan Hüseyn 1699 ildo vergi sistemini
“ qaydaya” salmaq moqsodilo 15 yaşma
çatmış hor bir kişinin siyah\ya ahnması
barodo omr verdi. Vergilor üçqat artırıldı. 18 osrin ovvoIhrində Azorbaycanda,

xüsusib Şirvanda kcçon quraqlıq özii ilo
dohşotli aclıq gotirmişdi.
Ağır feodal istismarı kondli tosorrüfatının dağılması vo iqtisadi böhranm
dorinləşmosi ilo nəticolondi. 18 osrin
ovvolbrindo ölkonin müxtəlif yerlorindo,
о cümlodon Car-Balakon bölgosindo
(1707 vo 1711), Şirvanda (1709) vo Tobrizdə (1709, 1711) şah üsuli-idarəsinə,
həmçinin yerli feodallara qarşı üsyanlar
baş verdi.
Şirvan boylorboyi Hosonəli xan üsyançılara divan tutmağa cohd göstorsə
də, məğlub oldu və öldürüldü.
Sofovi dövbtinin süquta doğıu getmosi Yaxın vo Orta Şorqo işğalçılıq niyyotlori olan rus çarı I Pyotrda böyük
ümidlor yaratdı. O, şahla ticarot müqavilosi bağlamaq, oslindo iso koşfıyyat
moqsodilo A.P.Vohnskini Qafqaza vo
İrana elçi göndərdi. Volınski 1716 i\m
yayında Hoştorxandan gomi ib yola
düşdü vo Niyazabad limanmda sahilə
ç\\\b buvadan quru poll'd
getdi. Blçi burada 3 aydan artıq qalaraq

dövhtini manıqlandıran məlumatları

Mir Scyid Əli
Təbrizi.
16 əsr.

topladı. 1716 il dekabrın 7-do o, Şamaxını tork edib İsfahana yola düşdü.
1717 il iyunun 30-da Volınski vo baş
vəzir Fotəli xan torofindon ilk rosmi Ru
siya İran ticarot müqaviləsinin layihosi
tərtib olundu. Müqaviloyo göro, Sofovi
dövbti orazisindo ruslann ticarot foaliyyətinoyardım moqsodilə İsfahanda konsulluq, Şamaxıda iso vitse-konsulluq
yaradılmalı idi.
Müqavib bağlandıqdan sonra Volınski 1717 iliıı dekabrında yenidən
Şamaxıya goldi. Xozor donizindo buzların orimosini vo yolun açılmasını gözloməli olan elçi 8 ay Şamaxıda qaldı.
Rusiya ilə həmsərhəd vilayətlərin karvan
yollan haqqmda molumat toplamaq
moqsodib A.P.Volınski öz dəstəsinin
üzvlorindon biri - A.Lopuxini karvan
yolıı ib Hoştorxana göıubrdi. Elçi özü isə

Gümüş beş şahı. 1 Şah Hüseyn. 1716 il.

Azərbaycan torpağını 1718 il iyulun 25da tork etdi. A.P.Volınski miişahidələri
osasmda bcb qənaətə gəlmişdi ki, Sofəvi
dövlotindo şahın yalnız adı var, hakimiyyət iso yerli hakimlərin olindodir.
Bu zaman Sofovi dövbtini xalq
azadlıq horokatı bürümüşdü. Azorbaycanda on mütəşəkkil lıorokata Şirvanın
Müşkür mahalmdan olan kondli Hacı
Davud başçılıq edirdi. 1719 ilin soıılarında Sofovi hakimiyyəti Şirvanda üsyanı yatırmağa nail oldu. Hacı Davud tutulub Dorbond hobsxanasına salmdı. Az
sonra o, hobsdon qaçaraq yenidən Şirvan
üsyançılanna başçılıq etdi vo Qazıqumuxlu Surxay xanı qoşunları ib birlikdo
ö/ torofinə çoknıoyo nail oldu. Bu dofo
Hacı Davud qarşısına Şirvanda İran hakimiyyotini devirmək vo burada müstəqil
dövlət yaratmaq moqsədini qoydu. O, ilk
zorbosini Şirvandakı üç iı i inzibati morkozo Şamaxı, Bakı vo Dorbondo endirdi, lakin birbaşa həmb ib həmin şohorləri ala bilmodi. Az bir zamanda onun
dostosi otraf mahallardan, xüsusib Quba, Rustov, Müşkür vo Altıparadan go-

lən kondlibr hesabma artdı. Tezlikb
Qaytaq usmisi də üsyançılarla birbşdi.
Üsyançılar Şamaxıya torof horokot edib
şəhori mühasiroyo aldılar. 1721 ilin avqust ayında şohor ohalisinin kömoyib
üsyançılar şohoro daxil oldular.
Şamaxıda qazanılmış qoləbodən
ruhlanan Hacı Davud yürüşü davam etElçi Volmskinin Şamaxı xanının
görüşünə gəlməsi haqqında
yaddaş
İş ağası (birinci pristav) və konvoyda olan Nəcəf bəy, habelə onlarla
birlikdə "qareşi" (katib), 20-yə yaxın
başqa vəzifəli adamlar, onların da
yanında 200-ə yaxın silahlı sıravi
adam bir bayraq ilə elçinin yanına
gəldilər. Və elçiyə bildirdilər ki, onlar
qəbul üçün gəliblər və xanın adından, öz adlarından [elçini] təbrik
edirlər (onların İslam adında nəslən
Qdanskdan olan dilmancları vardır,
İrana Polşa elçisi Boqdan bəy ilə
gəlmiş və burada ürəkdən basurmanlığı qəbul etmişdir); sonra isə
Becan bəy gəlib çıxaraq söylədi ki,
xan onunla elçi üçün 3 at və başqaları üçün 12 at göndərmişdir, bunlar
da azlıq edərsə, iş ağasına əmr vermişdir ki, о özünün cins atlarından
və onunla birlikdə gələnlərin atlarından alıb versin. Elçi atları qəbul
edərək yola düşdü, arabalar isə həmin yerdə qaldı. Elçi yola düşərkən
onun qarşısında şeypurçu gedirdi,
o, elçinin iri alman cinsli atına minmişdi, şeypurlardan yuxarıda qırmızı
qırçınları olan, üzərində gümüş saplı
lentlərlə gerb çəkilmiş və elçinin adı
yazılmış bayraqlar yellənirdi. Onların ardınca İran attarına minmiş üç
təbilçi, onların ardınca elçinin alman
yəhərləri qoyulmuş üç sadə atı, onlardan sorıra muşket ilə silahlanmış
üç ovçu və gödək tüfəng götürmüş
iki nəfər gəlirdi. Onların ardınca qofmeyster, onların ardınca 12 xidmət
adamı, onların ardınca kamerdiner,
onlardan sonra isə iki paj gəlirdi.
dirmoyi qərara aldı. Lakin Dorbond vo
Bakı qalalarına hücumlar uğursuz oldu.
Bakıda, “ Qurd qapısı” yaxınlığındakı
gölün ətrafında baş vermiş döyüşdo Bakı qarnizonu üsyançılan moğlub eldi.
Bununla belo, Şirvanda xalq horokatı
gündon-güno genişlənirdi. Şahın göstoıişi ib İrovan xanı 1721 ildə üsyançılara

qarşı qoşun yeritdi. Bundan хэЬэг tutan
Hacı Davud daha cold torponorok Kür
çayını keçib, gözlonilmodon onlara
həmb etdi. Döyüş üsyançıların qobbosi
ib nəticəbndi. Hacı Davud Şirvanın
vahid hakimi oldu.
18
əsrin 20-ci illərində Səfovi dövbti
özünün ağır tonəzzül dövrünü yaşayırdı.
Üsyan etmiş əfqan tayfaları vilayətbri
bir-bir olo keçirir, dövbtin paytaxtı isfa
hana yaxınlaşırdılar. 1722 iliıı martında
Isfahanın yaxınlığında baş veroıı döytişdə şah ordusu moğlubiyyoto uğradı. Is
fahan mühasirəyə alındı. Oktyabr ayında Şah Sultan Hüseyn şohordon çıxıb
toslim olduğunu bildirdi v:> tacı öz başından götürüb ofqanların başçısı M ir
Mahmuduıı başına qoydu.
I
Pyotrun Xəzəryanı bölgələrə hiicumu. Azorbaycan vo Səfəvi dövbtinin bir
sıra başqa orazilərini əb keçirməyə lursot axtaran rus çarı I Pyotr üçün Şamaxıda rus tacirlərinin qotl-qaroto morıız
qalması olverişli bohano oldu.
Pyotr Xəzəryanı oyalotlorin sakinbri arasında yürüşün sobobini “ izah etmok” məqsədib “ Manifest” çap etdirib,
rus ordusu hərəkət edocoyi istiqamotdo
ycrbşon şəhər və kondloro göndordi.
“ Manilest” do yürüşün osl sobobi örtbasdır edilir və göstərilirdi ki, rus ordusunun bu yürüşdə məqsDdi Şirvan tisyanı zamanı Şamaxıda qətl-qarətə məruz
qalmış rus tacirbrinin intiqammı almaq, habeb Rusiya dövbtinin dostu
olan İran şahına qarşı qalxan üsyançılara, xüsusib Hacı Davuda və Surxay xana cəza vermokdon ibarətdir. I Pyotr
“ Manifesl” ində yerli əhaliyə homçinin
əmin-amanlıq vəd edirdi. “ Manifest”
Azərbaycaıı dilində də çap olunmuşdu.
1722 ilin avqustunda rus qoşuııları
heç bir miiqaviməto rast gəlmədən Dərbənd şəhərino daxil oldular. Şəhərin naibi Imamqulu vəzifəsindo qalmaq xatiriııo Dərbond qalasının iki gümüş açarını
I Pyotra təqdim etdi. Avqustun 30-da
rus ordusu Dərbənddən Bakıya doğru
yeridi. Lakin bir sıra səbəbbrə görə I
Pyotr yürüşünü dayandırıb sentyabrın
5-də Dərbondə döndü. Seııtyabrın 7-do
iso polkovnik Yungeriıı başçılığı ib qar
nizonu burada qoyub Rusiyaya qayıtdı.
1
Pyotr Rıısiyaya qayıtdıqdan sonra
Osmanlı sultanı Hacı Davuda xətli-şərif
göndərib bildirdi ki, o, Krım xanı hüququnda Osmanlı dövbtinin təboəliyinə
qəbul olunur. Sultan Hacı Davuda xan
titulu verdi, onu Şirvan vo Dağıstan ha
kimi kimi tanıdı.

I
Pyotr horbi ekspedisiyalar göndor-biq elçisi İsmayıl boyo Dorbonddon G i
lana qodor olan torpaqları, lıabelo Şamoklo Xozor sahilinin qorbindo vo conubunda yerloşon oyalotlorin işğalını da
maxı, Mazandaran vo Astrabadı Iran
vam etdirmok qorarina goldi. Oktyabr
dövlotinin Rusiyaya güzoşto getmosi
ayında İsfahanı olo keçirmiş ofqanlarin
barodo müqavilo toklif etdi. 1723 il
yaxın vaxtda Gilana yiirüşü gözlonildisentyabrın 12-do göstorilon şortlor osayindon ruslar tez-tolosik orani zobt etdisında Peterburqda Rusiya ilo müqavib
lor. 1722 ilin dekabrında başda polkovimzalandı. Bunun ovozindo Rusiya Sofo
vi şahıııa öz hakimiyyotini qorumaq
üçün lıorbi yardım göstorməyi öhdosino
götürürdü. II Tohmasib iso ovvolcodon
hüquqi osasdan mohrum olan bu müqaviloni tosdiqlomokdon qoti boyun qaçırdı.
İsmayıl boy voton xaini elan olundu vo
geri qayıtmağa cosarot etmoyib, ömrünün
sonunadok Rusiyada qaldt.
Osmanli qoşunlarının Azorbaycamn
orazisino daxil olub şorqo doğru horokot
etmosi Xozoryanı oyalotlordo yerloşon
rus qoşunları ilo toqquşma tohlükosi yaradırdı. Lakin osmanlilarla mühariboyo
Fobriz şohəriııin açarlan. 18 əsı\
girmok istomoyon Rusiya Osmanli imperiyasına bu bölgoni bölüşdürmok ba
rodo müqavib bağlamağı toklif eldi.
ııik
)0V olmaqla rus eskadrası Ənzoli
Uzun danışıqlar vo mübahisodən sonra
lim nııa daxil olub heç bir müqavimoto
toroflor Sofovi irsini bölüşdiirmok barodo
rast əlmodon Roşt şohorini olə keçirdi.
razılığa goldilor. 1724 il iyulun 12-do is
ırbaycaıı uğrunda dövlotlorarası
tanbulda Rusiya ib mtiqavib imzalandi.
rəq >tin güclonməsi. Sofovi imperiyasıMiiqaviloyo osason Osmanli torofi Rusinın ağılma prosesindon istifado edon
Osı ılı imperiyası da öz qoşunlarım
yanın işğal etdiyi Xozoryam oyalotlori
Copubi Qafqaza doğru yeritdi. Qorbi
“ iran torofindon Rusiyaya güzoşt edilAv: pa dövlotlərinin diplomatları sultamiş kimi” tosdiq etdi. Rusiya iso öz növnı ii andırmağa çalışırdılar ki, ruslar Şirbosindo Qorbi Qafqazin vo Conubi
van İrovan vilayotlərini alacaqları toq- Azorbaycamn osmanlilar torofindon
dirıio Osmanlı hakimiyyoti altında olan
işğahna etiraz etmoyocoyini bildirdi.
İstanbul miiqavilosinin maddolorindon
gürcülor vo ermənilor “ Rusiyanm toboəliyi qobul edəcəklor” .
birino göro Xozoryam oyalotlor istisna
’smanlı dövloti torəfındon bütün Со
olmaqla, Şirvanın qalan hissosi sultanm
ali himayosi altinda xanliq kimi taniпи
Qafqazın tutulması təhlükosi I
mrdi.
P> ru Bakını işğal etnıoyo tolosdirdi.
Azorbaycan müvəqqəti rus və O s
17 il iyulun 21-do rus donanması Bakı nanına daxil oldu. Ciddi müqavimanli işğalı dövründə. istanbul miiqavilosindon sonra Osmanli dövloti bütün
m göstormosinə baxmayaraq, Bakı
qa zonu çoxsaylı orduya vo horbi tex- sorhod boyuııca qoşunlarını Conubi
Qafqaza yeritdi. Artiq 1724 il iyul ayini
a malik olaıı düşmənin hücumuna
nm sonlarında Diyarbokir paşası Arifi
ta ətirmodi vo artilleriya bombardmanı 'ticosindo şohordo baş verocok yan- Əhmod 30 minlik qoşunla İrovan şohoriğı
tolofatm qarşısını almaq moqsodini zobt edib, Conubi Azorbaycan istiqalə tlanı general Matyuşkinin başçılıq
motindo irolilodi. Xoy şohori sakinlorinin ırıüqavimətini qiran Osmanli osgoret ı yadelli işğalçılara toslim etmoyə
m our oldu. Bakı sultanı Mohommod
lori az sonra Morond şohorini alib, TobHüseyn boy qardaşları ilo biıiikdo tuturizo yaxınlaşdılar. Homin dövrdo Tobriz
şohori, demok olar ki, müdafiosiz qallub Rusiyaya siirgün edildi. Polkovnik
Baryatinski şohoro komendant toyin
mışdı. Şohorin qala divarlan bir qodor
olundu. Bakıdan sonra ruslar asanlıqla
ovvol baş vermiş zolzolo noticosindo daSalyan şohoı ini işğal etdilor.
ğılmışdı. Tobrizo yaxınlaşan Osmanli
Rus qoşunları Xozoryanı oyalotlorin
qoşunları Çorsu adlanan yerdo tobrizlibir lıissosini işğal etdikdon sonra I
lorlo toqquşmalı oldular. Şohor hakimi
Pyotr. II Tohmasib torofındon solahiyƏli qorçinin başçılıq etdiyi tobrizlilor
yotbrindon mohrum edilmiş İranın sa- hiylo işlodorok geri çokildilor vo düşmon

qoşunları şohoro daxil olmağa başladı.
Bu zaman tobrizlilor qolloton liomlo edib
dörd minlik düşmon qoşununu qırdılar.
1725 ilin mayinda osmanlilar Tobrizo
tokrar hiicum etdilor vo iki aylıq mühasirodon sonra şohori aldilar.
Tobrizi aldiqdan sonra Osmanli qoşunları Gonco şohorino doğru horokot etdilor. Əlavo olaraq Krını xanlığından
kömok alan Sari Mustafa paşa 1725 ilin
avqustunda Gonco şohorini olo keçirdi.
İlin sonunda osmanlilar Azorbaycamn
sonuncu istehkamim, istanbul miiqavilosino göro Osmanli işğal zonasina daxil
olmayan Ərdobil şohorini do almağa
müvoffoq oldular.
Azorbaycan müvoqqoti rus vo Os
manli işğalı dövründo olduğu zaman,
rus dövloti Xozoryam oyalotlordon hom
iqtisadi, hom do strateji moqsodlorlo isti
fado etmok üçün xiisusi todbirlor hazirlamışdı. Rusiya momurlarim ilk növbodo
Abşeronun neft quyuları maraqlandirirdi. Rus qoşunlarının Baki qalasmi almasindan iki ay sonra neft quyulari ba
rodo xiisusi “ reyestr” tortib edildi.
Rusiyanm inkişaf etmokdo olan sonayesi üçiin Xozoryam oyalotlordo istehsal
olunan xammal - xam ipok, pambiq,
yun, tobii boyalar, tikinti materiallari
vo s. do böyiık ohomiyyot kosb edirdi.

Polad dobilqə. 18 əsr.

İşğal etdiyi oyalotlordo öz mövqeyini
möhkomləndirmək moqsodilə rus komandanlığı Baki, Astara, Salyan vo
Niyazabadda istehkamlar inşa etmoyi
qorara aldi. Rus mütoxossislori Kür çayında gomiçiliyin inkişafı vo bu çaydan
balıqçılıq moqsodilə istifado edilmosi
iiçün todbirlor hazirladilar. Azorbaycan

vo Conubi Qafqazın başqa ölkolori ilo
six iqtisadi olaqo yaratmaqdan ötıii Rusiya hökumoti Kür çayının monsəbino
yaxin yerdo Peterburq kimi bir şohor
salmaq fikrino düşdü.
Baki vo Abşerona komendant toyin
olunmuş Baryatinski tezliklo yerli feodallann neft quyulanni müsadiro edorok
onlari modaxildon mohrum etdi. Komendantın bu lıorokotindon toşvişə düşoıı Bakı feodalları xarici işğalçılara
qarşı üsyana qalxmağı qorara aldılar.
Lakin ruslar işdoıı xobər tutduqda təşkilatçı, şəhor hakimi Dorgahqulu boy qalaııı toı k edib, Şamaxıya qaçdı.
Rus hökumoti ondan himayoçilik
istoyon qriqorian mozhobinə mənsub
olan xristianlara Xəzəryanı oyalotlordo
istodiklori şohordo, lazım golorso yerli

Domir lövbərlər. Songi Muğan adası.
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ohalini qovaraq, onlari homin ərazido
yeıiəşdirmoyi vod edirdi. I Pyotrun bu
mokrli siyasoti 1725 il fevralın 11-do Xa
rici işlor kollegiyasının qorarmda vo 1
Yekatennamn \12b \\ fevralın 22-do
verdiyi omrindo də öz oksini tapmışdı.
1727 ildo Şamaxı şohori yaxınlığındakı, Nabur kəndində Rusiya ilo Os
manli imperiyası nümayondəlori görüşorok iki dövlot arasındakı sorhodi miioyyən etmoyi qərara aldılar. Hor iki dövlot
nümayondolorinin qərarına osason rus
qoşunları silahdan istifado etmədon
Müşkür, Niyazabad, Cavad, Salyan,
Lonkoran, Astara vo Qızılağac, eloco do
Talış dağlarınm bir hissosini tutdular.
1727 ildo onlar Şeşpara, Rustov, 1728 il
do iso Quba vo Tongoyo sahib oldular.
Osmanli işğalına moruz qalınış vilayotlordo ovvolki inzibati-orazi bölgüsü
kiçik dəyişikliklərb saxlanılmışdı. Azor
baycan torpaqları vilayotloro (oyalotloro), onlar da sancaqlıqlara bölünmüşdü.

Vilayotlorin orazisi, adoton, ovvollor möv- Tobrizin Osmanli hakimi Əbdürrohman
paşanı 20 min noforlik qoşunla üsyançıcud olmuş boylorboyiliklorin orazilorino
uyğıııı goliıxii. Gonco vilayotinin orazisi
lara qarşı göndordı. Sayı 40 min noforo
çatan üsyançılar osmanlı qoşununu dariso keçmiş Qarabağ (Gonco) boylorboyimadağın edib, Ərdobili mühasiroyo aldıliyinin orazisino nisboton xeyli kiçik idi.
lar. Bu üsyan yalandan özünii Sofəvi
Qazax sancaqhq kimi qoıışu Tiflis vilaşahzadosi kimi qolomo vermiş İsmayıl
yotinin, Göyço gölünün şimal-şorqindo
Mirzonin sayosindo güclonirdi. Əvvolco
yerloşon Lori, Pombok iso Irovan vilayo
tinin torkibino daxil edilmişdi. Kür ça- Xozor donizinin conub sahillorindo foaliyyot göstoron yalançı şahzado Mazanyından şimaldakı Azorbaycan torpaqladaran hakimi torofindon moğlub edilri xiisusi statusa malik idi. Bu orazilor
dikdon sonra rus işğal zonasına daxil
vassal hakimlor torofindon idaro olunurolub, otrafına torofdarlar toplamağa
du. Mos., paşa rütbosi almış Əli Sultan
başladı. Lakin ruslar onun dostolorini
Şoki vilayotinin hakimi tosdiq olunmuşmoğlub edo bildilor. Bundbn sonra Tsdu. Əroş vo Qax da vassal miilklori idi.
mayıl Mirzo Tobrizo torof norokot etdi,
Osmanli hakimiyyoti dövründo Azor
baycanda aqrar mimasibotlordo ciddi do- tezliklo Əbdürrəzzaq xan vo şahsevonlorlo birloşdi. Üsyançıların birloşmiş dosyişiklik baş vermomişdi. Divani vo xass
torpaqlan vahid “ miri” torpaqlari kate- tolori Ərdobilo hücum edib şohorin xeyli
qoriyasina daxil edilmişdi. Osmanli hakimiyyot orqanları işğal olunmuş yerbrdo hor sancaqhq, hor vilayot üçün vergi
qanunnamosi tortib edirdilor. Xüsusi
vergi doftorlorindo kişi ohalisi vo ödonilon vergilor oks olunurdu. Ticarot vo sonotkarliqda Sofovilor dövriindo alinan
vergilor olduğu kimi saxlanılmışdı. Bir
sira hallarda Osmanli hakimiyyot orqanları vergilorin yığılmasım miiqatioyo
verirdilor. Osmanlilar Tobrizdoki pul
zorbxanasmi qaydaya salmağa çalışırdılar. Horbi omoliyyatlar noticosindo tonozziilo uğramış ticaroti canlandirmaq
üçün bozi todbirlor görülürdü. Araz çayı,
Arpaçayın yataqlan tomizlonorok gomiçilik üçün yararlı hala gotirilmişdi.
Ərazisi iki imperiya arasmda bölüşdürülmüş Azorbaycanm xalq kütlolori
yadelli osarotino tabe olmaq istomir,
Polad zireh. 18 əsr.
koskin müqavimot göstorirdi. 1724 ilin
yayında Salyanda Rusiya oleyhino çıxış
hissosini olo keçirmoyo müvoffoq oldu
baş verdi. Podpolkovnik Zimbulatov
başda olmaq la Salyandaki biitiin rus za- lar. Lakin 1728 il avqustun ovvolbrindo
bitlori öldiirüldü. Salyan hakimlori, о osmanlilar Ərdobil yaxınlığında üsyancümlodən keçmiş Salyan xanının dul qa- çıları moğlub etdilor. 1728 ilin sonu
dini Fatimo xanim mahalin biitiin sor1729 ilin ovvolbrindo üsyançılar daha
votlorinin rusların olindo comləşməsin- ağır moğlubiyyoto uğradılar. Bir neço todon narazi idi. 1727 ildo Muğan hakimi
rofdarı ilo Surxay xana ponah aparmış
Ramazan sultan da rus hakimiyyotino
Əbdürrozzaq xan osmanlılara toslim
qarşı çıxış etmoyo cohd göstordi, lakin
edildi. О, osir alındı vo edam olunmaq
üçün İstanbula aparıldı.
miivoffoqiyyotsizliyo uğrayaraq hobs
Yalnız 1729 ilin yayında üsyançılaolundu.
1726
ildo şoqqaqi vo şahsevon tayfa-rın müqavimoti tamamilə qırıldı. Os
manlilar torofindon darmadağın edilon
lari Osmanli hakimiyyotino qarşı iisyan
İsmayıl Mirzo 2 min nofor torofdarı ilə
etdilor. Əbdiirrohman paşa qiyamçı tayfaları zorla sakitloşdiro bildi. 1728 ilin
rus işğalında olan Muğan zonasına da
sonunda Qaradağda Əbdürrozaq xamn
xil oldu. General Rumyantsevin göndorbaşçılığı ilo böyiik çıxış başladı. Tezliklo
diyi lıorbi dosto İsmayıl Mirzonin dostoşahsevon vo muğanlı tayfaları da iisyansini darmadağın etdi. Yalançı şahzado
çılara qoşuldular. 1728 ilin yazında
10 15 torofdarı ib qaçıb xilas ola bildi

masını gözbmodon 1731 ildo Naxçıvanı
vo İrovanı osmanlılardan almaq üçiin
horbi omoliyyata başladı. Lakin onun
qoşunu İrəvan yaxınlığında ağır moğlubiyyoto uğradı.
Osmanli ordusu bu fiirsotdon istifado
edorok oks-hücuma keçdi. Osmanlilar
Urmiyanı, oktyabrın ortalarında Tobrizi, sonra iso Ərdobili yenidon tutdular.
Çıxılmaz voziyyoto düşmüş II Tohmasib
osmanlılara süllı toklif etdi. 1731 il dekabrın 30-da (bozi molumatlara göro,
1732 il yanvarın 16-da) Kirmanşahda
İranla Osmanlı dövloti arasında sülh
Nadir şah
Əfşar.
müqavilosi bağlandı. Müqavibnin şortRəssam
lorino göro, İrovan, Gonco, Kartli, KaƏli Qulu
xetiya, Şirvan bölgolori osmanlılara veCabbadar.
rilirdi. Osmanlı dövloti Homodan, Kir18 əsr.
manşah, Ərdobil vo Tobrizi Sofoviloro
qaytarmağa razılaşdı. Araz çayı iki dövlot arasında soı hod olmalı idi.
Rusiya başlıca roqibi olan osmanlıların Conubi Qafqazdan sıxışdırıldığım
görüb yeııi tutduğu Xozoryanı əraziləri
tork etmok qorarına goldi. 1732 il yanvarın 21-do Roştdo bağlanmış müqavilonin
şortlorino göro, Kürdon conubda yerloşon Xəzəryc\rv\ bö\g,ə\əv Ucwvd qd^Vdr\ld\.
Müqavilo İranda ticarot edon rus tacirlori üçün olverişli şortlor miioyyon edirdi.
Bu zaman İranda daxili siyasi vokəsku\b^m\^di. Nadir Osmanli
dövloti ilo bağlanmış miiqaviloyo qarşı
vo b miiddot Xalxal şohorinin yaxınlıdövlotino qarşı miihariboyo başladı.
çıxdı. Xorasandan qayıtdıqdan sonra,
1730 ilin sentyabrmda Ərdobil, daha
ğıru kı Mosullu kondindo gizbndi. Ge
1732 ilin avqustunda horbi-feodal oyansonra Tobriz osmanlılardan azad edildi.
ne' Levaşovun tohriki ilo yerli feodalların kömoyilo II Təhmasibi taxtdan salar
uıyıl Mirzoni vo onun 20-yo qodor 1730ilin sentyabrmda İstanbulda sultan
tor
rmı geco yuxuda ikon öldürdülor. III Əhmodin devrilməsi ilə başa çatmış lıb, onun 8 aylıq (bozi molumatlara gö0
ildo astaralı Musa xan ruslara
iisyan bir müddot osmanlıların horbi ho- ro, 3 aylıq) oğlu Abbas Mirzoni III Şah
Abbas adı ilo şah, özünü iso onun qoyqar ]iyam qaldırdı vo Osmanlı işğal
rokotlorini iflic voziyyotino saldi. Nadir
zo
ına keçdi. Ancaq bir miiddotdon
so
geri qayıtdı vo yerli ohali içorisində
vük nüfuzunu nozoro alan Irus hakiı
-'ot orqanları onu bağışlädı.
11
ildo geıi qayıdıb yenidon Bakı
ha ni toyin olunmuş Dorgahqulu xan
da 0 ildo ruslara qarşı çıxış toşkil etm
todi, lakin yeno müvoffoqiyyətsizliy; radı.
dirin yüksəlişi və Əfşar impo
rt;
II Tohmasibin hakimiyyoti altın. yalnız conubi Xozoryam bölgolor
və Xorasanın bir hissosi qalmışdı. 1726
ilci noşhur sorkordo - ofşar tayfasından
olan Nadir öz dostosi ilo II Tohmasibo
qoşulub Tohımısibqulu adını qobul etyumu elan etdi. II Tohmasib Moşhodo
dikdon sonra voziyyot doyişdi. Nadir ilk
İrovana doğru yiirüşo hazırlaşmağa başgöndorilib, orada gözlori çıxarıldı. Dövnövbodo ofqan işğalçılarım İrandan
ladı. Lakin Xorasanda üsyan baş verlotin faktiki hökmdarına çevrilmiş Na
mosi xobori onu tocili geri qayıtmağa
qovmaq uğrunda mübarizəyo başladı.
dir II Tohmasibin Osmanli dövloti ib
mocbur etdi. II Tohmasib öz nüfuzunu
O, 1730 ildo İsfahanı ofqanlardan azad
bağladığı müqaviloni loğv etdi vo yeniqaldırmaq moqsodilo Nadir xanın qayıtetdi. Bu zamandan etibaron Osmanlı

don mühariboyo başladı. 1733 ilin yanvarında Osmanli ordusunu Bağdad ətrafında darmadağın edon Nadirlo Os
manli ordusunun komandanı Əhməd
paşa arasında yeııi sülh müqaviləsi bağ-
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landı. Bağdad müqaviləsinin şərtlərinə
görə, Osmanlı dövloti son on ildo zobt
etdiyi bütün torpaqları İrana qaytarmali idi. Lakin Osmanli hökumoti bu müqaviloni tosdiq etmodi.
Osmanli dövləti ilo mübarizədə iistünlük qazanan Nadir, Rusiyadan yeni
zobt etdiyi Xozoryam bölgolori bütünlüklo tork etmoyi tolob etdi. 1735 il mar
tin 10 (21 )-da Nadirin Gonco yaxınlığındakı düşorgosindo Rusiya sofiri S. Qolitsm ilo Iran hökumoti arasında müqavilə
bağlandı. Müqavilonin şortlorino göro,
rus qoşunları Terekdon conubdaki
bütün Xozoryam torpaqlan tork etdilor.
Gonco miiqavilosi hom do Osmanli imperiyasına qarşı yönolmişdi. Nadir Ru
siyadan xoborsiz Osmanli dövloti ilo süllı
danışıqlaıına başlamamağı vod etmişdi.
Bundan sonra Nadir biitiin qiivvosini Osmanli dövlətino qarşı yönoltdi.
1734 ilin oktyabrından Gonconin mühasirosi davam edirdi. Nadir, Abdulla
paşanın başçılıq etdiyi Osmanli ordu
sunun Gonco qarnizonuna yardım üçün
horokot etdiyi xoborini eşidib, qala otrafında кiçik dosto qoyaraq Qarsa doğru
yönoldi. 1735 ilin iyununda Üçkilsonin
(Eçmiodzin) şimal-şorqindo Nadir osmanlıları darmadağın etdi. Abdulla paşa döyüş meydamnda holak oldu. 1735
ilin sonunda osmanli qoşunu 1723 il-

don bori tutduğu Sofovi torpaqlanndan
tamamilo çıxarıldı.
Mövqelorini kifayot qodor möhkəmləndirən Nadir öz ordusu ilo Muğana
çokildi vo 1736 ilin martinda burada tacqoyma morasimino toplanmış feodallar
torofindon şah elan edildi. Beloliklo,
Sofovilor siilalosinin hakimiyyotino rosmon son qoyuldu. Nadirin şah seçilmosinin oleyhino çıxmış bir sira Azorbay
can feodallari, ilk növbodo Ziyadoğlu
noslindon olan Qarabağ (Gonco) boylorboyi sort cozalandırıldı. Qazax vo Borçalı boylorboyiliyin torkibindon çıxarılıb
Kartli hakiminin tabeliyino verildi. Qarabağ molikliklori (Vorondo, Çilobörd,
Gülüstan, Dizaq, Xaçın) boylorboyiliyin
tabeliyindon çıxarılıb Azorbaycan haki
mi toyin edilmiş Nadirin qardaşı ibra
him xanın bilavasito tabeçiliyino keçirildi. Otuzikilor, kobirli vo cavanşir tayfalarinin başçıları ailolori ilo birlikdo Xorasana siirgiin edildilor. Nadir şah keçmiş boylorboyilik inzibati-orazi bölgüsünü loğv edorok Azorbaycan adlı böyük
inzibati vahid yaratdi.
Nadir şahın ohalini var-yoxdan çıxaran ağır vergi siyasoti xalq kütlolərini
ona qarşı mübarizoyo sövq edirdi. Nadiro qarşı üsyanlar holo 1734 ildo başlamışdı. Həmin ildo Astara sakinlori, da

daşı İbrahim xanın başçılıq etdiyi qoşun
darmadağın edildi, Ibrahim xanın özü iso
döyüşdo holak oldu. Yalmz 1739 ilin so
nunda üsyan qismon yatırıldı.
40-ci illorin ovvollorindo Şirvanda vo
Dağıstanda üsyanlar yenidon, daha
böyük qiivvo ilo alovlandi. 1741 ilin yayında sofordon yenico qayıtmış Nadir
şah özünın yüz minlik ordusunu Şimali
Azorbaycana - Car vilayotino vo Conubi
Dağıstana yönoltdi.
Iran oleyhino horokatin giiclondiyi
bir şoraitdo 1743 ildo Şirvanda özlorini
Sofovilorin xoloflori kimi toqdim edon
yalançı şahzadolor - Sam Mirzolor meydana çıxır. Belo yalançı şahzadolordon
biri 1743 ilin ovvollorindo Qaziqumuxlu
Surxay xanın yardimi ilo Şirvanda üsyan qaldırdı. Əfşarların zülmündon narazi qalan xalq kütlolori vo bozi kiçik
feodallar ona qoşuldular. Birinci yalançı Sam Mirzonin torofdarlarmin sayi 20
min noforo çatırdı. Üsyançılar Yeni Şamaxım - Ağsıı şohorini olo keçirdilor.
Lakin tezliklo Nadir şahın oğlu Nosrullah Mirzonin başçılıq etdiyi ordu şohoro
yaxınlaşdı. Qaçmaq istoyon “ şahzado”
tutularaq edam edildi. 1743 ilin sonlanna yaxin xalq horokatina ikinci Sam
Mirzo başçılıq etdi. Bu işdo ona Surxay
xamn oğlu Mohommod xan foal yardim-

Şuşa qalasi.
18 osr.

ha sonra Şoki bölgosindo Bilocik kondinin sakinlori çıxış etdilor. Nadir şahın
Morkozi Asiyaya vo Hindistana yürüşdo
olmasindan istifado edon Azorbaycamn
şimal-qorb bölgosinin ohalisi 1738 ildo
yenidon silaha ol atdı. Carda baş veron
üsyana qarşı yürüş edon Nadir şahın qar-

çı oldu. Onlar birlikdo Yeni Şamaxıya
hücum etdilor. ikinci Sam Mirzo 50
minlik qoşunla Yeni Şamaxını tutdu,
ağır vergilori loğv etdi.
Ona qarşı göndorilon qoşunu darmadağın edon Sam Mirzo özünü Şirvanın
şimal hissosinin hakimi elan etdi. LJs-

yançılara qarşı göndorilon şah qoşunları
bir neço dofo moğlubiyyotə uğradılar.
Ağsu yaxınlığında Şah bağı adlı yerdo
baş vermiş döyüşdo şahın oğlu Nosrullalı Mirzo üsyançılara qalib goldi. Yeni

ni hüzuruna çağırtdıraraq, edam edilmosi baıodo hökm vermişdi. Hacı Çolobi
ölüm qarşısında özünü mordliklo apararaq Molik Nocofin müoyyon olduğundan çox vergi yığıb monimsodiyino şahı

İrəvan
xanlığımn
bayrağı.
18 əsr.

da (bozi molumatlara göro mayin 9-da)
oyanlarm sui-qosdi noticosindo Nadir
şah qotlo yetirildi, onun silah gücüno yaratdığı dövlot dağıldı.
Əıl.\ Ə l i y e v F. М. XVIII əsrin birinci
yarısında Azəıbaycanda licarot. В., 1%4; А б 
д у л л а е в Г. Азербайджан » XVI11 веке и его
взаимоотношения с Россией. Б., 1965; М у с 
та ф а з а д е Т. Т. Азербайджан и русско-турецкие отношения в первой трети XVIII в. Б.,
1993; Azorbaycan tarixi. Yeddi cilddə. С. 3, В.,
1999; M u s t a f a z a d ə Т. Т. XVIII yüzillik-XIX yüzilliyin ovvəllərində Osmanli Azərbaycan münasibətləri. B., 2002.
Tofiq Mustafazada

Azərbaycan xanlıqları

inandıra bilmişdi. Hacı Çolobi şahın düŞa
şah qoşunları torofindon alındı.
şorgosindon qayıtdıqdan bir müddət
II
Mirzo Gürcüstana qaçıb orada
qiya qaldırmış Eristavi hakimi Givi sonra etibarlı adamlarım başına toplayaraq Molik Nocofin iqamotgahına
An
varinin dostosino qoşuldıı. Lakin
hücunı edib, onu öldürdü. O, 1743 ildo
lez ■Amilaxvari Kaxetiya çarı Teyım
torofindon moğlub edildi, Sam Şokini müstoqil xanlıq elan etdi.
Nadir şah sort qışa baxmayaraq qoM
iso osir alinaraq Bordoyo, Nosrulşunla Şokiyo doğru irolilodi. Hacı Çolobi
lah ırzonin düşorgosino göndorildi.
uzun miiddotlik orzaq vo sursat ehtiyatı
van üsyam yatırılsa da, iimumon
götiirüb ohalini şohordon 8 km aralıqda
Azə lycanda xalq horokatı sönmomişyerloşon qodim vo möhtəşom “ Golosondi. 43 ilin sonunda Şirvan üsyanının
qız
çağında Osmanli hökumotinin göroson” qalasına köçürmoyi qorara aldı. 1744 il noyabrın sonunda Nadir Ta
haz ladığı Sofı Mirzo adlı daha bir yallin qoşunu “ Goləson-görosən” qalasınlaı ahzado osmanlı qoşunu ilo şimalqo' m Nadir şah dövlotinin sorhodloda ciddi müqaviməto rast golib, Bordoyo
ri! ıxınlaşdı. O, Azorbaycan vo Giirçokilmoyo mocbur oldu. Qalanın 5 ay
cü
ohalisinin bir hissosini do öz toro- davam edon mühasirosi notico vermodi.
Osmanlı dövloti ilo münasibotlor yeni
fıı ';o bildi. Şah, Sofi Mirzonin vo Osdon koskinloşdiyindon şah qala otrafınm; ordusunun Qars torofdon Conubi
da 3 min döyüşçü saxlayıb, 1745 ilin orQ; za daxil olmasmin qarşısını almaq
talarında Osmanlı dövloti sorhodino
iiçi
744 il iyulun 31-do Naxçıvandan
goldi. “ Golosən-görəsən” qalası bir ildon
Q; istiqamotindo yürüşo başladı vo
çox mühasirodo qaldı. 1746 ilin mar
Q; qalasmi miihasiroyo aldi. Ancaq
Şc
güclü xalq-azadlıq horəkatının
tinda qalada orzaq ehtiyatı tükondiyindon Hacı Çolobi vokil vozifosindo qalale uimasi xobori payizda onu yenidon
maqla Nadirin hakimiyyotini tanımağa
A,
lycana qayıtmağa mocbur etdi.
mocbur oldu.
•
. kido üsyanın başlanmasının osas
sobobi Şoki hakimi Molik Nocofin xalqa
1747 ildo üçüncü Sam Mirzonin başqarşı qoddarlığı, iiçqat vergi toplaması
çılığı ilo Ərdobildo vo Tobrizdo Əfşar
olmuşdu. Holo 1741 ilin sonunda sobri
hakimiyyoti oleyhino on iri, lakin qisatükonmiş ohali Nadir şaha Molik Nocofmüddotli üsyan baş verdi. O, güclü, sidon ijikayot etmişdi. Nadirin razılığı ilo
lahli dosto toplayaraq martin 21-do Tob
Şoki oyanları böyük niifuza malik yerli
rizdo hakimiyyoti olo keçirdi. Aramsiz
feodal Hacı Çolobi Qurban oğlunu özlo- müharibəlor, gorgin iqtisadi voziyyot, ta
be olunmuş xalqlarin azadlilq miibarizorino vokil seçmişdilor. Hacı Çolobinin
si notico etibarilo Hadir şah dövlotinin
tozyiqino moruz qalan Molik Nocof şaha
siiqutuna sobob oldu. 1747 il iyunun 19şikayot clmiş vo Nadir şah Hacı Çolobi-

Xanlıqların yaraııması. Nadir şahın
ölümtindon sonra Azorbaycanda müstoqillik uğrunda horokat genişlondi. Holo
17 osrin sonundan Sofovi hakimiyyotindon asılı olan Quba Hiiseynoli xanın
dövründo müstoqil xanlığa çevrildi. Dorbonddo Mohommod Hoson boy qorçi
hakimiyyoti olo aldı. Bakida Mirzo
Mohommod, Şamaxıda Soid vo Agasi
qardaşları hakimiyyoti olo keçirdilor.
Şokili Hacı Çolobi iso Şoki, Əroş vo Qobolo mahallarında möhkomlondi. Talış
Mirzə Adıgözəl bəy.
“Qarabağnamə”. Şuşa qalasının
bina olunması
...Pənah xan Məlik Şahnəzərlə məsləhətləşdi. Onun məsləhəti və bələdçiliyi ilə Şuşa şəhərini bina etdi.
Şəhərin bina olunacağı yerdə axar
su və bulaq yox idi. Sınaq üçün bir
neçə quyu qazdılar. О quyulardan su
çıxandan sonra, 1170 (1755) ildə Şuşa şəhərinin binasını qoydular.
Şah bulağında sakin olanları, bir pa
ra kənd əhalisilə köçürüb buraya
gətirdilər. Hər bir şəxsə yurd və yer
verib xalqı sakin etdilər. Sonra Pənah xan öz ailəsi üçün uca imarətlər
və geniş binalar saldırdı. Hünərli
ustalar, sənət sahibi və iş bilən
memarlar barı, hasar, bürc və divar
çəkdilər. О divarların hasarı bəzi
yerlərdə indi də durur...
bölgosindo Lonkoran xanlığı, Azorbaycanın conub hissosindo iso Tobriz,
Urmiya, Ərdobil, Qaradağ, Xoy, Marağa, Maku, Sorab vo Zoncan xanlıqları
yarandı.
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Qarabağ boybrboyiliyinin orazisindo
iki xanlıq - Qarabağ vo Gonco xanlıqları yarandı. 16 osrin birinci yarısından bu
bölgəni qızılbaş qacar tayfasının Ziyoddin oymağının Ziyadoğlu noslinin nümayəndələri idarə edirdibr. Nadirin coza tədbirlori noticosindo ziyadoğluların
hakimiyyoti zəifləmişdi. Nadir şahın
qotlindon sonra II Şahverdi xan Ziyadoğlıı da öz torofdarları ib Goncoyo qayıdıb, burada müstoqil xanlıq qurdıı. Qarabağ torpaqları üçün beb bir ağır dövrdo cavanşir tayfasından olan Pənahəli
boy burada hakimiyyotini borqorar edo
rok, müstoqil Qarabağ xanlığını yaratmağa nail oldu. Qarabağ xanlığı yarandıqc ın sonra burada möhkomləndirilmiş >ohər olmadığından Ponaholi xan
174 ildo Bayat qalasım inşa etdirdi. La
kin qala tobii maneolorsiz düzonlikdo
yer ;diyindon etibarlı deyildi. Buna görə Ponaholi xaıı Şahbulaqda yeni qa
la
ıtisino başladı. Bu qala 1751 ilcb
ha oldu vo xanhğm morkozi Şahbulağ, köçürüldii. Ponaholi xan separatçı
m; lorin müqavimotini do qırmalı oldıı.
Bh ço il sonra iso Ponaholi xan İranda
şah xtına iddiaçı Mohommodhosən xan
Qu ın xanlığa gözbnibn hiicumu ib
əki' dar, uca sıldırımlı qayanın konarında löhtoşom Ponahabad qalasını inşa
etdii di vo 1755-56 illərdə paytaxtını bura
köç rdü. Qala sonralar yaxınlıqdakı
Şuş.kondin adı ib Şuşa adını aldı.
ənahəli xan Kərim xan Zəndin hiybs.i о Şiraza gotirildi vo burada 1763 il
da >fat etdi. Bundan sonra onun böyiik
oğl İbrahim Xolil ağa ib kiçik oğlu
M ıli boy arasmda hakimiyyət uğ-

soriyyətinin türkmənşəli olması da azərbaycanlıların İrəvan xanlığının köklii,
yerli xalqı olmasını sübut edir.
Gürcü çarı II İrakli irəvanlı Hüseynəli xanı özündən asılı vəziyyotə salmaq,
buna nail olmadıqda isə, hakimiyyətini
devirmək üçün onun qardaşı Mohom-

Quba
xalçası.
18 osr.

mədhəsən xanla sövdobşdi. 17H4 'üdə
hər iki qardaş üsyan etmiş İrəvan əhli tərofindən öldürüldü. Hiiseynəli xanın og
lu Qulaməli xan hakimiyyətə gəldi.
Naxçivan xanlığının əsasmı Nadir
şahın ölümündən sonra kəngorli tayfasının başçısı Heycbrqulu xan qoymuşdu. Oııun ölümiindən sonra xanlıqda
hakimiyyət Hacı xana keçdi. Hacı xan
bir çox Azərbaycan xanları kimi Kərim
xan Zənd tərəfındən Şiraza çağırılıb
lıəbs olundu. Bundan sonra Naxçıvan-

2--'“ ®;Marağa^.>«*
M
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Gümüş abbasılar:

А

1. Qarabağ
xanlığı.
2. Şamaxı

S o y u c h u la q

xanbğı.

Şanmd
X V III əsrin 2-c.i yarısın d a
A zərbaycanın sərhədləri
Xanhqlann uə sultanlıq lann
sərhədləri
Markəz şəhədər
Dig а г y a ş a y ış m əntəqaləri
Q alalar
Keçidlər
Qubcılı Fətəli xamn (1 7581789) birlaşd ird iyi ərazilər
Quba xanlığm dan müvəqqati
cısılılığa dilşm üş ərassilər

1781 ildə Q ubalı Fatəli
xanm Q arabağa yürüşü
1784 ilda Q uhah Fətali
xanın Ə rdabilə yilrü şü
XV11I əsrirı 80-ci illərində A ya
Muhammad xcm Qaccırın yürüşü

.

,__
„

1 796 ildə rus qoşunlunnm
qayıtdıqlcını yol
X a n lıq la n n Q uba xanlığm a
b irlaşdirilm asi tcırixlari

1 BAK1 XANLIĞI
2 SƏRAB XANLIĞI

1795 ilda Ağa Mahammad
xan Q acann 1-ci yürüşü.
1797 ilda A ğ a Mahammad
şah Qacartn 2 d yürüşü

18 əsr.

1 796 ilda V.A.Zubovun koman
danlığı a ltın d a rus qoşunlannın
yürüşü

X V III əsrin 60-cı illərində
Karim xan Zəndin yütüşü

Tərtib edəni
İ. S. Süleymcınov-2005

rune a koskin mübarizə başladı. Bu
miıbarizo İbrahim xanın qolobosi ilə başa çatdı.
Azorbaycanm şimal hissəsində Nax
çivan vo İrovan xanhqları da yaranmışdı. İrovan xanlığı Ağrı düzənliyi, Doroloyoz vo Göyçə gölü arasındakı torpaqlarda yerləşirdi. Xanlığm ohalisinin oksor hissosini azorbaycanlılar toşkil edir
di. İrovan xanlığmdakı yer adlarınm ok-

dövründə Talışda ərdobilli Seyid Abbas
yüksəlməyo başladı. O, Nadirin hakimiyyətini tanıyaraq oğlunu - Cəmaləddini (Qara xan) onun yanına göndərdi.
Scyid Abbas (son tədqiqatlara görə isə
onun oğlu Cəmabddin) Nadirin öltimündən sonra özünü Talışın xanı elan

da hakimiyyot uğrunda mübarizə başlandı.
17 əsrin sonu - 18 əsrin başlanğıcında Səfovi dövbtinin dağıldığı şəraitdə
niifuzlu Talış əyanlarından bir neçəsi
özünü müstəqil hakim elan edorok roqiblərinə qarşı mübarizəyə başladılar. Bunlardan biri astaralı Musa xan, digəri isə
bnkəranlı M ir Abbas boy, daha sonra
qardaşı M ir Əziz xan idi. Nadir şahın

etö’ı. Q'av'd xan w\x\\\%\ Хъ\х\л. 4^ \\
etdi. Qara xan hakimiyyotini möhkəmlondirmok üçün qoşunu gücbndirdi, itaot elmoyən əyanların torpaqlarım miisadiro etd'u xnnlığm mərkəzıriı Lonkonma
köçiirdü.
Azorbaycanm şimal ərazisində Qazax, Şəmşoddil, Ərəş, Qobolə, İlisu sultanlıqları yaranmışdı. Qobəb və Əroş
sultanlıqları 18 əsrin 50-ci illərində Şoki
xanlığından asılı idilor. Əsrin axırlarında sultanlıqlar loğv edilorək Şəki xanlığının torkibino qatılmışdı. İlisu sultanlığmın hakimlori Sofovi şahları torofin
don sultan titıılu ilo tosdiq vo toyin olunurdular. Ilisu sultanları müoyyon dorocodo Car-Balakon camaatlığmdan asılılığa düşmüşdülor. Car-Balakon camaatlığı Azorbaycanm şimal-qorbindo alti icmam-Car. Balakon, Tala, Muxax, Katex vo Qaxı birloşdirirdi. Xaçın, Vorondo, Dizaq, Gülüstan (Talış), Çiləbörd
məliklikləri Qarabağ xanlıqlarının orazisindo yerloşir vo xandan asılı idilər.
Cənub xanlıqları içərisində Urmiya
xanlığı mühüm yer tuturdu. Urmiya
xanlığının osasını Nadir şahın əmisi og
lu Fotoli xan Əfşar qoymuşdu. Tobriz vo
Xoy xanlıqlarında hakimiyyot diinbuli
tayfasından olan noslin əlində idi. Çox
da böyük orazisi vo ohalisi olmayan Qaradağ xanlğınm banisi Qaradağ tayfalarının başçısı Kazım xan idi. Marağa

xanlığı hələ Nadirin sağlığında burada
hakim olan Əliqulu xan Müqəddəmin
olindo idi. Ərdobil xanlığını 1792 ilədək
Nozoroli xan Şahsevən idarə edirdi. Son
ra oğlu Nəsirəli taxta çıxdı. Maku xanlığını bayat tayfasından olan Əhmod
Soltan yaratmışdı. Sorab xanlığının banisi şoqqaqi tayfasmdan olan Əli xan
olmuşdu.
Xanlıqlararası münasibətlər, Azərbaycan torpaqlarını birləşdirımk cəhdləri. Qonşu dövlotlərlo ınüııasibətlər. 18 osrin 40-50-ci illərində Şimali Azorbaycanın on güclü xanlıqlarından biri Şoki
xanlığı idi. Nadir şahın ölümündən son
ra Hacı Çolobi xan Tobrizədək gedib
çıxmışdı. Lakin Tobriz hakimi Əmiraslan xan onu geri oturda bildi. Qarabağ
orazisini э1э keçirməyə çalışan Hacı Çolobi böyiik qüvvo ilo Pəmıholi xan torofindən yenico inşa edilmiş Bayat qalasına hücum etdi. Bıı savaş tarixo “ Bayat
müharibəsi ” adı ilə daxil olmuşdu. Hacı
Çs&zkk Ь\\
raq qalanı tuta bilmədi.
Hacı Çəlobi bütiin Şirvana hakim olmaq istoyirdi. Bunu Şokido inşa etdir-
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diyi məsciddə mərmər üzorində yazdırdığı yazı da tosdiq edir: “ Şoki hakimi,
Şirvan əmiri I lacı Çolobi sultan Qurban
oğlu. Tarixi 1162 il hicri (1748/49 il)” .
Şəki xanlığının getdikcə güclonməsi
və yeni orazilor tutmaq siyasoti digor
xanlıqları, eloco do qonşıı Gürcüstanı
narahat edir, Hacı Çolobiyo qarşı düşmənçiliyi artırırdı. 1751 ildo Caıda baş
vermiş döyüşdə o, Karlli çarı Teymuraz
vo onun oğlıı Kaxcliya çarı II Iraklinin
qoşunlarını moğlubiyyoto uğratdı. Hacı
Çələbinin bu qələbəsindən qorxuya düşon roqiblori ona qarşı ittifaq yaratdılar. Qarabağlı Pənahəli xan, naxçıvanlı

Heydərqulu xan, qaradağlı Kazım xan,
goncoli Şahverdi xan vo irovanlı Hiiseynqulu xan Gəncə yaxınlığındakı Qızıl Qaya adlı yero toplaşıb gürcü çarlarının qüvvolərini gözbməyə başladılar.
Lakin böyük qoşunla buraya gələn
İrakli vo Teymuraz danışıqlar zamanı
hiylo işlədərək 1752 il martin 21-do xanları osir götüriib Tiflisə yönoldibr. Şoki
xanlığına qarşı ittifaq yarandığmdan
xobor tutan Hacı Çəbbi horbi hazırlıq
gördü vo Kürün sol sahilindo, Mingoçevir keçidiııdo mövqe tutdu. Burada çarların xəyanətini eşidib onlara qarşı
irolilodi. Hacı Çobbi Nizaminin məzarı

edon miihasiro notico vermodi. Gilan vo
Mazandaranda iisyanlarin baş vermosi
xoborini eşidon Mohommodhoson xan
tez geri döndii. Tobrizo golorok oğlu
Ağa Mohommodi orada qoydu, özü iso
Urmiya şohorino torof iroliloyib onu mii
hasiroyo aldi.
Fotoli xan Urmiyaya yaxınlaşan ki
mi Mohommodhoson onu qoşunlarının
dincolmosino imkan vermodon döyiişo
colb etdi. Bir neço gün davam edon döyüşlor çoxlu tolofata sobob oldu. Torofdarlan onu tork etdiyindon çarosiz qa
lan Fotoli xan Mohommodhosondon asilılığı qobul etdi.
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döyüşdə gürcübгэ qalib goldi. O, Borçalı vo Qazax mahallarını olo keçirdi vo oğlu Ağakişi
bəyi buraya hakim toyin etdi. Lakin az
sonra gürcü çarı aldığı horbi yardım hesabına Ağakişi boyi yeni tutulan torpaqlardan çıxara bildi. 1755 ildə Hacı
Çolobi vofat etdi. Baş verən hakimiyyət
çokişmoləri xanlığı zoiflotdi.
Urmiya xanı da otraf xanlıqları
özüno tabe etmoyo çalışırdı. Tobrizdo
baş vermiş üsyan noticəsindo şohor ha
kimi Mohommod xan Əfşarın qotlo yetirilmosindon istifado edon urmiyali Fotoli xan Əfşar Tobrizi tutdu vo paytaxti
buraya köqürdü. Nadir şahm sabiq sorkordolorindon olan Azad xanin Fotoli
xanın torofıno keçmosi Unniya xanlığının giicünü artirdi. Xoy hakimi Diinbuli Şahbaz xan da Fotoli xanla ittifaq
bağlamalı oldu. Müttofiqlor Qaradağ,
Marağa, Sorab xanlıqlarını tutdular.
Beloliklo, Ərdobil vo Maku xanliqlari
istisna olmaqla, bütün Conubi Azor
baycan xanliqlari birloşdirildi.
1752 ilin axirlannda Conub-Qorbi
İranın xeyli hissosini özüno tabe etmiş
Korim xan Zond böyiik bir qoşunla
Azorbaycana hiicum etdi. Miyano yaxınlığında Fotoli xan Əfşar Korim xani
moğlubiyyotə uğradaraq toqib etdi.
Lakin Mohommodhoson xan Qacar
1757 ildo böyiik qoşunla Azorbaycana
yürüş etdiyindon Fotoli xan Azorbayca
na dönmoli oldu. Mohommodhoson xan
Ərdobil, Muğan vo Talışdan keçorok
Şuşanı miihasiroyo aldı. Bir ay davam

Bu zaman Korim xan yeni qoşun
toplayıb Astarabada doğru göndormişdi. Astarabadda baş veron döyüşdo
zondlor moğlub oldular. Voziyyoti beb
göron Korim xan Şiraza çokilib şohorin
darvazalarmı bağlatdırdı. Lakin Mo
hommodhoson xan Şiraza çatar-çatmaz
ixtilaf baş verdiyindon Fotoli xan başda
olmaqla Azorbaycan xanları onu tork
etdilor. Toklonon Mohommodhoson ye
nidon qoşun toplamaq üçün Mazandarana qayıtdı. Ancaq yolda bir qacar
döyiişçüsü torofindon öldürüldü (1759).
Yenidon öz mövqeyini möhkomlodon Fotoli xan Əfşar 1759 ildo Gonco vo
Qavabağa hücum edərək, Şuşa qalasını
miihasiroyo aldi. 6 aylıq miihasirodon
sonra voziyyotin çıxılmazlığını göron
Ponaholi xan tabe olduğunu bildirdi vo
oğlu İbrahim Xolil xanı girov vermoklo
qalanı miihasirodon azad etdi.
Fotoli xan 1760 ilin payızında Korim
xanın Conubi Azorbaycana başlamış
yeni hiieumu ib olaqodar ora döıulü.
1761 ilin yayında Uçan düzündə Qaraçomon kondi yaxınlığındakı döyiişdo
Korim xan moğlub oldu. Fotoli xanin
qoşuııları bu qolobodon arxayınlaşdı.
Bundan istifado edon Şıxoli xan Zond
onlara qarşı hücuma keçdi. Toqib olLi
lian Fotoli xan Tobrizdo duruş gotiro
bilmoyib Urmiya qalasına çokildi. Ko
rim xan Fotoli xan Əfşarın bütün düşmonbrini, о cümlodən qarabağlı Ponah
oli xanı son holledici döyüşdo kömoyo
çağırdı. 1763 ilin ortalarında 9 aylıq
miihasirodon sonra Urmiya qalası sü-

Gavduşaıı döyüşündoki moğlubiyqut etdi, Fotoli xan osir alındı. Şohər qaŞamaxı zobt edildi. Lakin Fotoli xan
yotdon sonra ovvolki mövqeyini borpa
rot edildi, ohali kütlovi qırğınlara moruz
qüvvolorini soforbor edorok öz mövqeloetmoyo çalışan qubali Fotoli xan Rusiqaldı. Korim xan Urmiya xanlığımn
rini borpa edo bildi.
idarosini Rüstəm boy Əfşara hovab et
1774
ilin iyulunda Xudat yaxınlığın-yanın yardimindan istifado etmoyo çalışırdı. О, 1775 ildo Dorbond hakimi
da, Gavduşan çölündo döyüş baş verdi.
di. Korim xan Fotoli xani yolda, vaxtilo
Mirzo boy Forhadboyov başda olmaqla
Fotoli xan moğlubiyyoto uğradı, yaralaqardaşı İsgondorin Fotoli xan torofin
rus
sarayına elçilik göndordi. Rusiya hinıb Salyana çokildi. Qaraqaytaq hakimi
don öldürüldüyü yerdo edam etdirdi.
mayosini xahiş etmoklo yanaşı Fotoli
Korim xan Fotoli xan üzorində qolo- Əmir Homzo Fotoli xanin öldürülmosi
xan öz miistoqilliyini saxlamaq fikrindo
boni birlikdo qeyd etmok bohanosi ib
haqqında yalan xobori öz bacısına - Fo
idi. Özii bilavasito Azorbaycam zobt etmüttəfiqlori olan xanlari da özii ib apa- toli xanin arvadı Tuti Bikoyo göndordi
mok fikrindo olan Rusiya guya Quba
vo Dorbond qalasinin toslimini tolob et
nb girov kimi saxladı. Şiraz “ qonaqlaxanlığının İranın torkib hissosi olduğurı” arasında qarabağlı Ponaholi xan, qa- di. Tuti Biko ona inanmayib özü qalanu vo mehriban qonşuluq miinasibotino
radağlı Kazim xan, xoylu Şahbaz xan
nin müdafıosinə başçıhq etdi.
hörmotini nozoro alib, Fotoli xanin tokFotoli xan Salyandan Dorbondo qavo başqaları da var idi.
Urmiyali Fotoli xan Əfşarın mohvinlifino rodd cavabi verdi.
yitdi vo Əmir Homzonin Dorbondo tokdon sonra Azorbaycamn conub xanliqları içərisindo Xoy xanlığı yiiksolmoyo
başl ull. Xoy xani Dünbuli Əhmod xan
Tob izdo do möhkomlonmişdi. О, İrovan Naxçivan, Qaradağ xanlıqlarını da
özüI ? tabe etmiş vo Qarabağ xani ib
mü: llq olmuşdu. Əhməd xan yenidon
dir i/mokdo olan Urmiya xanlığmı da
özi ;don asılı etmoyo çalışırdı. О, 1783
ilin )ayızında Tobriz yaxınlığında urmi lı İmamqulu xanin vo onun müttəfk] ^orablı Ə li Şoqqaqinin qoşunlarmı
me tub etdi. Xoy xanlığınm yüksolişi
ha uniyyot uğruııda mübarizo ilo daya It. 1786 ildo Əhməd xanm yaxm
qoiiumlari onu qotlo yetirdilor. Suiq; içilərdən Coforqulu xan roqiblorino
üsiiin golorok hakimiyyoti olo aldi. Əvvolbr Xoy xanmdan asilt olan xanliqlar
müstoqillik oldo etdilor.
18
osrin 2-ci yansinda Azorbaycamn
ic imai-siyasi hoyatinda miihiim yer tuti: л Quba xanlığı da Azorbaycan torpaq1; mm birloşdirilmosino soy göstərirdi.
С Iball Fotoli xaıı 1757 ildo Salyan, 1759
il -o Dorbond, 1766 ildo Baki, 1768 ildo
Ş maxi vo Cavad xanltqlarmi Quba
x nlığına birloşdirməyə nail oldu. Birloşc rmo siyasotinin uğuıiarı xanlığın olveriş horbi-strateji nıövqeyi, Nadrr şahııı
Rusiya 1781 ilin iyununda qraf Voyy irüşləri zamani Quba torpaqlarının az rar hiicumuiiu dof etdi. Əmir Homzo
Dorbondi miihasiroyo aldi vo 9 ay orada
noviçin komandanlığı altinda eskadraəror çokmosi, burada ohalinin saytnin
dayandi. Fotoli xan yardım üçün Rusi
nı Hoştorxandan Astarabada göndordi.
: etdikco artmasi vo tosorriifatin inkişafı,
Ekspedisiya geri qayidarkon 1782 ilin avnohayot, xanlığa Fotoli xan [1758-89] ki- yaya müraciot etdi. II Yekaterina
iiıi görkonıli dövlot xadimi vo sorkordonin
[1762-96] 1774 il sentyabrm 5-do gene
qustunda Baki limanma daxil oldu. Fo
başçılıq etmosi ib izah edib bilor. Fotoli
ral İ.F.de Medemo alim-koşfiyyatçı
toli xanin diplomatik soyi noticosindo gorxaıı Şimal-Şorqi Azorbaycan torpaqlanS.Qmelinin ölümündo giinahkar olan
ginlik aradan qaldinldi. Xanla Voynoviç
nı birloşdirdikdon sonra paytaxtını Şaarasinda ticarot sazişi imzalandi.
Əmir Homzoni cozalandirmaq haqqinmaxı şohoriııo köçürmək istoyirdi.
da forman verdi. Medem 1775 ilin mar1783
il iyunun 24-do Georgiyevskdo
Fotoli xanin birləşdirmo siyasoti
tinda Fotoli xanin müttofıqi şamxal
Gürcüstanın Rusiyamn himayosi altina
qonşu xanların vo Dağıstan hakimloriMurtuzoli xanla birlikdo Əıııir Homkeçmosi haqqinda miiqavilo imzalandi.
nin koskin müqavimotino rast golirdi.
zoyo qarşı yönoldi. Əmir Homzo DorRusiyadan Gürcüstana horbi qiivvo yeridilmosi moqsodilo Horbi Gürcüstan
1773 il noyabnn sonu - dekabrtn ovvol- boııdin mühasirosindon ol çokmoli oldu.
Medem Dorbondo daxil olub, 1775 ilin
yolu çokildi. Homin ilin noyabrinda rus
lorindo Şoki, Avar vo Qarabağın birləşqoşunları Tifliso daxil oldu.
iyuluna kimi orada qaldi.
miş qüvvolori Fotoli xana qarşı çıxdı,

II
İrakli Rusiyanın himayəsində ol-muşdu. Xəstəlik gün-gündən şiddətbnmasından istifadə edərək Azarbaycan
diyindən Fətəli xan tez Şamaxıya, oradan da Bakıya - bacısınm yanına getda öz təsirini yaymağa çalışırdı. Qubalı
mişdi. O, 1789 il (hicri 1203) martin 22Fətəli xan isə II iraklinin Azərbaycan
xanlarının daxili işbrinə qarışmasını is- da 54 yaşmda Bakida vəfat etmiş və Bitəmirdi. Lakin Gürcüstanın Rusiya hi- biheybət məscidinin həyətində dəfn
mayəsində olması ona qarşı zor işlət- edilmişdi.
Qarabağlı İbrahimxəlil xan da Azar
тэуэ imkan vermirdi. Ona görə də II
İraklinin təcavüzkarlıq niyyətlərinin
baycan torpaqlarını birləşdirməyə çalışırdı. O, Avar hakimi Ümmə xanın baRusiya vasitəsilə qarşısını almağa cəhd
cısı ib evlənərək öziinə güclü müttəfıq
göstərilirdi. Lakin bu, çox vaxt istənilən
qazandı. İbrahimxəlil xan müəyyən
nəticəni vermirdi.
dövrlərdə öz nüfuzunu Naxçivan,
Fətəli xan Dərbəndin mühasirəsi
ləğv olunduqdan sonra birləşdirmə si- Gəncə və Təbriz xanlıqlarına da yaya
yasətini davam etdirdi. О, Qarabağ
bilmişdi.
xanlığını diplomatik yolla özündən asılı
vəziyyətə salmağa cəhd etdi. 1779 ilin
Mirzə Adıgözəl bəy.
əvvəllərində isə Bakı xanı Məlik Mə“Qarabağnamə”. Bayat qalasmda
həmmədi İbrahim xanın yanına göndərbaş verən hadisələr
di. Lakin İbrahim xan Fətəli xanın hiyPənah xan Bayatda 1161 ildə (1748
ləsini başa düşərək Məlik Məhəmməd
il yanvarın 2-dən noyabrın 22-dək)
xanı həbs etdi. Azarbaycanm iki эп
qala, səngər, sığınaq və qərargah
güclü xanlığı arasmda münasibətlər kəssaldırdı. Sonra, palçıqları kin və həkinbşdi. Xanlıqda hakimiyyət uğrunda
səd suyu ilə yoğrulmuş olan Cavanİbrahim xanla mübarizə aparan qardaşir və Otuziki əhalisinin ürəklərində
şı Mehrəli bəy də Fətəli xanın tərəfinə
ədavət alovu şölələndi və beyinlərikeçdi (1785 ildə Mehrəli bəy Ağası xanə kin havası hücum etdi. Onlar hənın oğlu tərəfindən öldürüldü). 1780 ilin
mişə bu dövlətin yox olması uğrunəvvəllərində Fətəli xan Qarabağa
da son dərəcə səy və qeyrət ediryürüşə başladı. Lakin bu yürüş uğursuzdilər. Onlar Xəmsə məliklərini də
luqla bitdi. Həmin ilin avqustunda və
özlərinə həmməslək və müttəfiq et1781 ilin əvvəllərində təşkil edilmiş
mişdilər. О zaman bütün Şirvanatda
yürüşlər də fayda vermədi.
əbədi ixtiyar sahibi və hökmran olan
Fətəli xan Qubaya qarşı mübarizəyə
Hacı Çələbiyə ərizələr yazdılar. Ona
qalxan şamaxılı Ağası xana qarşı qoşun
bildirdilər ki, Pənah xan burada tax
göndərdi və Ağası xan Fətəli xanın
ta çıxmış, qala və səngər tikdirmişhüzuruna getməyə məcbur oldu. 1788
dir. Əgər dəfində bir qədər təxir edilildə Köhnə Şamaxıda baş verən dösə, sonra onun qarşısında durmaq
yüşdə məğlub olan Şəki xanı Məhəmmümkün olmayacaqdır.
mədhəsən xan Fətəli xandan asılı vəHacı Çələbi də bu hiyləyə aldanıb,
ziyyətə düşdü. Elə həmin ilin dekabrınfitnəkarlığa başladı. Dərbənd, Car
da Fətəli xan Gəncəni öziindən asılı
və Balakənədək bütün Şirvanat
vəziyyətə saldı.
qoşununu cəm etdi.
Fətəli xan Cənubi Azarbaycan torSaysız əsgər və hesabsız qoşunla,
paqlarını da э1э keçirməyə çalışırdı. O,
tam bir calal və vəsfəgəlməz bir
1784 ilin yazında Arazı keçdi, avqust
dəbdəbə ilə gəlib Bayat qalasını
ayında Ərdəbili və Mişkini tutdu. La
dörd bir tərəfdən mühasirəyə aldı.
kin Rusiya gəbcəkdə Azərbaycanı zəbt
etmək niyyətində olduğundan ölkənin
Rusiya Qarabağ məliklərinin köbirləşdirilməsini istəmirdi, buna görə də
məyilə burada xristian “ Albaniya” dövII Yekaterina Fətəli xanı hədəbyərək
bti yaratmaq istəyirdi. İbrahimxəlil xan
onun geri qayıtmasını tələb etdi. Fətəli
yüksək diplomatik məharət göstərərək
xan geri döndü.
düşmən məlikləri Şuşaya topladı və bu
Fətəli xanla II İrakli arasmda Azar
rada həbs etdi. Lakin məliklər həbsdən
baycanm cənub torpaqlarına yürüş
qaçdılar və Tiflisə gələrək, Qarabağ
haqqında 1788 ildə Şəmkir yaxınlığınxanlığına qarşı hazırlanmış qəsdi II
dakı görüşdə əldə edibn razılıq Fətəli
İrakli və Gürcüstandakı rus nümayənxanın vəfatı ib əlaqədar həyata keçirilməmiş qaldı. İrakli ib görüşdən qayıt- dəsi polkovnik Burnaşovun köməyib
dığı zaman Fətəli xan qızdırmaya tutul- yerinə yetirməyə başladılar. Müttəfiqlər

1787 ilin sentyabrında Gəncəyə yaxınlaşdılar. Lakin 1787-91 illər RusiyaOsmanlı müharibəsinin başlanması Qarabağ xanlığına qarşı yürüşün dayandırılmasına səbəb oldu. Beblikb, İbrahimxəlil xan Qarabağ xanlığınm bütövlüyünü və müstəqilliyini saxlaya bildi.
Azarbaycan xanlıqları ib Osmanlı
imperiyası arasındakı münasibətbr də
xüsusi əhəmiyyətə malik idi. Osmanlı
imperiyası Qafqazda ona qarşı yönəlmiş Rusiya-Gürcüstan ittifaqma qarşı
müsəlman dövbtbrinin ittifaqını yarat
maq istəyirdi. Azarbaycan xanlıqlarma
elçibr göndərir, xanları Rusiyaya qarşı
mübarizənin zəruriliyinə inandırmağa
çalışırdı. 1768-74 illər Rusiya-Osmanlı
müharibəsindən sonra Osmanlı imperiyası ib Azarbaycan xanlıqları arasmda
yaxınlaşma daha da gücləndi. Osmanlı
dövbti Rusiya ilə münasibətlərin yeni
don gərginbşəcəyi təqdirdə Azarbaycan
xanlıqlarından istifadə etmək niyyətində idi. Xanların bir çoxu da Rusiyanm
təcavüzünün genişlənəcəyi təqdirdə Osmanlı imperiyasınm himayəsinə keçтэ к niyyətində idi. Qarabağ, Şəki və
Quba xanları bu məqsədlə 1785 ildə İstanbula elçibr göndərmişdilər.
Xanlıqlarda təsərrüfat həyatı və so
sial-iqtisadi münasibətlər. Dövlət idarəçiliyi. Xanlıqların iqtisadi həyatında
əsas yeri kənd təsərrüfatı tuturdu. Ayrıayrı bölgəbrdə müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşma gedirdi. Qarabağ, Quba, Gənсэ və Şəki xanlıqları dənli bitkibr, Lan
karan, Şamaxı xanlıqları və Bərgüşad
mahalı çəltik, Dərbənd, Quba və Bakı
xanlıqları qızılboya, zəfəran, Şəki və Şamaxı əvvəlkitək ipəkçilik mərkəzi idi.
Bağçılıq və bostançılıq, demək olar ki,
bütün xanlıqlarda yayılmışdı. Gəncə,
Şəmkir, Xəzəryanı ərazibr və bəzi başqa
yerlərdə əkinçilik tədricən ticari səciyyə
alırdı.
Əvvəlki dövrbrdə olduğu kimi, əkinçilikdə xış və kotan əsas rol oynayırdı.
Torpaqlann becərilməsində süni suvarmadan da istifadə olunurdu. Kür, Araz,
Bərgüşad, Həkəri, Tərtər və b. çaylardan
arxlar çəkilmişdi. Qarabağ xanlığında
Kürək arxı, Luvar arxı, Меутэпэ arxı,
Govurarx və s. var idi. Suvarma şəbokəsində kəhrizbr də müəyyən yer tuturdu.
Kənd təsərrüfatının digər эп mühüm
sahəsi maldarliq idi. Quba, Qarabağ,
Ərdəbil, Şamaxı, Dərbənd, Salyan, Ca
vad əsas maldarliq bölgəbri idi. Balıqçılıqla, əsasən, Xəzər dənizi və Kür çayı sahilbrində yaşayan əhali məşğul olurdu.

Xanlıqlar dövründə aqrar münasibətlər sahəsində ciddi dəyişiklikbr baş
vermədi. Dövlət (divan) və saray (xass)
torpaqlan xan torpaqlan adlanmağa
başladı. Əvvəlki kimi torpaq mülkiyyətinin formalarından biri mülk idi. Müəyyən xidmətbrə görə veribn şərti tor
paq mülkiyyəti forması - tiyul geniş
yayılmışdı. Xan tiyul verərkən, onu təliqə adlı sənədb rəsmibşdirirdi. Naxçi
van xanlığında tiyul nisbətən az yayılmışdı. Tiyul tədricən irsi xarakter alır,
onun mülkə çevrilməsi baş verirdi. Əvvəlki zamanlarda olduğu kimi, müsəlman
məscidbrinə və digər dini idarələrə məxsus vəqf torpaqlan mövcud idi. Torpaqla
bərabər evbr, dükanlar, karvansaralar da
\ >qf ola bibrdi. Vəqf xan xəzinəsi xeyrinə
vergi və mükəlbfıyyətbrdən azad idi.
I -ənd icması - camaat torpaqlan da möv(. fd idi Lakin tez-tez icma torpaqlarmm
>>rla tutulması halları baş verdiyindən,
с alarm sahəsi getdikcə azalırdı.
Xanlıqlarm yaranması onların тэгV əzinə çevrilmiş şəhərlərdə sənətkarlığın
v ) ticarətin inkişafına səbəb oldu. 18 əsгП '1 -ci yarısında dağıdılmış şəhərbr
1 ırpa edilməyə və hətta yeni şəhərlər
salınmağa başladı. Şəhərbrin əhalisi о
qədər də çox deyildi. 18 əsrin sonu - 19
əsrin əvvəllərində Şamaxıda 5-10 miıı,
Bakıda 4-5 min, Şəkidə 6 min, Şuşa və
Dərbənddə həı* birində 10 min nəfərədək əhali yaşayırdı.
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ib
yanaşı sənətkarlıqda da yüksəliş hiss
о unurdu. İri sənətkar emalatxanaları,
ə .asən, şəhərbrdə yerbşirdi. Azərbayc nda toxuculuq sənəti geniş yayılmışdı.
Barada toxunan xalçalar dünya bazar ıda çox yüksək qiymətbndirilirdi. Şan axı və Şəki şəhərbrində ipək parça to> culuğu üstünlük təşkil edirdi. Şəki tikr 'ibri də geniş yayılmışdı. Metal emalı
s həsində Lahıc kəndi böyük şöhrət qat , nmışdı. Burada xəncər, qılınc və çaxmaqlı silahlar, hətta kiçik toplar - zumb rəkbr hazırlanırdı. Şəhərlərdə qızıl və
gümüşdən zərgərlik məmulatları düzəldilirdi.
Qarabağ, Gəncə, Şamaxı, Dərbənd,
Cavad kimi maldarliq bölgələrində dəri
emalı inkişaf etmişdi. Sənətkarlıq emalatxanalarında yəhər, başmaq, ayaqqabı, çarıq və b. məhsullar istehsal olunur
du. Bakida boyaqçılıq, Tabriz və Ərdəbildə yun və ipək parçalar, zərgərlik
məmulatları istehsah inkişaf etmişdi.
Ticarətin inkişafında тйэууэп dəyişikliklər özünü göstərirdi. Xanlıqlarara-

sı ticarət əlaqəbri genişbnirdi, lakin hələlik ümummilli daxili bazarın yaranması üçün obyektiv şərtlər yetişməmişdi.
Əvvəllər olduğu kimi, İran, Türkiyə,
Rusiya və b. ölkələrlə ticarət aparılırdı.
18 əsrin 2-ci yansinda Azarbaycan xanlıqlarının özünəməxsus pul sistemi formalaşmağa başlamışdı. Xanlıqlarm тэгkəzi şəhərlərində yaradılmış zərbxanalarda yalniz mis və gümüş pullar kəsilirdi.
İran, rus, holland və hind pullarmdan
da istifada edilirdi.
Xanlıqlarda idarəçilik irsi idi. Xan
qeyri-məhdud hakimiyyətə malik idi.

Mis fuluslar. 18 əsr. Bakı xanlığı.

Bir sıra xanlıqlarda, о cümbdən Şəki,
Şamaxı, Quba və Qarabağda xanın ya
nmda məşvərətçi rol oynayan divan və
ya şura fəaliyyət göstərirdi. Divan mii
hiim dövbt vəzifələrini tutan şəxslərdən
ibarət idi.
Saray məmurları içərisində vəzir bi
rinci mövqe tuturdu. Sarayda vəzirdən
başqa sərkərəli (maliyyə işbrinə baxan),
eşikağası (təsərrüfatı idarə edən), əmiraxur (baş mehtər), sandıqdar ağası (xəzinədar), anbardar ağası və digər vəzifəbı* də mövcud idi. Xanlıqda vergi toplanmasına xüsusi fıkir verilirdi. Bu işə
naib, yasavul, kəndxuda və xiisusi olaraq
xan tərəfindən təyin olunan sərkərlər baxırdılar. Natural vergibrin yığılması ib
darğalar məşğul olurdular. Xanlıqlarda

xanın əmrbrinin icrasına da darğalar
nəzarət edirdi. Xanlıqda qoşun, əsasən,
maaflar və elatlardan təşkil olunurdu.
Müharibələr zamanı qoşunun sayı artırılırdı. Döyüşçübrin silahlandırılması və
xərci əhalinin hesabına ödənilirdi.
Xanlıqlar inzibati cəhətdən mahallara bölünürdü. İrəvan xanlığında 14, Şəki xanlığında 8, Gəncə xanlığında 5, Qarabağ xanlığında 21, Quba xanlığında
10, Naxçivan xanlığında 5, Urmiya xanlığında 14 mahal var idi. Mahallar öz
növbəsində kəndlərə bölünürdii.
Mahalları iri torpaq sahiblərindən
təyin olunan mahal bəybri və ya naibbr
idarə edirdi. Bu vəzifə irsi olsa da, hər da
fa xan tərəfındən təsdiq edilirdi. Kəndlər
yüzbaşı və ya kəndxuda, şəhərlər isə
naib, kələntər, yaxud qalabəyi tərəfındən
idarə olunurdu. Xanlıqda məmurların
məvacibi xəzinə üçün toplanan vergidən
ödənilirdi.
Xanlıqlarda üç növ məhkəmə divan, şəriət və əsnaf məhkəməbri var
idi. Onların arasında başlıca yeri şəriət
məhkəməsi tuturdu. Bununla yanaşı xanın da bu sahədə müstəsna hüququ var
idi. Bəzən hakim funksiyalarını mahal
bəybri də yerinə yetirirdibr.
Azərbaycanda müstəqil xanlıqların
yaranması sosial-zümrə quruluşunda da
əks olunurdu. Formalaşmaqda olan ha
kim zümrənin başında xan dururdu.
Xandan sonrakı yerləri sultan və məlikbr tuturdu. Bu titullar irsi keçirdi, lakin
hər bir halda xan tərəfindən təsdiq
edilirdi. Sultanlar və məliklər geniş
məhkəmə və inzibati hüquqlarma malik
idibr.
A li silkin əsas hissəsini bəybr təşkil
edirdi. Bu təbəqə irsi və тйэууэп xidmətlər müqabilində bəy adını alanlardan ibarət idi. Vaxtib İran şahlarmdan
bəylik titulu alanlar daha varlı və nüfuzlu idibr. Onlar kəndlibr üzərində inzi
bati hakimiyyətə malik olmaqla, həmçinin xana da xidmət edirdibr. Böyiik si
yasi qüvvə olan bəylər xan hakimiyyətinin əsasını təşkil edirdibr.
Qazax, Şəmşəddil və Borçalıda kəndbrin idarəsinə hüququ olanlar ağa adlanırdı. Onlar da bəybrə veribn hüquqlara
malik idibr.
Ruhanibr xiisusi ziimrə təşkil edirdi
br. Onlar vergi və miikəlləfiyyətlərdən
azad idibr. Ali ruhanibr vəqflərin və di
ni ödənclərin (zəkat, xüms və s.) hesabına dolanırdılar. Aşağı riitbəli rühanibr
isə riihanilikb yanaşı, kənd təsərrüfatı
və başqa işbrb də məşğul olurdular.

Xüsusi imtiyazlı təbəqə
maaflar
mövcud idibr. Onlar xanlıqda polis
funksiyasını yerinə yetirir, qoşunun
əsasını təşkil edirdilor. Xan maaflara
torpaq sahələri bağışlayır, onları vergi
və mükəlləfiyyətbrdən azad edirdi. Ada
tan maaflıq irsən keçirdi.

Cəmiyyətin sosial-ziimrə quruluşunda tacirlər, sənətkarlar və şəhər yoxsulları da тйэууэп yer tuturdu.
Kəndlibrin və şəhər yoxsullarının
ağır vəziyyəti bəzən onları hakimiyyətə
qarşı mübarizəyə qaldırırdı. Bu mübarizə müxtəlif formalarda təzahiir edirdi.
Kəndlilər etiraz əlaməti olaraq çox za
man öz yaşayış yerbrini tərk edib gedir,
bəzi hallarda isə silaha əl atmalı olurdular. Bütövlükdə, xanlıqlar dövrii iiçün
geniş sinfı miibarizə səciyyəvi deyildi.
Bu, bir tərəfdən, yadelli əsarətdən xilas
olmuş xalqın vergi yükünün nisbətən
yüngülləşməsi ilə, digər tərəfdən isə ölkənin xanlıqlara parçalanması natica
sinda xalq kiitlalarinin birləşməsinin çətinliyi ilə bağlı idi.
Xanlıqlar dövründə modəniyyət. 18
əsrdə Azarbaycanm siyasi həyatında cərəyan edən hadisələr, sosial-iqtisadi sahədəki çətinliklər mədəniyyətin inkişafını тйэууэп dərəcədə ləngitsə də, bununla belə xanlıqların yaranması ilə Şuşa, Şəki, Quba və b. şəhərlər miihüm
mədəniyyət mərkəzlərinə çevrildilər.
Xanlıqların meydana gəlməsi ib idarəetmə sistemində savadlı adamlara ehtiyacın artması məktəb və mədrəsələrin

yazılmış “ Xanedan-e Səfəvi” traktatında Səfəvi dövbtinin təşəkkülündən bəhs
olunurdu. Əbdürrəzzaq bəy Dünbuli
“ Məasir-e sultaniyyə” (“ Sultan abidəb ri” ) kimi məşhur əsərində Azarbay
canda və İranda 18 əsrin sonu - 19 əsrin
əvvəlində baş verən hadisələri təsvir
edirdi.
Məşhur coğrafiyaşünas alim Hacı
Zeynalabdin Şirvani (1780-1837/38) 40
il ərzində dünyanın bir sıra ölkələrinə
səyahət etmiş və qiymətli əsərlər yazmışdır.
Xanlıqlar dövründə Azarbaycan yazılı ədəbiyyatında yeni realist meyilbr
giicbnirdi. Bu meyillər A rif Təbrizi,
A rif Şirvani, Ağa Məsih ŞirVani və başqa şairlərin yaradıcılığında öziinü göstərirdi. Molla Vəli Vidadi (1709-1809) və
uzun müddət Qarabağ xanının vəziri olmuş Molla Pənah Vaqifin (1717 97)
yaradıcılığı bu dövr ədəbiyyatının zirvəsi idi.
18
əsrin əvvəllərində yaşamış Nişat
Şirvani, Şakir Şirvani, Məhcur Şirvani
və b. yazılı ədəbiyyat ənənəbrini davam
etdirirdibr. Bu dövr şifahi xalq poeziyasının эп görkəmli nümayəndələrindən
biri Xəstə Qasım idi:

Hacı Zeynalabdin Şirvani. 18-19 əsrlər.

Cəmiyyətin aşağı zümrəsini kəndlilər
təşkil edirdi. Kəndlibr hüquqi və mülki
vəziyyətlərinə görə rəiyyət, rəncbər, elat
və başqalarına bölünürdü.
Rəiyyət kənd icmasmın xana və ya
bəybrə, məliklərə, sultanlara, ağalara
məxsus torpaqlarda yerləşmələrindən
asılı olaraq xan (xəzinə) və sahibkar
rəiyyətinə bölünürdü. Vergibrin miqdarının dəqiq тйэууэп edilməməsi onların
toplanması zamam ciddi özbaşınalıqlara gətirib çıxarırdı ki, bu da rəiyyətin vəziyyətini ağırlaşdırırdı.
Rəncbər özünün torpağı olmayan və
bəyin təsərrüfatında işləyən kəndlilərə
deyilirdi. Onlara məhsulun, adətən, 1/3
hissəsi çatırdı. Lənkəran xanlığında beb
kəndlibri экэг adlandırırdılar.
Qarabağ, Şamaxı, Ərdəbil və b. xanlıqlarda maldarlıqla məşğul olub, yarımköçəri həyat sürən əhali elat adlanırdı. Elat xanın və ya sahibkarın sürüsünü
otarır və başqa mükəlbfıyyətbr yerinə
yetirir, peşkəş şəklində vergibr verirdi.
Elatlar xan qoşununun əsas hissəsini
təşkil etdiyindən onların vergi yükii
rəiyyətbrə nisbətən yüngül idi.

bərpasını zəruri etdi. Bu, maarifin
18
əsrdə, az da olsa, diqqətəlayiq
тйэууэп inkişafına səbəb oldu.
memarliq abidobri yaradılmışdır. Bun18
əsrdə Azərbaycan elmində də irə-lardan 1760 ildə İrəvanda tikilmiş Göy
libyişbr müşahidə olunurdu. 18əsrin 1- Məscid, 1762 ildə Şəkidə inşa edilmiş
ci yansinda Azarbaycan (tiirk) dilindo
Şəki xan sarayı dövriin эп məşhur abi-

dəbridir. Azarbaycanm cənub xanlıqlarında da bir sıra memarlıq abidələri inşa edilmişdi.
Əı!.\ Ə l i y e v F. М. XVIII əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycan şəhərləri. B., 1960; А б 
д у л л а е в Г. Азербайджан в XVIII веке и его
взаимоотношения с Россией. Б., 1965; Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. С. 3, В., 1999;
M u s t a f a z a d ə Т. Т. XVIII yüzillik-XIX
yüzilliyin əvvəlbrində Osmanlı-Azərbaycan münasibətləri. В., 2002; Б а б а е в Э л ь г ю н . Из
истории Гянджинского ханства. Б., 2003;
M u s t a f a z a d ə Т. Т. Quba xanlığı. В., 2005.
Tufiq Mustafazadə

Azərbaycan 18 əsrin sonları - 19
əsrin 20-ci illorində. 1783 il Georgiyevsk
müqavibsindən sonra II İrakli qarabağlı ’brahimxəlil xanı Gəncədən sıxışdırm a çalışırdı. Bunun əksinə olaraq, İbra Imxəlil xan giircü çarının niimayəndəb ıin Gəncədən qovulmasına nail oldu.
Ə zində II İrakli Rusiyanın hakim dairə ri ib birlikdə Qarabağın xristian məlilv 'jrini xana qarşı qızışdırmağa başladı.
Q )alı Fətəli xanın öliimündən (1789)
so ra İbrahimxəlil xan II İrakli ib münaƏsgəran qalası. 18 əsr. Qarabağ.
siı >tbrini nizamlaya bildi.
1787 ildə hakimiyyətə gələn Cavad
İbrahim xan yaranmış vəziyyətdən isti
xaıı müstəqil siyasət yeridərək, Gəncə
imperiyası ib danışıqlar aparırdı. Qacafada edərək, Gəncə torpaqlarmı özünə
xanlığının Gürciistandan nominal asılırın Cənubi Qafqaza hiicumunu razılıqla
tabe etməyə çalışırdı. Qubalı Şeyxəli xan
qarşılamış sultan Şərqi Giircüstanı əb
lığma son qoydu.
keçirəcəyi təqdirdə onu İran şahı kimi
18
əsrin sonlarma doğru İranda Ağavə şəkili Məhəmmədhəsən xan şamaxılı
tanıyacağını bildirmişdi. Ağa MəhəmMəhəmməd xanın başçılığı ib mərkəzbşMustafa xanla ədavət aparırdılar. Şeyxəli xan həm də Bakı xanı ib çəkişirdi.
məd xan Qacar həmçinin İngiltərə və
diıilmiş dövbt yaradıldı. O, Kərim xan
Fransanın köməyinə arxalanmağa çalıZəndin öliimiindən (1779) sonra Tehrana
Ağa Məhəmməd xan Qacarın gücşırdı. 18 əsrin sonlarmda Rusiyanın
lənməsi və Azarbaycanm şimal xanlıqlagəhrək, burada qoşun yaratmağa başlarının miistəqilliyini təhdid etməsi ilə Qadı və müəyyən müddətdən sonra İranın
güclənməsindən narahat olan İngiltərə
cara düşmən mövqedə olan xanlar daha
və Fransa Şərqdə İran-Rusiya və Osfa tiki hakiminə çevrildi.
fəal xarici siyasət yeritməyə başladılar.
manlı-Rusiya ziddiyyətbrinin kəskin90-cı ilbrin əvvəlbrində İranda mövbşməsinə, Osmanlı imperiyası ib İranın
q ərini möhkəmbndirən Ağa MəhəmQarabağ xanı İbrahimxəlil xan və
İrəvan xanı Məhəmməd xan Osmanlı
Rusiyaya qarşı birgə çıxışının təşkilinə
m d xan Azarbaycanm cənub xanlıqlacəhd göstərirdibr.
imperiyası ilə diplomatik əlaqələr sax
n ı tabe etməyə başladı. Sadıq xan Şəqlayirdilar. Lakin obyektiv çətinliklər
Rusiya Iran və Cənubi Qafqazdaki
q qi istisna olmaqla, başqa xanlar Ağa
hadisələri diqqətb izbyir, Qafqazdaki
iizündən Osmanlı imperiyası beb bir
N ;>həmməd xandan asılılığı qəbul etdiməqamda onlara yardım etməkdən çəmövqebrini möhkəmləndirmək iiçiin
1; Sadıq xanın dayağı olan Sərab dartədbirlər görürdü. 1787-91 ilbr Rukinirdi.
n adağın edildi. Sərabdan sonra QaraAzarbaycan xanları Ağa Məhəmməd
siya-Osmanlı miiharibəsi Rusiyanı İradağ, Xoy tabe oldu. Urmiya э1э keçirilxanın təcavüzündən qorunmaq iiçiin
na qarşı bir qədər ehtiyatlı davranmağa
di. Beblikb, cənub xanlıqlan tabe edil
manevr edərək Rusiya ib əlaqələri fəalməcbur edirdi. Yassı sülhii (1791) bağdi. Lakin Lənkəran xanlığının işğalı pla
laşdırmağa məcbur idibr. II Yekaterina
landıqdan sonra Rusiyanm əl-qolu açılin baş tutmadı.
dı. Qafqazdaki rus qoşunlarmm baş kohökuməti Azərbaycan xanlıqlan ilə
Qacarın hiicumu ərəfəsində Azar
mandanma biitiin xanlarm Rusiyanm
Georgiyevsk traktatına (1783) oxşar
baycanm şimalında çox mürəkkəb siyasi
sənədlər imzalamaq istəyirdi. Lakin
ali hakimiyyətinə qəbul olunacaqları
vəziyyət mövcud idi. Şimal-Şərqi Azar
xanlarda Rusiyaya etibar olmadığınbarədə məlumat verilmişdi.
baycan torpaqlarını birbşdirən Quba
dan, onlar beb bir müqavilədən imtina
Ağa Məhəmməd xan əvvəlcə dinc
xanlığının parçalanması nəticəsində
etdilər.
yolla Şimali Azarbaycan xanlarmı tabe
xanlıqlar arasında hərc-mərclik daha da
Ağa Məhəmməd xan da hərbi əmə- etmək istədi, bu baş tutmadıqda isə iriartmışdı. Bu dövrdə Azarbaycanm şiliyyatlara hazırlaşmaqla yanaşı, diplo
miqyaslı hiicuma hazırlaşdı. Bu məqsədmalında hərbi cəhətdən ən giiclü qurumatik addımlar da atırdı. O, Osmanlı
b o, İbrahimxəlil xana qiymətli bəxma çevrilmiş Qarabağ xanlığının başçisı

şişlər etdi, İbrahimxəlil xan da əmisi og
lu Əbdülsəməd bəyi girov kimi Qacarın
yanına göndərdi. Az sonra Əbdülsəməd
Ьэу öldürüldü və Ağa Məhəmməd xan
onun yerinə başqa girov istədikdə, İbrahimxəlil xan imtina etdi.
Ağa Məhəmməd xan rədd cavabı
aldıqdan sonra bir neçə min nəfərlik
dəstəni Qarabağ və İrəvan üzərinə göndərdi. Həmin dəstə Qarabağ və KartliKaxetiya çarlığının birləşmiş qüvvələri
tərəfindən məğlub edildi. Lənkəran
xanlığı hücuma məruz qalsa da, tabe
olmadı.
1795 ildə Ağa Məhəmməd xan qəti
hücuma keçdi. Həmin ilin yayında onun
80 (bəzi qaynaqlara görə 85) minlik qoşunu Ərdəbili tutdu. Bundan sonra ordu
üç hissəyə bölündü. Birinci dəstə Muğan
düzü və Şirvandan keçib Dağıstana zər-

Toppuz. Polad. 18 əsr.

bə vurmalı, ikinci dəstə İrəvan xanlığını
tabe etməli, üçüncü dəstə isə Qarabağ və
Gürcüstana hücum etməli idi. Üçüncü
dəstəyə Ağa Məhəmmədin özü başçılıq
edirdi. İbrahimxəlil xan Ağa Məhəmməd
xana mane olmaq üçün Xudafərin körpüsünü dağıtmağı əmr etdi. Bunu görən Ağa
Məhəmməd üzən körpülər hazırladaraq,
Araz çayını keçdi və Şuşa qalasına tərəf
hərəkət etdi. Birinci iki dəstə də Ağa Məhəmməd xanın qüvvələri ilə birləşdi.
1795 il iyunun axırlarında Şuşa
mühasirəyə alındı, az sonra Ağa Məhəmməd İbrahimxəlil xani yola gətirmək
üçün danışıqlara başladı. İbrahimxəlil
xanla Qacarın elçisi Pirqulu xan arasında
aparılan danışıqlar heç bir nəticə vermədiyindən, 33 günlük mühasirədən sonra
1795 il avqustun əvvəlbrində Ağa Məhomməd xan Gürcüstana yola diişdü.
Şuşadan Ağdama gələn Ağa Mo
hammad Qacara gəncəli Cavad xan, şəkili Məhəmmədhəsən xan, İbrahim xanın dtişmənbri Məlik Məclum və Abovun dəstələri də qoşuldular. Avqustun

20-də Ağdamdan çıxan qoşun Tiflisə
rahimxəlil xanın birbşmiş qüvvəbri Gəncəni mühasirəyə aldı. Cavad xan bac verdoğru irəlilədi.
məkb şəhəri dağıntıdan xilas etdi.
Siyasi böhran keçirən Kartli-Kaxetiya çarlığı Tiflisin müdafiəsini təşkil edə
Rus komandanlığı Dərbəndi əb keçirmək üçün general-mayor Savelyevin
bilmədi. Bundan istifadə edən Ağa Məhəmməd xan 1795 il sentyabrın 12-də başçılığı ib hərbi qüvvə göndərdi. Savel
yev 1796 il fevralın 15-də Dərbəndə çatTiflisə daxil oldu və şəhəri dağıtdı. Səkdı, lakin burada güclü müqavimətə rast
kiz gün orada qaldıqdan sonra ordunun
təchizat vəziyyətini, Şimali Qafqazdan
gəldi. Qubalı Şeyxəli xan sarayındakı
rus qoşunlarının hücum təhlükəsini, Na
ruspərəst qüvvəbrin iradəsinə rəğmən
dirin nəvəsi Şahrux Mirzənin XorasanDərbəndə gəbrək Tabasaran qazısı, Qada qiyam qaldırdığım nəzərə alaraq,
zıqumux və Bakı xanlarının köməyib
Ağa Məhəmməd xan Gəncəyə çəkildi.
şəhərin müdafıəsini təşkil etdi.
Ağa Məhəmməd xan Qacarın qoOnlara kömək etməkdən imtina
şunları noyabrda Muğanda cəmləşdi.
edən Ağa Məhəmməd xan Qacar əsas
O, Şuşanı zəbt etmək məqsədilə Musta
qüvvəbri ilə birgə İrana qayıtdı.
fa xan Dəvəlinin başçılığı ilə dəstə gönZubovun yürüşünə böyük əhəmiyyət
dərdi. Şəkili Məhəmmədhəsən xan da öz verən II Yekaterina mahiyyət etibarib I
dəstəsi ilə Ağa Məhəmmədin qoşunu ilə
Pyotrun manifestinə (1722) oxşar sənəd
birləşdi. İran qoşunlarının bir dəstəsi
hazırladı.
Mustafa xan Dəvəlinin başçılığı ilə Şamaxı xanlığı üzərinə yeridi. Şamaxılı
Mustafa xan Fit dağına çəkilərək 1796
ilin fevralına qədər orada qaldı. Birləşmiş qüvvələr Yeni Şamaxıya daxil olub,
onu dağıtdılar. Mustafa xanı mühasiгэуэ alarkən qardaşı Səlimin özünü Şəkidə xan elan edəcəyi xəbərini eşidən
Məhəmmədhəsən xan təcili geri qayıtdı.
Bu arada Ağa Məhəmməd xanın sərkərdəsi Mustafa xan Dəvəlinin zülmünə tab
gətirməyən əhali onu qətlə yetirdi.
Məhəmmədhəsən xan yenidən Ağa
Qolçaq. Qızıl kərtik. Polad. 18əsr.
Məhəmməd xanın yanına dönərkən,
yerli əhalinin, avar hakimi Ümmə xanın
və İbrahimxəlil xanın köməyindən istiZubovun Qızılyar (Qızlar) yaxınlıfadə edən Səlim 1795 ilin dekabrında
ğındakı düşərgəsində ermənibr də var
özünü Şəki xani elan etdi və Ağa Mə- idi. Onlardan biri - ruslar tərəfındən
həmmədin təqibindən yaxa qurtarmaq
regionda bəbdçi kimi istifadə olunan
arxiyepiskop İ.A.Arqutinski Cənubi
üçün “ Gələsən-Görəsən” qalasına köçdü.
Qafqaz xristianlarını, xüsusilə Qarabağ
Beləliklə, Ağa Məhəmməd xan Qacarın
məliklərini Rusiya tərəfinə çəkmək məqŞimali Azərbaycana yürüşü uğursuz ol
du. Gəncə xanlığı istisna olmaqla, xan- sədib onlara məktubla müraciət etdi. O,
məktubunda burada xristian dövbti yalıqların ona tabe edilməsi baş tutmadı.
ratmağın zəruriliyindən söz açırdı.
Rusiyanın Şimali Azərbaycanı işğal
Zubov kifayət qədər qüvvə topladıqetmək cəhdinin boşa çıxması, Ağa Mədan sonra aprelin 15-də yola düşdü və
həmməd xan Qacarın Tiflisi alıb dağıtDərbənd ətrafında Savelyevin qüvvələri
ması Gürcüstanı müdafiə etməyi öhdəsiilə birbşdi. Mayın əvvəlbrində düşmən
пэ götürmüş Rusiyanın nüfuzuna böyük
Dərbəndə yaxınlaşdı və hiylə işlədərək,
zərbə idi.
II
Yekaterina Rusiyanın Şərqlə bağlı şəhəri zəbt etdi. Şəhərin əb keçirilməsinsiyasətini həyata keçirmək məqsədilə də müdafiədəki çətinlikbrb yanaşı, er1795 il 16 noyabr tarixli fərmanı ilə Gür- mənibrin satqınlığı da böyük rol oynacüstanın, habelə Şirvan və Bakının “ mü- mışdı.
Şeyxəli xan Zubovun hüzuruna gətidaFıəsi” barədə göstəriş verdi. Əslində
rildi və qraf, imperatriçə adından onun
müdafiə pərdəsi altında Şimali Azərbağışlanacağını vəd etdi. Sonradan Şeyxbaycanın zəbt edilməsi nəzərdə tutulurəli xan hakimiyyətdən kənar edildi və
du. 1795 il noyabrın ikinci yarısında
Rusiya Gürcüstana hərbi qüvvə göndər- onun böyük bacısı Pəricə xanım Dərbəndi. 1796 ilin əvvəllərində gürcülərin və İb- də hakim təyin olundu.

manı ona kömək etmiş gəncəli Cavad
Ağa Məhəmməd xan Qacara zərbə enxan keçmiş xidmətbrinə arxayın olaraq,
dirmək niyyətində idi.
1796
ilin noyabrında II Yekaterina-şahın yanına gəldi. Şah onu da 1796 ildə
rus qoşunlarına müqavimət göstərmənın vəfatı vəziyyəti dəyişdi. Çar I Pavel
diyinə görə həbs etdi.
[1796-1801] Şimali Azərbaycandan rus
Çox keçməmiş Şuşada Ağa Məhəmqoşununu çıxarmaq əmrini verdi və bu
məd şaha qarşı sui-qəsd təşkil edildi və о
iş 1797 ilin yazınadək davam etdi. Beblikb, Rusiyanm Azərbaycanı zəbt etöldürüldü (1797). “ Batman Qılınc” ləqəmək üçün göstərdiyi növbəti cəhd də nəbi ib tanınan İbrahimxəlil xanın qardaticəsiz qaldı.
şı oğlu Məhəmməd Ьэу şahın başını İbRus qoşunları Azərbaycan hüdudlarahimxəlil xana göndərdi. Ağa Məhəmrını tərk etdikdən sonra Ağa Məhəmməd
məd şahın qətlindən sonra İranda hakixan Qacar 1796 ildə özünü şah elan etdi.
miyyətə gəlmiş onun qardaşı oğlu Fətəli
1797 ilin yazında Ağa Məhəmməd ycni- şah [1797-1834] öz mövqeyini möhkəmdən Şuşaya hücum etdi. Aclıq və xəstəlikbrin şiddətbnməsi ib şəhəri müdafıə etməyin mümkünsüzlüyünü başa düşən İbrahimxəlil xan Şuşanı tərk edərək, öz aibsi ib birlikdə Car-Balakənə getdi.
İbrahimxəlil xanın Şuşanı tərk etməsindən xəbər tutan Ağa Məhəmməd şah
qalanın müdafıəçibrinə məktub göndərib təslim olmalarmı təklif etdi. Müqaviməti davam etdirməyin əbəs olduğunu
görən şuşalılar Ağa Məhəmməd şah Qa
cara şəhərin ağsaqqallarından biri Hacı
Babəkb beb cavab göndərdibr: əgər
şah 1795 ildəki müqavimətə görə onları
bağışlayarsa, şuşalılar qalanın darvazasını açarlar.
Ağa Məhəmməd şah Hacı Babəkb
şuşalılara xəbər göndərir ki, təslim olsalar, onlara toxunmayacaqlar. Əks təqdirdə, “ qala alındıqdan sonra, bütün kişibr qırılacaq, qadınlar sərbazlara veribcək, şəhər isə Kirman və Tiflis kimi
Pənahəli xan məscidinin interyeri.
18 əsr. Şuşa.
dağıdılacaqdır” .
Şuşalılar şaha inanıb qala darvazalarını açdılar, Ağa Məhəmməd şah isə
V! Zubovun düşərgəsində olan Nurəli
“Qobustan” kilimi.
x ma qrafı qətb yetirmək tapşırıldı. Tə- verdiyi vədi pozaraq, şəhəri talan etmək
19 əsrin əvvəli. Abşeron.
əmrini verdi.
sadüf nəticəsində qəsdin üstü açıldı.
Şuşaya daxil olduqdan sonra Ağa
> urəli xan həbs edibrək Fləştərxana
Məhəmməd şah bütün Şimali Azərbaybndirməklə məşğul olduğundan, müəys :gün olundu. Lakin rus işğalçılarına
с rşı mübarizə davam edirdi. Bu mü- can xanlarının yanına gəlməsini, ya da эп уэп müddət Şimali Azərbaycana qarşı
\: rizənin başçısı Şeyxəli xan idi. О, şa- əziz adamlarından girov göndərilməsini hərbi qüvvə tətbiq etmədi.
Lakin Şimali Azərbaycan xanliqlari
əmr etdi. Lakin xanlar şahın birinci çağır axılı Mustafa xan, şəkili Səlim xan və
bu cür əlverişli şəraitdən qüvvəbri bir1 uğıstanın bəzi hakimbri ib əlaqə ya- rışına dərhal cavab vermədibr. Bakılı
ləşdirmək üçün istifadə etmək əvəzinə,
Hüseynqulu xan hətta iki “ dəvətdən”
rutmışdı. Şeyxəli xan Qazıqumux xani
bir-birinə qarşı yenidən ara müharibəbil-j birbşərək sentyabrm sonunda Quba
sonra belə Şuşaya getmədi. Beb olduqrinə başladılar.
da, şahın qoşunla göndərdiyi qasid “ xanı
xanlığının Alpan kəndi yaxınlığında
Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfingücb həbs etdi və onu özünün hökmdarı500 nəfərlik rus hərbi dəstəsinə ağır
dən işğalının başlanması. Ağa Moham
na çatdırdı” . Rusları “ qəbul” etdiyinə
zərbə vurdu.
mad şah Qacar qətb yetirildikdən sonra
1796
il oktyabr ayının əvvəlbrindəgörə Hüseynqulu xan zindana salındı.
İbrahim xanın qardaşı oğlu Məhəmməd
Mustafa xan qaçdıqdan sonra ŞaZubovun köməyinə knyaz Sisianovun
Ьэу Şuşada hakimiyyəti ələ keçirdi. Az
maxıda özünü xan elan edən Qasım şaha
başçılıq etdiyi yeni hərbi qüvvə gəldi.
Oktyabrin 21-də general Rimski-Korsasonra İbrahimxəlil xan yaxın adamları
tabeliyini bildirdi. Lakin о, tezliklə
Mustafa xan tərəfındən devrildi. Şəki
kovun başçılıq etdiyi dəstə Gəncəyə
ib birlikdə Şuşaya qayıtdı. Məhəmməd
doğru yola düşdu. Gəncə tutuldu. Rus
Ьэу şəkili Məhəmmədhəsən xanın yanıxani özü şahın hüzuruna getmədi, elçibr
komandanlığı tədricən hərbi əməliyyatvasitəsib tabeliyini bildirdi.
na qaçdı. Lakin Məhəmmədhəsən xan
ları Cənubi Azərbaycana keçirmək və
Ağa Məhəmmədin birinci yürüşü za- onu tutdu və şamaxılı Mustafa xana

Dərbənd zəbt edildikdən sonra rus
qoşunları cənuba irəlilədi. İyunun 6-da
Quba tutuldu. Müqavimətin faydasızlığını görən bakılı Hüseynqulu xan iyu
nun 13-də Bakı qalasının açarını Zubo
va təqdim etdi. General-mayor Raxmanovun başçılığı ib 3 piyada batalyonu, 2
süvari eskadronu və 3 səhra topu Bakıya göndərildi. Rus qoşunları Bakıdan
Şamaxıya doğru irəlilədilər. Şeyxəli xan
qaçdı.
Rus qoşunları əvvəlcə Qurdbulaq
yaxınlığında, sonra Pirsaatda düşərgə
saldılar. Şimali Azərbaycan xanları və
bəzi Dağıstan hakimbri rus təcavüzünə
qarşı ittifaq yaratdılar. Zubova qarşı
sui-qəsd təşkil olundu. Rusiyaya qaçmış

Şəki xanlığının bayrağı.

verdi. О isə Məhəmməd bəyi öldürdü.
Beləliklə, Mustafa xan Şəki xanı Səlim
xanı Şəkidən qovub onun qardaşı kor
Məhəmmədhəsən xanı hakimiyyətə gətirdiyinə, həm də Məhəmməd bəyi qətlə
yetirdiyinə görə Qarabağ xanının düşməninə çevrildi. Məhəmmədhəsən xan
və Cavad xan da əvvəlki düşmənçiliyi
davam etdirirdilər.
Bakı xanlığında Hüseynqulu xan və
II Mirzə Məhəmməd xan arasında gedən mübarizə xanlığın bölüşdürülməsi
ilə nəticələndi.
Tabriz və Xoy xanlıqlarını idarə
edən Cəfərqulu xan Dünbuli Səraba hii
cum edərək oranı viran qoydu. O, diişməni Sadıq xanla birləşib şaha qarşı çıxdı. Lakin Sadıq xan orada öldürüldü.
Şahın oğlu Abbas Mirzə Cəfərqulu xanı
məğlub edərək Makuya, oradan da
Türkiyə sərhədinə qovdu.
Qubalı Şeyxəli xan, şamaxılı Musta
fa xan və Lənkəran xanlığının hakimi
Mir Mustafa xan arasmda da ziddiyyət1эг kəskinləşdi. Şeyxəli xan Salyanı tutdu, lakin oranı tərk etdikdə Mir Musta
fa xan Salyanı э1э keçirdi.
Xanlıqların apardığı miiharibəbr
əhalini dinc əməkdən ayırır, iqtisadiyyata ağır zərbə vururdu. 1799 ildə Şirvanda baş vermiş taun xəstəliyi kütbvi in
san təbfatı ilə nəticələnmişdi. Ara
müharibəbri, ağır sosial-iqtisadi vəziyyət ölkəni taqətdən salır, onun xarici təcaviiz obyektinə çevrilməsinə şərait yaradırdı.
18 əsrin sonu-19 əsrin əvvəllərində

beynəlxalq şərait də Azarbaycan üçiin
çox əlverişsiz oldu. I Pavelin hakimiyyətinin axırıncı ilbrində Rusiya-İngiltərə münasibətbrinin kəskinləşməsi zəminində Rusiya-Fransa yaxınlaşması
başlanmışdı. I Pavelin 1801 ildə öldiirülməsi ilə Rusiya-İngiltərə miinasibətləri nizama salındı. Rusiya-İngiltərə
yaxınlaşması ingilisbrin İrandakı siyasətinin zəifləməsinə səbəb oldu. Bun
dan istifada edən Fransa İranda üstünlüyə nail oldu.
Beb bir ziddiyyətli və qeyri-sabit
beynəlxalq şəraitdə Cənubi Qafqaz, о
cümlədən Azarbaycan beynəlxalq münasibətlərdə mühüm yer tuturdu. Bu,
Azarbaycanm mühüm strateji mövqeyi
və başqa amilbrb bağlı idi.
Azarbaycan xanlıqları öz hakimiyyətlərini qoruyub saxlamaq iiçiin ölkəyə
göz dikmiş Rusiya, İran, Osmanlı dövbti, İngiltərə və Fransa arasında manevr edirdibr. Bu dövrdə Azarbaycan
üçün əsas təhlükə şimalda Rusiya idi.
İranda hakimiyyətə keçmiş Fətəli şahın başlıca qayğısı mərkəzi hakimiyyati
möhkəmləndirmək idi və həblik Şimali
Azərbaycaıı xanları ib dinc miinasibətlər yaratmağa çalışırdı. Osmanlı dövbti
də zəif olduğundan bu dövrdə işğalçı
siyasət yeritmirdi.
1801 il sentyabrın 12-də rus çarı
I Aleksandr Şərqi Gürciistanın Rusiya
ya birləşdirilməsi haqqmda manifest və
fərman verdi. Kartli-Kaxetiya çarlığından vassal asılılığında olan Azarbaycan
torpaqlan - Qazax, Borçalı və Şəmşəd-

dil sultanlıqları da Rusiyaya birbşdirildi. Baqrationlar siilabsi hakimiyyətdən
uzaqlaşdırıldı, Kartli-Kaxetiya çarlığı
bğv edildi, Tiflis quberniyası yaradıldı.
1803-04 ilbrdə Minqreliya və Quriya,
həmçinin İmeretiya Rusiyanın himayəsinə keçdi. Beblikb, Rusiya Cənubi
Qafqazı ələ keçirmək üçün əlverişli stra
teji mövqe əldə etdi.
1802 il sentyabrm 11-də P.D.Sisianovun Qafqaza baş komandan təyin
edilməsi ib Rusiyanın Azərbaycanı işğal
planının həyata keçirilməsi sürətləndi.
Sisianovun bu vəzifəyə təyin edilməsi təsadiifı deyildi. Öziindən razı, həm də
qəddar bir hərbçi olan gtircü əsilli Sisianov V.Zubovun yiirüşündə (1796-97)
iştirak etmiş, Bakı qalasınm komendantı olmuşdu.
I Aleksandrin tapşırığı ib Sisianov
1802 ilin dekabrmda Georgiyevskdə
xanlarla danışıqlara başladı. Görüşə

Şərbət qabı.
Oyma mis.
18 əsr.

Quba, Dərbənd, Lənkəran xanları və
Dağıstanın bəzi hakimbri gəlmişdilər.
Dekabrın 26-da imzalanmış müqaviləyə
görə, onlar ara müharibələri aparmamalı, ortaya çıxan mübahisələri dinc
yolla həll etməli idibr. İranın hücum
edəcəyi təqdirdə ona qarşı birgə çıxış et
mak aynca qeyd olunmuşdu. Müqavilədə ticarətin inkişaf etdirilməsindən, dənizçilikb bağlı məsələlərdən və s. bəhs
olunurdu.
1803
ildə Bakı xanlığı ilə də beb bir
müqavib imzalandı.
Georgiyevsk müqaviləsi bağlandığı
vaxtdan əhəmiyyətsiz bir sənədə çevrildi, çiinki müqaviləyə qoşulan Şimali
Azarbaycan xanlıqları İıanın deyil,
məhz Rusiyanın təcavüzünə məruz qaldılar.
Rusiya Şərqi Giircüstanda möhkəmbnən kimi Şimali Azarbaycan torpaqlarının işğalına başladı. İlk zərbə hərbistrateji əhəmiyyətli Car-Balakənə endirildi. Car-Balakən rus qoşunlarmın
Azərbaycanın içəribrinə doğru irəlilə-

məsində maneə olub, İran və Osmanlı
dövbtiııin Rusiyaya qarşı mübarizəsində mühüm rol oynayırdı. Şərqi Giirciistanda hakimiyyətinin itirilməsini istəməyən və Rusiyaya qarşı mübarizəni da
vam etdirən giircii şahzadəsi Aleksandr
da Carda idi.
Sisianovun göstərişi ib general Qulyakov 8 top, 1500 piyada, 200 kazak va
4500 giircii milisindən ibarat bir qüvvə
ib 1803 il martm 2-də Саг-Ва1акэпэ
hiicum etdi. Martm 8-də Balakan tutuldu və dağıdıldı. Ultimatum alan Car
martm 29-da təslim oldu. Aprelin 12-də
Tiflisdə Rusiya ib Car-Balakən arasm
da “ Andlı öhdəlik” imzalandi. Camaat
220 pud barama verməli, Tiflisə girovlar
göndərməli və ərazisində rus qoşunlarmı
yeıbşdirməli idi. Car-Balakənin tutulması Azarbaycanm sonraki işğalım nis
boton asanlaşdırdı.
Rusiya miiəyyən edilmiş baramanı
v^xtında ala bilmədiyindən Sisianov
1804 ilin əvvəlində Qulyakovu 2500 пэf. lik qiivvə ib yenidən Car-Balakənə
g* ndərdi. Sakinbrin tərk etdiyi Car tut Idu. Qulyakov təqibbrə başladı, lakln 1804 il yanvarm 15-də carlılar tərəfı ıdən öldürüldü. Sisianov Car-Balak n camaatı ib yenidən barışıq bağlamalı oldu.
Sisianovun hərbi-strateji planmda
mühüm yeri Gəncə təşkil edirdi. Bu şəhəri tutmaq iiçün ermənilərdən də istifa-

Cavad xanın
buncuğu.
At qılı,
ağac,
metal.

də etmək nəzərdə tutulurdu. Onlara
“ Rusiyanın miidafıəsi üçiin” ayağa qalxmaq barədə müraciət edilmişdi. Əvvəlcə
dinc yolla Gəncəni əb keçirməyə cəhd
göstərən Sisianov Cavad xana hədələyici məktublar yazaraq, qalanın təsliın
olunmasını təbb etdi.

Cavad xan Sisianova layiqli cavab
göndərdi: “ O ki qaldı şəhərin təhvil
verilməsinə, xam xəyaldan əl çək. Gənсэуэ yalnız meyitimin iistündən keçib giгэ bibrsən. Bildin? Mən öbndən sonra.
Özgə cür yox” .
Beb olduqda rus qoşunlan hücuma
keçdi. Qoşunun tərkibində 11 topu olan
6 piyada batalyonu, 3 eskadron və 200-

Gəncə xam Cavad xan Ziyad oğlu Qacar.

nazəsi olan otağa girən Sisianovu Вэyimxanım öldiirməyə cəhd etmişdi.
Cavad xan və onun oğlu Şah Abbas
məscidinin həyətində dəfn edildibr.
Gəncənin işğalı Rusiya üçün çox
əhəmiyyətli idi. Azərbaycanın digər
xanlıqlarmm taleyi də artıq həll olunmuşdu. Çar hökuməti Gəncə xanlığı
üzərində çətinliklə qazandığı qəbbəni
yüksək qiymətbndirərək bu münasibətlə
xüsusi medal təsis etmişdi. Gəncə xanlığı bğv edildi, şəhər çariça Yelizaveta
Alekseyevnanın şərəfinə Yelizavetpol
adlandırıldı. Gəncə sözünü dilinə gətirənbr cərimə olunurdular.
1804-13 illər Rusiya-İran müharibosi. Gülüstan müqaviləsi. Gəncənin işğalı
və rus qoşunlarmm getdikcə Azarbayca
nm içərilərinə doğru hərəkət etməsi Ca
nubi Qafqaza iddia edən İranın kəskin
miiqavimətinə rast gəldi. Beynəlxalq şərait İranm Rusiyaya qarşı çıxması iiçün
əlverişli idi.
1804
ilin mayında şah hökuməti rus
qoşunlarmm Cənubi Qafqazdan çıxarılmasını tələb etdi. Rusiya bu tələbə rədd
cavabı verdi və 1804 il iyunun 16-da iki
dövbt arasında miiharibə başlandı.
İran qoşunlarma şahın oğlu Abbas
Mirzə başçılıq edirdi. 1804 il yayın əvvəlbrində rus qoşunları İrəvan xanlığına
doğru hərəkət etdi. İyul ayı ərzində tərəfbr arasında üç döyüş oldu, rus qoşunu
İrəvan qalasım tuta bilməyib geri çəkildi.
Eyni zamanda, Rusiya Azarbaycan

dən çox kazak var idi. İlk döyiiş Gəncənin iki verstliyindəki Quruqobu adlı
yerdə baş verdi. Cavad xan ciddi müqavimət göstərdi, lakin Gəncə qalasına çəkilməli oldu.
1804
il yanvarm 2-dən 3-nə keçən
gecə diişmən iki dəstəyə böliinərək qalaya hiicuma keçdi. Bir dəstə general
S.A.Portnyakinin başçılığı ib Qarabağ
qapısı, digər dəstə isə Tiflis qapısı taraf
dan həmlə edirdi. Cavad xanın əsas
qiivvəbri iki dəfə Portnyakinin hiicumunu dəf edə bildi, yalnız üçüncii həmbdə
düşmənlər şəhərə daxil oldular. Ruslar
əsas qiilbni tutduqdan sonra döyiiş da
ha da şiddətləndi. Müdafıəçibrin ön sırasında olan Cavad xan yaralandığına
baxmayaraq, son nəfəsinədək əlində qılınc düşmənb döyüşdü. Cavad xanın og
Cavad xanın məzan. Gəncə.
lu Hüseynqulu ağa da döyüşdə həlak ol
du. Vuruşma Gəncənin küçəbrində da
vam etdi. Gəncə döyüşündə 1500-dən
xanlarım öziinə tabe etmək işini sürətçox adam həlak oldu.
bndirdi. Sisianov qarabağlı İbrahimGəncə zəbt edildikdən sonra qalanın
xəlil xana təzyiqi giicbndirdi. İki güclii
miidafıəçibri arasmda olan Cavad xa- dövbtin arasmda qalan İbrahimxəlil
xan vəziyyətdən çıxış yolunu bunlardan
nın arvadı Bəyimxanım ərinin və oğluən güclüsünün - Rusiyanm ali hakimiynun meyitbrinin döyiiş meydanından
saraya gətirilməsinə nail oldu. Xanın сэ- yətini qəbul etməkdə gördü.

1805
il mayın 14-də Sisianovun Gən-ryagin başçılıq edirdi. Onun dəstələri
mühasirəyə düşdü və Koryagin Gəncəyə
сэ yaxınlığmdakı Kürəkçay düşərgəsinqaçmaqla canını qurtardı. İyunun 8-də
də Qarabağ xanlığı ib Rusiya arasmda
İran qoşunu Əsgəram aldı.
11maddədən ibarət müqavilə bağlandı.
1805 il dekabrın 27-də Şamaxı xanı
Qarabağ xanı Rusiya çarınm vassalı olmağa razılıq verir, müstəqil xarici siyaMustafa xan da müqavib bağlamağa
sət hüququndan imtina edir, çar xəzinəməebur edildi. О, ildə 8 min çervon versinə hər il 8 min çervon verməyi öhdəsi- məli, Şirvandan keçən karvanların təhlükəsizliyini təmin etməli idi. Cavadda
nə götürürdü. Xanlıq daxili idarəetmədə
rus hərbi məntəqəsinin yaradılması
müstəqilliyini saxlayırdı. İran qoşunlarından xanlığı müdafiə etmək üçün ma
nəzərdə tutulurdu. Şamaxı xanlığınm
yor Lisaneviçin başçılıq etdiyi rus hərbi
Rusiyaya qatılması Bakı xanlığının işdəstəsi Şuşada yerbşdirildi.
ğalını asanlaşdırdı.
1805 ilin əvvəllərində Gilanı tutmaq
üçün
göndərilmiş rus donanması geri
"Andlı öhdəlik". (Kürəkçay
qayıdarkən
Bakını tutmalı idi. Avqusmüqaviləsi). 5-ci maddə
tun
12-də
rus
qoşunu Bakıya yaxınlaşdı.
I.Ə.-i Şuşalı və Qarabağlı İbrahim
Qalanı təslim etmək təklifınə rədd cavaxanın ölkəsi üzərində özünün ali yebı alındıqdan sonra qala atəşə tutuldu.
ganə hakimiyyətinin tanınmasını raAvqustun 22-də şəhər mühasirəyə alınzılıqla qəbul edərək, özünün və vadı, ancaq Urmiya və Qubadan Bakı
rislərinin adından söz verir: 1) həxanlığına kömək gəlməsi qorxusu rus
min ölkənin xalqlarını böyük Rusiya
qoşununu Sarı adasına çəkilməyə məcimperiyasının sakinlərindən az da
bur etdi. Bakılı Hüseynqulu xanla danıolsa ayırmayaraq öz təbəələri saşıqlar aparmağa gələn Sisianov 1806 il
yacaqdır. 2) İbrahim xan zati-aliləfevralın 8-də qətb yetirildi.
rinin və onun ocağından olan varisSisianovun ölümündən sonra onun
lərin və arxasının Qarabağ xanlığı
qoşunları da Sarı adasına aparıldı. Cəüzərində hakimiyyəti dəyişilməz
nubi Qafqazda vəziyyət gərginləşdi.
saxlanılacaqdır. 3) Daxili idarəetmə
1806 ilin yayında 20 minlik İran orilə bağlı hakimiyyət işləri, məhkəmə
dusunun Abbas Mirzənin başçılığı ib
və divanxana işləri, bununla yanaşı
Şuşaya hücumu nəticə vermədiyindən,
ölkədən yığılan gəlir zati-alilərinin (xafürsət Şuşadakı rus qarnizonunun rəisi
nın) səlahiyyətində qalacaqdır. 4) Zatimayor Lisaneviçin əlinə keçdi. O, göalilərinin və onun sülaləsinin, eləcə
rünməmiş qəddarlıqla İbrahimxəlil xanı
də onun ölkəsinin qorunması üçün
aib üzvbri ib birlikdə qətlə yetirdi.
Şuşa qalasına 500 nəfərlik Rusiya
Tezlikb rus ordusu öz mövqeyini
qoşunu qərargah və baş zabitləri ilə,
möhkəmləndirdi. Xanaşin aşırımında
[habelə] toplarla birlikdə yeridiləcək,
İran qoşunları məğlubiyyətə uğradıldı.
ciddi müdafıə üçün isə Gürcüstan
1806 ilin iyulunda rus qoşunları DərBaş hakimi şərait və ehtiyaca görə bu
bəndi, oktyabrın 3-də isə Bakını zəbt etdəstəni gücləndirəcək və zati-alilədibr. Hüseynqulu xan ailəsi ilə birlikdə
rinin ölkəsini bütün Rusiya imperiQarabağa, oradan da İrana qaçdı. Az
yasına məxsus olan bir ölkə kimi
sonra Quba xanlığı da əb keçirildi. Dərhərbi qüvvə ilə müdafiə edəcəkdir.
bənd və Quba əvvəlcə Tərki şamxalının
hakimiyyətinə verildi, sonra isə əyalətə
1805
il mayın 21-də şəkili Səlim xan-çevrildi. Beblikb, 1806 ilə kimi Şimali
Azərbaycanm böyük hissəsi Rusiyanın
la da təxminən eyni məzmunda müqavihakimiyyoti altına keçdi.
1э bağlandı. Lakin Qarabağ xanlığından
Rusiyanın Azərbayeandakı işğalçılıq
fərqli olaraq, Şəki xanlığı çar xəzinəsinə
ildə 7 min çervon verməli idi; rus qoşun- siyasəti ölkədə azadlıq hərəkatına səbəb
oldu. Qubalı Şeyxəli xan çarizmə qarşı
larının yerbşməsi üçün burada ayrıca
xüsusib fəal mübarizə aparırdı. Şəki xaqala tikmək nəzərdə tutulurdu.
nı Səlim xan da Şəkidəki rus qarnizonuQarabağla müqavib Rusiyanın Azərnu məhv etdi (İbrahim xanın arvadı
baycandakı strateji mövqeyini möhkəmləndirirdi. Buna görə də İran əsas hücu- olan Səlim xanın baeısı əri ib birlikdə
qətb yetirilmişdi). Lakin 1806 ilin oktyamunu Qarabağa tərəf yönəltdi. İyunun
1 1-də Cəbrayıl yaxınlığında, iyunun 21- brında Şəki yaxınlığındakı döyüşdə Səlim
də isə Əsgəran yaxınlığında döyüş baş xanın qüvvələri darmadağın edildi, rus
qoşunu hücumla şəhəri aldı. Xanlığı idaverdi. Rus dəstələrinə polkovnik P.Ko-

гэ etmək üçün yerli bəylərdən ibarət
müvəqqəti idarə yaradildi. 1806 ildə CarBalakən üsyanı da amansızlıqla yatırıldı.
Qafqazdakı rus qoşunlarının yeni
baş komandanı general Qudoviç yerli
idarə sistemində müəyyən dəyişiklikbr
etməyə məcbur oldu. Bu, Sisianovun
ruslaşdırma siyasətindən fərqbnirdi.
Məs., Cəfərqulu xan Xoylu Şəki xanlığının hakimi təyin edildi. Xoydan Şəkiyə
köçürülmüş əhali yeni salınmış Yenikənd, Cəfərabad və başqa kəııdlərdə
məskunlaşdılar.
Rusiya-İran cəbhəsində döyüşbr davam edirdi. İrəvanı tutmaq rus qoşunu
üçün başlıca vəzifə kimi qalırdı. 1808
ilin payızında İrəvan şəhəri mühasırəyə
alındı. Qudoviç general Nebolsinə Nax
çivan! tutmağı həvab etdi. Oktyabrin
sonunda Naxçivan tutuldu. Lakin rus

Mis fulus. Şəki xanlığı.
19 əsr.

qoşuııu İrəvanda uğursuzluğa düçar
olub Naxçıvanı da tərk etdi. 1808 il kampaniyasının müvəffəqiyyətsizliyinə görə
general Qudoviçi general Tormosov
əvəzlədi.
1809 il avqustun ortalarında Abbas
Mirzə Arazı keçərək, Gəncə yaxınlığındakı Ağbulağa yaxınlaşdı, lakin Gəncəni tuta bilməyib İrəvana çəkildi. Bu zaman Əsgəranda yenidən sülh haqqında
danışıqlar başlandı. Lakin Lənkəran
xanlığının kimə verilməsi barədə mübahisədə razılıq əldə edilmədiyindən, danışıqlara ara verildi. 1809 ilin sentyabrında İran qoşunları bu xanlığa soxuldu və
Lənkəranı dağıtdı.
1810 ilin avqustunda İran və Osmanlı dövbti arasmda Rusiyaya qarşı hərbi
ittifaq bağlansa da, bunun İrana real
köməyi olmadı. İran sülh danışıqlarına
başlamağı qərara aldı.
1812 ilin aprelində general Tormosovu əvəz edən Rtişşev status-kvo
əsasında İranla müqavilə bağlamaq
haqqında göstəriş aldı. Lakin bu dəfə

İlk vaxtlar Azərbaycanın qərb torçevrildibr və əyalətlər dairədə birbşdirildə danışıqlar baş tutmadı.
dibr. Şəki, Şamaxı, Qarabağ və Talış
1812
ilin yayında Napoleonun Rupaqları Şərqi Gürcüstanın idarə sisteminə daxil edildi. 1801 il 12 sentyabr tarixli
əyabtbri mərkəzi Şuşada yerbşən və
siyaya hücumundan istifadə edən İran
Əsasnaməyə görə, ali hərbi və mülki ida“ Müsəlman dairəsi” adlandırılan hərbi
xeyli fəallaşdı. Abbas Mirzə 20 minlik
rəetmə Qafqazdakı rus qoşunlannın baş
dairəyə, Bakı və Quba əyalətləri isə
с rdu ilə Xudafərindən keçərək Şahbukomandanına məxsus idi. 1801 ilin
mərkəzi Dərbənddə yerbşən Dağıstan
ğa qədər irəlibdi. Lakin general
hərbi dairəsinə daxil idibr.
[ S.Kotlyarevski onu geri oturtdu. 1812 mayında Ali Giircü hökuməti yaradildi.
Bu hökumət Azərbaycan torpaqları
Gülüstan müqaviləsi bağlandıqdan
oktyabrın 18-də Aslandüz döyüşündə
sonra çarizmin Azərbaycan xanlıqlarım
bbas Mirzənin qüvvəbri məğlubiyyətə
hesabına ərazisinin genişləndirilməsinə
uğradı. 1813 il yanvarın 1-də Lənkəran
cəhd göstərirdi.
bğv etmək siyasəti yerli xalqın dövlətçiı ıs qoşunu tərəfındən alındı.
1804
ildə Gəncə xanlığı işğal edildik-lik ənənəsinə son qoymaq, Azərbayeaİraıı Rusiya ib danışıqlara başladı.
nın Rusiya imperiyasının tərkib hissəsidən sonra burada xanlığın yerində yaraпэ çevrilməsini sürətbndirmək məqsədiS13 il oktyabrın 12-də Gülüstanda
dılmış Yelizavetpol qəzası Gürcüstanın
ni güdürdü.
( Qarabağ) müqavilə imzalandı. Müqavitərkibinə qatıldı. Qəzanı komendant
ləyə görə, Naxçivan və İrəvan xanlıqlaidarə edirdi. Bakı və Quba xanlıqları
Dairəbrə hərbi dairə rəisləri, əyalətrından başqa bütün Şimali Azərbaycan
da bğv edibrək əyalətə çevrildibr.
lərə komendantlar başçılıq edirdibr.
torpaqları Rusiyanın hakimiyyəti altına
1819 ilin iyulunda şəkili İsmayıl xaKomendantların hüquq və səlahiyyətləkeçdi, Rusiya Xəzər dənizində tam
nın ölümündən sonra Şəki xanlığı bğv
rinin dəqiq müəyyən edilməməsi onların
hökmranlığa nail oldu.
edildi. General A.P.Yermolovun Şamaözbaşınalığına şərait yaradırdı. ƏyabtbŞimali Azərbaycanda Rusiyanın işğal
xı, Qarabağ və Lənkəran xanlarına qarri idarə edən, demək olar ki, qeyri-məhrejiminin qurulması. Rusiya Azərbaycan
dud səlahiyyətli komendantlar yalnız
şı təxribatları Mustafa xamn, Mehdiqutorpaqlarmı əb keçirdikcə, işğal rejimiölüm cəzası vermək hüququna malik delu xanın və M ir Həsən xanın xaricə
yildilər. Komendant üsuli-idarəsi daxili
ni möhkəmbndirir, hərbi-strateji məqqaçmaları ilə nəticələndi. 1820 ildə
idarəçilikdə xanlıq sisteminin əsaslarını
sədbrə xidmət edən idarəçilik sistemi
Şamaxı, 1822 ildə Qarabağ, 1826 ildə isə
Lənkəran xanlıqları bğv edibrək əyabtə
yaradırdı.
saxlayırdı. Komendantlar torpaq sahib-

Fətəli şah
Qacar
rus generalını
öldürür.
Miniatür.
1810 il.

lərini mülkiyyət hüququndan məhrum
edir, onlara sadiq olanlara isə torpaq
sahəbri bağışlayırdılar. Bu, ali silkin
nümayəndələrini çarizmdən asılı vəziyyətdə saxlamağa kömək edirdi.
Rusiya işğal etdiyi torpaqlarda sosial-iqtisadi sahədə də mövqeyini nıöhkəmləndirirdi. Metropoliyanın ehtiyaclarını ödəməkdən ötrü müharibə nəticəsində viran edilmiş təsərrüfat bərpa olunurdu. Bu məqsədlə həyata keçirilən ilk
tədbirlərdən biri yaşayış yerlərindən didərgin diişmüş əhalinin geri qaytarılması
oldu. 1812 ilin noyabrında Yelizavetpol
dairəsinə 2 min sakin qaytarılmışdı.
Müharibədən sonrakı üç il ərzində Qarabağ xanlığına min ailə qayıtmışdı.
Şimali Azərbaycandakı rus ordusunu ərzaq və sursatla təmin etmək məqsədib taxıl ucuz qiymətə alınır və ya
müsadirə edilirdi.
Rusiya sənayesinin ehtiyaclarını ödəmək üçün ipəkçiliyə xüsusi diqqət yetirilirdi. Rusiyaya ipək aparılması ilbəil artırdı: 1822 ildə Şəki əyabtindən Rusi
yaya 1,8 min pud, 1827 ildə isə 8 min
pud xam ipək aparılmışdı.
Neft quyuları, duz mədənbri və balıq

vətəgələri xəzinənin ixtiyarına keçmişdi.
Həmin sahələr müəyyən haqq müqabilində varlı adamlara icarəyə (müqaitəyə) verilirdi. Zəylik kəndindəki (Gənсэ yaxınlığında) zəy yataqları da icarəyə
verilmişdi.
Çarizmin Azərbaycandakı ticarətgömrük siyasəti də müstəmləkəçi mahiyyət daşıyırdı. 1821 ilin oktyabr ayından
Şimali Azərbaycan və Gürcüstana gətiribn xarici mallara 5 faizli gömrük rüsumu tətbiq edilirdi. Xanlıqlar dövründəki daxili rahdar və gömrük yığmaları
qalmaqda davam edirdi.
Rusiyanm Azərbaycanda yeritdiyi
müstəmləkəçilik siyasətinin xristiaıı əyalətlərinə nisbətən daha ağır olması yerli
hakim zümrəyə münasibətdə də özünü
göstərirdi. Beb ki, gürcü zadəganları rus
zadəganları ib bərabər hüquqlara malik
olduqları halda, ali müsəlman zümrəsinə
beb hüquq verilmirdi.
1826-28 ülər Rusiya-İran müharibəsi. Türkmənçay müqaviləsi. Rusiya əsas
Avropa dövbtbri ib birlikdə Napoleonu məğlub etdikdən sonra Osmanlı dövbti və İrana qarşı işğalçılıq siyasətini
gücbndirdi. 19 əsrin 20-ci illərində dün-

ya siyasətində Rusiyanm əsas rəqibi olan
İngiltərənin, həmçinin Osmanlı dövləti
və İranın əks siyasəti fəallaşdı.
İngiltərə İranı Rusiyaya qarşı qoymağa çalışırdı. 1814 ildə İngiltərə ib
İran arasında Tehran müqavibsi bağlandıqdan sonra İngiltərənin İranda
mövqeyi möhkəmləndi. İran silahlı qüvvələrində ingilis zabitbrinin rolu artdı.
1813
ildən sonrakı dövrdə Rusiya-İran münasibətləri gərgin olaraq qalırdı. İran məğlubiyyətlə razılaşmır, Ru
siya isə yeni torpaqlar əb keçirmək üçün
müharibəni davam etdirmək istəyirdi.
1825 il dekabrın 14-də Sankt-Peterburqdakı üsyan haqqında xəbər ^ ehrana çatdıqda şah hökuməti bunu əlverişli məqam hesab edərək müharibəyə başla
mağı qərara aldı. 1826 ilin iyulunda İran
qoşunlarınm hücumu ib ikinci Rusiya
İran müharibəsi başlandı.
İranın başlıca məqsədi Tiflisi tutmaq
və rus qoşunlarını Cənubi Qafqazdan sı
xışdırıb çıxarmaq idi. Rusların isə baş
lıca zərbəsi Təbrizə yönəldilmişdi. Mü
haribənin başlanğıcı rus qoşunu üçün
uğursuz oldu. İran qoşunları sərhəc
boyu döyüşbrdə rusları geri çəkilməy,
məcbur etdibr. Abbas Mirzənin 60 min
lik qoşunu Şuşaya yaxınlaşdı və iyulun
26-da qalanı mühasirəyə aldı. Qoşunun
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bir hissəsi isə Gəncə istiqamətində irəlibdi. Şuşanın müdafıəsinə qala qarnizonunun rəisi polkovnik Reut başçılıq
edirdi. Qalaya edibn həmbbr nəticə
vermirdi.
İraıı qoşunları Şimali Azərbaycana
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daxil olan kimi ölkəni Rusiya əleyhinə
üsyan dalğası bürüdü. Bu, çarizmin müstəmbkəçi siyasətinə qarşı xalq kütbbrinin nifrətinin nəticəsi idi. Gəncəlilər
1 04 il dəhşətlərini unuda bilmirdibr.
1 26 il iyulun 28-nə keçən gecə Gəncədə
iisyan başlandı və şəhərdəki rus hərbi
d -stəsi məhv edildi. Cavad xanın oğlu
l ğurlu xan Gəncəyə daxil oldu.
Lənkəran xanlığında yerləşən Xəzər
dv niz batalyonunun komandiri İlyuşinin
ö .başınalıqlarma cavab olaraq bir epdər
ovvəl İrana qaçmış M ir Həsən xanın
q yıtması ib Lənkəranda da ruslar əleyhınə üsyan baş verdi.
Bakı xanlığında da həyəcanlar başlamışdı. Lakin rus qoşunları möhkəm qa
la divarlarına arxalanaraq keçmiş Bakı
xanı Hüseynqulu xanm hücumlarını dəf
edə bildibr. Şəhərdə lıəyəcanlar yatırıldı.
Şamaxıda, Qubada, Şəkidə və digər
yerbrdə də üsyanlar baş verirdi. Rıısiyanın Əlahiddə Qafqaz korpusunun müharibədə iştirak etməsi xalq üsyanlarının

larm yürüşləri
Rııs işğalçılanna
qarşı xcılq çıxışlan
Türkmənçay müqaviləsinə əsasən
RXt siya-İra n sərh ədi

dı. General A.P.Yermolov üsyanların
qəbbəsinə şərait yaradırdı.
yatırılmasında fəal iştirak edirdi. Hərbi
Cənubi Qafqazdakı rus qoşunları ye
ni qüvvələr hesabına möhkəmbndirildi.
cəza dəstələri üsyanları qəddarlıqla yatırdılar.
A.P.Yermolovu Qafqazda İ.F.Paskeviç
əvəz etdi. Abbas Mirzə dağınıq rus qo1827 ilin əvvəlbrində İran qoşunları,
şunlarını məhv etmək əvəzinə, Şuşanın
Lənkəran xanlığı istisna olmaqla, Şimamühasirəsini davam etdirirdi. Fürsətdən
li Azərbaycan torpaqlarını tərk etdibr.
istifadə edən rus komandanlığı qüvvəb1827 il aprelin 20-də Xudafərin körpüsü
rini birbşdirərək strateji təşəbbüsü ələ
ruslarm əlinə keçdi. Rusların əsas qüvaldı və əks-hücuma keçdi.
vələri aprelin 23-də İrəvanı mühasirəyə
1826
il sentyabrın 3-də Şəmkir dö-aldı. İki aylıq uğursuz mühasirədən son
yüşü oldu. İran qoşunu məğlubiyyətə
ra ruslar zərbəni Naxçıvana yönəltdilər.
uğrayıb 2 min nəfərədək adam itirdi.
İyulun 26-da Naxçivan alındı. Rus
Rus qoşunu sentyabrın 4-də Gəncəni
qoşunu böyük strateji əhəmiyyəti olan
tutdu. Abbas Mirzə 48 günlük mühasiAbbasabad qalasına hiicum etdi. Abbas
rədən sonra Şuşanı tərk edərək Gəncəyə
Mirzə 16 minlik qoşunla bu qalanın köməyinə gəldi. Lakin iyulun 5-də qala
doğru hərəkət etdi. 1826 il sentyabrın
13-də Gəncə yaxınlığında Abbas Mirzətəslim oldu. Avqustun 13-də Alagöz
nin qüvvəbri ib rusların əsas qüvvəbri
dağının ətəklərində baş vermiş döyüşbrdə də rus qoşunu qalib gəldi. Sentyabrın
arasında böyük döyüş oldu. Rusların
qalib gəldiyi bu döyüş müharibənin ge- 20-də Sərdarabad təslim oldu və ayın
26-da yenidən İrəvan qalasmın mühasidişinə həlledici təsir göstərdi və bu
rəsi başladı.
döyüşdən sonra İran qoşunları özlərinə
gəb bilmədilər. Bu qəbbə AzərbaycanRus qoşunları Arazı keçərək Cənubi
dakı üsyançıların vəziyyətini ağırlaşdırAzərbaycana daxil oldular. Oktyabrin

ханство. Б., 2000; M u s t a f a z a d ə Т. Т. XVIII
2-də Mərəndi, oktyabrın 13-də Təbrizi
yüzillik
XIX yüzilliyin əvvəllərində Osmanlıaldılar. İran tərəfi sülh danışıqlarına
Azarbaycan münasibətləri. В., 2002; Б а б а е в
başladı. Lakin ilk danışıqlar nəticə ver- Э л ь г ю н . Из истории Гянджинского хан
mədi. Rus qoşunları hücum əməliyyat- ства. Б., 2003; М а м е д о в а Г. О походе В. Зу
larını davam etdirirdilər. 1828 ilin yan- бова в Азербайджан (1796 г.). Б., 2003.
varında Əhər, Urmiya, fevralın 8-də
Gövhər Məmmədova
Ərdəbil işğal olundu. Rus qoşunlarınm
İranın içərilərinə doğru irəlibməsi sülh
müqavibsinin bağlanmasını sürətləndirAzərbaycan
di. Fevralın 9-dan 10-na keçən gecə
19 əsrin 30-cu illərində Təbrizin yaxınlığındakı Türkmənçay
20 əsrin əvvəllərində
kəndində sülh müqavibsi bağlandı.
16
maddədən ibarət Türkmənçay mii- Şimali Azarbaycanda Rusiya imperiqavibsinin hazırlanmasında A.S. Qriboyasının müstəmləkəçilik siyasoti. Çar
yedov mühüm rol oynamışdı. ErməniləRusiyası 1828 il Türkmənçay müqavibrin köçürülməsinin təşəbbüsçüsü də о idi.
sindən sonra Şimali Azarbaycanda qəti
Gülüstan müqavibsinin əksər şərt- şəkildə möhkəmlənib burada mövcud
bri Türkmənçay müqaviləsində saxlaolan siyasi qurumların ləğvi prosesini
nıldı. Müqavib İrəvan və Naxçivan xan- başa çatdırdı. Sonuncu siyasi qurumun lıqlarının Rusiyaya keçdiyini təsdiq etdi,
İlisu sultanlığının varlığına 1844 ildə
sərhədbri müəyyənləşdirdi. İranın üzəri- Şeyx Şamilin silahdaşı və qohumu Daпэ 20 milyon gümüş manat məbbğində
niyal sultanm üsyanından sonra son
təzminat qoyuldu. Yalniz Rusiya Xəzər
qoyuldu. Onların əvəzində Azarbaycan
dənizində hərbi donanma saxlamaq
da komendantlar tərəfindən idarə olu
hüququ qazandı. Müqavibnin 15-ci nan əyalətlər sistemi, komendant üsulimaddəsinə görə İranda və Cənubi Azar
idarəsi yaradıldı. Əyalətbrin başında dubaycanda yaşayan ermənibrin rusların
ran komendantlar hərbi-idarə rəisbrinə,
işğal etdikbri Şimali Azarbaycan əra- onlar isə öz növbəsində Qafqazın baş rəizilərinə köçürülməsinə icazə verildi.
sinə tabe idibr. 19 əsrin 20-30-cu ilbrin
Beblikb, Azarbaycan Rusiya və
do müstəmləkə orqanlarinin həyata keİran arasında bölüşdürüldü: Şimal Ru- çirdiyi tədbirlərin əksəriyyətinin (ahali
siyanın, Cənub isə İranın əlinə keçdi.
nin müxtəlif təbəqələri arasındakı miinaŞimali Azərbaycanın Rusiyaya ilhasibətlər haqqında “ Qaydalar” və “ Niqı Rusiya-Osmanlı müharibəsi nəticə- zamnaməbr” , vaxtaşırı aparilan kameral
sində bağlanmış Ədirnə müqavibsi
və b. siyahıyaalmalar) başlıca məqsədi
(1829) ib də təsbit olundu.
müstəmləkə üsuli-idarəsini hər vasitə ilə
möhkəmbndirməkdən, hökumət xəzinəƏd.: А б д у л л а е в Г. Азербайджан в
sinin gəlirlərini mümkün qədər artırmaqXVIII веке и его взаимоотношения с Россией.
Б., 1965; М у с т а ф а е в Дж. Северные ханства
dan ibarət idi.

Gümüş qınlı
polad хэпсэг.
19 əsr.

Азербайджана и Россия. Б., 1989; Ə 1i у е v F.,
Ə l i y e v M. Naxçivan xanlığı. B., 1996; Ə l i y e v F., H ə s ə n o v İ. Irəvan xanlığı. B., 1997;
Azarbaycan tarixi. Ycddi cilddə. C. 3, B., 1999; C.
4, B., 2000; И с к е н д е р о в а М. Бакинское

1828 il martin 21-də Azarbaycanm
əzəli torpaqlan olan İrəvan və Naxçıvandan ibarət Erməni vilayəti yaradıldı.
1801 ildən işğal olunmuş Borçalı və

Sığnaq torpaqlan Tiflis quberniyasının,
1860 ildə isə Dərbənd şəhəri Dağıstan
vilayətinin tərkibinə qatılmaqla Azar
baycandan “ uzaqlaşdırıldı” .
Müstəmləkə zülmünün güclənməsi 19
əsrin 30-cu illərində güclü xalq çıxışlarma
gətirib çıxardı. 1830 ildə Car-Balakəndə,
1831 ildə Talışda, 1837 ildə Qubada,
1838 ildə Şəkidə, 1844 ildə İlisuda və s.
yerlərdə üsyanlar baş verdi. Bu iisyanlar
çar iisuli-idarəsi tərəfindən amansızcasına yatırıldı. Bununla yanaşı, həmin iis
yanlar komendant idarəçiliyinin səmərəsizliyini açıb göstərdi. Buna görə də Ca
nubi Qafqazm inzibati idarəçiliyində
dəyişiklikbr edildi: 1840 ilcb komendant
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Türkmənçay traktatı.
15-ci maddə
Şah həzrətləri öz dövlətinə sakitliyi
qaytarmaq və öz təbəələrindən hazırkı müqavilə ilə bu qədər xoşbəxtliklə başa çatmış müharibədə
törədilmiş bədbəxtlikləri daha da
artıra bilən hər şeyi kənar etmək ki
mi xeyirli, xilasedici niyyətlə hərəkət
edərək, Azərbaycan adlanan vilayətin bütün əhalisinə və məmurlarına
büsbütün və tam bağışlanma əta
edir. Hansı dərəcəyə məxsus olmasından asılı olmayaraq onlardan
heç kəs öz hərəkətinə və ya müharibə ərzində və ya rus ordusunun
adı çəkilən vilayəti müvəqqəti tutduğu zaman davranışına görə təqibə,
dini əqidəsinə görə təhqirə məruz
qalmamalıdır. Bundan başqa o,
məmur və sakinlərə bu gündən başlayaraq öz ailəsi ilə birlikdə İran
vilayətindən Rusiyaya sərbəst keçmək, hökumət və yerli rəisliyin heç
bir maneçiliyi olmadan onların satlıq
malına və ya əmlakına və əşyalarına hər hansı gömrük və vergi qoyulmadan daşınan mülkiyyətini
aparmaq və satmaq üçün bir il vaxt
verilir. Daşınmaz mülkə gəldikdə isə,
onun satılması və ya onun haqqinda
özxoşuna sərəncam üçün beş illik
müddət müəyyən edilir. Lakin bu
bağışlanma qeyd olunan bir illik
müddət başa çatanadək məhkəmə
cəzası düşən günah və ya cinayət
işləmiş adamlara şamil edilmir.
idarə sistemi ləğv olundu, əvəzində isə
1844 ildə Qafqaz canişinliyi yaradıldı. Şimali Azarbaycanda keçmiş əyalətlərin
yerində yaradılmış qəzalar, əsasən, Xəzər
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vilayətinin tərkibində birbşdirildi və
Gürciistan-İmeretiya quberniyasma qatıldı. 1846 ildə Xəzər vilayətinin yerində
Şamaxı quberniyası, 1849 ildə isə keçmiş
İrovan və Naxçivan xanlıqlarmm yerində
İrəvan quberniyası yaradıldı. Gəncə toraqları Gürcüstan-İmeretiya quberniya'iinın tərkibində qaldı. 1859 il zəlzələsinbn sonra quberniya mərkəzi Şamaxıdan
iakıya köçürüldii və o, Bakı quberniyası
dlanmağa başlandı. Quberniyanın təribinə Şuşa, Nuxa, Quba (bu qəza Dəroənd quberniyasının bğvindən sonra
Baki quberniyasma qatılmışdı), Şamaxı,
Bakı və Lənkəran qəzaları daxil idi. Son!alar bu quberniyanın tərkibində bir sıra
•iəyişikliklər edilməkb, yeni Cavad və
Göyçay qəzaları da yaradıldı. 1868 ildə
Bakı, İrəvan və Tiflis quberniyalanna
daxil edilmiş Azarbaycan torpaqlarmın
bir hissəsi hesabma Yelizavetpol quberniyası təşkil edildi.
Şimali Azarbaycana yiyələndikdən
sonra çarizm burada özünə möhkəm
sosial dayaq yaratmağa çalışırdı. İlk
dövrlərdə beb bir dayağı kənardan gətirilən ünsürbr hesabına yaratmağa, yerli

hakim təbəqəbrin bir hissəsinə etimadsızlıq göstərməyə, onların hüquqlarmı
pozmağa cəhdbr edildi. 19 əsrin 40-cı illərinin əvvəlbrində çar hökuməti 30-cu
V.Leqkobıtovun Şirvan əyaləti
haqqinda məlumatı
Şirvanda hakim olan türkmən dili
bütün Azarbaycanda yayılmışdır və
bizlərdə adət üzrə tatar dili adlandırılır; o, türk dili ilə о qədər yaxındır
ki, hər iki xalq bir-birini başa düşə
bilir. Bu dil Cənubi Qafqazda türki
adlanır.. .[О] ərəb və fars sözləri ilə
zənginləşmişdir, olduqca xoşagələn, avazlı (bir dil kimi) seçilir; və
əgər buraya onu öyrənməyin asan
olduğunu əlavə etsək, onun orada
Avropada fransız dili kimi geniş
işlənməsi təəccüblü görünməməlidir.
ilbrin xalq çıxışlarmda fəal iştirakına
görə yerli hakim təbəqəbri cəzalandırmağa çalışaraq, Qazax, Şəmşəddil və
Borçalı distansiyaları ağalannın və Xəzər
vilayətinin tiyuldar bəybrinin torpaq
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miilkbrini xəzinənin xeyrinə miisadirə et
mak cəhdi müqavimətlə rastlaşdı. Çarizm
yerli feodal silkbri ilə ittifaq xəttini seçməyə məcbur oldu. Hətta vaxtilə miixtəlif səbəbbr üzündən İrana qaçmış bəyxanların mülkbri və hüquqları onların
özbrinə qaytarıldı. 1846 il 6 dekabr ta
rixli reskript və 1847 il “ Kəndli əsasnamələri” çarizmin yerli hakim zümrə ib
sazişə girməsi dövrünün məntiqi yekunu oldu. Bu qanunlara əsasən tiyul torpaqları yenidən bəy və ağalarm tam
miilkiyyətinə verilirdi, kəndlilərin sahibkarlar qarşısında mükəlləfiyyətbri
qanunibşdirilirdi. Нэ1э əsrin ilk rübündə miixtəlif riitbəli çar məmurları (Yermolov, Starkov, Ponomaryov və b.) tərəfındən tərtib olunmuş “ əsasnamə” br
kimi, 1846 il qanunu və 1847 il “ Əsasnaməbr” i də torpaq və ağa-kəndli miinasibətbrinə əsaslı bir yenilik gətirmədi.
Qanunlarda nəzərdə tutulmuş cüzi dəyişiklikbr isə (məs., həddi-biiluğa çatmış
kişi cinsindən olan hər bir kəndlinin 5
desyatinlik pay torpağı ib təmin edil
mosi və s.) kağız üzərində qaldı.
Müharibəbr və xalq üsyanlan döv-

rünün başa çatması, nisbi sakitliyin yaranması iqtisadi durumun tədricən sabitbşməsinə, kənd təsərrüfatı, sənətkarlıq və ticarətin inkişafına şərait yaratdı. 1847 ildə Bibiheybətdə (Bakı yaxmlığmda) mexaniki üsulla dünyada
ilk neft quyusu qazıldı.
Şimali Azorbaycan 19 əsrin 2-ci yarısında. 19 əsrin 2-ci yarısında Şimali
Azərbaycanm sosial-iqtisadi həyatında
ciddi dəyişiklikbr baş verdi. Təhkimçilik hüququnun ləğvindən sonra Ru-

Neft buruğu. 19 əsrin sonu. Bakı.

siya imperiyasında başlayan sənaye
yüksəlişi ucqarların xammal mənbələrinə ehtiyac doğururdu. Azərbaycanm
metropoliya ilə iqtisadi əlaqələri sıxlaşır, ənənəvi təsərrüfat sahələri genişlənir, xammal istehsal edən yeni sənaye
sahələri meydana gəlirdi.
Kənddə isə yeni istehsal münasibətlərinin inkişafı daha ləng gedirdi. Rusiyada təhkimçilik hüququnu ləğv etməyə (1861) məcbur olan çarizm ucqarlarda kəndli islahatlarının keçirilməsini
bngidirdi. Şimali Azərbaycan kəndində
natural vergibrin bğvi, onların pul vergibri ib əvəzlənməsi ancaq 1852-57 ilbrdə reallaşdırıldı. Çar hökuməti pay
torpaqlarının sahibkarlardan satın
alınması üçün Azərbaycan kəndlibrinə
vəsait buraxmırdı və burada pay torpaqlarının satın alınması məcburi deyildi. Ümumiyyətlə, 1870 il 14 may
“ Əsasnamə” si Azərbaycanda feodalasılı münasibətbri əslində bğv etmədi.
Digər tərəfdən, 14 may “ Əsasnamə” si
Azərbaycanın kənd əhalisinin təxminən üçdə birini təşkil edən sahibkar

kəndlilərinə aid idi, xəzinə kəndlilərinə
şamil edilmirdi.
Bununla beb, 1870 il islahatı kənddə bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin
yayılması və inkişafı üçün əlverişli şərait yaradırdı: əmtəə-pul münasibətbri
genişbnir, əmtəə istehsalına keçən təsərrüfat sahəbrinin sayı getdikcə artırdı. Bıitün bunlar təbəqələşmə və qütbləşməni, torpaqdan məhrum olan
kəndlilərin sənaye mərkəzbrinə axışmasını sürətləndirirdi.
“Əlahəzrət buyruğu” (13 iyul
1830 i( qanunundan)
İranla və Osmanlı Portası ilə uğurla
bitmiş müharibələr münasibətilə
Gürcüstan, Cənubi Qafqaz diyarı və
Qafqaz vilayətinə bu gün Ali Senata
verdiyimiz fərmanda şərh edilmiş
xüsusi mərhəməti bəxş etməklə, biz
orada yaşayanlar [arasmda] Rusiya
hökumətinə kortəbii düşmənçilik
yoluna düşənlərə və ya başqalarına
uyaraq xəyanətdə əli olanlara da öz
diqqətimizi yetirib onların islah
olunacaqlarına ümid bəsləyərək və
gələcəkdə onları Rusiyanın sadiq
övladlarına çevirməyi arzulayaraq,
onları lütfən bağışlayıb əmr edirəm:
Xəyanət, eləcə də Rusiya hökumətinə qarşı bədxahlıq üstündə və
siyasi mülahizələrə görə bu ölkədən
Sibirə və ya başqa yerlərə məhkəməsiz sürgün edilənlərin hamısı
əvvəlki yaşayış yerlərinə qaytarılsınlar və Əlahəzrətin iltifatlı əfvi ilə
onların müsadirə edilmiş malikanələri indi olduqları vəziyyətdə, ötüb
keçən illər üçün heç bir əvəz ödənilmədən onlara qaytarılsın, onlara bu
malikanələrdən, keçmişdəki [qanuni] qayda əsasında, ancaq yerli
ölkənin ümumi idarəsinə zidd olan
hər cür siyasi idarəetmə hüquqları
çıxılmaqla istifadə etmək icazəsi
verilsin.
19 əsrin 2-ci yarısında, xüsusən son
otuz ilində ticarət əkinçiliyi geniş miqyas almış, bazar yönümlü pambıqçılıq,
tütünçülük, üzümçülük sahələri formalaşmış, bu sahələrdə xammalın ilkin
emalı müəssisələri - pambıqtəmizləmə
zavodları, tənbəki fabrikbri, şərab və
araq zavodları tikilmişdi. Neft Bakısı
ib yanaşı Gəncə, İrəvan, Şuşa, Naxçi
van, Şəki, Şamaxı, Dərbənd, Lənkəran
şəhərləri tədricən sənaye mərkəzlərinə

çevrilir, Kürdəmir, Hasıllı (indiki Cəlilabad), Ağdaş, Cavad və s. yerlərdə
ümumölkə əhəmiyyətli yarmarkalar fəaliyyət göstərirdi.
Cənubi Qafqaz dəmir yolunun Tiflis-Bakı xəttinin çəkilməsi (1883), daha
sonra Bakı-Petrovsk (Mahaçqala) xətti
(1900) vasitəsilə Rusiya dəmiryolları şəbəkəsinə qoşulması, çay və Xəzər dəniz
gəmiçiliyinin inkişafı Şimali Azorbayca
nm dünya iqtisadiyyatı sisteminə qoşulmasını sürətləndirdi.
80-ci ilbrin 2-ci yarısından Şimali
Azorbaycanda sənaye pambıqçılığı, biyan kökü istehsalı, üzümçülük, bağçılıq,
tütünçülük sahələri getdikcə daha çox
ümumimperiya sənayesinin tələbatına
uyğunlaşır, həmin sahələrdə əmtəə istehsalı getdikcə güclənirdi. Ölkənin
müxtəlif bölgəbri bu və ya digər kənd
təsərrüfatı istehsalı üzrə ixtisaslaşır
təkmilbşdirilmiş kənd təsərrüfatı alətbrinin tətbiqi genişbnirdi. Bunların təsiri
nəticəsində kənddə mürəkkəb, dərin so
sial proseslər gedir, qolçomaqlar v:

Neft fontanı. 1885 il. Balaxanı.

kənd muzdurları meydana çıxır, kəsbkarlıq, о cümbdən qeyri-əkinçi kəsbkarlığı gücbnirdi. Kənd burjuaziyası başlıca olaraq qolçomaqlardan, öz təsərrüfatlarım yeni üsulla qurmağa nail olmuş mülkədarlardan, varlı kəndlibrdən,
kənd muzdurlarınm əksəriyyəti isə cüzi
pay torpağı ib dolana bilməyib muzdlu
işə getməyə məcbur olan yoxsullardan
ibarət idi.
19 əsrin 2-ci yarısında kənddə feodal

qalıc iarının mövcudluğu (torpağın əksər ssəsinin xəzinənin və mülkədarların ındə saxlanılması, dövlətin və bəybri eyrinə mükəlbfıyyətlərin qalması
və
kapitalist istehsal münasibətbrinin kişafım bngidirdi. Keçmiş feodal
zül nə qolçomaq-yoxsul ziddiyyətləri
do və olunurdu.
ırizmin böyük cidd-cəhdb yürütdü) qaba müstəmləkəçilik siyasəti, xüsııs də keçmiş Car-Balakən bölgəsində üsəlman yengiloyları və b. zorla
xri ıılaşdırması 1863 ildə Zaqatalada
На Murtuzun başçılığı ib güclü antirib alq üsyanma səbəb oldu. Əsrin sonuııa yaxın kəndlibrin feodal, qolçomaq və milli zülmə qarşı hərəkatı getdikcə genişbnir, bəzi yerlərdə açıq silahlı şəkil alırdı. Bunun ən qabarıq ifadəsi
qaçaqçılıq hərəkatı idi. Qaçaq Nəbi,
Qaçaq Кэгэт, Dəli Əli, Qaçaq Süleyman, Qaçaq Yusif və b. xalq qisasçıları
uzun müddət ərzində Zəngəzur, Naxçi
van, Qazax, Gəncə və s. ərazilərdə çar
üsuli-idarəsinə, bəybrə, qolçomaqlara

həbri - misəritmə, pambıqtəmizləmə,
qarşı barışmaz mübarizə aparırdılar.
İslahatdan sonrakı dövrdə Azəripəksarıma və s. də sürətb inkişaf edir,
baycan sənayesində, xüsusən neft sənayeni sənaye mərkəzbri meydana çıxırdı.
Bakı nəinki Şimali Azərbaycanın, о
yesində güclü canlanma baş verdi. Neft
cümlədən də bütün Qafqazın ən iri səsənayesində bir sıra texniki yenilikbrin
tətbiqindən sonra başlanan bu can
naye mərkəzinə çevrilmişdi. 1897 ildə
lanma neftverən torpaqların hərrac yolu
Bakı quberniyası əhalisinin 20%-i (təqr.
ib xüsusi sahibkarlara verilməsindən
112 min nəfər) burada cəmbşmişdi.
(1872) sonra daha da sürətləndi. Yeni
1889-1902 illər ərzində təkcə gəlmələrin
zəngin neft mədənlərinin işə salınması,
hesabına bu şəhərin əhalisi 21,6 min nəfəhlə qüvvəsinin ucuzluğu, yeni texniki
fər artmışdı. Azərbaycanın digər şəhərüsul və digər vasitələr neft hasilatınm
ləri də sürətlə böyüyürdü. Bəzi şəhərlər
sürətli artımım təmin edir, yerli, Rusiya
üzrə əhalinin artımı 63-147% idi. Əsrin
sonuna yaxın Quba şəhərində 18 min,
və xarici kapitalı buraya cəlb edirdi.
Neft istehsalı ib məşğul olan fırmaların
Şamaxıda 23 min, Nuxada 26 min, Şusayı ilbəil artırdı. 19 əsrin 90-cı ilbrinin
şada 26 min, Yelizavetpolda 34 min
ortalarında Azorbaycan neft sənayesi
əhali yaşayırdı.
hasilat üzrə dünyada birinci yerə çıxİqtisadiyyat sahəsində baş verən mümışdı. Eyni zamanda Sabunçu, Suraxahüm prosesbr sosial həyatda əhəmiyyətnı və Bibiheybət kimi əsas neft rayonlali nəticəbrə gətirib çıxardı - burjuaziya
rının istismarı sahibkarlara böyük gəlir
və fəhb sinfı meydana çıxdı. Başlıca ola
əldə etməyə imkan yaradırdı.
raq neft sənayeçibrindən, digər fabrik və
19
əsrin son rübündə Azərbaycan iq-zavod sahibkarlarından ibarət olan
tisadiyyatmın başlıca sahəsinə çevrilmiş
Azərbaycan burjuaziyası ilk vaxtlardan
neft sənayesi ilə yanaşı digər istehsal sa- öz tərkibinə görə çoxmillətli idi.

xanlarmın tarixinə həsr olunmuş salnaməbri və s.
M.F.Axundzadəııin (Axıındov) təkсэ Azərbaycanın deyil, bütün Şərqin
ictimai fikir və mədəniyyət tarixinə
güclü təsiri olmıışdur.
Məhz bu dövrdə Hindistandan Sudana qədər neçə-neçə ölkə gəzmiş Hacı
Zeynalabdin Şirvani kimi coğrafıyaçı,
etnoqraf, tarixçi və şair yetişmiş, Tiflisdə Azərbaycan türkcəsində ilk qəzetbr
“ Tatar xəbərləri” (1832), “ Qafqazın
bu tərəfinin əxbarı” (1841-^6) qəzetləri
çap olunmağa, dünyəvi bilikbr yayılmağa başlamışdır.
1873 ildə Bakıda Azərbiivcan milli
teatrının, 1875 ildə H.Zərdabinin “ Əkin
çi” qəzeti ib Azərbaycan milli mətbuatının əsası qoyuldu. Bu dövrdə Seyid və
Cəlal Ünsizadə qardaşları tərəfındən T if
lisdə nəşr olunan “ Ziya” , “ Ziyayi-Qafqa
ziyyə” , “ Kəşkül” kimi türkdilli, Bakı sər
mayədarları tərəfındən buraxılan “ Kas
pi” , “ Bakinskiye izvestiya” , “ Bakıf'
“ Birjevıye vedomosti” və s. rusdilli qəzet
br Azərbaycanın sosial-iqtisadi və siyas
həyatmda gedən prosesbrin işıqlandırıl
masında, milli şüurun oyanmasında, mil
li özünüdərkin və milli birliyin güclənməsində böyük rol oynadılar.
ƏcL: С у м б а т з а д е А. С. Сельское хо
зяйство Азербайджана в XIX веке. Б., 1958;
lər, kəndlilər, sənətkarlar, ruhanilər,
у е п э o n u n . Промышленность Азербайджа
на в XIX в., Б., 1964; И с м а и л о в М. А
ziyalılar və b.) daxil idi.
19
əsrin 70-ci illərindən Azərbaycan-Капитализм в сельском хозяйстве Азер
байджана на исходе XIX
начале XX в. Б..
da sosial ziddiyyətlər kəskinləşdi. 1872
1964; İsm a y ı l o v М. Ə., t b r a h i m o v M. C.
ilin mayında Gədəbəy misəridənbrinin,
Azərbaycan neft sənayesinin inqilabaqədərki
1880-81 illərdə Bakı tənbəki fabriki fəh- tarixi. В., 1991; М у р а д а л и е в а Э. Б. Города
Северного Азербайджана во второй половине
bbrinin, habeb çəlbkçibrin ilk tətilləri
XIX в., Б., 1991; Azorbaycan tarixi. Yeddi cilddə.
baş verdi. 1891 ilin dekabrında Bakıda
С. 5, В., 2001.
başlanan fəhlə tətilində 5 minədək adam
Hacı Həsmov

Azərbaycan milli burjuaziyasının
bir çox nümayəndələri ölkə tarixində
mütərəqqi rol oynamışlar. Azərbaycan
mədəniyyəti, maarifı və iqtisadiyyatının
inkişafmda H.Z.Tağıyevin xüsusib böyük xidməti olmuşdur.
Fəhlə sinfınin formalaşmasının başlıca mənbələri Şimali Azərbaycan kəndi
və Cənubi Azərbaycandan, Şimali Qafqazdan, Volqaboyundan axıb gələn
iştirak edirdi. 90-cı illərdə dəfələrlə Bakının tənbəki fabriklərində, Nuxanın ipək
kəsbkarlar idi. Burjuaziya kimi, AzərŞimali Azərbaycan 20 əsrin əvvəlsənayesi müəssisələrində, Gədəbəy mis- lərində. 1900-03 ilbr dünya iqtisadi
baycan fəhlələri də çoxmilbtli idi. Bakı
əritmə zavodunda, Bankə vətəgələrində,
neft sənayesi, metal emalı, dağ-mədən,
böhram neft sənayesinin bütün sahələAbşeronun müxtəlif müəssisələrində və s.
yüngül və yeyinti sənayesi, gəmi təmiri
rində özünü büruzə verdi. Böhran neft
müəssisəbri, dəmir yolu fəhlələri onun
yerlərdə fəhlə çıxışları oldu.
sənayesindəki təmərküzləşmə prosesini
Bu dövrdə Azərbaycan mədəniyyəbaşlıca dəstələrini təşkil edirdi.
daha da gücbndirdi. Eyni zamanda
Azərbaycan qəzalarında yerləşən sə- tinin inkişafında yeni meyilbr özünü
maliyyə və texniki cəhətdən zəif olan
naye müəssisələrində və kənd təsərrüfa- göstərirdi. Azərbaycanlı alimbr M.C.
müəssisələr iflasa uğradı.
Topçubaşov və Mirzo Kazım Ьэу şərqtında da başlıca olaraq muzdlu этэк
Böhran illərində neft məhsullarının
hesabına dolananlar çox idi. 19 əsrin
şünaslıq sahəsindəki elmi işbri ib bütün
ixracı üçün lazım olan nəqliyyat vasitəbdünyada şöhrət tapmış, Rusiya şərq- rinin sahibbri də birbşməyə çalışırdılar.
sonuna yaxın Azərbaycan qəzalarında
şünaslığının banibri olmuşlar.
fəhblərin sayı yüz min nəfərə çatırdı.
Birinci dünya müharibəsi (1914-18)
19
əsrin 1-ci yarısında Azərbaycanərəfəsində neft daha çox əhəmiyyət kəsb
19
əsrin 2-ci yarısında Azərbaycan
tarixşünaslıq elmində böyük canlanma
cəmiyyətində baş vermiş dəyişiklikbr
etməyə başladı. Neftin qiyməti getdikcə
nəticəsində azərbaycanlılar milbt kimi
hiss olıınurdu: A.Bakıxanovım “ Gülüsartırdı. Neft fırmaları ib six əlaqədə
formalaşdı. Bu milbtin tərkibinə müx- tani-İrəm” i, Mirzə Adıgözəl bəyin, Mirolan çar hökuməti onların fəaliyyətini
təlif sosial təbəqələr (sənaye, ticarət və zə Camal Cavanşirin Qarabağ xanlığıməhdudlaşdırmaq üçün heç bir əməli
kənd burjuaziyası, mülkədarlar, fəhlə- nın tarixinə, Kərim ağa Fatehin Şəki
tədbir görmürdü.
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?Neft sənayesi ib yanaşı digər sənaye
sah 14İ də inkişaf edirdi. Bakıda 13 iri
та, ıqayırma zavodu fəaliyyət göstərirdi v : orada işləyən fəhbbrin sayı təqr.
14< 1850-уэ çatırdı.
Z.Tağıyevin yaratdığı kiçik neft firma: .ısrin sonuna doğru iri müəssisəyə
çev i. Şəmsi Əsədullayev 20 əsrin əvvəlbrı
öz müəssisələri əsasında səhmdar
сэп
əti yaratmışdı. 1913 ildə “ Ş.Əsədul' ev” cəmiyyəti Ramanada, Sabunçuı
Suraxanıda 37 qazıma buruğuna,
nefi lyırma və mexaniki zavodlara və s.
maUk idi. Murtuza Muxtarovun zavodlarmın illik istehsalı 2 mln. rubla çatırdı.
1901 10 ilbrdə Baki neft istehsalı rayonunda 60 azərbaycanlı sahibkar fəaliyyət
göstərirdi və onların sərəncamında 80 şirkət var idi. Bununla beb, 1913-14 illərdə
nefl istehsalı ib məşğul olan 165 neft firmasından 48-i, yəni 30%-i azərbaycanlı
sahibkarlara məxsus idi.
Neft sənayesindən əldə edibn vəsait
hesabına azərbaycanlı sahibkarlar yerli
istehsalın digər sahələrində də aparıcı

mövqe tuturdular. Bakıda H.Z.Tağıyevin bütün Rusiya imperiyasında эп iri
fabrikbrdən biri sayılan “ Lifli məmulatlar hazırlayan Qafqaz səhmdar cəmiyyəti” fəaliyyət göstərirdi. Metal emalı
sənayesində Azərbaycan kapitalı daha
sanballı təmsil olunmuşdu. Bakının
mexaniki zavodlarından birinin şərikli
sahibi H.Z.Tağıyev idi. Bu sahədə
M.Muxtarova, Cavanşirov qardaşlarına və başqalarına məxsus xeyli müəssisə
qazıma avadanlıqlarının təmiri üzrə ixtisaslaşmışdı. M .Muxtarovun Bakıda iki
mexaniki zavodu fəaliyyət göstərirdi və
onlardan эп böyüyü Sabunçu zavodu
idi. 1913 ildə mədənləri iri qazıma texnikası ib təmin edən daha bir mexaniki
zavod inşa edildi. Energetika sahəsində
Azərbaycan kapitalı H.Z.Tağıyevin iştirakı ib təmsil olunmuşdu. O, “ Elektriçeskaya sila” səhmdar cəmiyyətinin direktorlarından biri idi və Əhmədlidəki
iplik fabrikinin ehtiyaclarını ödəmək
üçün 1907 ildə həmin cəmiyyətlə müqavib bağlamışdı. Bundan əlavə, Bakı
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rayonunda Ş.Əsədullayev, H.B.Aşurov, T.B.Qulubəyov və başqalarına
məxsus 12 kiçik elektrik stansiyası inşa
edilmişdi.
Sənayenin sürətli inkişafı və onunla
əlaqədar əhali artımı tikinti işbrinin genişlənməsinə, tikinti materialları istehsalının inkişafına səbəb oldu. Əsrin əvvəlbrində Bakıda 500 fəhbsi olan 20
kərpic zavodu fəaliyyət göstərirdi. 1905
ildə Keşlədə işə salınan Qafqazda ilk sement zavodu sahibkar Həsənova məxsus idi.
Azərbaycan qəzalarında da sənayenin müxtəlif sahəbri inkişaf edirdi. 1906
ildə Gədəbəy mis mədənlərinin hasilatı
Rusiyada hasil olunan mis filizinin
1/4-ini, bir ildən sonra isə 1/3-ini təşkil
edirdi. Gədəbəy misəritmə zavodunu
Qalakəndb əlaqələndirən xüsusi dəmir
yol xətti çəkilmişdi.
Pambıqçılığın inkişafı ib əlaqədar
pambıq emalı sənayesi yaranmışdı. Əvvəlbr at gücü ib işləyən qurğular bir qədər sonra ağ neftb hərəkətə gətirilən

mühərriklərlə işləməyə başladı. 1911 il
da Azərbaycanda artıq 40 pambıq ema
il zavodu fəaliyyət göstərirdi. Əsas pambıqçılıq rayonları Cavad, Şamaxı, Göyçay, Şuşa, Yelizavetpol və Irəvan qəzaları idi. Orada cəmbşmiş zavodların əksəriyyəti 8-10 fəhbsi olan kiçik müəssisəbr idi. Bunlarla yanaşı. Petropavlovskda
(indiki Sabirabad), Hacıqabulda, Salyanda və s. yerbrdə fəaliyyət göstərən

Musa Nağıyev.

da yaxın duz yığılırdı. 1909 ildə isə duz
dəyirmam işə düşdü.
20 əsrin əvvəllərində Xəzər dənizində
gəmiçiliyin inkişafında azərbaycanlı sahibkarların rolu yüksək idi. 1906 ildə
gəmilərin 41%-i, yük dövriyyəsinin isə
41,7%-i onlara məxsus idi. Ən çox gəmiyə malik olan sahibkarlar arasında
Hüseynovlar, Dadaşovlar və Rəsulovların adlarmı çəkmək olar. H.Z.Tağıyev
də Xəzər dənizində ən çox gəmisi olan
sahibkarlardan biri sayılırdı. 1905 ildə
o, özünün “ Kaspi” gəmiçilik şirkətini
“ Kür-Kaspi səhmdar gəmiçilik cəmiyyəti” nə çevirdi. Xəzər buxar gəmiçiliyində
səhmdar cəmiyyətbrinin mövqeyi daha
güclü idi. Teploxodların 47%-i və onların daşıdıqları yükün 98%-i bunlara
məxsus idi. 1914 il ərəfəsində ən iri gəmiçilik müəssisələri “ Qafqaz və Merkuri” və “ Şərq” cəmiyyətləri idi. 1911 ildə
həmin şirkətbr H.Z.Tağıyevin “ KürKaspi səhmdar gəmiçilik cəmiyyəti” ni
satın aldılar. Xəzər dənizində эп iri li
man sayılan Bakı Rusiya və İranla iqti
sadi əlaqəbrin möhkəmlənməsində müstəsna əhəmiyyət kəsb edirdi.
Azorbaycanm Mərkəzi Rusiya ib
əlaqəbrində 1900 ildə istismara verilmiş
və Şimali Qafqazdan keçən dəmir yolu
böyük əhəmiyyətə malik idi. Azərbaycan dəmir yolunun uzunluğu 746 кт-э

Şəhər əhalisi çox sürətlə artırdı.
1897-1915 illərdə Bakı əhalisi, mədənzavod rayonları nəzərə alınmadan,
112,2 min nəfərdən 262,4 min nəfərə,
Gəncə əhalisi 33,6 min nəfərdən 59,7
min nəfərə qədər artmışdı. Bu dövrdə
Nuxa əhalisi 28,4 mindən 52,2 minə, Şuşa əhalisi 25,6 mindən 43,8 minə, Quba
əhalisi 17,4 mindən 26,9 minə, Şamaxı
əhalisi 23 mindən 27,3 minə, Lənkəran
əhalisi isə 10,6 mindən 17,8 minə
çatmışdı. 1915 ildə Naxçıvanın əhalisi 9
minə yaxın, Ordubadın əhalisi isə 6,5
min nəfər idi. Bebliklə, bu illərdə Azərbaycanm şəhər əhalisi 305 mindən 556
min nəfərədək artaraq təqribən iki dəfə
çoxalmışdı.
Bakı öz iqtisadi və ticari inkişafına
görə təkcə Cənubi Qafqazın deyil, Ru
siya imperiyasının da эп böyük şəhərlərindən biri idi. 1900-17 illərdə Bakıda 3
mindən çox bina inşa edilmişdi. Onların
əksəriyyəti milli sahibkarların vəsaitı
hesabına tikilmişdi.
Bakıdan sonra ikinci ticarət-sənaye
mərkəzi Gəncə şəhəri idi. 1914 ildə bura
da 8 pambıq email zavodu, 3 spirt və
konyak zavodu, 37 çaxır istehsalı müəssi
səsi, tütün fabriki, kərpic zavodu və 1500
ticarət müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi.
Şuşa Qafqazda эп böyük xalça istehsalı mərkəzi idi. Burada toxunan yiik-

zavodlar elektrik işığı və müxtəlif avadanlıqlarla təmin olunmuş iri kapitalist
müəssisələri idi.
20
əsrin əvvəllərində ipək emalı sənayesi yeni inkişaf mərhələsinə qədəm
qoydu. 1905 ildə Yelizavetpol quberniyasında 3 minə qədər fəhləsi olan 435
fabrik 1305 min rubl məbləğində məhsul
vermişdi. 1913 ildə fabrikbrin sayı 80-ə
enmiş, istehsal həcmi isə üç dəfə artaraq
5 mln. rubla çatmışdı. Bir çox kiçik
müəssisələr ya iflasa uğramış, ya da iri
sahibkarların ixtiyarına keçmişdi. İpəkçiliyin əsas mərkəzi olan Nuxa qəzasında 109 fabrikdən 45-i maşınlarla və buNobel qardaşlarının neftayırma zavodu. Bakı.
xar mühərrikləri ilə təmin olunmuşdu.
Şuşa qəzasında isə 21 fabrikdən yalnız
səkkeyfıyyətli xalçalar Rusiyanın bir
8-i beb növ texnikaya malik idi.
çatırdı. 1904 ildə Cənubi Qafqaz dəmir
Bakıda “ Artur Koppel” səhmdar cə- yolunun yük dövriyyəsi 19 əsrin sonlarıçox şəhərinə və xaricə ixrac olunurdu.
Şəhərdə 22 ipək emalı və ipəksarıyan
miyyətinin böyük su qurğusu işbyirdi.
na nisbətən iki dəfə artaraq 292,7 mln.
1907—08 ilbrdə burada “ Suraxanı-Kür”
puda çatmışdı, sərnişin daşınması isə 5 fabrik, 3 spirttəmizbyən və konyak za
səhmdar cəmiyyətinin mülkiyyəti olan
vodu var idi. 1913 ildə Şuşada 800 ticadəfə çoxalmışdı.
sutəmizləyici stansiya da fəaliyyət göstə20
əsrin əvvəlbrində Azərbaycan şə-rət-sənaye müəssisəsi mövcud idi.
rirdi. 1904 ildə yağ zavodu, əsrin ikinci
Nuxa şəhəri təkcə Azərbaycanın
hərbri sürətb inkişaf edirdi. Azərbaycaonilliyində isə konserv zavodu fəaliyyənın 10-dan artıq şəhəri, о cümbdən dün- deyil, bütün Qafqazın ipək istehsalında
əhəmiyyətli rol oynayırdı. 1914 ildə bu
tə başladı. Zığ, Masazır, Ceyranbatan
yanın neft mərkəzi olan Bakı mühüm
və s. şorsulu göllərdən hər il 400 min pu- ticarət-sənaye mərkəzinə çevrilmişdi.
rada 55 ipək emalı və ipəkəyirmə fabri-
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Tərtib edanı
İ.. .Süley mano v-2ö()5
ki, ipək istehsalı və barama ticarəti ib
məşğul olan 21 müəssisə, 3 tütün fabriki,
24 >n-dəri emalatxan^sı və s. var idi.
191 ildə Nuxa iş adamı Ə.Əhmədov şəhəı*
elektrik stansiyası tikdirmişdi.
191 Idə şəhərdə illik dövriyyə vəsaiti 3
ml)' rubldan çox olan 962 ticarət-səna\ ııüəssisəsi fəaliyyət göstərirdi.
əsrin əvvəlbrində Şamaxı şəhəri
kəı təsərrüfatı məhsullarının və kustaı ‘hsalı mallarınm mühüm mərkəzi
idi
aşqa qəzalardan gətirilən mallar
da uradan Bakıya, Cənubi Qafqazın
mü nlif şəhərbrinə, həmçinin Həştərxan ; aparılırdı. 1912 ildə Şamaxıda il
lik lövriyyəsi 1,2 mln. rubla bərabər
olaıı 227 ticarət və sənaye müəssisəsi
var idi.
Lənkəran balıq, taxıl, meşə materialları satışı və ixracı üzrə mühiim ticarət
mərkəzi idi. 19 əsrin sonunda burada
225 ticarət-sənaye müəssisəsi var idi,
1910 ildə isə onların sayı iki dəfə artaraq
460-a çatmışdı.
Quba şəhəri meyvəçilik, balıqçılıq və
xalçaçılıqla məşhur idi. 1910 ildə şəhər-
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muş bölgələr
Azərbaycanlılann kütləvi qırğına ən çox m ənız qaldığı yerlər
Ən iri silahlı toqquşma
yerləri

manı ilə şəhər dumasında müsəlman dedəki 329 ticarət müəssisəsinin illik dövputatların sayı 50% nəzərdə tutulsa da,
riyyəsi 1 mln. rubl idi. Həmin illərdə
Quba və Lənkəranda kiçik elektrik
əslində buna riayət olunmurdu. Yalnız
1905-07 ilbrin inqilabi hadisələrindən
stansiyaları da tikilmişdi.
Duz və spirt istehsalında Naxçivan
sonra Qafqaz canişini güzəştə getməli
mühüm əhəmiyyətə malik idi. Ordubad
oldu və 1907-11 illərdə keçirilən seçkibr
şəhəri əsrin əvvəlində də Azərbaycanın
nəticəsində Bakı şəhər duması deputatipək sənayesi mərkəzlərindən biri olaraq
larının 57,7%-ini azərbaycanlılar təşkil
qalırdı.
etdi. Bakı şəhər dumasınm ilk deputat20
əsrin əvvəllərində meydana çıxmış ları Həsən bəy Məlikov (Zərdabi),
şəhər tipli ticarət-sənaye mərkəzbri sıraİsmayıl bəy və İbrahim bəy Səfərəlisına Gədəbəy, Salyan, Ağdam, Bərdə və
yevlər, Əhməd bəy Ağayev, Əlimərdan
Göyçay da daxil idi. 20 min və daha çox
bəy Topçubaşov, Nəcəf bəy Vəzirov,
H.Z.Tağıyev, Ağa Axundov, Mirzə
əhalisi olan bu mərkəzlərdə kapital dövƏsədullayev, Əjdər bəy və İsa bəy Aşurriyyəsi böyük olan onlarla kiçik ticarət
bəyovlar, Ə.Aşurov, Məmmədrza Vəkimüəssisəbri yerbşirdi. Məs., Salyanda
bu müəssisələrin illik dövriyyəsi 1,5 mln.
lov, Məmmədhəsən Hacınski, İsrafil
rubla çatırdı.
Hacıyev olmuşlar.
Şəhərbrin özünüidarə orqanları
Bakıdan fərqli olaraq Gəncə şəhər
dumasında “ qlasnıların” əksəriyyətini
1892 ildə qəbul olunmuş “ Şəhər əsasnaazərbaycanlılar təşkil edirdi. Onlarin
məsi” nə uyğun işbyirdi. “ Əsasnaməarasında Həsən bəy Ağayev, Adil xan
nin” 44-cü maddəsində müsəlmanların
özünüidarə orqanlarmda iştirakı məh- Ziyadxanov, Nəsib bəy və Yusif bəy
Yusifbəylibr, Rəfıbəyov və Xasməmdudlaşdırılırdı. Azərbaycanın görkəmli
mədov qardaşları, Məmmədbağır Şeyxictimai xadimbrinin dəfələrb vəsatət
qaldırması nəticəsində çarın 1900 il fər- zamanlı və b. xüsusi seçilirdilər.

Şuşa özünüidarə orqanında Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Haşım bəy
Vəzirov, Əbdülkərim bəy Mehmandarov və b. fəaliyyət göstərirdilər. 1904-07
illərdə Cavad bəy Səfərəlibəyov Bakı şəhərinin başçısı seçilmişdi.

Şəmsi Əsədullayev.

Azarbaycanda baş vermiş sosial-iqti
sadi dəyişikliklər əhalinin sayınm və silk
tərkibinin dəyişməsində də öz əksini tapdı. 1913 ildə əhalinin sayının 2339,0 min
nəfərə çatması təbii amillərlə yanaşı
Rusiyanın mərkəzi quberniyalarından,
Qafqazın müxtəlif bölgələrindən və
Cənubi Azarbaycandan kəsbkarların,
köçkünbrin Azarbaycana gəlməsi və
həmçinin çarizmin köçürmə siyasəti ib
bağlı idi.
Sənayenin inkişafına baxmayaraq,
Azarbaycan əhalisinin 3/4-dən çoxunu
kənd əhalisi təşkil edirdi. Miixtəlif sənaye və kənd təsərrüfatı sahəbrinin inkişafı tədricən fəhlələrin də sayının artmasına səbəb olmuşdu.
Bakı ib yanaşı Azarbaycanm digər
şəhər və qəzalarında ticarət-sənaye sahibkarlarının mövqebri möhkəmbnirdi.
Onlarm arasında əsas yeri azərbaycanlılar tuturdu. Əvvəlbr üstünlük təşkil
edən ticarət kapitalı sahibbri 20 əsrin
əvvəllərindən öz sərmayəbrini sənaye,
nəqliyyat, tikinti işbrinə də yönəltməyə
başladılar. Milli sahibkarların эп nüfuzlu nümayəndəbri H.Z.Tağıyev,
M.Nağıyev, Ş.Əsədullayev, A.Quliyev
və b. idibr.

Azorbaycanin ictimai-siyasi həyatı.
20 əsrin əvvəlbrində baş vermiş iqtisadi

böhran bütün Rusiya imperiyasmı sarsıdan sosial münaqişələrə, fəhlələrin kütləvi çıxışlarına səbəb oldu. Nümayişlərin və tətillərin sayı о səviyyəyə çatmışdı
kı, 1902 ilin yanvarından Bakıda, 1903
ilin sentyabrından isə Gəncə, Şuşa və
Nuxada Rusiya imperiyasının “ Giicləndirilmiş miihafizə haqqında əsasnamə” si
tətbiq edilməyə başlandı. Bu əsasnaтэуэ görə “ ictimai qaydalara və asayişə
zidd olan yığıncaq və toplantıların iştirakçıları” 500 rubladək cərimələnə və ya
3 ay müddətinə həbs edib bibrdibr.
Lakin tətilbrin sayı azalmırdı və artıq
azorbaycanli fəhlələr də onların fəal iştirakçılarına çevrilmişdibr. Bunun bariz
nümunəsi 1903 il iyul və 1904 il dekabr
tətilləri oldu.
Fəhlə hərəkatına siyasi don geydirт э к məqsədilə RSDFP-nin (Rusiya
Sosial-Demokrat Fəhlə Partiyası) Mar
kazi Komitəsinin tapşırığı ib Bakıya
gəlmiş sosial-demokratlar hələ 1900 ildən burada mövcud olmuş 15 marksist
dərnəyi əsasında vahid təşkilat yaratmağa cəhd göstərdilər. 1901 ilin yazında
RSDFP-nin Bakı Komitəsi yaradıldı.
1903 ildə RSDFP-nin 2-ci qurultayında

rinə təsir göstərmək uğrunda mübarizə
aparan və müxtəlif dövrlərdə gah bolşevik, gah da menşevikbrin üstünliik təşkil
etdiyi yeni rəhbər orqanları yaradıldı.
Əsrin əvvəllərində Azarbaycan ziyalıları sıralarında özbrini miisəlman fəhləbri ib işə həsr etmiş şəxslər meydana çıxmağa başlamışdı. 1903 ildə Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə və onun həmfikirləri
“ Azarbaycanm gənc inqilabçıları dərnəyi” ni yaratmışdılar. 1904 ilin oktyabrından “ Hümmət” təşkilatı və eyniadlı
qəzet fəaliyyətə başladı. Təşl ilatm yaradılması təşəbbüsii bir qrup kzərbaycanlı
ziyalı-demokratlara məxsus idi. Onların
arasında M.Ə.Rəsulzadə, Məmmədəli
Rəsulzadə (Rosuloğlu), Sultanməcid
Əfəndiyev, Məşədi Əzizbəyov, İ.Aşur
bəyov, Qara bəy Qarabəyov, Məmməd
bağır Axundov, M.Hacmski, X.Hüsey
nov, M ir Həsən Mövsiimov və b. var idi
1905
il yanvarın 20-də “ Hümməf
qəzeti “zərərli istiqamətinə görə” bağ
landı. M.Ə.Rəsulzadənin sözlərinə gör:
bu, partiya orqanı olan ilk türk qəzet
idi. 1906-07 illərdə təşkilat Azərbaycar
və erməni dillərində “ Dəvət-Qoç” (“ Ça
ğırış” ) qəzetini, “ Təkamül” və “ Yoldaş’

Baki neft mədənləri.

sosial-demokratlar partiyasının bolşevik və menşeviklərə parçalanmasını şərtbndirən proqram qəbul olundu. Miinaqişənin başlanğıcında L.Krasinin rəhbərlik etdiyi Bakı Komitəsi bolşevikbrin tərəfıni tutdu. 1904 ilin yanvarında isə BKnın rəhbərliyi M.Mitrov başda olmaqla
menşevikbrin əlinə keçdi. Fəhb kiitbb-

qəzetlərini buraxırdı. Burada nəşr olu
nan məqalələrin böyük hissəsi xalqın
maariflənməsi, zəhmətkeşbrin ağır şəraiti və s. məsələlərə həsr olunmuşdu.
1907
ilin iyununda əksər üzvbrinin
faş olunması və həbs edilməsi naticasin
da təşkilat xeyli zəiflədi. Bu dövrdə
“ Hümmət” in şöbəbri Yelizavetpolda,

lərdə mədən və zavodlarm mühafızəsi ib
Şuşada, Naxçıvanda, Culfada fəaliyyət
bağlı tədbirlər işləyib hazırlayırdı. 1906
göstərirdi. Lakin 1905 ildə yaranmış
ilin dekabrında Bakı şəhəri və quberniTiflis şöbəsi həm üzvbrinin sayına, həm
də siyasi fəallığına görə onlarm arasında
yasında hərbi vəziyyət fövqəladə mühafımühiim yer tuturdu. 1905 ilin sonunda
zə vəziyyəti ib əvəz edildi, müvəqqəti
general-qubernatorluq isə bğv olundu.
Tiflis şöbəsi miistəqil partiyaya çevrildi.
Tiflis “ Hümmət” inin эп fəal iizvbri M ir
İnqilabi və milli-azadlıq hərəkatmın
Bağır M ir Heydərzadə, Qasım Camalyiiksəlişi dövründə Azarbaycan cəmiybəyov, Əşrəf Yüzbaşov, Əli Bayramov,
yətinin qabaqcıl nümayəndələri çar höH.A.Tağızadə, Q.Q.Novruzov, A .K .
kuməti qarşısında bəzi siyasi güzəştlər, о
Xanəhmədov olmuşlar.
cümlədən özünüidarə orqanlarında milli
1906
ildə isə Bakıda və Tiflisdə İran sahibkarların iştirakını təmin etmək və
xiisusib müsəlmanlarm hüquqlarını
inqilabçılarına yardım komitəbri yaraxristianların hüquqları ib bərabərbşdirdılmışdı. Bakı Komitəsinə M.Əzizbəyov, Tiflis komitəsinə isə N.Nərimanov
тэ к haqqmda vəsatət qaldırdılar. La
rəhbərlik edirdi.
kin Bakı şəhər dumasının bu vəsatəti
rədd edildi.
Inqilabi çıxışların gücbnməsi nəticə100-dən çox milbti öziində birbşdisind 1881 ildə bğv olunmuş Qafqaz
rən Rusiya imperiyası bütiin milli azlıqcan .şinliyi 1905 il fevralın 26-da bərpa
olü idu. 1905 il fevralın 15-də miivəqqəti
ların sıxışdırılmasım dövbt siyasətinə
çevirmişdi. Bu siyasət xüsusib miisəlBa' general-qubernatoru vəzifəsi təsis
man xalqlarına, о cümbdən azərbayedi . fevralm 18-dən isə Bakı şəhəri və
canlılara qarşı daha sərt aparılırdı. On
qu’ rniyasında hərbi vəziyyət tətbiq
larm nə ana dilində oxumaq, пэ hakioludu.
miyyət orqanlarında təmsil olunmaq, пэ
906 il 28 oktyabr tarixli fərmanla
də orduda xidmət etmək hüquqları var
Ba ; şəhərinin, neft-mədən və fabrik-zavo rayonlarmın idarəsi iiçün Bakı qraidi. M ilbtin taleyi ib bağlı miihiim тэsəbbrin həlli naminə Azarbaycanm gördc ıçälnikliyi təsis edildi. Neft sənaye

Neftayırma zavodu. Bakı.

sahibkarlarının təkidi ib həmin dövrdə
qradonaçalnikin yanmda neft işbri üzrə
inzibati idarə yaradıldı. Onun tərkibinə
bir sıra hökumət məmurları, şəhər duması və neft sənayeçiləri qurultayı şurasının niimayəndəbri daxil oldular. Bu
idarə neft sənayeçilərinin mənafeyini müdafıə edərək tətilbrin yatırılması, şəhər-

kəmli ictimai xadimləri fəal mübarizəyə
başladılar. Azərbaycanın əsrin əvvəlində formalaşmış intellektual elitası özündə həm zadəgan təbəqəsinin niimayəndəbrini, həm də digər təbəqələri təmsil
edən ziyalıları birbşdirirdi. Onların bir
hissəsi yaranmış vəziyyətdən çıxış yolunu maarifçilikdə görürdübrsə, digərbri

milli özünütəsdiqin daha fəal formalarının tərəfdarları idi. Beb formalardan bi
ri siyasi və ictimai təşkilatların yaradılması idi. Bu prosesə 1905 il 17 oktyabr
Manifesti təkan verdi. Azarbaycan tari
xindo ilk dəfə siyasi partiyalar və ictimai

Murtuza Muxtarov.

təşkilatlar yaranmağa, onlarla qəzet və
jurnal nəşr olunmağa başladı.
M ilbtin эп görkəmli nümayəndəbri
imperiyanın yiiksək vəzifəli şəxsbrinə
ünvaıılanmış petisiya (kollektiv yazılı
müraciət) kampaniyasına başladılar.
Ə.Topçubaşov tərəfındən tərtib edilmiş
petisiyalarda Azarbaycan ahalisinin taleyüklü problembri izah olunur, onun
dini, siyasi və miilki hüquqlarını rus
ahalisinin hüquqları ib bərabərbşdirт э к tələbi ön plana çəkilirdi. Bununla
yanaşı, Azarbaycanda zemstvo idarəbrinin təşkil olunması uğrunda da geniş
təbliğat kampaniyası aparılırdı.
Səybrinin bir nəticə vermədiyini goгэп Azarbaycanm liberal ziyalıları Ru
siya imperiyasının digər müsəlman əhalisi ib əlaqələr quraraq vahid partiya yaratmaq qərarına gəldibr. 1905 ilin avqustunda Nijni Novqorodda Rusiya
miisəlmanlarını birbşdirən “ İttifaqimüslimin” partiyası yaradıldı. Partiyanın qurultaylarında Ə.Topçubaşovun
yazdığı proqram və nizamnamə qəbul
edildi. “ İttifaqi-miislimin” in proqramının əksər bəndləri kadetbrin proqrami
ib üst-üstə düşürdü. Dövlət dumasına
seçkibrə də kadetbrb birlikdə getmək
qərara alınmışdı. Partiyanın Mərkəzi
Komitəsinə müsəlman ziyalılarından

İ.Qasprinski, Ə.Topçııbaşov, Rəşid İbrahimov, Yusif Akçura, Seyid Girey Alkin və başqalarından ibarət 15 nəfər iizv
seçilmişdi. Müsəlman Konstitusion Partiyası yarımleqal şəkildə fəaliyyət göstərirdi. Partiya liderlərinin əksəriyyəti

Hüseyn xan Naxçıvanski.

yıldı. 1905-06 ilbrin qışı, yayı və pa- manların maariflənməsi uğrunda mübarizə aparmağı özünün başlıca məqsədi
yızında Gəncə, Şuşa və bütün Qarabağ,
elan etmişdi. Bu məqsədləri həyata keNaxçivan və İrəvanda qanlı hadisələr
çirmək üçün iki əsas şərt - təhsil və qüvbaş verdi. Erməni daşnakların hərbi
birləşmələrinin xüsusib Qarabağda tö- və lazım idi. Partiyanın эп fəal şöbələrindən biri Şuşada fəaliyyət göstərirdi və
rətdiyi vəhşiliklər barədə hətta erməni
qəzetləri yazılar dərc etmişdibr. 1906 “ Qarabağ birlik məclisi” adlanırdı.
1908 ildən başlayaraq “ Difai” partiilin fevralında Qafqaz canişini Vorontsov-Daşkovun sədrliyi ib Tiflisdə er- yasına qarşı repressiyalar gücbndi.
Ə.Ağayev Türkiyəyə, N.Yusifbəyli Krıməni-müsəlman sülhməramlı komissiyama, Mirzə Məhəmməd Axundov Orta
sının iclasları başlandı, lakin bir neçə
Asiyaya getməyə məcbur oldular. “ Qaiclasdan sonra ermənilərin günahı
rabağ birlik məclisi” nin Yelizavetpol,
üzündən komissiyanın işi dayandırıldı.
Bərdə komitələrinin üzvbn kütbvi suKomissiyanın işində iştirak edən azərrətdə həbs edildibr. Bununla beb, parbaycanlı nümayəndəbr (Ə.Topçubaşov,
tiyanm passiv fəaliyyəti 1912 ib kimi
Ə.Ağayev, A.Ziyadxanov) daşnakların
davam etdi. “ D ifai” çibrin əksəriyyəti
hərbi drujinalarının buraxılması tələbi
ib çıxış etdibr, əks təqdirdə azərbay1911 ildə yaranmış “ Müsavat” partiyasının sıralarına daxil oldular.
canlıların da hərbi birləşmələrinin yara1907
ildə öz təsirini Qazax qəzasına
dılması məcburiyyətində qalacaqlarını
bəyan etdibr.
və Tiflis quberniyasının bəzi qəzalarına
1906
ilin avqustunda Şuşada Ə.Ağa-yayan “ Müdafıə” təşkilatı yarandı. Təşkilata İsmayıl xan Ziyadxanov rəhbərlik
yevin başçılığı ib “ D ifai” partiyası
yaradıldı. Mərkəzi komitəsi Bakıda yeredirdi. Partiyanın əsas məqsədi azərbaycanlılar içərisində ictimai təşkilatların
ləşən partiya, əsasən, Qarabağda fəaliyyaradılması, onların maarifləndirilməsiyət göstərirdi. Partiyanın yaranmasının
nə və mədəni inkişafına qayğı göstərmək
əsas səbəbi 1905-06 illərdə çarizmin və
idi. Təşkilat 1908 ildə polis orqanları təerməni daşnaklarının azərbaycanlılara
rəfındən dağıdıldı.
qarşı törətdiyi qırğınlar idi. Döyüşkən
Azərbaycanda milli hərəkatın lideri
təşkilat kimi yaranmasma, erməni və

Dumaya seçildikdən sonra fəaliyyətlərində “ İttifaqi-müslimin” in proqram və
qərarlarını rəhbər tııturdular.
Oktyabr manifestindən sonra Bakıda rəsmi olaraq kadetlər və oktyabristlər partiyalarının şöbəbri təsis olundu.
Azərbaycan liberal hərəkatının görkəmli xadimləri və milli kapital nümayəndələri Ə.Topçubaşov, İsa Ьэу Hacınski,
Kamil Ьэу Səfərəliyev, İ.Hacıyev və b.
kadetlərin Bakı bürosuna üzv seçildilər.
Azərbaycanda siyasi səhnəyə milli
ideologiyanın əsaslarını qoyan partiyalar çıxdı. Onlardan biri 1905 ildə Gəncədə yaranmış türk sosial-federalist “ Qeyrət” təşkilatı idi. Təşkilatın proqramında müsəlman əhalisinə muxtariyyət verilməkb yanaşı Qafqazın Rusiyadan ayrılması da tələb edilirdi. Partiyaya məşhur ictimai xadimbr Ə.Rəfiboyli, N.Yusifbəyli, Ə.Xasməmmədov başçılıq edir
dibr. Təşkilat təxm. 3 il fəaliyyət göstərdi və 1917 il fevral inqilabından sonra
rus rəhbər orqanlarının nümayəndələriAzərbaycanın ictimai həyatında böyük
пэ qarşı bir sıra qəti tədbirlər keçirməsirol oynayan “ Türk Ədəmi-Mərkəziyyət
пэ baxmayaraq, “ Difai” partiyası təkcə
partiyası” adı altında yenidən bərpa
hərbi məqsədlər güdmürdü. Bu, partiya
olundu.
1905
il fevralın 6-dan Bakıda başla-proqramında da öz əksini tapmışdı. Par
tiya Azərbaycan xalqını erməni qırğınyan qırğınlar bir müddətdən sonra
Azərbaycanın başqa qəzalarına da ya- larından xilas etməyi, həm də müsəl-

1911 ildə əsası qoyulmuş “ Müsəlman
Demokratik Müsavat partiyası” oldu.
Partiyanm özəyini keçmiş “ hümmət” çilər Abbasqulu Kazımzadə, Tağı Nağıoğlu və M.Ə.Rəsuloğlu yaratmışdılar.
1913 ildə Romanovlar sülabsinin
300 illiyi münasibətib elan edilmiş am-

berniyasından sahibkar Məmmədtağı
nistiyadan sonra İstanbuldan Bakıya
Dumadakı fəaliyyət və 1906-12 illərƏliyev, məktəb müəllimi və tərcüməçi
qayıdan M.Ə.Rəsulzadə həmin vaxtdan
də bu qanunverici orqana keçiribn seçƏsədulla bay Muradxanov, Yelizavet
etibarən “ Müsavat” partiyasının lideri
kibr Azərbaycanm siyasi həyatında böoldu. Çar məxfi xidmətinin təqibləri
pol quberniyasından məşhur dramayük canlanmaya səbəb olmaqla yanaşı
nəticəsində fəaliyyətini müvəqqəti daturq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və
onların dövbt quruculuğu təcrübəsinə
yiyəbnməsində mühüm rol oynadı.
yandıran partiya yalnız 1917 ildə RusiTiflis dairə məhkəməsi prokurorunun
yada çarizmin süqutundan sonra öz
fəaliyyətini bərpa edə bildi.
1915 ildə M.Ə.Rəsulzadə “ Açıq söz”
qəzetinin nəşrinə başladı. “ Gündəlik
türk qəzeti” adlandırılan bu nəşrin səhifəbrində ilk dəfə olaraq həm ümumrusiya müsəlmanlarının, həm də azərbaycanlıların milli, mədəniyyət və maarifçilik problembri işıqlandırılırdı.
20
əsrin əvvəlbri Azərbaycan mətbuatmın çiçəkbnmə dövrü idi. Sərt senzura təqibbri Azorbaycamn görkəmli ziyall 11rı Əhməd Ьэу Ağayev, Ə li Ьэу
Hü ynzadə, Əlimərdan Ьэу Topçubaşov, l ləsən bəy Vəzirov, Hüseyn Minasa7
Eynalı Sultanov, Ceyhun Ьэу
Нас '«əyli, Nəriman Nərimanov və başBakı limanı. 1862 il.
qal; nna vaxtaşırı açılıb-bağlanan qəzet
və ırnalların səhifələrində Azərbayca1905
il dekabrın 11-də Rusiyanınköməkçisi, iri torpaq sahibi İsmayıl xan
nın ctimai-siyasi və mədəni həyatınm
Dövlət dumasına seçkibr haqqında fərZiyadxanov seçildilər. 1906 ilin iyununmü kkəb məsəbbrinə öz münasibətlərin uldirməyə mane ola bilmədi. Onlada Azərbaycan deputatları Dumada эп
man imzalandi. Qafqaz canişininin
rın kir və mülahizələri ictimai fıkrin və
“ əhalini sakitbşdirmək” bəhanəsi ilə
müxalif mövqedə duran və Xalq azadlıq
mil
özünüdərkin formalaşmasında
seçkibri ləngitməsinə baxmayaraq,
partiyasını (kadetləri) dəstəkləyən
Müsəlman parlament fraksiyasına daxil
oldular. Fraksiyanm sədri Ə.Topçubaşov seçildi. Topçubaşovun “ Müsəlman
parlament fraksiyası” məqaləsində yazdığı kimi, fraksiyada təmsil olunmuş
deputatlar “ konstitusiya prinsipbrinə
əsaslanaraq vilayətbrdə torpaqların
millibşdirilməsi, dini məsələlərdə tam
muxtarivyət, bütün imperiya məkanında özünü idarə edən kiçik vahidbrin
(zemstvo) və vilayət məclislərinin təsis
edilməsi ib yerlərdə geniş muxtar idarəçilik prinsipini irəli sürürdü” . Birinci
Duma 72 gün fəaliyyət göstərdi. Kadetlərin о vaxta qədər görünməmiş cəsarətli çıxışları çar hökümətini Dumanı buraxmağa vadar etdi və bir müddət sonra
yeni seçkibrin vaxtı təyin olundu.
Ə.Topçubaşov və İ.Ziyadxanov Dumanm buraxılmasına etiraz əlaməti olaraq
bütün Rusiya xalqlarını buna müqaviBakı 20 əsrin əvvəllərində.
mət göstərməyə səsbyən məşhur Vıborq
çağırışım imzaladıqları üçün üç aylıq
böyük rol oynadı. M ilbtin bir çox prob
1906 il aprelin 27-də Dövbt duması
həbs cəzasma məhkum edildibr və gəlembri içərisində müsəlmanların siyasi
artıq işə başladıqdan sonra, may ayında
bcəkdə seçkibrdə iştirak etmək hüququndan məhrum oldular.
hüquqlardan məhrum olması məsəbsi
Bakı və Yelizavetpol quberniyalarında
seçkibr keçirildi. Hər quberniyaya üç,
Rusiya tarixində ilk dəfə olaraq Azərİkinci Dövbt dumasında Azərbaycanı Bakı quberniyasından H.Z.Tağıyevin
Bakı şəhərinə isə xiisusi olaraq bir yer
baycam imperiyaııın ali nümayəndəli
oğlu İsmayıl Ьэу Tağıyev, Bakıda ilk
ayrılmışdı. Bu yerə görkəmli ictimai
orqanmda - Dövbt dumasında təmsil
xadim Ə.Topçubaşov seçildi. Bakı qurus-tatar məktəbinin direktorıı Mustafa
edən deputatlar tərəfindən səsləndirildi.

Mahmudov, “ Kaspi-Qara doniz comiyyəti” nin mexaniki Zeynal Zeynalov, Ye
lizavetpol quberniyasından kollej asessoru, Yekaterinodar dairo mohkomosi
prokurorunun kömokçisi Fətəli xan
Xoyski, kollej asessoru, prokuror kömokçisi Xolil Ьэу Xasməmmədov, İrovan quberniyasından məşhur publisist,
“ Şorqi-Rus” qozetinin baş redaktoru
Mohommod ağa Şahtaxtinski tomsil
edirdilər. Z.Zeynalovdan başqa (o,
“ trudoviklor” fraksiyasının üzvü oldu)
azorbaycanli deputatların hamısı Dumanın miisolman fraksiyasına, F.Xoyski vo X.Xasməmmədov iso onun bürosuna daxil oldular. Miisolman fraksiyası
эп aktual mosələlərdə kadetbrb birlikdə
çıxış edirdi. Bundan olavo, fraksiya öz
proqramım tərtib etmiş və kitabça şəklindo çap etdirmişdi. Fraksiya Rusiyanın biitiin müsəlman votondaşlarını imperiyanın idaroçilik quruluşunu doyişdirmoyo soy göstormoyə çağırırdı. Konstitusiyalı parlament monarxiyası məqbul dövbt forması hesab olunurdu.
Daha radikal olan İkinci Duma 1907
il iyunun 3-do çar tərəfındən buraxıldı.
Homin gün yeni seçki qanunu dorc olun
du. Qanuna osason hom müxalifot partiyalarının, həm do milli azlıqların Dumada tomsil olunmaları xeyli məhdudlaşdırıldı. Bütün Qafqazdan Dumaya
ovvolki 29 deputat ovozino cəmi 10 deputat seçib bibrdi. Bakı, Yelizavetpol,
İrovan quberniyaları, Dağıstan vilayoti
vo Zaqatala dairosi birlikdə 4 nümayəndə (onlardan birinin milliyyətcə rus ol
masi şərti ib) göndərmək hüququna ma
lik idibr. Azorbaycanlilar üçün cəmisi
bir yer ayrılmışdı. 1907 ilin oktyabrında keçiribn seçkibrin noticosindo
Üçüncü Dumaya üç quberniyanın azorbaycanlı ohalisindon X.Xasmommodov
seçildi. O, Dumada Rusiya müsolmanlarının hüquqlarının эп fəal müdafiəçisi kimi tanınmışdı. 1912 ildo Dördüncü
Dumaya seçkibr elan olundu. İlk dəfə
olaraq Bakı sosial-demokratlarından
menşevik M.İ.Skobelev Dumaya depu
tat seçildi. Baki, Yelizavetpol və İrəvan
quberniyalarından seçibn 27 yaşlı,
mütərəqqi fikirli hüquqşünas Məmmodyusif Coforov çıxışlarında Azar
baycan ziyalılarının irəli sürdükbri tobbbri müdafiə edirdi.
Azərbaycanı tomsil edən deputatlar
Ə.Topçubaşov, İ.Ziyadxanov, F.Xoyski,
M.Şahtaxtinski,
X.Xasmommodov,
M.Coforov öz çıxışlarında ildən-ilə daha
cəsarətli vo radikal tələbbr irəli sürür vo

tok azarbaycanhlarm deyil, bütün müsolmanların söz azadlığı, özünüidaro orqanlarının yaradılması və çar monarxiyası çərçivəsində mümkün olan liberal
islahatlar tələblərini səsləndirirdilər.
Şimali Azorbaycan Birinci dünya
ınüharibosi dövründo. 1914 il oktyabrın
31-do Osmanlı dövlətinin mühariboyə
qoşulması Almaniyanın monafeyino cavab verirdi. Rus ordusunun xeyli qüvvosinin Qafqaz cəbhəsinə colb olunması
almanların Avropa cobhələrindəki horokətini asanlaşdırırdı. Osmanlılar эп iri
horbi qüvvələrini Qafqaz cəbhəsində
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə.
"Hümmətür-rical təqləül-cibal"
("Hümmət" qəzeti № 3, 1905)
Bir neçə şəxsin arasında ittihad
həmfikirlilik, həmməsləklilik ilə olur.
Və illa ila yovmilqiyamə nifaq üzrə
baqi qalacaqlar. Məsələn, biz cavanların biri millətpərəst, о biri demokrat, üçüncüsü ətiqpərəst, dördüncüsü cədidpərəst olub da, bu
cür dəstə-dəstə olmaqda, hərəmiz
özünə məxsus bir yol götürüb,
müəyyən bir məslək ilə getməkdən
hamımız tək-tək tələf olluq. Və heç
birimizin əli öz muradına çatmaz.
Hərəmiz bir küncdə bir xüsusi cəmiyyət qayırıb da müxtəlif yollar ilə
getməkdənsə birləşməli, öz fikir və
fellərimizdən bir-birimizi hali etməliyiz. Millətpərəstlik bizə yararsa,
hamımız millətpərəst, demokratlıq
.yararsa, hamımız demokrat və qeyri
bir yarar məslək üzrə olub, müttəhidül-qövl vəl fel iş görək.
yerbşdirmişdi. Noyabrın ovvolbrindo 3
tiirk ordusu Ərzurum-Sarıqamış istiqamətində hücuma keçorok Acarıstanm
Batum vilayətinədək irolilodi.
Conubi Qafqazın cobhoyam bölgəyə
çevrilmosi Azorbaycanin siyasi voziyyotinə və iqtisadi həyatına xeyli zərər vururdu. Osmanlı dövbtinin ermənibr yaşayan vilayotlərindəki horbi əməliyyatlar
noticosindo minbrb ermoni rusların himayosi altında İrovan, Yelizavetpol və
Bakı quberniyaları orazilərinə köçürüldü.
Azarbaycanm, demək olar ki, bütün
siyasi xadimbri və partiyaları müharibodə Rusiya hökumətini dəstəkbyirdilər.
Müsəlmanların orduya çağırılmamasına
baxmayaraq bir çox azərbaycanlı, asa
san, yiiksok tobəqənin nümayəndəbri

könüllü surotdo hərbi xidmoto gedirdibr.
Məşhur generallar Sonıod Ьэу Mehmandarov, Əlağa Şıxlinski, Hüseyn xan Naxçıvanski cobhodo yüksok sərkərdəlik moharoti nümayiş etdirirdibr. Azərbaycanlı
zabitbr - polkovnik Talıb Vəkilov, rotmistr Teymur Novruzov, kapitan Torlan
Əliyarboyov döyüşbrdə göstordiklori
igidliyə göro “ Georgi xaçı” ordeni ib toltif edilmişdibr.
1916
ilin sonu - 1917 ilin owəlində
Rusiya inqilabi böhran voziyyotində yaşayırdı. Uğursuz müharibodən yorulmuş
əhali vo bolşevik təbliğatına uymuş əsgorlor kütbvi etiraz aksiyalainna başladılar. Bu çıxışlar bütün Rusiyanı, о ciimlo
don Azorbaycanı bürümüşdü. 1917 il fevralın 27-dən 28-пэ keçən gecə fəhləbrin
və 67 minlik Petroqrad qamizonunun
nümayişi inqilabın qəbbəsi ib nəticəbndi. Dövlət duması hökumətin funksiyalarını öz üzərinə götürdü. 1917 il martin 2də isə II Nikolay taxt-tacdan imtina etməsi haqqinda manifesti imzaladı.
Əd.: И б р а г и м о в М. Д ж. Нефтяная про
мышленность Азербайджана в период импе
риализма. Б., 1984; С е и д з а д е Д . Б. Азербай
джанские депутаты в Государственной Думе
России. Б., 1991; Б а г и р о в а И. С. Политичес
кие партии и организации Азербайджана в на
чале XX века. Б., 1997; S e y i d z a d ə D. Azar
baycan XX əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan
yollar. B., 1998; Azarbaycan tarixi. Yeddi cilddə. C.
5, B.,2001.
İradə Bağırova, Dilara Seyidzadə

Conubi Azorbaycan 19 osrin 30-50-ci
illorindo. Sosial-iqtisadi vəziyyət. Əhalinin əsas məşğuliyyəti kənd təsərrüfatı əkinçilik və maldarliq idi. Təkcə kənd
əhalisi deyil, şəhər ohalisinin do bir his
sosi okinçilik, bağçılıq, bostançılıq vo s.
ilo moşğul olurdu. Domyo torpaqlarda
vo qismon do siini suvarma osasmda
buğda, arpa, çoltik vo başqa donli bitkilorlo yanaşı, texniki bitkibr, о ciimlodon
pambiq, tütün okilirdi. Barama becorilir
vo miixtolif meyvolor yetişdirilirdi. Azor
baycanin Xoy mahalinda becorilon
pambiq keyfıyyotino göro bütün iranda
on yaxşı pambiq növü hesab edilirdi. Co
nubi Azorbaycan İranda taxılçılıq vo
meyvoçilik regionlarmdan biri idi vo
oyalətdon taxılla yanaşı, quru meyvo do
ixrac edilirdi. Boyaqçılıqda qızılboya,
indiqo vo s. miixtolif boyaq maddolorindon istifado edilirdi. Əldo edilon kiilli
miqdarda yun, gön-dori ölkodo keço, yohor hazırlanmasında, nofıs xalçalar, şal
vo s. istehsalında işbnirdi.
Şohərlərin sosial-iqtisadi hoyatinda

miihiim rol oynayan sonotkarlar ölkodo
istehlak edilon osas sonaye mallarmin
başlıca istehsalçıları idibr. Miiharibodon sonra yaranmış nisbi sakitlik sonotkarliqda miioyyon canlanma yaratmışdı.
Lakin ölkəyə Avropadan sonaye mallan
axını sənətkarlığın on mühüm sahosi
olan toxuculuğa zorbo vururdu. Tobriz
vo digor şəhorbrdə istehsal olunmuş
parçalar ononovi Conubi Qafqaz, о
ciimlodon Şimali Azorbaycan bazanni
hob itirmomişdi vo buna göro öz istehsal
gücünü müoyyon dorocodo qoruyub saxlaya bilmişdi. Şohorlərdə ayrı-ayrı xirda
istehsal sahəbrini birloşdiron sex toşkilatlan foaliyyot göstorirdi. Ölkodo muzdlu omokdon istifado olunan manufaktura ipli miiossisolor do inkişaf edirdi.
Pambiq, ipok, yun parça istehsal edon
on. lovi sonot saholorindo tonozzül müşahid - olunur, xalçaçılıq kimi mühüm vo
geı . yayılmış sahodo iso yeni kapitalist
istr .sal üsulu inkişafa başlayırdı. Lakin
biiı
bu dəyişikliklor çox mürokkob vo
zid yyotli bir şoraitdo gedirdi. Tobriz,
Ə) >bil, Marağa, Urmiya, Zoncan şohoi ərinin mohsullan hom daxili, hom do
xaı Si bazarlara çıxarılırdı.
alçaları, ipoyi vo pambiq-kotan
pav.aları ilo moşhur olan Tobrizin tica
rot ohomiyyoti böyük idi. Ticarot yollari
qov ağında yerloşon Tobriz İranm on
böyük ticarot morkozlorindon biri idi.
Horbi omoliyyatlar dayandırıldıqdan
sonra Rusiya ib ticarot olaqolorinin inkişafında Conubi Azorbaycanin rolu
dana da artdı. Bu dövrdo İranın Rusiya,
Tiii iyo vo Qorbi Avropa ölkolori ib ticai lindo Tobrizin xüsusi çokisi yiiksok
idi Əcnobi soyyahın yazdığına göro,
“ A ropa ilo ticarotdo İranın baş’şohori,
şii' riosiz, Tobriz” idi.
iazarlar daxili vo xarici ticarotdo
m> am rol oynayırdı. Miyano öz xalçala Marağa vo Urmiya tütünü vo kişmişi. ' oy geyim mallan ilo moşhur idi. Conu
Azorbaycandan İranın ayn-ayn
ye iorino taxil vo digor kond tosorriifati
mohsullan aparılırdı.
Avropa şirkotlori Tobrizdo öz ticarot
mərkozlorini açmışdılar. 40-cı illordo
Tobrizo gotirilon malların yarıdan çoxu
xarici kapital niimayondolorino moxsus
idi. Lakin ixracatda üstünlük hololik
yerli tacirbrin olindo idi. 1833-51 illordo
Tobrizdon göndorilən mallarm yariya
qodori Rusiyaya ixrac edilmişdi. Bu
mallarm miihiim hissosini sonotkarhq
mohsullan toşkil edirdi vo onlarm okso
riyyoti Şimali Azorbaycanda satılırdı.

Şimali Azorbaycandan iso buraya zoforan, ağ neft, ipok, az miqdarda mis vo s.
göndorilirdi.
İctim ai-siyasi quruluş. Azorbaycan
babibr hərəkatının morkozi kim i. 19 os

rin ortalannda Conubi Azorbaycanin
feodal miinasibotlorindo ciddi doyişiklik
baş vermomişdi. Ölko ohalisinin osas his
sosi kondlilordon ibarot idi. Şohərlərdə
yaşayan ohalinin böyük bir qismi kond
tosorriifatmin miixtolif saholori ilo, xüsusilo bağçılıq vo bostançılıqla moşğul olur
du, qalan hissosi iso tacirlordon, sonotkarlardan vo digor ziimrolordon ibarot idi.

ğışlayırdı. Biitiin tayfanm istifadosino
verilon bu torpaqlar ilati (elat torpağı)
adlanırdı. Homin torpaqlar elatm iizvlori arasmda bölünmoli olsa da, oslindo
tayfa başçısınm vo onun yaxınlarının ixtiyarında qalirdi. 19 osrin ortalarma
doğru miilk torpaq sahosi getdikco genişlonirdi. Torpaqlann bir qismi dini
qurumlara (moscid, moqboro, modroso
vo s.) moxsus voqf adlanan torpaqlardan ibarot idi. Ərdobildo Şeyx Sofi moscidino vo moqborosino moxsus torpaqlar
Conubi Azorbaycanda on böyiik voqf
torpaqlan sayılırdı. Voqflori idaro edon

Torpaq iizorindo miilkiyyot formasi,
ruhanibr bu torpaqlann osas golirini
demok olar ki, ovvolki kimi qalırdı.
monimsoyir vo bu yolla kiilli miqdarda
Kondlorin vo torpaqlann böyiik okso
sorvot toplayirdilar. Onlar iri osilzadoriyyoti dövbtin ixtiyannda idi.
lorlo yanaşı, feodallarm çox giiclii vo im19
osrin ortalannda Conubi Azortiyazli hissosini toşkil edirdilor. Conubi
baycanda tiyul torpaqlan, bir qayda
Azorbaycan kondlilorinin cüzi hissosinin
olaraq, hor hansı mülki vo ya horbi xid- xirdamalik adlanan xiisusi torpaqlan
mot miiqabilindo verilirdi, tiyul sahibi
var idi. Beb miilkiyyot növü daha çox
homin torpaq sahosini başqasına sata vo
Urmiya oyalotindo yayılmışdı.
ya bağışlaya bilmozdi.
Kondlilorin oksoriyyotinin torpağı
Şah oturaq vo yarımköçori hoyat sii- yox idi. Əkin yerlorindon paydarhq icarosi osasmda istifado edilirdi. Kondlilor
ron ayn-ayn tayfalara dövlot qarşısında
ata-babadan okib becordiklori torpaqlar
horbi xidmoto göro torpaq saholori ba-

üzərində sahiblik hüququna malik idi
br. 1843 il qanunu da bunu təsdiq edir
di. Yarımköçəri həyat sürən maldar
kəndlibr isə, əsasən, tayfa başçılarının
mal-qarasını saxlayırdılar. Kəndli, bir
qayda olaraq, məhsulların təqr. yarısını,
bəzən daha çox hissəsini məhsul və qisınən də pulla torpaq sahibinə renta və
dövhtə vergi kimi verirdi.
Şəhərin imtiyazlı təbəqələrini müxtəlif vəzifəli və ali mənsəbli əyan və əşrəflər təşkil edirdibr. İri torpaq sahibbri,
əsasən, şəhərlərdə yaşayırdılar. Mahal
və bölgəlorin hakimi və digər dövbt vəzifələrində işləyənlər isə sahib olduqları
torpaq mülklərində kəndliləri istismar
etməkdən əlavə, şəhər əhalisindən yığı-

lan dövbt vergibrinin bir qismini mənimsəyirdilər. Ruhanibr də şəhər əhalisi
hesabına varlanırdılar. Şəhər tacirbri ittifaqına məlik üt-tüccar adlanan эп varlı və nüfuzlu tacir başçılıq edirdi.
Gülüstan miıqaviləsindən sonra İran
hökuməti ölkədə dörd əyabtdən biri
olan Cənubi Azərbaycan əyalətində bir
sıra nüfuzlu və qüdrətli xanların, о
cümlədən Maku, Urmiya, Gərgər xanlarının hakimiyyətini tanımaqla, onların
daxili müstəqilliyini saxladı. Siyasi
cəhətdən İran dövbtinə tabe olan bu
yarımmüstəqil xanlıqlar (xüsusib Maku
xanlığı) uzun müddət öz daxili sərbəstlikbrini qoruya bildibr. Dövlət bu xanlıqların daxili işbrinə az qarışır, onlardan, əsasən, vergi və silahlı qüvvə tələb

nişbnmiş hərəkatın banisi Seyid Əli
Məhəmməd olmuşdur. Onun “ Bəyan”
adlı əsərində əksini tapmış əsas ideyası
ondan ibarət idi ki, üləma və hakimbrin
zülmii nəticəsində İran bədbəxtlik və
əziyyətlər diyarına çevrildiyindən yeni
peyğəmbər imam Mehdinin ziihur etməsi
vaxtı çatmışdır. Bunlara əsaslanaraq o,
öziinü əvvəl imam Mehdinin fıkirlərini
xalqa çatdırmaqda vasitəçi - Bab
(“ Qapı”), sonra isə yeni peyğəmbər elan
etmişdi.
Tacir, sənətkar və kəndlilərin arzularını əks etdirən babilik feodallara, ali
ruhanibrə və xarici kapitala qcrşı çevrilmişdi. Cənubi Azərbaycantia Babın
çoxlu ardıcılı (Zəncanda Molla Məhəmmədəli, Təbrizdə ərdəbilli Molla Yusif
və b.) var idi.
Bab təlimində kişibrb qadınlar ara
sında bərabərlik elan edilməsi on;
böyük hörmət qazandırmışdı. Buna gör
də Babın ardıcılları arasmda qadınla
da vardı. Qəzvin müctəhidi Hacı Mo
hammad Salehin qızı Zərrintac öz zəka
sı, savadı, şairlik və natiqlik istedadı il
üsyançılar arasında böyiik şöhrət qazan
mışdı. Bu azərbaycanlı qızın ardıcıllan
onu “ Qürrət ül-eyn” (“ Gözün nuru” )
adlandırır, xalq isə Tahirə (“ pak, təmiz” ) deyə çağırırdı. O, 1852 ildə Teh
randa hakim qüvvəbr tərəfındən giz
lincə öldürüldü.
1848 ildə başlanmış babibr hərəkatının эп miihüm çıxışları Zəncanda olmuşdur. 1850 ilin yazında burada babibrin sayı 15 min nəfərə çatırdı. Onlar
1850 ilin mayında şəhər qalasını tutdu
lar. Vuruşmalarda babibrin aib iizvbri
də iştirak edirdibr. Qadınlar istehkam
lar düzəldir, kişibrb yanaşı döyüşürdü
br. Əsasən, kəndli və sənətkarlardan
ibarət olan babibr içərisində tacir və ru
Fətəli şahdan [1797-1834] başlayaraq, Qacarların daxili və xarici siyasəhanibrin aşağı təbəqəsinə mənsub olan
tində Cənubi Azərbaycan xüsusi yer tu
lar da var idi. Üsyana Molla Məhəmturdu. Cənubi Azərbaycan “ vəliəhdnimədəli başçılıq edirdi. Sənətkarlar qılınc
şin” hesab edilmiş, “ dariissəltənə” ad- nizə, tüfəng, hətta iki top hazırlamışdılar.
landırılan Tabriz isə həmişə vəliəhdlərin
Ətraf kəndbrdən olan əhali üsyançıları
iqamətgahı olmuşdur. Tabriz ikinci pay- gizli surətdə ərzaqla təchiz edirdi.
Şah hökuməti tərəfındən üsyanı yataxt hesab edildiyi üçiin diplomatik
tırmaq üçün göndərilmiş qoşun və feo
nümayəndəliklər də burada yerbşirdi.
Vəliəhdin Cənubi Azərbaycanın canişini
dal dəstəbri iyunun əvvəlində Zəncanı
olması, bu əyalətin İran üçiin iqtisadi və
mühasirəyə aldılar. Babilər qoşunun ilk
xiisusib siyasi əhəmiyyətini göstərirdi.
hücumunu dəf etdibr. İyunun sonunda
19
əsrin ortalarında əhali arasında,üsyançılar iizərinə yeni qoşun hissəbri
xüsusib sənətkarlar, xırda tacirbr və
göndərildi. Ağır itkilərə baxmayaraq,
kəndlilər içərisində narazılıqlar artır və
iisyançılar mərdlikb vuruşurdular. Bu
bəzən ayrı-ayrı çıxışlar baş verirdi. Beb
döyüşlərdə qadınlar böyük fədakarlıq
çıxışlardan biri Babi üsyanları (1848— göstərirdilər. 1850 il dekabrın sonunda
52) oldu. Babibr təriqəti zəminində ge- Zəncan üsyanı amansızlıqla yatırıldı.
edirdi. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, xanlıqlar İran dövbtini xeyli hərbi qüvvə ilə
təchiz edirdibr. Qacarların hakimiyyəti
dövründə İran ordusunun əsas piyada
və atlı hissəbrini məhz Cənubi Azərbaycanm müxtəlif tayfaları - əfşarlar,
şəqqaqilər və eləcə də İranın başqa yerbrində yaşayan Azərbaycan türk tayfaları təşkil edirdibr.
Cənubi Azərbaycandakı digər xanlıqlar bğv edilmişdi. Sabiq xanlar heç
bir vəzifəyə təyin edilmədiklərinə görə
Qacarlar sülaləsindən narazı idibr. La
kin onların xalq kütbbri üzərindəki
ağalığı toxunulmaz qalırdı. Beblikb,
əhali həm yerli xanların, həm də hakim
sülabnin zülmünə məruz qalırdı.

Babibr üsyanı mövcud ictimai münasibətbrdən, siyasi-inzibati quruluşdan narazı qiivvəbrin ölkənin kapitalizmə keçid dövrii ərəfəsində baş verən ilk
silahlı çıxışlarından idi. Babibr hərəkatının kiitblərin oyanmasında, gələcəkdə
ölkədə mövcud quruluşa qarşı mübarizənin genişbndirilməsində çox böyük
əhəmiyyəti oldu.
Babibr hərəkatı məğlub edilsə də,
İranda, eləcə də Cənubi Azərbaycanda
Babın tərəfdarlarının sayı həb çox idi və
onun ideyası özünə yeni tərəfdarlar qazanırdı. Sonrakı dövrbrdə babibrin sayı
iki milyonu ötmüş və bu hərəkat yeniyeni çıxışlar üçün örnək olmuşdu.
Cənubi Azərbaycan 19 əsrin 2-ci
yar smda. Sosial-iqtisadi həyat. Cənubı
Azərbaycan, əvvəlbrdə olduğu kimi,
İra ın əsas taxıl istehsalı və satışı bazarlar .dan biri olaraq qalırdı. Lakin xarici
ba ıi' iiçün nəzərdə tutulmuş məhsullar,
о ümlədən tiitün istehsalı genişbndiy adən, taxıl əkini sahəsi azalmağa
ba: amışdı.
’orpaqların əsas hissəsi dövbtin
mi dyyətində idi. Xalisə adlanan bu
tor aqlardan səmərəsiz istifadə olunduğundan, 1886 ildə şah həmin torpaqların : atılması haqqında fərman verdi. Bu
fərıııandan sonra xalisə torpaqlarım,
əsasən, şahzadələr, xanlar, ruhanibr
və b. almağa başladılar. Torpağı əkibbecorən kəndlibr isə yenə də torpaqdan
məiırum idibr. Onların az bir hissəsi xırdamalik kəndlibr torpaq mülkiyyətinə nalik idi. Kəndlibrin əksəriyyəti
ək
sahəbrini torpağın sahibindən fe< aldan paydarlıq əsasında icarəyə
gö* rürdübr. Kəndli torpaqdan əlavə,
bec rmə üçiin sahibkardan iş heyvanı,
эк ı aləti, toxum, suvarma suyu vb s. də
alı ı. Ona görə də yığılmış məhsulun az
qa
yarısından çoxu məhsul rentası
şək ■ndə feodala çatırdı. Bundan əlavə,
kəı lli toфaq sahibinə natura şəklində
pa verir, biyara gedir və başqa mükəlbfıyyətlər daşıyırdı. Əsrin sonuna yaxın
bıı rıükəlbfıyyətbr xeyli artmışdı. Feo
dallar asılı kəndlibrin havayı əməyindən təkcə çöl-tarla işlərində deyil, eyni
zamanda digər sahəbrdə, о cümbdən
tikintidə, yol çəkilməsində və s. istifadə
edirdibr. İri feodallar böyiik qazanc ai
ds etmək məqsədilə taxıl möhtəkirliyi
ilə də məşğul olurdular. Taxıl möhtəkirliyinin amansızlığı 1898 ildə Tabriz
və başqa şəhərlərdə əhalinin çıxışlarına
səbəb olmuşdu.
Kəndlilər dövbtə də vergi verirdibr.

Bu dövrdə vergi ödənişi cüzi dəyişikliklə köhnə vergi sistemi əsasında aparılırdı. Dövbt vergisi, bir qayda olaraq,
torpaq sahibinin əldə etdiyi gəlirdən
deyil, həmin torpaqları əkib-becərən
paydar kəndlilərin ümumi məhsullarından alınırdı. Dövbt kəndlibrdən məhsulun onda biri qədər sabit torpaq ver
gisi alirdi. Bundan başqa kəndlilər
başpulu, yarımköçəri həyat sürən maldarlar heyvanların sayına görə sərkəllə
və otlaqlara görə qapıpulu və s. verirdi
br. Bununla bərabər, kəndlibr dövbt
qarşısında bir sıra mükəlləfiyyət, о
cümbdən hərbi mükəlləfıyyət daşıyırdılar. Elatlar hərbi xidmətə daha çox cəlb
edilirdi. Torpaq vergisi onlar üçün, bir

tında tütün və tənbəki istehsalmı ingilis
kapitalisti Talbotun iııhisarına verməsi
kəndlilərin mənafeyinə tamamilə zidd
idi. İqtisadiyyata xarici kapital qoyuluşu xarici banklar vasitəsib həyata keçirilirdi. Rusiyanm İranda fəaliyyət göstərən “ İran hesab-borc bankı” yerli tor
paq sahiblərinə və tacirbrə, qismən də
xırdamalik kəndlibrə borc verməklə onları özündən asılı vəziyyətdə saxlayır,
borclar ödənilmədikdə isə bu şəxslərin
əmlakını əb keçirirdi.
19
əsrin son rübündə Cənubi Azərbaycan şəhərbrində ictimai münasibətlərdə əsas rolu formalaşmaqda olan
burjuaziya və fəhblər oynayırdılar.
Cənubi Azərbaycanda sənaye burjua-

Xalça. Yun. Təbriz.

qayda olaraq, hərbi xidmətlə əvəz olunurdu. Bu dövrdə Cənubi Azərbaycan
kəndində torpaqsız və aztorpaqlı kəndlibrin sayı xeyli çoxalmışdı.
70-80-ci ilbrdən kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalınm artması ilə əlaqədar daxili və xarici ticarət də genişlənirdi.
Xarici ölkələrə xalça, şal və s. sənaye malları ib yanaşı, pambıq, yun, badam, xurma, dəri və s. ixrac edilir, əvəzində manufaktura məhsulları, qənd və s. gətirilirdi.
Cənubi Azərbaycan kəndinə xarici
kapital, ilk növbədə rus kapitalı müxtəlif yollarla nüfuz edirdi. Xarici kapital
nümayəndələri ölkədə kənd təsərrüfatı
məhsullarmın alınıb-satılması və ixrac
edilməsini öz inhisarlarına almağa çalışırdılar. Şah hökümətinin 1891 ilin mar-

ziyasının təşəkkülü olduqca bng gedirdi. Çünki ölkəyə xarici kapital axını
yerli sahibkarlığa mane olur, yeni sənaye-ticarət müəssisəbrinin yaradılmasına imkan vermirdi. Məs., Hacı
Abbasəli və Hacı Rzanın açdığı iki çini
qab zavodu Rusiya sahibkarlarının
təzyiqi nəticəsində bağlanmış və onla
ra 130 min tümən miqdarmda zərər
dəymişdi. Yalnız ticarət burjuaziyası
az-çox fəaliyyət göstərə bilirdi. Beb bir
şəraitdə xarici malların ölkəyə axınmda vasitəçi rol oynayan komprador
burjuaziyasınm inkişafı üçün daha çox
imkan var idi.
Xarici kapitalın iqtisadi təzyiqinə
davam gətirmək məqsədib 19 əsrin 90-cı
ilbrində iri ticarət burjuaziyasının nü-

mayəndələri birləşməyə meyil göstərirdilər. 1897 ildə Təbrizdə Hacı Seyid
Murtuza Sərraf tərəfindən yaradılmış və
15 il fəaliyyət göstərmiş “ Ettehadiyyə”
cəmiyyəti maliyyə əməliyyatı ilə məşğul
olan mühüm və yeni birlik idi.
Cənubi Azərbaycanda həm xarici
kapital, həm də yerli burjuaziya nümayəndəbrinin açdıqları sənaye müəssisələrində fəhlələrin sayı artırdı. Bu yeni
sosial ziimrənin həyat səviyyəsi aşağı idi
və fəhbbr aldıqları əməkhaqqı ilə dolana bilmirdibr. Sənaye müəssisələrində
çalışan qadın və uşaqlar gündə 10-15
şahı, kişibr isə orta hesabla 20-30 şahı
qazanırdılar. Şəhərlərdəki yoxsulların
sayı kəsbkarlığa gələn kəndlilərin

Sənətkarlığın bir sıra sahəbri fabrik
məhsullarının rəqabətinə tab gətirməуэгэк tənəzzülə uğrayırdı.
Tabriz, Ərdəbil mahalları, Araz çayının bütün sağ sahili boyunca əhali əsas
etibarib taxılçılıqla məşğul olurdu. Taxıl əyalətin bağçılıq və maldarlıq ib
məşğul olan başqa mahallarına və İranın digər vilayətlərinə göndərilirdi. Cənubi Azərbaycana isə İranın cənub
rayonlarından xına, xurma, tiitün, düyii
və s. gətirilirdi.
Bəhs edibn dövrdə sənətkarlıq və sənaye istehsalında müşahidə edilən canlanma şəhərlərə kəsbkarlığı artırmışdı.
Bu, şəhər əhalisinin çoxalmasına səbəb
olurdu.

Acıçay körpüsü. Tabriz.

hesabına daim artırdı. Yoxsullar şəhərlərdə baş verən müxtəlif xarakterli
bütün çıxışların fəal iştirakçısı olurdular. Şəhərlərdən xaricə kəsbkarlığa gedənlərin bir hissəsini məhz şəhər yoxsulları təşkil edirdi. Şəhər əhalisinin orta
təbəqəsinə daxil olan xırda tacirbr, ruhanibr və ziyalılar hakim dairələrə qarşı çıxışlarda fəal iştirak edirdibr.
Maldarlığın inkişafı ib əlaqədar yıın
tədarükü, gön-dəri istehsalı, xalçaçılıq,
toxuculuq geniş yayılmışdı. Bu məhsullar ya xammal şəklində, ya da ilkin
emaldan keçdikdən sonra xaricə, əsasən, Rusiyaya ixrac edilirdi. 19 əsrin
son rübündən İran iqtisadiyyatı getdikcə daha çox xarici bazardan asılı
olurdu. Ölkədə sənətkar sexbri ib
yanaşı, onlarla fəhləsi olan kapitalist
müəssisələri də vardı. Xalça istehsalı
kapitalist inkişaf yoluna keçən sahəbrdən idi. Azərbaycan xalçaları Amerika
və Avropa bazarlarında da satılırdı.

Tabriz şəhəri ticarətdə mühüm rol oynayırdı və əsas ticarət mərkəzinə çevrilmişdi. Bura karvan yollarının qovşağı idi.
Cənubi Azərbaycana Avropa ölkələrindən toxuculuq malları, məişətdə işlənən
qab-qacaq, ərzaq məhsulları gətirilirdi.
19 əsrin sonlarında Cənubi Azərbaycanın
idxalat və ixracatında Rusiya mühüm yer
tuturdu. Lakin Rusiyadan buraya gətiribn nisbətən ucuz fabrik-zavod məmulatı
Azərbaycan daxilində bu növ malların istehsalına mənfi təsir göstərirdi. Rusiyaya
quru meyvə ixrac olunurdu. Тэксэ 1896
ildə Rusiyaya bu ixracın dəyəri təqr. 2
milyon rubl idi. Cənubi Azərbaycan, demək olar ki, Rusiya sənayesi üçün xam
mal mənbəyinə və satış bazarına çevrilmişdi.
Cənubi Azərbaycandan xaricə iş dalınca gedən kəsbkarların az bir qismi
Türkiyəyə, qalanları isə Cənubi Qafqaza,
əsasən, Şimali Azorbaycana, həmçinin
Volqaboyuna, Mərkəzi Asiyaya və b.

yerlərə gedirdibr. Sərhəd mahallarından
kəsbkarlığa gedənbrin sayı daha çox idi.
Şimali Azorbaycanda əkin və məhsul yığımında, suvarma kanallarmın təmizlənməsində, neft mədənlərində эп ağır işlərdə çalışanların əksəriyyəti cənubdan gəbn kəsbkarlar idi. Onlar yerli fəhlə və
muzdurlardan xeyli az maaş alırdılar.
Əhalinitı çıxışları. Dövbt məmurlarının özbaşınalığı, yerli ağaların zülmii,
xarici kapital nümayəndələrinin təzyiqi
geniş xalq kütbbri içərisində böyük narazılığa səbəb olurdu. Ölkədə vaxtaşırı
baş verən təbii fəlakətbr (quraqlıq,
çəyirtkə basqını, epidemiyalär və s.) nəticəsində əhalinin güzəranı pisbşirdi.
Əsrin sonunda bütün ölkədə sosial zid~
diyyətbr zəminində bəzi şəhər və kəndlərdə müxtəlif xarakterli çıxışlar baş vermişdi. Cənubi Azərbaycanda kəndlilərin
vergi verməkdən boyun qaçırmaları, şi
kayət ərizələri yazmaları, silahsız miiqa
vimət göstərmələri qeyri-fəal mübarizə
formaları kimi geniş yayılmışdı.
Cənubi Azərbaycan şəhərbrində, xü
susib Təbrizdə əhali mövcud idarəçiliy:
əsrin sonlarında geniş yayılmış möhtə
kirliyə qarşı daha fəal çıxış edirdi. Şəhərlərdə az-çox yayılmış mübarizə for
ması əyabt, vilayət və mahal başçılarına
qarşı çevrilmiş çıxışlar idi. Beb çıxışlar
dan biri 1872 ildə Tabriz vilayətinin va
lisi Sahib-Divana qarşı çevrilmişdi
Uzun miiddət davam edən etirazlardan
sonra, nəhayət, 1881 ikb Tabriz əhalisi
Şahib-Divanı Cənubi Azərbaycandan
qova bildi. Sonrakı ilbrdə də bir çox be
b çıxışlar baş vermişdi.
19
əsrin sonlarında Təbrizdə sırf qa
dın üsyanları da baş vermişdi. Bunlar
dan birinə Zeynəb adlı yoxsul bir qadıı
başçılıq edirdi. О, xalq arasında Zeynəl
paşa kimi məşhur olmuşdur. 1898 iliı
avqust-sentyabr aylarında Zeynəb paş,
qadınları ətrafına toplayaraq Təbrizd,
möhtəkirbrin taxıl anbarlarını iizə çıxa
rır və taxılı əhaliyə paylayırdı.
Tabriz İranda baş vermiş bütün çı
xışlarda öz aparıcı mövqeyini saxlamış
dı. İngilis kapitalisti Talbota qarşı
yönəlmiş “ Tənbəki üsyanı” nda da Tab
riz hərəkatın mühüm mərkəzbrindən bi
ri idi. Təbrizdə və Cənubi Azərbaycanın
digər yerlərində əhalinin qətiyyəti nəticəsində Nəsrəddin şah ingilis şirkətinin
Cənubi Azərbaycanda foaliyyətini dayandırmağa məcbur oldu.
Mddaniyyət. Cənubi Azərbaycaııda
ilkin təhsili məktəbbr, orta və ali təhsili
mədrəsəbr verirdi. Mədrəsəbr tək Təb-

rində geniş şöhrət qazanmışdı. Onun narizdə deyil, başqa şəhərlərdə - Xoy, U r
fərqli olaraq, Cənubda doğma dilin bəşiri və redaktorları Azərbaycanın gördii ədəbiyyatda, mətbuatda, publisistimiya, Ərdəbil və Marağada da vardı.
kəmli alim və istedadlı publisistbri Mə19
əsrin 1-ci yarısında Cənubi Azər-kada hakim dib çevrilməsi uğrunda arhəmməd Tahir Təbrizi və Mirzə Mehdi
dıcıl mübarizə aparmırdılar.
baycanda tarixşünaslığa dair bir sıra
19
əsrin 2-ci yarısında Cənubi Azər-Əxtər idi. Satirik istiqamətli “ Şahsevən”
əsərbr yazılmışdır. Bu qəbildən Məqəzeti 1888 ildən görkəmli Azərbaycan
baycanda maarif sisteminin inkişafında
həmməd Razi Təbrizinin (1808-69) “ Zimaarifçisi Ə.Talıbov və həmfıkirbri təmühüm irəliləyişbr də baş verirdi. 1869
nət üt-təvarix” adlı salnaməsi mühiim
rəfındən nəşr edilirdi. İranda istibdad
ildə Təbrizdə “ Mədrəseye-Nasiri” adlı
əhəmiyyət kəsb edir. Salnamədə Ruməktəb açıldı. Bunun ardınca 1877 ildə
rejiminin ifşasında və ictimai-demokrasiya-İran münasibətlərindən bəhs ediTabriz Darülfünunu (Tabriz Universitetik fikrin inkişafında bu qəzetbrin
lərkən Azərbaycan haqqında da məlumüəyyən xidməti olmuşdur.
ti) təsis edildi. 1878 ildə Urmiyada Ali
matlar verilir. M.Razi ana dilindən başYaranmaqda olan maarifçi ədəbiyTibb Məktəbi fəaliyyətə başladı.
qa ərəb və fars dilbrini də mükəmməl
Bu dövrdə təkcə Cənubi Azərbayyat xalqın ağır güzəranmı, əcnəbibrin
bilirdi. O, eyni zamanda yaxşı xəttat və
istedadlı şair idi.
canm deyil, bütünlükdə İranın maarif ağalığını, xalq çıxışlarını əks etdirir,
Məhəmməd Sadiq Mərvəzinin salnasisteminin inkişafmda Mirzə Həsən
maarifçilik ideyalarını yayırdı. Aşıq yaradıcılığından qidalanan poeziya, bir
Rüşdiyyənin misilsiz xidmətbri olmuşməsi “ Cahanara” adlanır. Bu salnamədə J 796-1826 illərdə baş vermiş 30 illik
dur. M.H.Rüşdiyyə dövrün mütərəqqi
tarixi hadisələr əksini tapmışdır. Burada
təlim-tərbiyə üsullarını öyrənib, İranda
yaymaq məqsədilə 19 əsrin 80-ci ilbrinRu iya-İran arasındakı hərbi əməliydə Qafqaza gəlmiş, 1883 ildə İrəvanda
ya ıra dair maraqlı məlumatlar verilmiçdir.
azərbaycanlılar üçün yeni tipli (“ üsulii)bdürrəzzaq Dünbulinin (1762— cədid” ) məktəb açmışdı. 1887 ildə Təbrizə qayıdan Rüşdiyyə bir il sonra bu
18 /28) “ Hökmdarın şanlı işbri” adlı
rada “ Dəbistan” adlı ilk üsuli-cədid
9S ı xüsusi maraq doğurur. Ə.Dünbı lin bu əsəri 1826 ildə Tabriz mət- məktəbini təsis etdi. Yaratdığı məktəbbr üçün çoxlu dərsliklər, о cümlədən
bə ində işıq üzii görmüşdür. “ MəasiriSi' dniyyə” də Qacar tayfalarının tarixi
“ Vətən dili” , “ Ana dili” dərslikbrini
yazmışdı. Rüşdiyyənin qabaqcıl təlim
kö .lərindən, I I Şah Abbasın onları
IV! və. Gəncəyə və İranm müxtəlif böl- üsulu İranda geniş yayılırdı. O, məktəbdə sabit dərs saatlarını miiəyyənbşgəbrinə köçürməsindən, Ağa Məhəmm.: ı şah Qacarın həyatmdan, Fətəli şa- dirmiş, köhnə məktəblərdə əsas “ tərbiyə” vasitələrindən biri olan çubuq və
hü taxta çıxmasından bəhs olunur.
falaqqa ilə cəzalandırmağa son qoyƏ.Dünbulinin əsərində Azərbaycana da
muşdu. Bütün bunlar maarif tarixində
ir (jiymətli məlumatlar verilir.
19
əsrin 1-ci yarısında şifahi xalq böyük yeniliklər idi və Rüşdiyyəyə
“ İran maarifinin atası” kimi əbədi şöhəd :biyyatında aşıq yaradıcılığı xüsusi
rət qazandırmışdır.
ye tuturdu. Cənubi Azərbaycanın QaCənubi Azorbaycanda mətbuat tari
radağ və digər mahallarında aşıq Camal
Müzəffərəddin şah və H.Z. Tağıyev.
xi Mirzə Salehin 1837-38 illərdə az
və b. aşıq poeziyası ənənəbrini davam
miiddətdə nəşr etdiyi qəzet nəzərə alınet' irdibr.
qayda olaraq, Azərbaycan dilində yaramazsa, 19 əsrin 2-ci yarısından başlayır.
ləmin dövrdə yaşayıb-yaratmış
dılırdı. Bədii əsərbrində milli azadlıq
Burada ilk qəzet fars dilində nəşr olu
gc o m li şairbrdən biri də Heyran xaideyalarını geniş təbliğ edən Hacı Meh
nan “ Azərbaycan” qəzetidir. Qəzet 1858
nr (18 əsrin sonları-19 əsrin 60-cı il
di Şükuhi (1829-96), Məmmədbağır
ildə Təbrizdə hökümətin rəsmi orqanı
ia olmuşdur. Heyran xanım öz əsərXalxali (1829-1901), Mirzə Ə li xan Ləli
kimi çap olunmuşdur.
b li Azərbaycan və fars dillərində
ya nışdır. Onun irsindən 4500 beytlik
(1845-1907) və Heyran xanım kimi şair80-ci illərdən başlayaraq ictimai fıkbrin yaradıcılığına realist meyilbr xas
ri əks etdirəıı qəzetlərin çıxması Cənubi
di' nı dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır.
idi. Məmmədbağır Xalxali “ TülkünaAzərbaycan mətbuatı tarixində mühüm
imali Azərbaycandan fərqli olaraq,
hadisə oldu. 1880 ildə “ Tabriz” və 1884 mə” əsərində ictimai ziilm və ədalətsizCə ubi Azərbaycanda milli mədəniyyəliyi, cəmiyyətdəki sosial ziddiyyətləri saildə “ Mədəniyyət” adlı qəzetlər nəşrə
tin inkişafında fars dilinin əhəmiyyəti
tira atəşinə tuturdu. Hacı Mehdi Şükuhi
qalmaqda idi. Yaranmaqda olan yeni
başladı.
əsərbrində cəmiyyətin qüsurlarım, ha
İranda söz və mətbuat azadlığı olmaziyalılar nəsli, hətta həyatmm çoxu
dığından mütərəqqi naşir və ictimai xa- kim dairəbrin özbaşınalığını ifşa etdiyiİrandan kənarda - Misirdə, Türkiyədə,
dimbr öz qəzetlərini xaricdə çap etdirпэ görə təqiblərə məruz qalmış və uzun
Cənubi Qafqazda keçən yazıçılar da
miiddət vətənindən ayrı yaşamağa məcтэуэ məcbur idibr. Beb mühacir mət(Z.Marağayi, Ə.Talıbov) fars dilində
bur olmuşdu. O, Cənubi Azərbaycan
buatın niimunəbri İstanbulda nəşr olu
yazıb yaradırdılar. İranın hakim dairənan “ Əxtər” (“ Ulduz” ) və “ Şahsevən”
ədəbiyyatında Qaracadaği və Nəbatinin
brinin fars dili ilə bərabər, Azərbaycan
ənənəbrini davam etdirmişdir. Mirzə
qəzetbri idi. 1875 ildən nəşr olunan “ Əxdilini rəsmi dil kimi etiraf etmələrinə
tər” qəzeti fəaliyyətini 20 ildən artıq da
baxmayaraq, tədris fars dilində aparılırƏli xan Ləli yaradıcılığında xalqın millivam etdirmiş, Yaxın və Orta Şərq ölkələ- azadlıq mübarizəsi geniş əks olunmuşdı. Yeni ziyalılar Şimali Azərbaycandan

xüsusilə Şimali Azorbaycana gedon 300
dur. Cənubi Azarbaycanm эп görkəmli
min kəsbkar bu narazı qüvvolərin bir his
simalarından biri Mirzo Əbdürrohim Tasasi idi.
lıbov (1834-1911) olmuşdu. O, maarifçi,
1905 ildə Təbrizdə və digər şəhərlərdə
aliın vo yazıçı kimi şöhrət qazanmışdı.
19
osrin 2-ci yansinda Şimali voçıxışlar baş verdi. Dekabrın 12-də Tehranda biitiin ticarot yerbri bağlandı. Bu
Conubi Azarbaycan arasında modoni
nun ardınca tacir və sənətkarların, milli
olaqolorin gücbnmosindo M.F.Axundzadonin böyük rolu olmuşdur. Onun fol- burjuaziya nümayəndolərinin, demokratik ruhlu ruhanibrin müqoddəs yerlərdə
səfı baxışları, bodii vo pııblisistik yarabəstə oturması ib İranda inqilab başlandıcılığı Conubi Azarbaycanm Ə.Talıbov, Z.Marağayi vo bir sıra başqa gör- dı. Tehranla yanaşı Təbrizdə, Ərdəbildə,
komli yazıçı və mədəniyyət xadimlərinin
Xoyda, Zoncanda vo digər şəhərlərdə də
dünyağörüşü vo yaradıcılığına güclü ta
bazar və dükanlar bağlandı. İnqilab iştisir göstormişdir. Onun bilavasito təsiri
rakçılarının əsas tələbbri moclis çağırılilə Cənubi Azarbaycanda ilk dram əsər- ması, xarici məmurların tutduqları vozilori yazılırdı (Mirzağa Təbrizinin pyeslofolərindən kənar edilməsi, onların ölkodon qovulması vo s. ibarot idi.
1906 il avqustun 5-do şah konstituHacı Mehdi Kazım
siya haqqında forman verdikdon sonra
Hacı Mehdi Kazım Kuzəçi (Kuzekomocliso seçkibr elan edildi. Xalq bəst yernani) Məşrutə hərəkatının fəallarınlərini tork etdi, bazar-dükanlar açıldı.
dan, Səttarxanın yaxın silahdaşlaLakin tezlikb xalq aldadıldığını başa
rından biri olmuşdur. Açıq fikirli tacir
düşdü. Sentyabrm 20-də bir dosto ruhani
olan Hacı Mehdi vətənin və xalqın
Tobrizdo ingilis konsulluğunda bosto
azadlığı uğrunda 20 əsrin əvvəlinoturdu. Fohlo, sənətkar, tacir, milli bur
dərı mübarizə meydanına atılmış və
juaziya, xırda və orta ruhanibr, şəhər
bu yolda malını, canını belə əsirgəyoxsulları, müollim vo şagirdbrdən iba
məmişdi. O, hələ Məşrutə hərəkarat minbrb adam isə Təbrizin “ Samsam
tının ərəfəsində (1903-04 illərdə)
xan” məscidində bosto oturdu, qalan hisTəbriz əhalisinin rejim əleyhinə baş
so moscidin ətrafmda toplandı. Bosto
vermiş etiraz hərəkatında özünü
oturan 600 nofordon çox adamın andiçöndərlərdən biri kimi göstərmişdi.
mo morasimi keçirildi. Gizli siyasi comiyyotlərə daxil olan iri tacirbr xorclorin
Hacı Mehdi Kuzəçinin mübarizliyi,
ağırlığmı öz iizorlərinə götürdiibr. Şohorvətənə, xalqa bağlılığı və Səttarxado totil, mitinq və etiraz nümayişbrinin
na sonsıız sədaqəti Məşrutə dövarası kosilmirdi. Sentyabrm 29-da şah
ründə özünü daha aydın göstərmişhökumətinin Təbrizə göndərdiyi cavabda
dir. Həmin dövrün tarixini yazanlar
Azarbaycandan məclisə nümayondələr
qeyd edirlər ki, Təbrizin düşmən
seçilmosi üçün tezlikb seçkibr keçiribtərəfindən mühasirədə saxlanıldığı
coyi xiisusi olaraq qeyd edilirdi. Xalqm
2 ay ərzində Hacı Mehdinin evi müirtica üzərində bu ilk qələbəsinin tokco
dafiə və hücum planlarının hazırlanAzarbaycanda deyil, biitiin iranda inqidığı qərərgah idi.
labi hərəkatın inkişafı üçün ohomiyyoti
oldu. Tobrizdoki sentyabr hadisoləri osas
qanunun qobul olunmasına vo məclisin
ri). 19 osrin 70-ci illərində M.F.Axundaçılmasına kömok etdi.
zadənin komediyalarının fars dilinə
Göstorilən hadisobrdo Təbrizdə həb
tərcümə olunması orada teatr sənətinin
inqilabdan bir il əvvəl yaranmış “ İctimainkişafma əhəmiyyətli təsir göstərdi.
Cənubi Azərbaycan 20 osrin əvvəlləiyyune-amiyyun” (“ Mücahid” ) sosial-deriııdə. Conubi Azorbaycan İran inqilabi mokrat qrupu miihüm rol oynadı.
(1905-11) orəfosində. Inqilabm baş/an
1905-11 ilbr inqilabı dövründə Tabriz
nulsı. Tobriz üsyanı. 20 əsrin başlanğıcın- təşkilatı vo onun “ Gizli mərkəz” adlanan
da kəndlərdə feodal istismarmın şiddot- rəhbər orqanı geniş fəaliyyət göstordi.
“ Gizli morkəz” in üzvlərindon Əli
lənməsi, ölkonin Rusiya vo İngiltərənin
Müsye, Hacı Əli Davafuruş, Hacı Ra
yarımmüstəmbkosinə çevrilmosi, sosial
tarazlığın pozulması vo s. İranda, о ciim- sul Sodoqyanı vo b. xiisusi fədakarlıq
lodon Conubi Azorbaycanda narazı qüv- göstorirdilor. İnqilabın başlanğıcından
volərin sayını xeyli artırmışdı. İnqilab
sonunadok Conubi Azarbaycanda hoorofəsində Conubi Azarbaycan kondlo- rəkata rəhbərlik etmiş “ Gizli rnorkoz”
bütün demokratik qüvvəbri birbşdirrindən qazanc dalınca tokco Rusiyaya,

mok və silahlandırmaqda mühüm işbr
görmüşdür.
1906
ilin sentyabrında Tobrizdo moclisə seçkibr başlandı. Bu məqsədb hərəkat başçılarmdan əncümən (şura) seçildi.
Şuraya miixtəlif təbəqəbrdən Hacı
Mehdi Kuzəçi (Kuzekonani), M ir Haşım, Mirzə Hüseyn Vaiz və b. seçildibr.
Miixtəlif adlarla fəaliyyət göstərmiş bu
şura daha çox “ Azarbaycan əyalət şurası” kimi tanmmış və əyabti idarə edən
hakimiyyət orqanı vəzifəsini daşımışdır.
Şuralar Cənubi Azərbaycanın Urmiya,
Ərdəbil, Marağa, Səlmas, Maku, Zəncan, Xalxal və b. şəhərlərində də yaradıldı. Cənubi Azorbaycanda fəaliyyətə

Heydər Əmioğlu
Məşrutə hərəkatının qartalı, Səttar
xanın yaxın silahdaşlarından biri də
Heydərxan Əfşar (Heydər Əmioğlu)
olmuşdur. Heydər Əmioğlu 1880
ildə Cənubi Azərbaycanın qərb bölgəsində yerləşən Səlmas şəhərində
anadan olmuşdur.
O, ibtidai və orta təhsilini doğma
Səlmasda, ali təhsilini isə Qafqazda
aldıqdan sonra energetika mühəndisi ixtisasına yiyələnmişdir və bir
müddət Bakıda mühəndis işləmişdir.
Parçalanmış vətən, yadlar tapdağına
düşmüş xalqının acı taleyi Heydəri,
özünün yazdığına görə, çox erkən,
15-16 yaşından düşündürmüş və
onu mübarizə meydanına çəkmişdi.
O, mübarizə məktəbini hələ tələbə
olarkən Bakıda, Tiflisdə və Batumda
keçmişdir. Buranın inqilabi mühiti
Heydər Əmioğlunun gələcək həyatı
və mübarizəsinə istiqamət vermişdir.

başlayan bu şuralar inqilab dövründ
yerbrdə qayda-qanun yaradılmasında
köhnə hakimiyyət idarəbrinin dəyişdı
rilməsində miihüm işbr gördii.
Azorbaycan əyalət şurasınm haki
miyyot orqanı kimi foaliyyot göstormo
sindo “ Gizli morkoz” mühüm rol oyna
mışdır. Hor iki orqanın olbir işi vo horokata birgo rohborliyi noticosindo inqilabın silahlı qüvvosi olan mücahid dostolori toşkil edilmişdi. Bu dostolər fəhləbr,
şohor yoxsulları, sonotkarlar, xirda bur
juaziya vo kondlibrdon ibarot idi.
Mocliso nümayəndələrin seçkisi Tobrizdo noyabrm 5-do, Azorbaycanin qa
lan yerlorindo iso dekabrm ovvolbrindo
başa çatdırıldı.

1906
il dekabrm 30-da ölüm yatağın-lilorin on böyiik uğuru iso konstitusiyariliş gedişindo inqilab düşmonləri iyu
da olan Müzofforəddin şah [1896-1907]
nun 23-do Tobrizdo oyalot şurasına, münin qobul edilmosi idi. Demokratik ho
konstitusiyanı imzaladı. Lakin 1907 il
rokatm qarşısım ala bilmoyocoyini göron
cahid qiivvolorinin yerloşdiyi morkozloro
yanvarm 19-da taxta çıxmış Mohomhiicuma keçdibr. Hücumda irticaçı feo
şah 1907 il oktyabrm 7-do qanuna olamodoli şah [1907-09] atasınm imzaladığı
volori imzalamağa mocbur oldu.
dal süvari dostoləri vo kazak briqadası
konstitusiyanı tanımadı. Bu xobor TobŞah rejimi 1908 ilin may-iyun aylahissələri iştirak edirdilor. İnqilabçı qüvrizdo horokatm genişbnmosinə tokan
rında morkozdo inqilaba qarşı yenidon
volorin koskin müqavimotino baxmaya
verdi. 1907 il fevralın 8-do Tobrizdo
hücuma keçdi. İyunun 23-do şahın birraq, qaragüruhçu dostolər şohorin bir
“ Gizli morkoz” in başçılığı ilo İran inqibaşa göstorişi ilo İrandakı kazak briqaneço mohəlləsini olo keçiro bildilor. Mülabı dövründo ilk silahlı üsyan baş verdi.
dasının komandiri, rus polkovniki Lyacahid morkozlori Tobrizin ayn-ayn moHomin gün bütün dövlot idaroləri, ka- xov moclisin vo paytafctdaki Azorbay
holbbrindo möhkomləndibr. Tobrizdon
zarma vo cobboxanalar olo keçirildi.
can şurasının binalarmi top atoşino tutaxan Meydan çayının sağında yerloşon
Əyalot valisi vo başqa dövlot niimayon'
du. Noticodo moclis dağıdıldı, inqilabçıvarlı moholləbri əksinqilabçılarm, sol sa
dolori hobs olundular. Şohordo hakilara divan tutuldu. Bununla da paytaxthil iso inqilab dostolorinin olindo idi. Tob
miyyot oyalot oncümoninin olino keçdi vo da oksinqilabi çevriliş hoyata keçirildi.
riz üsyanı oslindo votondaş miiharibosino
üsyançılarm konstitusiya ilo bağlı tolob- Iranda konstitusiya torofdarlarma vo
çevrilmişdi. Sol sahildoki Əmiroxiz molori şaha çatdırıldı. Avqust aymda şah
Azorbaycana yeni vali toyin etdi. Bu iso
Tobrizdo vo vilayotlorin çoxunda ikihakin iyyotliliyin yaranmasma sobob oldu.
Azorbaycan nümayondələrinin Tehrai i golmosi irtica ib demokratik qüvvo! ' arasındakı qarşıdurmanı daha da
kə mloşdirdi. Azorbaycan nümayondolor lin foaliyyoto başlaması ib moclisin
işi io canlanma vo ölkodo inqilabi horoka ia yüksoliş yarandi. Nümayondələrir roli sürdüyü toloblor şah torofindon
roc i edildi. Lakin Tobriz vo Tehran,
eloco do ölkonin bir çox yerlorindo inqi
lab ıların çıxışları noticosindo şah toloblori ..pbul etmoyo mocbur oldu. 1907 ilin
fevralmda motbuat yazırdı ki, “ iranda
inqilabin morkozi, hotta öz şortlərini
Tehran parlamentino dikto edon Tobrizdir” .
Bu aylarda tobrizlilor bir çox uğurlar
oldo etdibr. Bunlardan on miihiimii
Az, rbaycan oyalot şurasmın hakimiyyot
or mina çevrilmosi idi. Bu şura öz nüm ondobrini Conubi Azorbaycan vilaMəşrutə Komitəsinin qərargahı. Tabriz.
уэ /о mahallarma, о ciimlodon Ərdobilo. larağaya, Makuya göndordi.
3yalotdo hakimiyyotin demokratikdemokratik qiivvoloro divan tutulurdu,
hollosi iso Sottarxanın başçılıq etdiyi fovilayotlordo şuralar dağıdılırdı. Homin
lo losi maarif vo modoniyyot sahosindo
dai dostolorinin comloşdiyi alinmaz qahadisolorlo eyni vaxtda “ İslamiyyo” şulaya çevrilmişdi. Əksinqilabi hiicumları
do :ur sira yenilikloro sobob oldu. Conu
bi izorbaycanm yalniz iri şohərlərində
rasında toplaşan irticaçı qüvvolor Tob
mordliklo dof edon digor bir dosto Bağırrizdo inqilabçılar iizorino hiicuma keçdixanm başçılığı altmda döyüşürdü.
(Tr>c)riz, Urmiya, Marağa, Ərdobil) de
yil vilayot morkozlorindo do yeni moklor. Əksinqilabın amansız tədbirlərinə
inqilaba sadiq qalan fohlolor, şohor
toblor açıldı.
baxmayaraq, Conubi Azorbaycanin bir
yoxsullan vo orta toboqoyo monsub so
Azorbaycan oyalot şurası vo Tobriz
çox şohərlərində vilayot şuraları, demo
notkarlar, xirda burjuaziya, dövlot qulsosial-demokrat toşkilatının silahli dos- kratik təşkilatlar foaliyyotbrini davam
luqçuları, ziyalilar vo b. idi. Onlar on bir
tolori Tobriz iizorino yeriyon oksinqilabi
etdirirdilor. Tobrizdo iso horokat daha
ay düşmono qarşı mordliklo vuruşdular.
Bu qeyri-borabor döyüşlərdə azorbay
qüvvobrin qarşısını almağa müvoffoq
yiiksok pilloyo qalxdi. Burada oyalot şucanlilar içorisindo Sottarxan vo Bağıroldu. Şohordo keçirilon mitinqlordə ilk
rasi, Tobriz sosial-demokrat toşkilatı vo
şohorin moholli şuraları qoti döyüşloro haxan kimi misilsiz şücaotli xalq sorkordofo olaraq Mohommodoli şahın taxtdan
dobri yetişmişdi. Sottarxan öz silahdaşzırlaşırdılar. Conubi Azorbaycan iran insalınması tolobi iroli sürüldü.
ları Bağırxan, Hüseynxan vo b. ib birTobriz ohalisinin bir ayliq inadlı mü- qilabimn morkozino çevrildi.
Conubi Azorbaycan Iran inqilabinin
likdo Tobrizin on bir ayliq miidafiosindo
barizosi noticosindo iran moclisi bir sira
böyiik hünor göstordi.
morkozi kim i. Tehranda oksinqilabi çevdemokratik qorarlar qobul etdi. Tobriz-

Sentyabr-oktyabr aylarında Təbrizdə qazanılmış qəbbənin xəbəri Azərbaycanın, demək olar ki, bütün vilayətlərinə yayıldı. Əyabt şurası və sosial-demokrat təşkilatının göndərdiyi yeni-yeni
fədai dəstəbrinin Səttarxan mücahidlərinə qoşulması nəticəsində 1908 ilin noyabr-dekabr və 1909 ilin yanvar ayında,
Maku istisna olmaqla, Azərbaycanm
bütün qərb vilayətləri (Səlmas, Marağa,
Urmiya, Culfa və s.) əksinqilabçılardan
təmizləndi. Demokratik hakimiyyət
bərqərar edildi. Azərbaycanm şərq vilayətlərində isə irticaya qarşı etirazlar
başlandı.
Məşrutə inqilabı dövründə, xüsusib
1908 ilin iyun çevrilişindən jsoııra Tab
riz inqilabçılarına xarici ölkələrdən, ilk
növbədə Qafqazdan, əsasən, Şimali
Azərbaycandan, Orta Asiyadan, ebcə
də Osmanlı dövlətindən və başqa yerb dən döyüşbrin taleyində həlledici əh.>
miyyəti olan yardımlar edilmişdi. İlk
yardımı Qafqaz, Orta Asiya və Volq*
boyunun sənaye mərkəzlərində çalışa
Cənubi Azərbaycandan olan iranlı fəl
lələr göstərmişdilər. Qafqaz inqilabçıla
hərbi sursatla dəstə-dəstə Təbrizə get

İyulun 1-dən başlayaraq şahın əmri
ilə hökumət süvariləri və İranın hər tərəfindən ayrı-ayrı feodalların silahlı qüvvələri Tabriz üzərinə göndərildi. Təbrizin özündə də irtica qüvvəsi baş qaldırdı.
Səttarxan dəstələrinin yerbşdiyi mövqe1эгэ aramsız hücumlar başlandı. Təbrizin xarici aləmlə əlaqəsi kəsildi. Az
sonra şəhərdə aclıq başladı. Biı* çox
məhəllələr Rəhim xanm dəstəsinə qarşı
müqaviməti dayandırdı. Şəhərin çox
hissəsində ağ bayraqlar qaldırıldı. Təbrizin yalnız bir məhəlləsi ağ bayraq
qaldırmamışdı. Səttarxanın başçılıq
etdiyi silahlı dəstə müqaviməti davam
etdirirdi.
1908 il iyulun 18-də Səttarxan inqilabın tarixində dönüş yaradan bir fədakarlıq etdi. O, kiçik dəstəsi ilə hücuma
keçərək, Təbrizin mərkəz hissəsini bütün ağ bayraqlardan təmizbdi və onların yerinə inqilab rəmzi olan qırmızı bay
raqlar sancdı. Təbriz inqilabçılarının
göstərdiyi bu rəşadət üsyançıları ruhlandırdı. Onların sıraları sürətlə artmağa
başladı. Səttarxan, Əli Müsye, Bağırxan,
Hacı Əli Davafuruş və Mir Haşım xan-

Səttarxan
Əfsanəvi qəhrəmana çevrilmiş Səttarxan 1867 ildə Qaradağda xırda
tacir ailəsində anadan olmuşdur.
dan ibarət hərbi şura yaradıldı. SəttarxaAtası Hacı Həsən və böyük qardaşı
nın başçılıq etdiyi bu hərbi şura Tabriz
İsmayıl azadlıqsevər şəxslər kimi
üsyanında köklü dəyişiklik etdi.
hökumət məmurlarının daim təqib
Təbrizin dörd ay davam edən müdavə təhdidlərinə məruz qalırdılar.
fıəsi dövriində aramsız hücumlar edən
Qardaşı
ismayılın
öldürülməsi
düşmən qüvvələri çoxlu itkilər verərək
Səttarda mütləqiyyətə qarşı nifrət
geri çəkilməyə məcbur oldular. Şah avhissini daha da dərinləşdirmiş, onu
qust ayında Tabriz üzərinə 40 min nəmövcud quruluşa qarşı barışmaz
fərlik qoşun hissələri göndərdi. Səttaretmişdi. Xalq hörmət əlaməti olaraq
xanın xalqa müraciətindən sonra Təbona “Səttarxan” adını vermişdi
rizin müdafıəçilərinin sayı 20 min nə1908 ilin əvvəllərində Tabriz sosialfəri keçmişdi.
demokrat təşkilatının təşəbbüsü ilə
1908
ilin sentyabrında döyüşlərdə qaSəttarxan yaşadığı Əmirəxiz məhəlzanılan uğurlardan sonra üsyançılar müləsinin mücahidlərinə başçı təyin
dafiədən əks-hücuma keçdibr. Oktyabrin
olunmuşdu
12-də irtica qüvvələri qaçmağa üz qoydular. Bütün şəhər əksinqilabçılardan təтэуэ başladılar. Bu işdə Bakı və Tiflis
mizləndi və al bayraqlara büründü.
də yaradılmış yardım komitələri, “ İcti
Bu, üsyançıların İranın irtica qüvvəmaiyyune-amiyyun” təşkilatları mütəbri üzərində böyük qələbəsi idi. Qələbəşəkkil fəaliyyət göstərirdilər. Müxtəlif
nin qazanılmasında Səttarxanın misilsiz
şəhərlərdə gedən döyüşlərdə Cənubi
xidmətləri olmuşdu. Təbrizin müdafıəsində Bağırxan çox этэк sərf etmişdi.
Qafqazdan xeyli inqilabçı iştirak edirdi.
Тэксэ Təbrizə 800 nəfər könüllü yolXalq Səttarxanı “ Sərdari-milli” , Bağırlanmışdı. Həmin illərdə Bakıda nəşr edi
xanı isə “ Salari-milli” adlandırdı. Az
bn “ İrşad” , “ Həyat” , “ Tazə həyat” və
sonra Azərbaycan əncüməni öz qərarı
digər qəzetbr, “ Molla Nəsrəddin” jurilə bu adları rəsmiləşdirdi.

hazırlaşdıqları xəbərini eşitdikdən sonra
nalı İran inqilabına böyük mənəvi yarmərkəzi kimi baxmaqla yanaşı, onun
Təbrizdən
çıxmağa razılıq verdi.
dım göstərirdi.
əyabt şurasını ölkənin yeganə haki1910
il martin 19-da Təbrizdə bütün
Şimali Azərbaycan varlılarınm bir
miyyət orqanı kimi qəbul edirdibr. Bu
bazarlar, dövbt idarələri, məktəbbr,
qismi İran inqilabına yardım göstəretimada arxalanan Səttarxan şaha gönmüəssisəbr bağlandı, m inbrb mücahid
məkdən çəkinmirdi. Azərbaycan burdərdiyi ultimatum səciyyəli teleqramlarvə b. Səttarxan və Bağırxam təntənə ib
juaziyasının nümayəndələrindən H.Z.
da konstitusiyanın bərpası, hərəkat iştiyola saldılar. Aprelin 15-də 100 nəfər fəTağıyevin, habeb Teymurxanşuradan
rakçılarına əfvi-ümumi verilməsi və s.
dainin müşayiətib onlar Tehrana gəldiN.Mütəllibovun İran inqilabına yardım
kimi tələblər irəli sürürdü. Amma şah
br. Paytaxtda Azərbaycan fədailərini
olaraq böyük miqdarda pul vəsaiti və si
Cənubi Azorbaycana, ilk növbədə Tab
böyük izdiham təntənə ib qarşıladı. Az
lah göndərməsini Rusiyanın İrandakı
riz üzərinə yeni-yeni dəstələr göndərsonra Səttarxan tərəfdarlarına və Tehrəsmi nümayəndələri xüsusi olaraq qeyd
məkdə davam edir, Səttarxan və Bağırranda onlara qoşulmuş fədailərə xaincəedirdibr. Orta Asiyanm Aşqabad, Buxana qarşı fitnəkar tədbirlər planlaşdısinə basqın edildi. Avqustun 7-də fədaixara, Səmərqənd və b. şəhərbrində məs- rırdı.
kunlaşmış müxtəlif peşə sahibbri olan
1909
il yanvarın sonunda Təbriz şə-br daşnak Yefremin başçılıq etdiyi 6
iranlıların 1908 ilin yazında yaratdıqları
min nəfərlik silahlı dəstə tərəfmdən atəhəri yenidən əksinqilabi qüvvəbr tərəşə tutuldu. Gecə saat ll-dək davam
şuralar gizli şəkildə Krasnovodskdan
findən miihasirəyə alındı. Şiddətli döedən döyüşdə mücahidbrdən 18 nəfər
Bakıya, oradan da Təbrizə və Rəştə hər- yüşbr başlandı. Şah rejiminin Təbriz
bi bvazimat göndərirdibr.
həlak oldu, 40 nəfər, о cümlədən Səttarüzərinə göndərdiyi bütün silahlı qüvvələxan yaralandı, çoxlu fədai isə həbs edil
i
908 ilin iyun ayında istanbulda təş- rin hücumlarım sayca az olan inqilabçıdi. Hökumət Səttarxan və Bağırxanın
kii edibn “ Əncüməne-səadəte iraniyan”
lar uğurla dəf edərək böyük qəhrəmanTəbrizə qayıtmalarına icazə vermədi.
(İı nlılarm səadət şurası), Londonda,
lıqlar göstərirdibr. Lakin mühasirədə
Bu, əslində sürgündə qalmaq demək idi.
Pa isdə və Avropanın başqa paytaxtolan Təbrizdə aclıq başlamışdı. Beb
Demokratik hakimiyyətin bərqərar
laj nda məşrutəyə kömək məqsədilə ya- ağır bir vaxtda İngiltərə ib əlbir olan çaedilməsinə baxmayaraq, İngiltərə və çar
raciilan komitələr də Təbriz üsyançılarırizm İranın xarici təbəəbrini qorumaq
hökumətinin təhriki ib Təbrizə qarşı
na pulla və silahla yardım göstərirdibr.
bəhanəsilə aprelin 25-də Cənubi AzərBeblikb, Tabriz inqilabçılarının, xü- baycana qoşun yeritdi. Lakin Tabriz so- əks-inqilabın hücumları davam edirdi.
Bunlar mücahidbr tərəfındən dəf edilsə
su U Səttarxanm silahlı dəstəsinin fədasial-demokrat təşkilatı və əyabt şurasıkc lığı və xaricdəki məsbkdaşlarımn nın qərarına görə, çar qoşunları ib toq- də, 1911 il dekabırın 20-də çar qoşunlaquşmaq mücahidbrə qadağan edildi.
Çar qoşunları Təbrizə çatandan sonra
İran tarixçisi Modir Həllac yazırdı:
Səttarxan Sərdari-Milli:
şah qoşunları şəhərdən uzaqlaşdılar və
"... Fransa inqilabında yakobinlər
“Azərbaycan xalqı heç bir zaman
döyüşlər dayandırıldı. May ayının əvvəlböyük fəaliyyət göstərdikləri kimi,
xarici dövlətlərin bayrağı altına
brində çar əsgərbri Təbrizdə mücahidləazərbaycanlılar da Məşrutə inqilasığınmayacaqdır.”
ri tərk-silah etməyə başladılar.
bının genişlənməsində, dinc müÇar hökuməti Azərbaycana qoşun
barizənin vuruşmalara çevrilməvaxtında göstərdiyi yardım nəticəsində
yeritdikdən sonra İranın Gilan və İsfasində böyük fəaliyyət göstərmişlər".
Cənubi Azərbaycanm əksər bölgəbrinhan vilayətbrində inqilabi qüvvəbr ayad, xüsusib Təbrizdə irtica üzərində qə- ğa qalxdı. Onlar Tehran üzərinə yeriyərınm Təbrizə hücumu və dekabrın 28-də
ləi'3 çalmaq mümkün oldu.
rək paytaxtı əksinqilabi qüvvələrdən
şəhərin düşmən tərəfindən tutulması inQəbbənin təsirib ölkənin paytaxtı
azad edə bildibr.
T ıranda, eləcə də bir çox əyabtdə kon
1909
il iyulun əwəlində Məhəmməd-qilabın məğlubiyyəti ib nəticələndi.
Çar zabitləri Təbrizdə hərbi məhkəst ısiya tərəfdarları hərəkətə gəldibr.
əli şah devrildi, onun 14 yaşlı oğlu Əhmə qurdular. İnqilabi hərəkata başçılıq
İr ıda inqilabi iş yenidən canlandı. İnməd şah [1909-25] elan olundu. Konstiedən Təbriz sosial-demokrat təşkilatınm
q: bçıları öz ardınca aparan təbrizlibr
tusiya yenidən bərpa edildi.
ye: ərdə yaradılmış “ Səttar komitəbri”
1909
ilin yazında Azərbaycanm bəzigörkəmli rəhbərbrindən biri olan Hacı
Əli Davafuruş, ruhanibrdən Siqqətülva ıtəsilə vilayətbrdə üsyançılara bilaşəhərlərində çar qoşunlarmın yerbşdiislam, həmçinin Səttarxanm qardaşı oğv<ı tə yardım göstərirdilər. 1909 ilin
rilməsinə, bir sıra əks-inqilabi tədbirləlanları, bir çox görkəmli ictimai xadim,
ya varında üsyançılar İsfahanda uğur
rin həyata keçirilməsinə baxmayaraq
həmçinin Qafqaz mücahidləri hərbi
qazandılar. Qarşıda Tehrana hücum
Urmiya, Mərənd, Miyanə, Xalxal, Səməhkəmənin hökmü ib edam edildi. Çar
planı dururdu. Hücumun hazırlanması
rab, Astara və digər yerbrdə konstituvə həyata keçirilməsi haqqında Səttarməmurları əhalidə müqavimət əzmini
siyaya uyğun olaraq şuraların hakixan isfahanlılar və rəştlibrb danışıqlar
qırmaq məqsədilə Azərbaycan əyabt şumiyyəti bərpa edildi.
aparırdı. Mərkəzi Tehran hökuməti iflic
rası binasını, Səttarxanm, Bağırxanın,
Mərkəzi hökumət İngiltərə və çar
vəziyyətinə düşdüyünə görə, İranın bir
Əli Müsyenin, H.Davafuruşun və b. inRusiyasının təhriki ib mücahidlərə
qilabçıların evbrini yerb yeksan etdibr.
çox əyalət və vilayətləri şah hakimiyyəbaşçılıq edən Səttarxan və Bağırxanı
tini tanımır və öz nümayəndələrini seçə- Təbrizdən çıxarmağa çalışırdı. Bu məqDaxili əks-inqilab və təcavüzkar
rək Təbrizə göndərirdibr.
qüvvəbr Azərbaycanın digər şəhərlərinsədlə 1910 il martin 11-də daxili işlər nadə də inqilab başçılarına divan tutdular,
İranda inqilaba qoşulan digər əyalət
ziri Səttarxanı Tehrana çağırdı. Əvvəlcə
vilayət şuralarmı dağıtdılar. Terror və
və vilayətlər Azərbaycana, onun əsas şə- Səttarxan Tehrana getməkdən imtina
irtica hökm sürməyə başladı, əhali yenihəri Təbrizə inqilabın siyasi və mənəvi
etsə də, böyük dövbtbrin qan tökməyə

dən şahın zülmünə məruz qaldı. Beləliklə, 1905-11 illər İran inqilabında aparıcı
və həlledici rol oynamış Azərbaycandakı inqilabi hərəkat yalnız xarici müdaxilə nəticəsində yatırıldı.
Cənubi Azərbaycandakı inqilab
Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi və
milli şüurunun inkişafında misilsiz rol
oynadı. İnqilabın zirvəsi olan Tabriz
üsyanı bir daha sübut etdi ki, mütləqiyyətə, ictimai və milli zülmə qarşı
mübarizədə Azərbaycan xalqı yekdil
hərəkət etməyə qadirdir.
Mədəniyyət. 19 əsrin sonu - 20 əsrin
əvvəllərində Cənubi Azərbaycanm şəhər
və kəndlərində 150 ümumi və xüsusi
məktəb, 10 mədrəsə fəaliyyət göstərirdi.
Eyni zamanda, bu məktəb və mədrəsələrin, demək olar ki, əksəriyyəti cəmiyyətin sosial, siyasi və mədəni inkişafı ilə
ayaqlaşmırdı. 1905-11 illər İran inqilabı
dövründə Cənubi Azərbaycanda 37, о
ciimlədən Təbrizdə 22 milli məktəb fəaliyyət göstərirdi. İnqilab zamanı əyalət
mərkəzlərində çoxlu kitabxanalar təşkil
edilmişdi.
Bu dövrdə mətbuat da inkişaf edirdi.
1905-11 illər İran inqilabına qədər bu
rada 18 adda qəzet və jurnal buraxılırdı.
İnqilab dövründə ilk dəfə ana dilində
“ Azərbaycan” , “ Ana dili” , “ Tabriz” ,
“ Müsavat” , “ Əncümən” , “ Məzəli” ,
“ Zənbur” , “ Mücahid” , “ Mükafat” , “ is
lam” kimi qəzet və jurnallar dərc olunmağa başladı. Azərbaycan əyalət əncüməni fars və Azərbaycan dillərində
“ Naleyi-milbt” adlı qəzet nəşr etdirirdi.
İnqilab dövründə Cənubi Azərbaycanda
təxm. 50 adda qəzet və jurnal nəşr olunurdu. İnqilabın məğlubiyyətindən son
ra bir çox qəzet və jurnallar bağlansa
da, 1917 ildən sonra ölkədə mətbuat
yenidən inkişaf etməyə başladı. Bu Rusiyada baş vermiş Fevral inqilabı ib
bağlı idi. Cənubi Azərbaycanın bu dövr
qəzetlərindən эп əhəmiyyətlisi əsası
Əbülqasim Füyuzat və Şeyx Moham
mad Xiyabani tərəfindən qoyulan “ Təcəddüd” (“ Yeniləşmə” ) qəzeti idi.
Cənubi Azərbaycanda bədii yaradıcıltğın inkişafında da inqilab mühüm rol
oynamışdı. Zeynalabdin Marağayinin
“ İbrahim bəyin səyahətnaməsi” (1903)
və Ə.Talıbovun “ Pak adamların məsbkbri” əsərləri İran inqilabınm hazırlanmasında mühüm rol oynamışlar.
“ Molla Nəsrəddin” ənənələrinə əsaslanan ictimai-siyasi publisistika aparıcı
janrlardan birinə çevrilmişdi. Bu səpkidə yazılan əsərbr içərisində Əbülziya

Şəbüstəri və Seyid Hüseyn Ədabtin
“ İrane-nou” , “ Ana dili” , “ Ədabt” qəzetlərindəki felyetonları, Cəmşid Ərdəşir Əfşarın pamflet və essebri xüsusi
əhəmiyyət kəsb edirdi.
1909-16 illərdə görkəmli aktyorlar
Sidqi Ruhulla və Abbas Mirzə Şərifzadənin rəhbərliyi ib Bakı teatr truppaları
dəfələrlə İrana getmiş, Təbrizdə, Rəştdə, Qəzvində və b. şəhərlərdə Ə.Haqverdiyev, N.Vəzirov və N.Nərimanovun,
həmçinin Qərb dramaturqlarının əsərləri əsasında tamaşalar vermişdibr. Şimali Azərbaycanla beb əməkdaşlıq, xüsusilə Təbrizdə daha geniş vüsət almışdı.
1916 ildə Təbrizdə ilk teatr binası tikil-

Məşrutə inqilabı
Vətənpərvər ruhanilərin və ağsaqqalların məsləhəti ilə dekabrın 14da kütlə Tehran yaxınlığındakı "Şah
Əbdüləzim" ziyarətgahına toplaşıb,
etiraz əlaməti olaraq, bəstə oturdular. Baş nazir Eynüddövlənin göndərişi ilə Əmir Bahadır bəstə oturanların üzərinə qoşun çəkdisə də,
onları bəstdən çəkindirə bilmədi.
Bəstə oturanların 8 maddədən
ibarət tələbləri 1906 il yanvarın 10da qəbul olunduqdan sonra bu
aksiya dayandırıldı və bəstə oturanlar 1906 il yanvarın 12-də qalib
qüvvə kimi təntənə ilə Tehrana
döndülər. Az keçmədən dövlətin
bəstə oturanlara güzəştə getməsinin hiylə olduğu bəlli oldu. Özündə
güc toplayan rejim bəstə oturanları
təqib etməyə, onları pərən-pərən
salmağa başladı.

mişdi. Teatr tamaşaları Azərbaycan dilinin və mədəniyyətinin inkişafında
mühüm rol oynayırdı.
Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq
hərəkatı (1917-20). Rusiyada Fevral
inqilabı və Oktyabr çevrilişindən sonra
Şimali Azərbaycanda baş verən köklü
dəyişikliklər Cənubi Azərbaycana da
güclü təsir göstərdi. Birinci dünya müharibəsi dövründə İran özünü bitərəf
elan etsə də, onun şimal-qərb rayonları,
о cümlədən Cənubi Azərbaycan torpaqları Antanta və alman-türk blokunun
hərbi əməliyyatlar meydanına çevrilmişdi. Müharibə illərində ölkədə bahalıq artmışdı, aclıq və yoluxucu xəstəlikbr tüğyan edirdi. Müharibə, eyni za
manda, Rusiya bazarından asılı olan iri

və orta ticarət burjuaziyasının iqtisadi
durumuna da təsir göstərirdi. Cənubi
Azərbaycan rus qoşunlarının işğalı altında qalmaqda idi. Buradakı demokratik qüvvələr həm İran irticasının, həm
də işğalçıların təzyiqinə məruz qalırdı.
Rusiyada Fevral inqilabi nəticəsində çarizmin devrilməsi Cənubi Azərbaycana
da böyük ümidbr gətirdi. İran irticasının dayağı olan çarizmin süqutu geniş
xalq kütbsi və demokratik qüvvələr tərəfındən Tehran hakimiyyətinin yerbrdə, о cümbdən Cənubi Azərbaycanda
zəifləməsi kimi qəbul edildi.
Əhalinin çıxışlarına İran Demokrat
Partiyasının (İD P ) Azərbaycan Əyabt
Komitəsi istiqamət verirdi. Komitəyə
İran məşrutə inqilabının (1905 11) səngərbrində mətinbşmiş Şeyx Məhəmmod
Xiyabani rəhbərlik edirdi. Sərabda, Ərdəbildə, Zəncanda, Urmiyada İDP-nin
yerli komitəbri yaradılmışdı. İD P Azor
baycan Əyabt Komitəsinin mət u
orqam - “Təcəddüd” qəzeti nəşr olımmağa başladı (1917). Azərbaycan Əy bt Komitəsi sosial tərkibi ilə İDP-nm
digər təşkilatlarından fərqbnirdi. К mitəni, əsasən, orta və xırda burjuaziy ■nın, orta mülkədarların, ziyalıların və
ruhanibrin aşağı zümrəbrinin nüm
yəndəbri təmsil edirdi. Buraya fəhlə və
kəndlilərin də nümayəndələri daxil idi.
Demokratlar əhalini xarici işğalçıların
ölkədən qovulması və Cənubi Azərbaycana muxtariyyət verilməsi uğrunda
mübarizəyə çağırırdılar.
Təbriz, Urmiya və Ərdəbildə dövlot
məmurlarmın özbaşınalığma qarşı çıxı^lar baş verirdi. Təbrizdə vəziyyət xüsusi b kəskiıı şəkil almışdı. Xalq kütbbrini ı
təbbi ib vali Sərdar Rəşid və Urmiy i
hakimi vəzifəbrindən kənar edildibr.
1917
il avqustun 24-də Təbrizc’ )
İDP-nin Azərbaycan Əyabt Komitə?
nin konfransı açıldı. Konfransda Cəm
bi Azərbaycanın müxtəlif vilayətləriı
dən 480 nümayəndə iştirak edirdi. Koi;
frans Azərbaycan Demokrat Firqəsiüi
(A D F) müstəqil elan edərək, Şeyx M
həmməd Xiyabani başda olmaqla onuiı
Mərkəzi Komitəsini seçdi. Konfrans
partiyanm vəzifəbrini və yeni şəraitdo
hərəkət xəttini müəyyənləşdirdi. Cənubda milli-azadlıq hərəkatının başlanmasında ADF-nin konfransından sonra
Bakıda yaradılmış təşkilatının, onun
1918 ilin fevralından nəşr olunan “ Azərbaycan” qəzetinin əhəmiyyətli rolu olmuşdur. 1917 ilin yayından sonra ADFnin fəaliyyətində yeni mərhəb başlandı.

Fəaliyyət dairəsi xeyli genişbnən A D F
Cənubi Azorbaycanda yetişən xalq hərəkatının rəhbər təşkilatına çevrildi. Bu
nunla yanaşı, partiya içərisində həb əvvəlcədən mövcud olan ikitirəlik də qal
maqda idi. Xiyabani tərəfdarlarından
ibarət sol cinah partiya üzvbrinin böyük
əksəriyyətini təşkil edirdi. Sağ cinah dil
məsəbsində ADF-nin əsas xətti ilə razılaşmırdı. Onlar partiyanın rəsmi danışıq
dilinin də fars dili olmasını təbb edir
dibr. ADF-nin sol cinahı Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatının 1917
ilin yayından sonrakı mərhəbsində Tab
riz və digər şəhərlərdə keçirilmiş mitinqbrin çoxunun təşkilatçısı idi. Təbriz,

Şeyx Məhəmməd Xiyabani.

Ət əbil, Xoy, Urmiya, Sərab, Zəncan
və s. şəhərbrdə keçiribn mitinqbrdə
əh i xarici imperialistbrin əlində oyunca ı çevrilmiş hökumətin istefa Verməsiı İranda demokratik hökumət təşkil
olu ımasını tələb edirdi.
"ənubi Azərbaycanda baş verən və
İra nın başqa yerbrində də genişbnən çıxi: r nəticəsində 1917 ilin sonunda VüSUC;■
ıddövlə hökuməti istefa verdi. Lakin
ölk də ingilisbrin nüfuzu həb də qalıı . 1918 ilin əvvəllərində Rusiya öz
qoşunlarını İrandan çıxartdı. İngiltərə
isə )randan qonşu dövlətlərə qarşı müdaxib üçün hücum meydanı kimi istifa
do etməyi planlaşdırırdı. 1918 ilin yanvarında ingilisbr general Denstervilin
komandanlığı altında İrana xüsusi hərbi
dəstə göndərdilər. Bu dəstə Ənzəlini və
Rəşti, sonra isə Bakını işğal etməli idi.
1918 ilin yazınadək ingilisbr Zəncan və
Miyanəni işğal etdibr. Onlar Türkiyə

baş vermiş üsyan nəticəsində vali Təb“ təhlükəsini” bəhanə edərək Cənubi
rizdən qovuldu. Çıxışlar 1920 ilin əvvəlAzərbaycanın şəhərbrini, о cümbdən
lərinədək davam etdi. Mart ayında İnXoy və Urmiyanı əb keçirib, orada ingi
giltərənin İrandakı siyasətinə qarşı izdilis zabitbrinin komandanlığı altında pohamlı nümayiş keçirildi. Təbrizdəki in
lis və qoşun dəstələri yaratdılar. Eyni
gilis komandanlığı nümayişçilərin təbzamanda, açıq ingilispərəst siyasət yübi ilə hərbi hissələri Təbrizdən çıxartdı.
rüdən Vüsuqüddövb yenidən hakimiy1920 il aprel ayının ilk günbrində
yətə qaytarıldı. Cənubi Azorbaycanm
ADF-nin üzvlərindən bir neçəsinin həbs
şimal-qərbində keçmiş rus və fransız
edilməsi yeni üsyanın başlanmasına təzabitbrinin, Amerika missionerbrinin
kan verdi. Aprelin 6-da “ Təcəddüd” qətəhriki ilə aysorlar, ermənibr və kürdbr
zeti redaksiyasının binasında toplanan
azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törədirA D F rəhbərliyi silahlı üsyan planını hadibr. A D F Cənubi Azərbaycanda işğalzırladı. Cənubi Azərbaycandakı milli
çılıq siyasəti yeridən ingilisbrə qarşı
azadlıq hərəkatı yeni mərhələyə daxil ol
başlanmış çıxışlara istiqamət verir, эуаdu, hərəkat silahlı üsyan xarakteri aldı.
bti bürümüş aclıqla əlaqədar yaratdığı
yardım komitələrinin köməyilə taxıl
möhtəkirbri ib mübarizə aparır, fıtnəŞ.M.Xiyabani
kar qırğmların qarşısını almaq üçün cid
Şeyx Məhəmməd Xiyabani hicri
di tədbirlər görürdü.
1297 (1880) ilin baharında Təbriz
1918
ilin əvvəllərində Türkiyə hərbi şəhərinin yaxınlığındakı Xamnə
hissələrinin Cənubi Azərbaycana daxil
qəsəbəsində anadan olmuşdur.
olması bu qırğınların qarşısını aldı. On
1905-11 illər İran inqilabı dövründə
lar mart ayında Maku xanlığım, mayda
hərəkatın fəal iştirakçılarından və
Urmiya və Səlması, bir qədər sonra
başçılarından biri olmuşdur. 1908Təbrizi tutdular və 1918 il noyabrın so09 illərdə Təbrizdəki üsyan zamanı
nunadək əyabtdə qaldılar. Türkbr 1918
yaşadığı Xiyaban məhəlləsində barilin noyabrında qoşunlarını buradan çırikada vuruşlarında qəhrəmanlıqla
xardıqdan sonra, ingilisbr İranın şimaldöyüşdüyündən Xiyabani adını qaqərbini əlbrinə keçirdibr. Tikmədaşda
zanmışdır. İnqilab yatırıldıqdan son
(Təbrizin 60 km- liyində), Marağa və
ra Xiyabani Port-Petrovska köçMiyanə yaxınlığında yerbşən ingilis
məyə məcbur olmuşdu. 1914 ildə
hərbi hissələri bütün Cənubi AzərbaycaTəbrizə qayıtdıqdan sonra gizli siya
nı, о cümbdən Təbrizi zəbt etdibr. İranı
si fəaliyyətini davam etdirmişdi. O,
siyasi və iqtisadi cəhətdən İngiltərədən
İDP-nin Azərbaycan əyalət komitəasılı hala salan, 1919 il avqustun 9-da
sinin fəaliyyətində, 1920 ildə Təbrizölkənin talanmasına şərait yaradan İndə üsyanın həyata keçirilməsində
giltərə-İran sazişi kütbbri ayağa qaldırvə Milli Hökumətin yaradılmasında
dı. Bu saziş Şərqdə əslində müstəmbkəmühüm rol oynamışdır.
çilik siyasəti yürüdən, İran, о cümlədən
Şeyx Məhəmməd Xiyabani 1920 il
Cənubi Azərbaycan haqqında xüsusi
sentyabrın 14-də İrandakı kazak
planları olan A B Ş dövbtini də narahat
əsgərlərinin Təbriz üzərinə hücumu
edirdi. Amerika siyasi dairəbri sazişdən
vaxtı öldürülmüşdü.
narazı qüwələrb görüşbr keçirir, onları
İngiltərəyə qarşı çıxmağa sövq edir, maÜsyanın ilk günü bütün tacirlər, sənətliyyə yardımı və başqa vədlər verirdilər.
karlar, müəllimlər və əhalinin digər
Sazişin bağlanması Cənubi Azərbaynümayəndələri demokratların haqlı təcanda genişlənən milli azadlıq hərəkatıbbbri ib həmrəy olduqlarım bildirdibr.
na yeni təkan verdi. Əyalətdə ingilis
müstəmbkəçibrinə və İran hökumətinə
Təbrizdəki silahlı qüvvəbrin əksəriyyəti
üsyançılara qoşuldu. Üsyana rəhbərlik
qarşı mübarizə şiddətləndi. Cənubi
etmək üçün İctimai İdarə Heyəti (İİH )
Azərbaycana göndərilən yeni ingilis hərbi dəstəbri demokratik qüvvəbrə qarşı
təşkil olundu. ADF-nin fəal üzvbrindən
amansız tədbirbr həyata keçirdi. A D F
ibarət bu heyətə Şeyx Məhəmməd Xiya
bani başçılıq edirdi. Üsyançılar iki gün
gizli fəaliyyətə keçdi. Lakin buna baxmayaraq Tabriz, Zəncan, Xoy və başqa
müddətində dövbt idarələrini ələ keçirşəhərbrdə bədnam sazişin ləğvini, Vüdibr. Polis dəstəbri Təbrizi tərk etməyə
məcbur oldular. Silahlı üsyan qan tökülsuqüddövbnin dövbt işlərindən kənar
mədən qələbə çaldı. Aprelin 7-də Xiya
edilməsini təkidb təbb edən çıxışlar da
bani Tabriz əhalisi qarşısında çıxış
vam edirdi. 1919 il oktyabrın sonlarında

edərək bildirdi: “ Azarbaycanm adını
Azadistana dəyişərək, bıı gündən bu adı
rasmi ad kimi elan edirik” . О bu adın
rasmən tanmmasını İran dövlatindan tabb etdi. İİH milli azadlıq vademokratik
hüquqlar uğrunda mübarizə apardığım
Təbrizdəki xarici dövlət konsulluqlarına
da rasman bildirdi. İİH öz faaliyyatinə
Tehrandan göndərilmiş dövlat mamurlarını va hərbi qulluqçııları idara işlərindən
kanarlaşdıraraq onların yerina ADF-nin
tanmmış üzvlərini təyin etməklə başladı.
Azarbaycan ayalətinə vali göndarilən
va hab ki, Təbrizə gəlməyə casarat etтэуэп Eynüddövla, İİH-nin 8 maddadan ibarət təbbbrini qabul etdikdan
sonra, aprelin 20-da Təbriza daxil oldu.
Bu tələbləri sözda qabııl etmiş Eynüddövlə üsyanı yatırmaq haqqında mərkəzin
göstərişini hayata keçirmak maqsədilə demokratlara qarşı qiyam taşkil etməyə çalışırdı. Tabriz üsyanmdan təşvişə düşmüş
ingilisbr da həmin planın hazırlanmasmda faal iştirak edirdilər. İranda İngiltərə
safırliyinin siyasi idarə rəisi Mişel Ed
mond və b. məhz bu məqsədlə Təbrizə
göndərilmişdibr. Mayın 10-da hamin
planı hayata keçirmaya çalışan şaxslar
qiyamın hazırlanmasından xabardar
olan demokratlar tərəfindən həbs edildibr. M.Edmondun planı baş tutmadıqda
Xiyabani ib danışığa galdi. Lakin o, bu
danışıqlardan heç bir natica alda edə bilmadi. Əksina, Xiyabaninin tələbi ib
hind sipahibri Tabrizdan çıxarılaraq
Azarbaycandan кэпаг edildibr. M .Ed
mond Tehrana qayıtmağa məcbur oldu.
Təbrizdə başlamış üsyan tadrican
Canubi Azarbaycanm başqa mahal va
şahərlərini də əhatə edirdi. Tabriz üsyanının qaləbəsindən az sonra, Xoy mahalında, Ərdabil, Astara, Marağa, Əhər və
Zəncanda üsyanlar baş verdi. Iranın
mühüm məntaqələrində Tabriz üsyanına
açıq hüsnrağbat va hamraylik giiclii idi.
Paytaxt Tehranda yaşayan azərbaycanlıların aksariyyati üsyanı dastakbyirdi.
İngilis imperializmina və İranın irticaçı hökumatina qarşı milli azadlıq
mübarizəsində mühüm rol oynayan Gilanda da iyunun ilk günlərində respubli
ka elan olundu və Azarbaycan dernokratları ib alaqabr yaratmağa say göstarildi. Bu, İranın hakim dairabrində
böyük çaşqınlıq doğurmuşdu.
1920 il iyunun 23-da ADF-nin qərarı
ib İİH əsasında yaradılmış Milli Hökumat (M H ) “Təcəddüd” qazeti redaksiyası binasından Alaqapıya köçürüldü.
Bu hadisa Tabriz əhalisinin ümumi bay-

ramına çevrildi. MH-nin təbbi ib vali
Eyniiddövb və onun mamurları Tab
rizdan çıxarıldı. MH-nin tarkibina
ADF-nin üzvbrindən 20 nəfər daxil idi.
Üzvbr içərisində orta və xırda mülkədarların, ziyalıların, qulluqçuların,
hamçinin iri ticarət burjuaziyasının
nümayandələri da vardı.
Milli Hökumət ticarat burjuaziyasının aşağı va orta tabəqəbrinin xüsusi
mülkiyyətinin toxunulmazlığına taminat verirdi. M H ingilis imperialistbrinin
va onların alaltıları olan İran irticaçılarının ölkadaki ağalığına qarşı siyasat
yeridir, ümumxalq mənafeyinə cavab verən demokratik dəyişikliklər həyata keçirirdi. Bu siyasət İranın Canubi AzərŞeyx Məhəmməd Xiyabaninin
çıxışlarından:
*Müstəqillik üğrunda mübarizə
aparan xalq birinci növbədə ölümə
hazır olmalıdır.
*Qorxu millətin, azadlığın və bəşəriyyətin əsaslarını pozursa, əksinə
igidlik həmin əsasları sarsılmaz edir,
qoruyur və möhkəmləndirir.
#Xalqın hüququnu qəsb etmiş
adamlara rəhm etmək kütləyə xəyanətdir.
*B iz Azərbaycarı xalqının səadətini, İranın səfalət və fəlakətdən
xilas olmasını istəyirik.
*H ər bir millətin şərafətinin birinci
şərti onun istiqlalıdır.
* B ir məsləkli iki adam, qardaş
kimidir.
baycana münasibatda yürütdüyü ayrıseçkiliyə qarşı yönalmişdi. Məqsəd yaradılacaq demokratik İranın tarkibinda
Azarbaycana muxtariyyət alda etmək idi.
Milli Hökumət rəhbərləri Tabriz üsyanının bütün İrana yayılacağına, qalabə nəticəsində İranda xalq hökumətinin
təşkilində azarbaycanhlarm mühüm rol
oynayacağına əmin idibr. Xiyabani
deyirdi: “ Tabriz İrana nicat verəcəkdir” .
Hərəkat rəhbərbri İranda şahlığın bğvinə və respublika yaradılmasına çalışırdılar. M H kənd təsərrüfatı, maarif, maliyyə, səhiyyə, ədliyyə və s. sahələrdə islahatlar həyata keçirməyə başladı.
Milli müdafiə qüvvələrinin təşkili
üçün şəhər əhalisindən və Təbrizə gəlmiş
kəndlibrdən gələcəkdə iimumi sayi 12 miпэ çatdırılacaq milli qvardiya yaradıldı.
MH, eyni zamanda sayı təqr. 2000 nəfərdən ibarət jandarm və polis dəstəbri

təşkil etdi, polis məktəbi açdı. Bu qüvvəbr MH-nin əsas silahlı dayağı idi.
Təbrizdə xalça fabrikinin inşasına
başlanılmış, şəkər zavodu, toxuculuq və
dəri fabrikbrinin tikintisi, kənd təsərrüfatı bankı və milli bankın açılması,
pul islahatı keçirilməsi və s. planlaşdırılmışdı. MH-nin idarə və nazirlikbri yaradılır, onların binaları üzərinə Azadistanın adını göstərən yeni lövhələr vurulurdu. Üzərində İran dövbtinin gerbi
saxlanılmaqla Azadistan adını əks etdirən blanklar hazırlanmışdı.
Cənubi Azərbaycandakı milli azadlıq və demokratik hərəkat İngiltərənin
İrandakı nümayəndəbrinf və onlarla əlbir olan İranın mərkəzi hökumətini son
dərəcə narahat edirdi. tngilisbr özbri
üçün “ təhlükəli” hesab etdikbri Cənubi
Azərbaycandakı hərəkata qarşı yeni
planlar cızmağa başladılar.
Danışıqlarla üsyançılara təsir edə
bilməyəcəyini görən İranııı yeni baş na
ziri Müşirüddövb üsyançılara qarşı yen
hücum hazırladı. Bu məqsədb yeni va’
Hidayət Müxbirüssəltənə sentyabrın ib
günlərində Təbrizə gəldi. Müxbirüssəltə
пэ baş nazirin məktubunu Xiyabaniy.çatdırıb, onunla danışığa başladı. Danı
şıqlar davam etdiyi müddətdə o, Təbri
zin kənarında düşərgə salmış kazak bri
qadasınm komandanlığmı öz tərəfinə
çəkərək şəhərə birgə hücurn planını hazırladı. Başqa yerbrdən Təbrizə əlavr
süvari dəstəbri də çağırıldı. Eyni zamanda Müxbirüssəltənə MH-nin silahlı
qüvəbrini Təbrizdən uzaqlaşdırmaq
üçün jandarm dəstəsinin rəhbəri M ir
Hüseyn Haşimini ələ aldı. Haşimi ətrafdakı quldur dəstəbrini məhv etmək bəhanəsib MH-nin razılığım almadan silahlı qüvvəbri şəhərdən çıxartdı. Sen
tyabrın 12-də əksinqilabi qüvvəbr sübh
çağı üsyançılar üzərinə hücuma keçdilər.
Ciddi müqavimətə baxmayaraq, əks
inqilabi qüvvələr sentyabrın 12-də Ala
qapını əb keçirdibr, sentyabrın 14-də
isə “ Təcəddüd” qəzeti binasını dağıtdılar. Əksinqilabi qüvvələrin sayca üsyan
çılardan çox olmasına baxmayaraq
üsyançılar sentyabrın 14-dək son damla
qanlarına qədər qəhrəmancasına vuruşdular. Miixbirüssəltənə kazaklara demokratların evbrini qarət və talan etтэуэ icazə verdi. Sentyabrın 14-də X i
yabani öldürüldü. İrticaçılar üsyançılara
amansız divan tutdular. Onların evbri
yandırıldı, yüzbrb üsyançı həbs, edam
və ya sürgün edildi. Beblikb, Cənubi
Azərbaycandakı hərəkat ingilis qüvvəb-

rin bilavasitə köməyi ib Iran irticası
tər lindən yatırıldı.
eyx Məhəmməd Xiyabaninin rəhbə yi ib baş vermiş milli-azadlıq hərəka Cənubi Azarbaycanda, ümumiyyətb
anda yaşayan xalqlarm tarixində
pa aq səhifədir. Hərəkat məğlubiyyətə
ug isa da, azərbaycanlıların İranda
hö n sürən imperialist ağalığına, irtica
öz işınalığına qarşı mübarizəsi tarixinə
qı i hərflərb yazıldı.
W.: Т а г и е в а Ш. Национально-освободи льное движение в Иранском Азербай
джане (1917 1920). Б., 1956; Canubi Azarbaycan
tar - nin oçerki (1828-1917). В., 1985; Т a ğ ı y e va Ş. 1920-ci il Tabriz üsyanı. В., 1990; Azərbayea> arixi. Yeddi cildda. C. 4, B., 2000; C. 5. B.,
201 Ə li A z a r i . Tabrizda Şeyx Mahamməd
Xi bani üsyanı. Tehran, 1329 (fars dilinda).

kimi, Azarbaycanda da ikıhakımiyyətliliyin olduğunu göstərirdi.
Azarbaycanda inqilabın ilk ayları
müxtəlif siyasi cərəyanların, partiyaların, sosial təbəqələrin Müvəqqəti hökumətə etimad göstərməsi və onu müdafıə
etməsi ib səciyyələndi. Bu dövrdə bolşevik, menşevik, eser partiyalarının komitəbri leqal fəaliyyətbrini bərpa etdibr.
Fevral inqilabının qəbbəsindən son
ra, “ Müsavat” partiyası geniş siyasi-təşkilati fəaliyyətə başladı. Artıq 1917 ilin
payızında “ Müsavat” Azarbaycanda
milli-demokratik hərəkata başçılıq
edən, sinfı və sosial mövqeyindən asılı
olmayaraq cəmi)/yətin müxtəlif təbəqələrini öz arxasınca aparan güclü siyasi
partiyaya çevrildi. Monarxiyanııı süqu-

tundan bir neçə gün sonra Gəncədə
Türk Federalistbr Partiyası yarandı. Bu
partiya Rusiya dövbtinin muxtar ərazilərin federasiyasına çevrilməsi ideyası ib
çıxış edirdi. Partiyanın yaradıcısı və
ideya rəhbəri Nəsib Ьэу Yusifbəyli idi.
Fevral burjua-demokratik inqilabından Azərbaycan xalqı da çox şey gözləyirdi. M.Ə.Rəsulzadənin fıkrincə, 1917
il inqilabi məhkum siniflərə hürriyyət,
məhkum millətlərə də muxtariyyət verəcəkdi. Muxtariyyət ideyası ilk dəfə Qaf
qaz müsəlmanlarının aprel ayında keçiribn Bakı qurultayında irəli sürüldü və
1917 ilin may ayında Rusiya müsəlmanlarının Moskvada keçiribn qurultayında müdafıə edildi.
Bolşevikbrin Petroqradda hakimiy
yati э1э alması, onlarm Azarbaycanda,
xüsusilə Bakida fəallaşmasına səbəb ol
du. Oktyabrin 31-də bolşevikbr Baki
Sovetinin təcili iclasınm çağırılmasına
nail oldular. Burada onlar bir sira mədən-zavod və ordu komitələri nümayəndəbrinin iştirakı ib hakimiyyati ələ al
maq barədə qətnamə qəbul etdibr. Noyabrın 2-də həmin tərkibdə çağırılmış
Sovetin iclasında bolşevikbr Bakida So
vet hakimiyyotinin qurulduğunu elan
etdibr. Sovetin təkhakimiyyətliliyə nail
olmasına Bakının digar siyasi hakimiyyət strukturları (ictimai Təşkilatların İcraiyya Komitasi, şəhər dumasi) mane
olurdu. Buna görə bolşeviklar bu hakimiyyat orqanlarmi lagv etmak maqsadila yeni seçki qanunu qabul etdibr.
1917
ilin dekabrmda Baki Sovetina
yeni seçkibr keçirildi. Yeni İcraiyya

Şövkat Tağıyeva

Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti
imali Azərbaycan 1917 ilin fevra daıı 1918 ilin mayınadək olan dövrdc 1917 il fevrahn 23-də Petroqradda
fə! ıbrin tətil və nümayişbri ilə başlaШь. demokratik inqilab həmin ayın 28do çarizmin süqutu ib başa çatdı. Müvəqqəti hökumətin qərarı ib martin 3-də
Cənubi Qafqazda hakimiyyət yeni yaradılmış orqana - Xüsusi Zaqafqaziya
Komitəsinə (O ZA K O M ) verildi. Bu komitə Dövbt dumasında regionun milli
qruplarım təmsil edən deputatlardan iba
rat idi. Yerlərdə həmçinin fəhlə deputatları sovetbri də yaradılmışdı. Bütün bun
lar, Rusiyanm digər yerbrində olduğu

1918 ilda ermanilar tarafindan yandırılmış “İsmailiyyə” binası.
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Komitəsinə 6 nəfər bolşevik, 5 daşnak, 4 canlılara qarşı mart soyqırımı başlanana qədər özbrinin bitərəfliyini elan etsol eser, 3 sağ eser, 2 müsavatçı daxil
miş “ Daşnaksutyun” və Erməni M illi
oldu.
1917
ilin sonu - 1918 ilin əvvəlində Şurası sonradan Baki Sovetini müdafıə
Cənubi Qafqazda baş verən hadisələr
etdi. Ermənilərin fıtnəsi ib hərbi gəmilər
şəhərin müsəlmanlar yaşayan hissəsini
mövcııd siyasi şəraitə, həm də siyasi partiyaların fəaliyyətinə ciddi təsir göstərirtop atəşinə tutdular. “ Müsavat” liderləri kütləvi qırğının qarşısını almaq məqdi. Bu dövrdə diyar şərti olaraq iki hissədib martin 31-də Sovetin İcraiyyə Kosəyə parçalanmışdı: Rusiya bolşevizminin dayağına çevrilməkdə olan Bakı şə- mitəsi ib danışıqlara başladılar. Buna
həri və Cənubi Qafqazın qalan ərazisi.
baxmayaraq şəhərin azərbaycanlılar yaR S FSR XKS-inə tabe olmaq istəməşayan rayonları tamamib məhv edilmiş
yən Gürcüstan sosial-demokrat partiyavə şəhərə soxulan erməni əsgərləri tərəsı (menşeviklər), “ Müsavat” , “ Daşnakfindən dinc əhaliyə qarşı əsl soyqırımı
sutyun” və sağ eserlərin nümayəndələri
tətbiq edilmişdi. Soyqırımı aprel ayının
1917 il noyabrın 11-də Tiflisdə keçirdik- 2-si gecə yarıyadək davam etdi. Üç gün
ləri mıişavirədə Rusiya bolşevik hökuərzində təkcə Bakıda 12 mindən çox
mətinin hakimiyyətini tanımaqdan imti
na ecforək “ Müstəqil Zaqafqaziya hökuməti varatmaq haqqında qərar qəbul
etdik Noyabrın 15-də Zaqafqaziya
Kom ırlığı yaradıldı. Onun tərkibinə
Azərf' vcandan F.Xoyski, M.Cəfərov,
X.M kaslanov daxil oldular.
1
il dekabrın 5-də Ərzincanda
• 'f . * 'j ? ı İ V ü l İ J * & ü b u
Zaq
ıziya Komissarlığı ilə Türkiyə
hərb
mandanlığı arasında barışıq sajr<iW
zişi b iandı. Sazişə görə, Qafqaz cəbhə- r * ' • &>№ &<*#.•»'—l
lərinc ■qayıdan rus əsgərləri Bakıdan
•Л
keçəı
Rusiyaya getməli idilər. Yol boyu O’ iar Azərbaycan kəndlərini talan
edir, ıkı Sovetinə xidmət etməyi vətəпэ q; ıtmaqdan üstün tuturdular. Rus
ordu: ı öz silah və hərbi sursatmı erməni və giircülərə, Bakı bolşeviklərinə verdiyin n, Azərbaycan əhalisi silahlı düşmən arşısında əliyalın qalmışdı. Azərbayc ; fraksiyası bərabər silahlanmaq
tələbij irəli sürdükdə, hökumət geri qaä L d b /s*
yıdan us polklarından birinin tərk-silah
edili’ ilahlarının azərbaycanlılara ve“İstiqlal” bəyannaməsi. 1918 il.
rilm
э razılıq verdi. Buna uyğun ola
raq
18 ilin yanvarında Şamxor (Şəmkir)
msiyasından keçən rus polku
azərbaycanlı qətb yetirildi. Mart soyqıtərk
ıh edildi.
rımı Bakı şəhəri ib məhdudlaşmadı. ŞaL . ıcla bolşevikbrin və erməni parmaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran və
Salyanda da beb cinayətlər törədildi.
tiyabm ın əsas rəqibi “ Müsavat” idi.
Onların arasında эп çox Şamaxı qəzası
Parti лип muxtariyyət uğrunda mübarizəs: və müsəlmanlar arasında nüfuzuzərər çəkdi.
Azərbaycanda mart soyqırımını tönun rtması Bakı Sovetini bərk narahat
rətməklə erməni-bolşevik qüvvələri qaredirc; Martin 30-da Lənkərana yola
düşmək ərəfəsində şəxsi heyəti müsəlşılarına daha böyük məqsədlər qoymuşmaıılardan ibarət olan “ Evelina” gəmidular. Bunlardan эп əsası isə bütün
sinin bolşeviklər tərəfmdən tərk-silah
Azərbaycanı işğal etmək idi.
edilməsinə cavab olaraq şəhər məscidləLakin 1918 ilin may ayında Azərrində toplanan müsəlman эЬаН müsadibaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranrə edilmiş silahların qaytarılmasmı tələb
ması, milli dövbtçiliyin bərpası, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda ölümetdi. Bolşevikbr bu tələbin yerinə yetiriləcəyini vəd etsələr də, həmin günün ax- dirim mübarizəsinin başlanması düşmənbrin bu planlarım pozdu.
şamı Bakıda ilk atəşbr açıldı. Azərbay-

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yaranması. 1918 il fevralın 23-də Cənubi
Qafqazın ali hakimiyyət orqanı - Za
qafqaziya Seymi yaradıldı. Lakin Seymin tərkibinə daxil olan Azərbaycan,
gürcü və erməni fraksiyaları arasında
daxili və xarici siyasətin əsas məsəbbriпэ münasibətdə ciddi fıkir ixtilaflarmın
olduğu aşkara çıxdı. 1918 il aprelin 22da Zaqafqaziyanın müstəqil federativ
respublika elan edilməsi bu ziddiyyətbri
aradan qaldırmadı. Fraksiyalar arasında getdikcə gücbnən çəkişmələr son nəticədə Seymin fəaliyyətini iflic vəziyyətinə saldı. Beb bir şəraitdə gürcübr Za
qafqaziya Seyminin tərkibindən çıxıb
Gürcüstanm dövbt müstəqilliyini elan
etmək qərarına gəldibr. 1918 il mayın
26-da Zaqafqaziya Seymi özünün buraxıldığını elan etdi və həmin gün Gürcüstanm müstəqilliyi bəyan edildi. Mayın 27-də Seymin müsəlman fraksiyası
Azərbaycan M illi Şurasını yaratdı. Qızğın mübahisəbrdən sonra Azərbaycanın
dövbt müstəqilliyinin elan olunması
haqda qərar qəbul edildi. 1918 il mayın
28-də M illi Şuranın katibi Həsən Ьэу
Ağayev tərəfındən oxunan istiqlal bəyannaməsində deyilirdi:
1. Azərbaycan tam hüquqlu və müstəqil dövbtdir. Zaqafqaziyanm cənub
və şərq hissəsindən ibarətdir. Ali hakimiyyət Azərbaycan xalqına məxsusdur.
2. Müstəqil Azərbaycanm siyasi quruluş forması Xalq Cümhuriyyətidir.
3. Azorbaycan Xalq Cümhuriyyəti
beynəlxalq birliyin bütün üzvbri, xüsusən həmsərhəd xalqlar və dövbtbrb
dostluq əlaqəbri yaradacaq.
4. A X C öz sərhədbri daxilində millətindən, dinindən, ictimai vəziyyət və cinsindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlarına tam vətəndaşlıq və siyasi hüquqlar verir.
5. A X C onun ərazisində yaşayan bütün xalqların sərbəst inkişafına şərait
yaradacaq.
6. Müəssisbr Məclisi çağırılana kimi
bütün Azərbaycanın idarəsi başında
xalq səsverməsi yolu ib seçilmiş M illi
Şura və onun qarşısında məsuliyyət daşıyan Müvəqqəti hökumət durur.
M illi Şura AXC-nin ilk hökumətini
təşkil etməyi F.Xoyskiyə tapşırdı. Müstəqil Azərbaycanın birinci hökumətinin
tərkibi beb idi: Nazirbr Şurasının sədri
və daxili işlər naziri - F.Xoyski; hərbi
nazir - X .P.Sultanov; maliyyə və xalq
maarifi naziri - N.Yusifbəyli; xarici işbr
naziri - M.Hacınski; yollar, poçt və tele-

qraf naziri
X.Məlikaslanov; ədliyyə
naziri X.Xasməmmədov; əkinçilik və
omək naziri Ə.Şeyxülislamov; ticarət
və sənaye naziri M.Cəfərov; dövbt nəzarəti naziri C.Hacınski.
Yeni yaradılmış Azorbaycan dövlətinin ilk addımlarından biri iyunun 4-də

Əlağa Şıxlinski.

Gəncə üzərinə hücuma başladılar. Yalnız 1918 il iyunun 4-də Azərbaycan və
Osmanlı hökumətləri arasmda bağlanan
müqaviləyə əsasən Türkiyənin təcili ola
raq göstərdiyi hərbi yardım sayəsində
bu təhlükənin qarşısını almaq mümkün
oldu. İyunun 27-dən iyulun l -пэ qədər
Göyçay ətrafında gedən gərgin vuruşmalarda bolşevik-erməni qüvvələri üzərində əldə edilən qələbə Gəncəyə hücumun qarşısım aldı. Azərbaycan hökumətinin başlıca vəzifəsi Bakını azad etmək idi. 1918 il iyulun 31-də Bakı XKSnin istefasından sonra şəhərdə hakimiyyət “ Sentrokaspi diktaturası və fəhlə və əsgər deputatlarının Müvəqqəti İcra Komitəsinin Rəyasət Heyatf’nin əliпэ keçdi. “ Sentrokaspi diktaturası” nın
ilk addımlarından biri Ənzəlidə olan
ingilisləri Bakıya dəvət etmək oldu.
Avqustun 17-də general Denstervil Bakıya daxil olan andan aydın oldu ki,
ingilisbr şəhəri müdafiə etmək iqtidarında deyillər. Azərbaycan və türk qoşunları, əsasən, eser və daşnaklardan
ibarət olan “ Sentrokaspi diktaturası” na son qoyaraq sentyabrın 15-də
Bakını azad etdibr. İki gün sonra
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti Bakıya köçdü.

Batumda Osmanlı dövbti ilə sülh və
Fətəli Xan Xoyskinirı
dostluq müqavibsinin imzalanması ol
parlamentdəki çıxışı:
du. İyul ayının 16-da Azərbaycan höku"Möhtərəm Azərbaycan parlamenti
məti Tiflisdən Gəncəyə köçdü. Burada
əzası! Bu günkü gün Azərbaycan
Milli Şura güclü müxalifətb qarşılaşdı.
üçün böyük, əziz mübarək gündür
Azərbaycan burjuaziyası və mülkədarki, yuxumuzda görməzdik, əqlimizə
larının müəyyən dairəbrinin fikrincə,
gəlməzdi. Bu gün о gündür ki, muxMilli Şura və onun yaratdığı hökumət
tariyyəti əlinizə aldınız, hökumət
həddən artıq sol və inqilabi mövqelərdə
vəkalətilə bu bayram günü sizi və
dururdu. “ İlhaq” ın - Azərbaycanın Türsizinlə bərabər özümüzü də təbrik
kiyəyə birbşdirilməsinin tərəfdarları olan
edirəm... Qüvvəmiz qədər vəzifəmibu dairəbr Milli Şuraya qarşı mübarizəyə
zi ifa etdik. Hələ çox şey edə bilbaşladılar. İyunun 17-də Milli Şuranın
məmişik, amma bunu cürətlə deyə
növbəti iclasında sədrlik edən M.Ə.Rəbilərəm ki, hökumətin nöqsanları ilə
sulzadə öz çıxışında yaranmış vəziyyətlə
bərabəryol göstərən işıqlı ulduzu bu
əlaqədar Şuranın buraxılmasını təklif et
şüar olmuşdur: Millətin hüququ,
di. Həmin gün F.Xoyskinin rəhbərlik et
istiqlalı, hürriyyəti!..."
diyi ikinci hökumət kabineti yaradildi.
On iki nəfərdən ibarət olan bu kabinetə
Azərbaycan dövbtçiliyi xalq cümhuköhnə hökumətin altı üzvü və altı yeni nazir daxil edildi. İyunun 23-də Azərbayriyyəti formasında təşəkkül tapdı. Azərcanda yaranmış gərgin vəziyyəti nəzərə baycan hökumətinin 1918 il 24 iyun taalaraq yeni hökumət bıitün Azorbaycan
rixli qərarına əsasən, üzərində ağ rəngli
ərazisində hərbi vəziyyət elan etdi.
aypara və səkkizguşəli ulduzun təsviri
olan qırmızı bayraq dövbt bayrağı kimi
Mart hadisəbrindən sonra Bakıda
siyasi vəziyyət bolşevikbrin xeyrinə də- qəbul edildi. Sentyabrın 9-da isə həmin
yişilməyə başladı.
bayraq ağ aypara və səkkizguşəli uldu
1918
il iyunun 12-də S.Şaumyanmzun təsvir olunduğu üçrəngli yaşıl, qırəmri ib Bakı Sovetinin hərbi qüvvəbri
mızı vo mavi zolaqlardan ibarət yeni

bayraqla əvəz olundu. Iyunun 27-də
Azərbaycan dilinin dövbt dili elan edil
mosi müstəqillik istiqamətində atılmış
ilk mühüm addımlardan biri oldu.
1918
ilin payızında beynəlxalq aləmdə baş vermiş hadisələr Azərbaycanı çox
ciddi sınaq qarşısında qoydu. Birinci

milli azlıqlara - alman, yəhudi, gürcü və
polyaklara 4 yer ayrılmışdır. Qalan 5
yerdən 3-ii Bakı həmkarlar təşkilatı, 2-si
isə Bakı Neft Sənayeçiləri və Ticarət-Sənaye İttifaqı üçün nəzərdə tutulmuşdu.
Beblikb, 1918 il dekabrın 7-də Azərbaycan parlamenti öz işinə başladı. Par-

almışdı. Parlamentdə “ bitərəflər” və
“ müstəqillər” fraksiyaları da fəaliyyət
göstərirdilər. Birinci iclas zamanı
F.Xoyski müvəqqəti hökumətin istefası
ib bütün hakimiyyətin parlamentə keçməsini elan etdi. Yeni hökumətin təşkili
yenidən F.Xoyskiyə tapşırıldı. Dekab-

siyası ib əlaqələri bərpa etməyə hazır olduğunu bəyan etdi.
Dövbt quruculuğunda müsbət nəticəbrb yanaşı, çoxlu nöqsanlar da qabarıq şəkildə öz əksini tapırdı. Siyasi çəkişmələr, bəzi partiyaların və siyasi qüvvələrin barışmazlıq mövqeyindən çıxış et-

Azərbaycan
Cümhuriyyətinin
4-cü hökumət
kabineti.
1919 il.

Səməd bəy Mehmandarov.

dünya müharibəsində məğlub olmuş
Osmanlı dövbti ib Böyük Britaniya ara
smda Mudros barışığı (1918) imzalandı,
Barışığa əsasən osmanlilar Cənubi Qafqazdan, о cümbdən, Azərbaycandan
hərbi hissəbrini çıxarmalı idilər. Cənubi
Qafqaz regionu B.Britaniyanın nüfuz
dairəsi elan olunurdu və Bakıya ingiii
qoşunları yeridilirdi.
1918
il noyabrın 17-də ingilis qoşır
ları Bakıya daxil oldular. Şəhərdə həri
vəziyyət elan edildi. Beb bir şəraitd
1918 ilin noyabrın 16-da Azərbayca
Milli Şurası beş aylıq fasibdən sonra >
nidən fəaliyyətə başlayaraq həmin ay.
19-da “ Azərbaycan Paıiamentinin yaı :
dılması haqqında” qanun qəbul etc
Yaranmış fövqəladə şəraitdə Omürn
azərbaycan Müəssisbr Məclisinin çağ
rılması mümkün olmadığından, M ii'
Şuranın dövbt qanunvericilik orqanına
Azərbaycan parlamentinə çevrilməsi
qərara alındı. Qanunda göstərilirdi ki,
ölkə əhalisinin milli tərkibinə müvafıq
olaraq Azərbaycanda yaşayan bütün
milbtbrin nümayəndələri parlamentdə
təmsil olunmalıdırlar. 120 nəfərdən ibarət olacaq parlamentdə azərbaycanlılara - 80, ermənilərə - 21, ruslara - 10,

lame .iıı ilk iclasını Azərbaycan M illi
Şurasının sədri M.Ə.Rəsulzadə açdı.
Həm ı iclasda bitərəf hüquqşünas, görkəmli siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşov sədr, “ Müsavat” partiyasınm
A; rbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Nazirlər Şurasının
Milli bayraq haqqında
Qərarı
9n
Mill:
rən
guş
qəb

abr 1918 il

Bakı şəhəri

oayraq kimi, yaşıl, qırmızı, mavi
ərdən və ağ aypara və səkkizi ulduzdan ibarət olan bayraq
i edilsin.

üzvii təsən bəy Ağayev isə onun müavini seçildi. Parlamentdə 10 fraksiya və
qrup fəaliyyət göstərirdi. Ən böyük
fraksiya ib “ Müsavat” partiyası təmsil
olunmuşdu. Bundan başqa “ İttihad” ,
“ Əhrar” , “ Hümmət” , “ Müsəlman sosialist bloku” nun üzvbrindən ibarət olan
sosialistbr fraksiyası, “ Daşnaksutyun”
fraksiyası, həmçinin erməni, rus və milli
azlıqlar fraksiyaları da parlamentdə yer

mələri vahid platforma əsasında dövbt
rın 26-da koalisiya əsasında təşkil olunstrukturunun formalaşmasına maneçimuş yeni Nazirlər Kabinetinin tərkibi
elan edildi. İki gün sonra general Tomson Azərbaycan hökumətini yeganə qaŞeyx Cəmaləddin Əfqani
nuni hakimiyyət olaraq tanıdığı haqda
’’...İnsanlar arasında əhatə dairəsi
bəyanat verdi.
geniş olub bir çox fərdləri bir-birinə
Yeni kabinet partiya prinsipi üzrə de
bağlayan iki bağ vardır. Biri dil
yil, parlament fraksiyalarının hökumət
birliyi. ikincisi din birliyidir. Dil birliyibaşçısınm proqramına etimad göstərməsi
nin dünyada bəqa və səbatı, şübhə
əsasında təşkil edilmişdi. Hökumətin
yoxdur ki, daha davamlıdır, çünki
mövqeyi gücləndikcə ingilis komandanqısa müddət ərzində dəyişmir. Hallığınm ictimai-siyasi həyatın müəyyən sabuki ikinci belə deyildir: tək bir dildə
həbrində onun fəaliyyəti üzərinə qoydanışan
elə irq görürük ki, min illik
duğu məhdudiyyətbr də tədricən aradan
müddət ərzində dil birliyindən ibarət
götürülürdü.
olan milliyyətə xələl gəlmədən iki-üç
1919
ilin martında F.Xoyski hökudin dəyişir".
məti istefa verdi və aprelin 14-də yeni
yaradılan hökumətə “ Müsavat” partiyasmın liderbrindən biri Nəsib bəy Yusiflik törədirdi. Konkret fəaliyyətdə səriştəsizlik, müstəqillik ideyasına xidmət
bəyli başçılıq etdi. Yeni hökumətin də
edən peşəkarların azlığı və s. dövbt quproqrammın əsasını Azərbaycanm dövbt müstəqilliyinin böyük dövbtbr tərəruculuğu işində ciddi çətinliklər yaradırdı. Vəziyyəti daha da gərginbşdirən
fındən tanınması, ölkənin ərazi bütövlüamil isə ağqvardiyaçı Denikin ordusuyünün təmin olunması və qonşu dövbtbrb six əlaqələrin yaradılması təşkil
nun Dağıstan və Gürcüstan üzərinə
edirdi. Yeni baş nazir bərabərlik və birhücuma başlaması idi.
Denikin qoşunlarının Port-Petrovsk
birinin daxili işbrinə qarışmamaq prinvə Dərbəndi işğal etməsi Azərbaycanm
sipbri əsasında Azərbaycanın Sovet Ru-

müstəqilliyi üçün real təhlükə yaratmışdı.
Yaranmış təhliikəli vəziyyətin qarşısmı
almaq üçün Azarbaycan hökuməti ciddi
addımlar atdı. Partlamentin tövsiyəsi ilə
müdafiə sahəsində fövqəladə səlahiyyətə
malik olan xüsusi orqan - Dövlət Müdafıə Komitəsi (D M K ) yaradıldı. 1919 il
iyunun 1l-də Azarbaycanm bütün ərazisində hərbi vəziyyət elan edildi.
1919
il iyunun 27-də Azarbaycan ib
Giirciistan arasmda üç il miiddətinə hərbi-miidafiə paktı imzalandi. Miiqavibnin şərtlərinə görə hər iki tərəf onlarm
müstəqilliyi və ərazi biitövliiyü üçün
təhlükə yarandığı zaman birlikdə hərəkət etməyi öz öhdələrinə götürürdübr.
1919
il avqustun 24-dən ingilis qoşunh ; Azarbaycan ərazisini tərk etməуэ b- adılar. Onlar şəhər limanmm idarəçil ni, hərbi hissələrin radiostansiyaların ordunun hərbi sursatını və hərbi
gəm in bir hissəsini Azarbaycan ho
kum пэ təhvil verdilər. Onun əsasında
Azər :ycan Xəzər donanması yaradıldı.
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M.c Rəsulzadənin Azərbaycan
pa mentinin sonuncu iclasında
söy ədiyi nitqindən
(27 prel 1920 il)
Qar aşlar! Türkiyə Azərbaycanın
xilaskarıdır. Millətimizin amalını uca
eyləyən bir məmləkətdir. Onun xilasına gedən bir qüvvəni biz məmrıuniyyətlə yola salarıq. Fəqət bir
şərtlə ki, bu qüvvə bizim azadlığımız!, müstəqilliymizi çeynəməsin.
Halbuki, qardaşlar, bizdən soruşmac m torpağımıza keçən hər hansı
bir
jv v ə dostumuz deyil, düşmənirt' dir... Gələn rus ordusudur.
On
istədiyi 1914 il hüdudlarını
aln ;dır. Anadolunun imdadıria getmə 'əhanəsilə yurdumuza gələn işğal ;dusu buradan bir daha çıxmaq
istə «əyəcəkdir. Rusiya ilə anlaşmaq
üçii hökuməti mütləq bolşeviklərə
təs
etmək ultimatumunu qəbul etmə i ehtiyac yoxdur. Bu ultimatumu
kəma i-nifrətlə rədd edirik".

can Kommunist Partiyasmın birinci quqmda qanun” qəbul olundu. Oktyabrin
rultayı işə başladı. Qurultay Azarbay
30-da “ Mətbuat haqqmda nizamnamə”
canda dövbt çevrilişi xəttini əsas
imzalandi.
götürdü. Yerli bolşevikbrin milli höku1919 ilin dekabrm 2-11-də Bakida
mətə qarşı fəal təbliğat aparmalarına
“ Musavat” partiyasının 2-ci qurultayı
baxmayaraq, Azarbaycan kommunistkeçirildi. Partiyanın fəaliyyəti haqqında
bri öz qüvvəbri ib dövbt çevrilişi et
məruzə ilə M.Ə.Rəsulzadə çıxış etdi.
mak iqtidarında deyildibr. Onlar daha
Partiya yeni aqrar proqramını qəbul et
çox Rusiyaının köməyinə ümid bəslədi. Qurultayda partiyanın yeni Mərkəzi
yirdibr.
Komitəsi seçildi.
Martin axırmda iğtişaşlar törətmək1920 ilin əvvəllərində ölkənin daxili
siyasi həyatı xeyli sabitləşdi. Qısa müddə günahlandınlan bir sıra sosialistbr
həbs edildilər. Hadisə ib bağlı parladətdə normal fəaliyyət göstərən dövbt
mentin sosialist fraksiyasının üzvbri
aparatı, miitəşəkkil ordu yaradıldı. Xalq
N .Yusiftəyli kabinetinə etimadsızlıq
maarifı sahəsində ciddi nailiyyətbr əldə
göstərdibr. Aprelin l-də hökumət istefa
olundu. Müəllim kadrları hazırlandı,
verdi. Yeni kabinetin təşkili M.Haməktəb sisteminin milliləşdirilməsinə
başlandı. Bakı Universiteti yaradıldı.
cınskiyə tapşırıldı. O, kommunistbr də
daxil olmaqla sol qiivvələrdən ibarət
Ən əsası isə respublikanm ərazi bütövlüyii qorunub saxlanıldı.
koalisiya hökuməti yaratmaq istəyirdi.
1920
il yanvarm 11-də Paris siilh Lakin bolşevikbr bundan imtina etdi
br. Onlar dövlət çevrilişinə daha fəal
konfransının A li Şurası Azarbaycanm
hazırlaşırdılar. Aprelin 22-də M.Hamüstəqilliyinin de-fakto tanmması haqcınski yeni hökuməti yaratmağın mümda qərar qəbul etdi. Bakıda Belçika,
kün olmadığı haqda parlamentə malu
İsveç, Hollandiya, Finlandiya və digər
mat verdi. Xarici təhlükə ilə yanaşı, aprel
1919
ilin 2-ci yansinda Azarbaycandövbtbrin nümayəndəlikləri açıldı.
AXC-nin beynəlxalq aləmdə təcrid edil
ayının əvvəlbrində başlanan hökumət
parlamenti ölkə həyatının demokratikböhranı Azərbaycanda siyasi vəziyyətin
bşdirilməsinə təkan verən bir sıra qa- mosi aradan qaldırıldı və müstəqil Azar
baycanm beynəlxalq əlaqəbr sisteminə
daha da gərginləşməsinə səbəb oldu.
nunlar qəbul etdi.
daxil olmasi prosesi başlandı.
R S F S R xalq xarici işbr komissarı
İyulun 21-də parlament “ Azarbay
Lakin Azarbaycanm daxili siyasi həQ.Çiçerin 1920 il 2 yanvar tarixli nocan Respublikasinin Müəssisbr Məclisiyatında yaranan sabitlik uzun sürmədi.
tasında Azarbaycan hökumətinə Deni
пэ seçkibr haqqında Əsasnamə” ni tas
kin ordusuna qarşı hərbi ittifaq bağladiq etdi. Avqustun 11-də parlament tə- Ölkənin başı üstiinü bolşevik təhlükəsi
almışdı. 1920 il fevralın 11-də Azarbay
mağı təklif etdi. Cavab məktubunda
rəfındən “ Azarbaycan vətəndaşlığı haq

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN GÖRKƏMLİ XADİMLƏRİ

Mohammad Əmin Rosulzado

Əlimərdan boy Topçubaşov

Fətoli xan Xoyski

(1884-1955)

(1862-1934)

(1875-1920)

Nosib bəy Yusifbəyli

Hoson boy Ağayev

Aslan boy Səfıkürdski

(1881 1920)

(1875-1920)

(1880-1937)
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Xosrov Paşa boy Sultanov
(1879 1941)

Mommodhosən Hacınski

Xolil bəy Xasməmmodov

(1875-1931)

(1875-1947)

Azərbaycanın
xarici işlər naziri
F.Xoyski bıınu Azərbaycanın Rusiyanın daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirərək rədd cavabı verdi. 1920 il
yanvarın axırı - fevral ayında verilmiş
notalar da eyni məzmunda idi. Rusiyanın diplomatik manevrbri Azərbaycana
qarşı hazırlanan hərbi müdaxiləni pərdələmək məqsədi güdürdü. Azərbaycana olan əsl miinasibəti V.İ.Leninin 1920
il martin 17-də İ.T.Smilqa və Q.K.Orconikidzeyə göndərdiyi teleqramda öz əksini tapır: “ Bakını tutmaq olduqca zəruridir. Bütün qüvvələri buna yönəldin” .
Sovet Rusiyasınm hücumu ərəfəsində Moskvaya gəlmiş erməni nümayəndəbri nrazi güzəştləri müqabilində Azərbaycc'a hökumətini devirmək işində öz
yard1 larını təklif etdilər.
I 'V'0 ilin martında daşnak quldur
dəst; iııin Xankəndi qarnizonuna hii
cum ilə başlanan Qarabağ qiyammı
yatıı ıq üçün Azorbaycanm ordu hissələr r>cili surətdə Bakıdan Qarabağın
dağ]
hissəsinə yeridildi. Aprel işğalı
ərəf; ıdə yerli bolşeviklər daşnak qiyamın . ı istifadə edərək, ölkənin daxilində / nbaycan hökumətinə qarşı düşməıı ik təbliğatını daha da giicləndirdilər Onlar ölkədə qayda-qanunun
bərp ! məqsədilə Rusiyaya müraciət
etmə ,) və hərbi yardım üçün 11-ci
Qırrmzı Ordunu dəvət etməyə çağırırdılar. Bakıya hücum planı Moskva tərəfındr artıq hazırlanmışdı və aprelin 27də gc,:ə rus qoşunları Azərbaycanın sərhədl ni keçdilər. Azərbaycanın hərbi
qüvv эп, əsasən, qərb cəbhəsində olduğı ıçün Qırmızı Orduya qarşı ciddi
müt; ımət göstərmək mümkün olmadı.
S et Ordusu Bakıya yaxınlaşan zaman saat ll-də yerli bolşevikbr
R K i .P Qafqaz diyar komitəsinin Bakı
büre t adından hakimiyyəti təslim etтэк »rədə parlamentə ultimatum verdibı Aprelin 27-də parlamentin sonun< iclasında, kəskin diskussiyalara
baxı yaraq, hakimiyyətin Azərbaycan
İnqi
Komitəsinə verilməsi barədə qərar çıxanldı. Qərara əsasən Azərbaycanın tin miistəqilliyinin qorunub saxlanması, yeni yaranan hökumətin miivəqqəti xarakter daşıması, məsul şəxsbrdən
başqa hökumət idarələrindəki köhnə qulluqçuların tutduğu vəzifədə qalması, hökumət və parlament üzvbrinin həyat və
əmlakmın toxunulmazlığının təmin edil
mosi, ordunun saxlanılması və s. şərtbrb
hakimiyyət Azərbaycan bolşeviklərinə
verilirdi.

1920 il aprelin 28-də Sovet Rusiyasının təcavüzü nəticəsində, beynəlxalq
münasibətbrə və beynəlxalq hüquqa
zidd olaraq dünya birliyi tərəfmdən tanınmış suveren Azərbaycan dövləti
siiqut etdi.
Bütün müsəlman Şərqində parlamentli demokratik respublika tipində
ilk dünyəvi dövbt olan Azərbaycan
Xalq Ciimhuriyyəti çağdaş dövrümüzdə
əsas demokratik normalar kimi qiymətbndiribn xalq hakimiyyəti, insan hüquqları, m ilbtbrin bərabərlik hüququ,
söz və yığıncaq azadlığı kimi ictimai
dəyərləri elan etmiş və əməli surətdə
həyata keçirmişdi. 23 ay ərzində dövbt
strukturları və ordu yaradildi, Bakı
N.Nərimanovun İ.Stalinə
məktubundan
"...Mən Moskvaya (1920 ilin yazında) RK(b)P MK-ya çağırılmışdım və
burada mən Azərbaycanda bizim
gələcək işimiz haqqında öz məruzəmlə çıxış etdim... Əsas məsələlərdən başlıca olaraq aşağıdakılar
irəli sürülmüşdür:
...Azərbaycanı
sovetləşdirərkən
Rusiyada etdiyimiz səhvlərə yol
verməməli, yerli şəraitlə hesablaşmalı, müstəqil nümunəvi Sovet respublikası yaratmalıyıq ki, Şərq zəhmətkeşləri, birincisi: bizim işğalçı
imperialist məqsədlərimizin olmadığını bilsinlər və ikincisi: onlar görsünlər və hiss etsinlər ki, öz həyatlarını xanlarsız, bəylərsiz və başqaları olmadan qura bilirlər”.
Dövbt Universiteti təsis edildi, Azərbaycan dili dövbt dili elan edildi, təhsil
sistemi milliləşdirildi, 8 saatlıq iş güniinə
keçildi, vətəndaşlıq və Müəssisbr Мэсlisinə seçkibr haqqında demokratik
qanunlar qəbul olundu, dövbtin ərazi
bütövlüyü təmin edildi.
Əd.: H ə s ə n l i C. Azorbaycan beynəlxalq
münasibətlər sistemində (1918-1920). B., 1993;
А г а м а л и е в а H., Х у д и е в Р. Азербай
джанская Республика. Страницы политичес
кой истории 1918-1920 гг. Б., 1994; Б а л а 
ев А. Азербайджанское национальное движе
ние в 1917-1918 гг. Б., 1998; Azorbaycan Cümhuriyyəti (1918-1920). В., 1998; Azorbaycan tari
xi. Yeddi cilddo. C. 5, B „ 2001; P a ş a y e v A .
Açılmamış sohifolorin izi ilo. B., 2001.
Nigar Maks veil

Azərbaycan 1920-91 illərdə
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasi (1920-22). 1920 il aprelin 28-də
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasi
elan olundu. Həmin gün Müvəqqəti inqi
lab Komitəsi Nəriman Narimanov sədr
və xalq xarici işbr komissan olmaqla, ye
ni hökuməti - Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetini təşkil etdi.
Sovet Rusiyası rəhbərləri N.Nərimanovun tək Azorbaycanda deyil, biitiin
Şərq xalqlan arasmda böyük nüfuzunu
nəzərə alaraq, onu hökumətin başçısı seçərkən, Mikoyanm dediyi kimi, düşünürdiibr ki, uBiz Nərimanovu inqilab Komitəsinin sədri seçərik və onu eb miihasirəyə
alarıq ki, о çox da öz niifuzundan istifadə
edə bilməsin... ” .
Azərbaycan Miivəqqəti İnqilab Komitəsinin aprelin 29-da R SFSR ilə qarşılıqlı etimad və tanmmağa əsaslanan ittifaq bağlamaq barədə miiracbtinə cavab
olaraq, mayın 5-də V.İ.Leninin R SFSR
Xalq Komissarları Soveti adından Azərbaycan Sovet hökumətinə göndərdiyi te
leqramda miistəqil Azərbaycan SSR-nin
tanınması bəyan edildi.
Sovet Rusiyasının 11-ci ordusunun
giicii ib qurulmuş Azərbaycan hökuınətinin müstəqilliyinin tanınması formal
xarakter daşıyırdı. Нэ1э Azərbaycan hökumətinin başçısı N.Nərimanovun Bakıda olmadığı vaxtda, mayın 2-də
Q.K.Orconikidze və S.M .Kirovun V.İ.
Leninə göndərdikbri şifrəli teleqramda
Azərbaycanm ümumi şəkildə tanınmasının zəruriliyini qeyd etməkb yanaşı,
Xalq Komissarları Sovetinin səlahiyyətbrinin N. Narimanova deyil, onlara verilməsini məsləhət görürdülər.
1920 il noyabnn 9-da A K (b )P M K,
A K (b )P Bakı Komitəsi, R K (b )P M K
Qafqaz bürosu, Azərbaycan İnqilab Komitəsi (A İK ), Bakı şəhər İcraiyyə Komitəsi, xalq komissarları, rayon icraiyyə
komitəbri və rəyasət heyətləri üzvbrinin
bırgə iclasında İ.V .Stalin Sovet Azərbaycanının miistəqilliyi haqqında məsəb
barədə demişdi: “ Mən Azərbaycanın
miistəqilliyinə tərəfdar deyibm. Kommunistbrin bir hissəsinin digərindən
müstəqilliyi ola bilməz...” . “ ...biz deməliyik ki, Azərbaycan müstəqil ölkədir,
xoş məramlarla Rusiya ib ittifaqa girmişdir. Bu ittifaq olmadan Rusiya zəifbyər, Azərbaycan Antantanm hakimiyyəti altına diişər. Bu zahiri miistəqillik bi
zim strateji siyasətimizin məsələsidir” .
Müstəqilliyi tanınmış Azərbaycanm
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məhz Rusiya nümayəndələri tərəfındən
idarə olunması Leninin və eləcə də
R K (b )P MK-nın mövqeyi idi. Bunu
R K(b)P MK-nın siyasi bürosunun 1920
il 27 noyabr tarixli iclasının V.İ.Leninin
layihəsi əsasında qəbul etdiyi qərar da
təsdiq edirdi. Qərarda Orconikidzeyə
Bakıda qalıb, A İK -э ümumi siyasi rəhbərliyi öz üzərinə götiirməsi tapşınlırdı.
Bu strateji siyasətə əsasən AK(b)P
MK-nın və AK(b)P Bakı Komitəsinin
nəinki katibləri, eləcə də partiya aparatının məsul işçiləri beb qeyri-azərbaycanlılardan təyin olunurdular. Beb ki,
1920 ilin noyabrında Q.N.Kaminski
AK(b)P MK-nm katibi olduğu vaxt,
həm siyasi biironun 5 üzviindən yalniz
2-si (N .Nərimanov, M.D.Hüseynov),
həm də təşkilat bürosunun 5 iizviindən
yalnız 2-si (D.Bünyadzadə, Ə.Qarayev)
azərbaycanlı idi. MK-nın altı şöbəsiniıı
beşində müdir və katibbrin heç biri
azərbaycanlı deyildi, təkcə bir şöbədə konddə iş şöbosinin müdiri R.Axundov,
katibi T.Hiiseynov olmuşdu. Azərbaycanlılara etimadsızlıq siyasəti sonrakı ilbrdə də davam etdirilmişdi. 30-cu ilbrin

LƏNKƏRAN

Dövlət sərhədləri
Qəza sərhədləri

ortalarınadək A K (b )P MK-nın və
A K (b )P Bakı Komitəsinin katibbri,
əsasən, R K (b )P MK-nın seçib göndərdikbri başqa milbtbrin nümayəndələrindən ibarət olmuşdur.
AK(b)P-nın mövqeyi və fəaliyyət istiqaməti haqqında partiyanın 1920 il
oktyabrın 16-23-də Bakıda keçirilmiş 2ci qurultayının qobul etdiyi qətnaməsində deyilir: “ Azarbaycan Kommunist
Partiyası RKP-nin ayrılmaz hissəsidir.
Ondan yalnız təkcə adına görə fərqbnən
A K P təşkilati cəhətdən R K P ib sıx birbşmişdir və onun proqramını, taktikasını və rəhbər orqanlarinin bütiin qərarlarını tamamilə qəbul edib həyata keçirir.
Buna görə də R K P qarşısında duran vəzifələr, bütünlükdə, AKP-nin ən miihüm
növbəti vəzifələridir” .
1920 il mayın ortalannda, Naxçivan
istisna olmaqla, Azarbaycanm biitiin rayonlarında sovet hakimiyyati quruldu.
Azarbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
varlığına son qoyulması, həmçinin 11-ci
Qırmızı ordu hissələrinin yerlərdə işğalçı və zorakılıq hərəkətbri, özbrini müstəmləkəçilər kimi aparmaları, əsasən də

iAstara
4,1 Tərtib edər
İ. S. Sülcyrnanov-200
Azarbaycan xalqının qəddar düşməni
Pankratovun rəisi olduğu 11-ci ordu
siyasi idarəsinin xüsusi şöbəsinin apaı
dığı təqib və repressiyalar əhalinin sove
hakimiyyətinə qarşı silahlı iisyanları i!.
qarşılandı. 1920 ilin may-iyun aylarm
da Gəncədə, Tərtərdə, Ağdamda, Şuşa
da və Zaqatalada baş verən silahi
üsyanlar 11-ci ordu tərəfındən qəddaı
casına yatırıldı. Silahlı üsyançılarla ya
naşı minbrb dinc əhali, uşaq, qadır
qoca məhv edildi. Lakin sovet rejimin
qarşı müqavimət hərəkatı davam edird
1930 ildəki Şəki üsyanı buna misaldır.
A İK Sovet Rusiyası niimunəsi əsa
sında, Azərbaycanm iqtisadi xüsusiyyət
brini nəzərə almadan sosialist iqtisa
diyyatına keçməyi təmin edən qanunlar
qəbul etdi. İnqilab Komitəsi 1920 il mayın 5-də torpaq üzərində xiisusi mülkiyyətin bğv edilməsi, 15-də respublika
ərazisində meşələr, sular və yeraltı sərvətlərin, 24-də neft sənayesinin, iyunun
6-da Xəzər ticarət donanmasının, 9-da
banklarm, 15-də balıq sənayesinin milliləşdirilməsi barədə dekretbr verdi.
Biitün milliləşdirilmiş sənaye müəssi-

espublika mərkəzləri
'jzayıərkəzləri /
gər başayı^__....... .Dövlət sərhədləri
■mmtcwdlən ......... <Qəza sərhədləri
sələrinin idarə olunması respublikada
ali t sərrüfat orqanı olan Xalq Təsərrüfa'! Şurasına (X T Ş) həvab edildi.
XTŞ-nin sədri 11-ci ordu ib Bakıya gəlmiş 'SFSR Baş Neft Komitəsinin sədri
N .İ Solovyov təyin olundu.
üstəqilliyi elan olunmuş Azarbay
can SR-in nəinki siyasi fəaliyyəti, ebcə
də
isadiyyatı və xüsusilə xalq təsərı atının əsas sahəsi olan neft ’sənayesi R ;iyanın burada olan nümayəndələri ts fındən idarə olunurdu.
•ərbaycanm işğalında Bakı nefti
amt iiıı mühüm əhəmiyyəti sovet hakimiy tinin qurulmasının ilk günündən
özür ; büruzə vermişdi. V.İ.Lenin Azərbay<. ;>nda sovet hakimiyyati qurulmasının təsi günü, aprelin 29-da bəyan etmişdi: “ Diinən Bakıdan aldığımız xəbər
göstorir ki, Sovet Rusiyasınm vəziyyəti
yaxşılaşmaqdadır... İndi bizim eb bir
iqtisadi bazamız vardir ki, bu bizim bii
tiin sənayemizi canlandıra bibr” .
Sovet Rusiyasının Bakı nefti ib təmin edilməsi həb Azorbaycanda sovet
hakimiyyətinin qurulmasından əvvəl
planlaşdınlmışdı. 1920 il aprelin 17-də
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R S F S R Əmək və Müdafıə Şurasının qərarı ib A.P.Serebrovski Baki Neft Komitəsinin sədri təyin olundu. A.Serebrovski V.İ.Leninin imzaladığı böyük
səlahiyyətli mandatla aprelin 30-da
Bakıya gəldiyi gündən Ümumrusiya
XTŞ-nin tapşırığına əsasən neft və neft
məhsullarının Rusiyaya daşınmasına
rəhbərlik edirdi.
Serebrovskinin xüsusi canfəşanlığı,
hökmü və Bakı neftçibrinin gərgin эшэyi sayəsində 1920 ilin axırınadək Sovet
Rusiyasına 160 mln. pud neft və neft
məhsulları göndərildi. R S F S R 8-ci Sovetbr qurultayı Bakı fəhbbrinin bu
əmək qəhrəmanlığını ilk Qırmızı Əmək
Bayrağı ordeni ib mükafatlandırdı.
1921 il mayın 6-19-da Bakıda keçirilən Birinci Ümumazərbaycan Sovetbr
qurultayı mayın 19-da R S FS R Konstitusiyası əsasında tərtib edibn Azorbay
can SSR-in birinci Konstitusiyasını
(Əsas qanununu) təsdiq etdi. Konstitusiyaya miivafiq olaraq A İK bğv edildi.
Qurultay Azarbaycan SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsini (M İK ) seçdi. Azar
baycan M İK-in birinci sessiyasında

N
\stara
Tərtib edəni
I. S. Süleymanov-2005

Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin tərkibi təsdiq edildi və N.Nari
manov onun sədri seçildi.
N.Nərimanovun Sovet Rusiyasınm
Azarbaycanda olan səlahiyyətli nümayəndəbrinin yerli hakimiyyətə, onun mil
li hüquq və mənafelərinə zidd, şovinist
münasibətləri barədə dəfəbrb Mərkəzə
etirazını bildirməsi onun respublika rəhbərliyindən uzaqlaşdırılması ib nəticəbndi. Bu, N.Nərimanovun 1922 ilin martında yaranan ZSSR Federativ İttifaqında
İttifaq Soveti sədrbrindən biri, 1922 ilin
dekabrında yaranan SSR İ M İK sədrlərindən biri vəzifəsinə seçilməsi ib həyata
keçirildi.
Azərbaycan SSR 1922^41 ilin iyununadək olan dövrdə. Azarbaycan SSRin 1922 il dekabrm 30-da Birinci Ümumittifaq Sovetbr qıırultayında yaranan
SS R İ dövlətinə Zaqafqaziya Sovet Fe
derativ Sosialist Respublikasi (Z S F S R )
tərkibində daxil olmasi onun əvvəllər
daxili və xarici siyasətində məhdudlaşdırılan hiiquqlarmin tamamib Мэгкэzin sərəncamına keçməsi demək idi.
Zahirən miittəfiq respublikaların

dövlətçilik atributları - bayraq, gerb,
himn saxlansa da, 1924 il yanvarın 31də SSRİ-nin 2-ci Sovetbr qurultayında
qəbul olunmuş SSR İ Konstitusiyasında
hər bir müttəfıq respublikanın öz dövbt
hakimiyyotini miistəqil həyata keçirmək
və SSR İ tərkibindən çıxmaq hüququna
malik olduqları ayrıca maddədə qeyd
olunsa da, əslində mərkəzləşmənin getdikcə gücbnməsi biitün bunların mahiyyətini heçə endirdi.
Sovet idarələrində kargüzarlığın
rus və türk dillərində aparılmasını tətbiq etmək haqqında Azərbaycan İnqilab Komitəsinin əmri
(8 fevral 1921 il)
Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin
bərpası ilə əlaqədar həm mərkəzdə,
həm də yerlərdə bütün idarə və
müəssisələrdə kargüzarlığın rus
dilində aparılması respublikada inzibati-təsərrüfat quruculuğunun təşkili
sahəsində Sovet hakimiyyətinin bütün tədbirlərinin həyata keçirilməsi
işinə əngəl törətdiyinə və əsasən
yalnız türk dilini bilən və anlayan
geniş zəhmətkeş təbəqələrinin bu
idarələrin işində bilavasitə və fəal
iştiraka tam cəlb olunmasına imkan
vermədiyinə görə həmin əmrlə
bütün idarə və müəssisələrə təklif
olunur ki, bu əmrin dərc olunduğu
gündən etibarən üç ay ərzində həm
mərkəzi idarələrdə, həm də yerlərdə onların tabeçiliklərində olan
idarə və müəssisələrdə bütün kargüzarlığın paralel olaraq türk dilində
aparılmasını tətbiq etsinlər.
Bu əmrin icrası şəxsi məsuliyyət daşımaqla məsul idarə başçılarına
həvalə olunsun.

Azərbaycan İnqilab Komitəsirıin
sədri N.Nərimanov
Fəhlə-Kəndli Müfəttişliyi xalq
komissan D.Bünyadzadə
Əgər SSRİ-nin ilk Konstitusiyasımn
59-cu maddəsinə əsasən ittifaq respublikalarının M İK-bri SSR İ XKS-nin
əmrlərinin respublika konstitusiyasına
və ya qanunvericiliyinə zidd olduqda
onun fəaliyyətini dayandırmaq hüququna malik idisə, 1936 il dekabrın 5-də
Ümumittifaq fövqəladə 8-ci Sovetbr qurultayında qəbul olunmuş SSRİ-nin ye
ni Konstitusiyasında müttəfiq respublikalara beb hüquq verilmirdi. Yeni Konstitusiyaya görə, Zaqafqaziya Federasi-

yası bğv edildi. Azorbaycan SSR, Gürcüstan SSR və Ermənistan SSR-in hər
biri miittəfıq respublika kimi SSRİ-nin
tərkibində qaldılar.
Zaqafqaziya Federasiyasının bğvi
ib respublikalar, xüsusib Federasiyada
milli hüquqlarını qoruya bilməyən
Azərbaycan, ikili tabelikdən azad ol
dular. 1937 il martin 14-də 9-cu fövqəladə Azərbaycan Sovetbr qurultayında
SSRİ-nin yeni Konstitusiyası əsasında
hazırlanmış Azərbaycan SSR Konstitusiyası təsdiq olundu. Konstitusiyada
Azərbaycan dövbtinin suverenliyini
nümayiş etdirən “ SSRİ-nin Konstitusiyasının 14-cü maddəsi hüdudu xaricində Azərbaycan SSR öz suveren hüququnu tamamilə mühafizə edərək dövbt
hakimiyyətini müstəqil surətdə həyata
keçirir” 13-cü, “ Azərbaycan Sovet So
sialist Respublikası Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqından azad surətdə
çıxmaq hüququnu saxlayır” 15-ci, “ Azor
baycan SSR-in ərazisi onun razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz” 16-cı maddəbr olsa da, konstitusiyanm “ SSR İ qanunları Azərbaycan SSR ərazisində
məcburidir” 17-ci maddəsi Azərbaycanın SSRİ-nin tam tabeliyində olmasının
hüquqi əsası idi.
Azərbaycan SSR tərkibində olan
Naxçivan MSSR-in yeni Konstitusiyası
1937-ci il sentyabrın 18-də 10-cu
Ümumnaxçıvan fövqəladə sovetbr qurultaymda qəbul olundu.
SSR İ və eyni zamanda Z SFSR tərkibində Azərbaycan öz konstitusiya hüquqlarım itirməkb yanaşı, milli mənafeyi əleyhinə məcburi tədbirbrin keçirilməsinə də məruz qalmışdı. Bu qəbildən
Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsündə
baş verən dəyişikliklər nümunədir. So
vet hakimiyyəti illərində respublikanm
inzibati-ərazi bölgüsündə aparılan dəyişiklikbr əslində iqtisadi və mədəni inkişafı təmin etməkdən daha çox siyasi
əhəmiyyət daşıyırdı. Əsas məqsəd Azərbaycanın müstəqil dövbt kimi inkişafına imkan verməmək idi.
Mərkəzin Azərbaycanda həyata keçirdiyi siyasət tarixən azərbaycanlılara
düşmən kəsilmiş erməni-daşnak kommunistbri tərəfındən istiqamətləndirilirdi. Təsadüfı deyil ki, “ Daşnaksutyun”
partiyasının və hökumətinin liderbrindən biri H.Kaçaznuni 1923 ilin aprelində xaricdə keçiribn konfransdakı məruzəsində deyirdi: “ Yadda saxlamaq lazımdır ki, erməni bolşevikbri bizim varisbrimizdirbr, onlar bizim işimizi da

vam etdirməlidirlər və artıq etdirirbr.
Onlar bunu anlayıb anlamamaqlarından, istəyib istəməməklərindən asılı olmayaraq etməlidirbr və edirlər” .
N .Narimanov 1923 ildə R K (b )P
MK-ya göndərdiyi məktubunda yazırdı:
“ Azərbaycanda daşnak siyasəti tam
gücü ib işbyir. Mənim zərrə qədər də olsun şübhəm yoxdur ki, R K (b )P M K
Serqo və Stalinin simasında biz türkbrə
inanmır və Azərbaycanın taleyini erməni daşnaklarına həvab edir” .
Respublikanm inzibati-ərazi strukturunda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti
(D Q M V ) Azərbaycan SSR M İK-in
1923 il 7 iyul dekreti əsasmda yaradılsa
da, bu faktiki olaraq RK(|b)P MK-nın
birbaşa göstərişi idi. Azərbaycanın tər
kibində DQMV-nin yaradılması Azəı
baycan xalqının iradəsi əleyhinə, onuı
ərazi bütövlüyünə qarşı qeyri-qanunı
zorakı akt idi. Sovet İttifaqında öz mill
dövbt qurumu olan ermənibrə başq
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V.V.Lominadzenin 1920 ilin
oktyabrında Azərb. K(b)P-nin
2-ci qurultaymdakı çıxışından:
"Bəy və xan malikanələrini yandırmaq lazımdır... Azərbaycarıda bu iş
Rusiyada olduğundan daha qəddar
və sərt formada aparılmalıdır".

mblika mərkəzləri
.ar vilayət mərkəzləri
L

dövbtin tərkibində daha bir dövbt qu
rumunun yaradılması analoqu olmayan
bir tədbir idi. Bu tədbirin zorakılıqla
həyata keçirilməsini həb Ermənistanda
sovet hakimiyyətinin qurulmasından əv
vəl R K(b)P M K Siyasi Bürosunun üzvi;
Orconikidzenin RSFSR-in xarici işləı
komissarı Çiçerinə yazdığı məktubund;
aşkar görmək olar. O, təşəxxüs və inaml;
yazırdı ki, “ Dağlıq Qarabağ və Zəngəzu
dərhal Azərbaycana birbşdirilsə, Azər
baycanı başqa vilayətlərdən imtina et
тэуэ vadar etmək olar. Mən Azərbayca
nı vadar edərəm ki, Dağlıq Qarabağa v;
Zəngəzura muxtariyyət versin” .
Mərkəz Azərbaycanda erməni mil
btçiliyinin gücbnməsinə imkan yaradır
dı. Müttəfiq respublikalarda milli dövbı
qurumunun gücbnməsinə qarşı hər vasitədən istifadə edən Mərkəz, bu respub
likalarda milli zəmində yaradılmış mux
tar vilayətlərdə “ milli hüquqların qorunması” pərdəsi altında milbtçi separatizmə şərait yaradırdı.
Təsadüfi deyildi ki, respublikada
milli ənənələrin qorunmasına, dini ayinbrə sərbəst riayət edilməsinə, kargüzar-

lığm geniş miqyasda Azərbaycan dilində
apanlmasına, Azərbaycanın dili, ədəbiyyatı, tarixi tədrisinin genişbndirilməsin pantürkizmə, panislamizmə qarşı
mü trizə adı ib məhdudiyyətlər qoyuldıı ! halda, DQMV-də kargüzarlıq,
mə этэ işləri ancaq erməni dilində
ap; ılır, dini ayinlərə sərbəst riayət edilir. rməni dili, ədəbiyyatı və tarixinin
təd sinə Ermənistan Respubhkasının
hə' rəfli yardımı ib imkan yaradılırdı.
^24 il fevralm 9-da Zaqafqaziya
IVT чп və Azorbaycan MİK-in qərarı
ib axçıvan Muxtar Vilayəti Azərbayca; SR-in tərkibində Naxçivan MSSR-ə
çev Idi.
925 il martin 14-də 4-cü Ümumazo baycan Sovetbr qurultayında qəbul
edil/niş Azərbaycan SSR-in ikinci Konstitusiyası Naxçivan M SSR ib qarşılıqlı
münasibətbri müəyyənbşdirdi. 1926 il
aprelin 18-də 5-ci Ümumnaxçıvan so
vetbr qurultayında Naxçivan MSSR-in
ilk Konstitusiyası qəbul olundu.
Azorbaycanda sovet hakimiyyətinin
iqtisadi siyasəti mürəkkəb və təzadlı
olmuşdur. Sovet Rusiyası Bakı neft
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sənayesini nəinki nəzarətdə saxlamaq,
hətta onu öz inhisarına almaqdan beb
çəkinmirdi. Yeni iqtisadi siyasət şəraitində neft sənayesinin idarə olunmasının
yenidən qurulması xüsusi əhəmiyyət
kəsb edirdi. A K (b )P MK-nın və Azərbaycan XKS-nin qərarına əsasən 1921
ilin sentyabrında “ Azərneftkom” müstəqil “ Azərneft” trestinə çevribrək təsərrüfat hesabına keçdi. Mərkəzi hökumət bütün neft işini öz əlində cəmləşdirdi. “ Azərneft” in Azərbaycan XTŞ-nin
tərkibindən çıxarılıb R SFS R X T Ş -уэ
verilməsi buna xidmət edirdi.
Sovet Rusiyası öz mənafeyi naminə
Azərbaycan neft sənayesinin bərpa və
inkişafına xüsusi qayğı göstərmək məcburiyyətində qalmışdı. R S F S R X T Ş
1921 ilin noyabrında neft sənayesi
müəssisələrinə 600 mln. rubl həcmində
vəsait ayırmışdı. 1920 ildən 1927 ilin 28
mayınadək “ Azərneft’b 5,5 mln. qızıl
rubl buraxılmışdı, əvəzində isə 380 mln.
rublluq neft məhsulu alınmışdı. Bu isə
qoyulan məsarifdən 76 dəfə çox idi.
Azərbaycan nefti SSRİ-nin valyuta fondunun yaranmasında da mühüm əhə-
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miyyət kəsb edirdi. SSRİ-nin neft məhsullarının ixracında Azərbaycanm xüsusi çəkisi 1923-24 ildə 78,6%, 1924^25 ildə 69,6%, 1925-26 ildə 72%, 1926-27 il
da 75,9% olmuşdu.
SSRİ-də cəmiyyətin ictimai-iqtisadi,
maddi həyatını obyektiv tələblərə uyğun
yenibşdirmək üçün Ü İK (b )P 14-cü qurultayı (1925) sənayebşdirmə xəttini
götürdü.
Azərbaycanın sənayebşdirilməsinin
özünəməxsusluğu ondan ibarət idi ki,
burada onun əsas və aparıcı sahəsi tarixən yaranmış və inkişaf etmiş neft sənayesi idi. Bu əsasda güclü sənaye potensialı olan Azərbaycanda sosialist sənayeləşdirilməsinin başlanğıcında ictimaibşdirilmiş sektorun xüsusi çəkisi bütün ölkədə olduğundan yüksək idi. Beb
ki, 1925 ildə sənaye məhsulunda dövbt
və kooperativ müəssisəbrinin payı itti
faq üzrə 8% təşkil etdiyi halda, Azərbaycanda bu rəqəm 99,1% təşkil edirdi.
1926 il fevralın 3-də Q.Musabəyov
(sədr), H .Sultanov, D.Biinyadzadə və
başqalarından ibarət respublikanm sənayeləşdirilməsi komissiyası yaradildi.

Komissiyanın hazırladığı planda neft
sənayesinin daha güclü inkişafı və texniki cəhətdən yenidən qurulmasının başa
çatdınlması, eləcə də toxuculuq, kimya
və sənayenin başqa sahələri üzrə yeni
müəssisəbrin likintisi nəzərdə tutulurdu.
Mərkəz isə Azərbaycanda neft hasilatının artınlmasında daha çox maraqlı idi.
Həddindən artıq mərkəzləşdirmə,
yerlərdə təşəbbüskarlığa təzyiq, direktiv
amirlik, dövlət orqanları və partiya təşkilatlarında, xüsusib partiya rəhbərliyində
Stalinin “ üslubu” üstünlük təşkil edirdi.
AK(b)P 8-ci qurultayı (1927 il, noyabr)
birinci növbədə Azərbaycanın tam inkişafını yox, Mərkəzin faktiki olaraq ona
diktə etdiyi эп ümdə işi - yalnız neftin və
İttifaq üçün qiymətli xammal olan pambığm maksimum istehsalını “ böyük dövbt vəzifəsi” kimi qərarlaşdırmışdı. О
dövrdə Azərbaycan xalqının maraqlarını nəzərə alaraq, respublikanı “ təsərrüfat müstəqilliyi” xətti üzrə inkişaf
etdirmək cəhdi milbtçilik təzahürü kimi
qiymətbndirilirdi.
Mtiharibədən əvvəlki beşillikbr dövründə Azərbaycanın xalq təsərrüfatının,
elmi-texniki potensialının inkişafında
köklii ıığurlar əldə edildi. 1928-41 illərdə
respublikada 63-dək iri sənaye müəssisəsi işə düşmüş, sənaye obyektbrinin yerləşdirilməsi coğrafıyası genişlənməyə başlamış, istehsalın yeni sahələri
maşmqayırma və metal emalı sənayesi yaranmış, kimya sənayesi müəssisəbri tikilmiş,
elektrikləşdirmə həyata keçirilmiş, yüngül sənaye məhsullarının həcmi artmışdı.
Azərbaycan ikinci beşilliyin sonunda
ümumittifaq miqyasında yeni texnika
əsasında qurulmıış güclü sənayesi olan
respublika idi. Bu dövrdə onun xalq təsərrüfatında sənaye məhsullarının xiisu
si çəkisi 91,7% təşkil edirdi. Azərbaycan
sənaye respublikası kimi, müttəfiq respublikalar arasında qabaqcıl yerlərdən
birini tuturdu. О dövrdə SSRİ-də ərazi
üzrə 9-cu yeri, əhalinin sayına görə 7-ci
yeri tutan Azorbaycan SSR neft istehsalında birinci, sənayenin ümumi məhsul
buraxılışı və elektrik enerjisi istehsalında İttifaqda üçüncü (RSFSR və Ukrayna SSR-dən sonra), metal emalı və maşınqayırmada dördüncü yerdə idi. 1937
ildə SSRİ-də hər nəfərə orta hesabla 215
kVt/saat, RSFSR-də 217 kVt/saat, Ukraynada 302 kVt/sacıt, Azərbaycanda isə
433 к Vt/saat düşürdü. Нэг nəfərə düşən
elektrik enerjisinin miqdarına görə
Azorbaycan müttəfiq respublikalar arasında birinci yeri tuturdu.

20-30-cu ilbrdə inzibati-amirlik meb ruslar hesabına idi. Beb ki, həmin ilbrtodu ib yuxarıdan zorakılıqla keçiribn
də azərbayanlıların kəmiyyət artımına
kollektivləşdirmə nəticəsində Azərbaybaxmayaraq respublika əhalisi tərkibincan kəndi ciddi dəyişikliklərə məruz qal- də onların faizi 63,5-dən 58,4-э düşmüş,
dı. Artıq 1940 ildə kəndli təsərrüfatlarının
rusların faizi isə 9,5-dən 16,5-э qalxmışdı.
99%, əkin sahələrinin 100%> ictimaibşdiBütövlükdə xalq təsərrüfatında, əsarildi. 1940 ildə respublikada 3429 kolxoz
sən, sənayeləşdirmə və yenidənqurma
siyasətinin həyata keçirilməsi nəticəsində
(kollektiv təsərrüfat), 50 sovxoz (sovet
təsərrüfatı) fəaliyyət göstərirdi. Kənd tə- şəhər əhalisinin artımı daha intensiv olsərrüfatı məhsulları istehsalının 99% so- muşdur. Beb ki, əgər Azərbaycanın əhalisi 1926 ildən 1939 ib qədər ümumən
sialist müəssisələrinin sərəncamında idi.
1940
ildə Samur-Dəvəçi kanalının38,7% artmışdısa, şəhər və şəhər tipli qətikintisinin başa çatdırılması kənd təsər- səbəbrin əhalisi eyni dövr ərzində 78,7%
artmışdır. Bunun nəticəsi olaraq 1926 ilrüfatının inkişafında əhəmiyyətli rol
də şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi respubli
oynadı.
ka əhalisinin ümumi sayınm 28%>-inə,
1939 ildə isə 36%-inə bərabər olmuşdur.
N.Nərimanovun “Bəzi yoldaşlara
1926 ildən 1939 ibdək Azərbaycan şəhərcavab” məqaləsindən:
brinin sayı 18-dən 25-dək artmışdır.
"...Türk uşaqları yalnız Puşkinin
Azərbaycan əhalisinin artması və
deyil, Şekspirin, Şillerin də şerlərini
onun tərkibində baş verən dəyişiklikl r
bilməlidirlər, fəqət həqiqi füqəra
Bakı şəhəri əhalisinin timsalında özünii
şairi doğma Sabirin ahəngli şerlərini
daha qabarıq şəkildə göstərmişdi. 1925
bildikdən sonra! Xalq şairləri Vaildə Bakıda əhali 1913 ib nisbətən 36' >
qifin, Zakirin, Vidadinin şerlərini
artmışdı. 1926 ildə 453,3 min əhali, i
biləndən sonra!
olan Bakıda respublikanın şəhər əhalis:
Onda bu tamamilə Marksa müvafiq
nin 73%) cəmləşmişdi. Burada yaşayan
olar. О sözlər iş xatirəsi üçün deların sayı Tiflis, İrəvan, Batum, Lenina
yilirsə - onda müəllifə təklif edərdim
кап, Qori şəhərbrinin əhalisinin сэпи
ki, türk dərslərini azaltmaqdansa,
sayından çox idi.
özü türk dilini öyrənib Sabirin peyBakı əhalisinin sürətli artımı son
ğəmbəranə şerlərinə aşina olaydı,
ralar da davam edərək 1939 ildə 791,2
zira mən təsdiq edirəm ki, rus
minə çatdı. Bu vaxt Bakı öz əhalisinin
füqəra ədəbiyyatında Sabirin fəhlə
sayına görə İttifaqda beşinci yerdə dıı
və kəndli sinfinin sahibkarlardan,
rurdu.
mülkədarlardan çəkdikləri əziyyəti
1939 ildə Bakı əhalisinin tərkibində
belə ustalıqla təsvir edən şair yox
azərbaycanlılar 30,4%o idisə, ruslar əha
dur. О şerləri isə Sabir irticanın ən
linin 44,4%o-ini təşkil etmişdir. Beb v:
qatı illərində yazmışdır.
ziyyət digər respublikalarda müşahid
Belə olduqda məsul işçilərdən biriolunmurdu. Bu sovet hakimiyyətinin ilnin "belə çətin bir vaxtda nə bilim
ilbrindən Azərbaycanda və xüsusi
Sabirdir-nədir, onun üçün abidə nə
onun paytaxtında rusların məskunlaşd
üçün qoyulur" deməsini eşitdikdə
rılmasına, azərbaycanlıların isə sıxışdıni
insan heyrətə gəlir".
masına yönəlmiş siyasətb bağlı idi.
Azərbaycanda sosialist iqtisadiyyats
nın yaradılması və yeni ictimai-siya;
Üçüncü beşillikdə respublikada çay və
sitrus təsərrüfatı geniş inkişaf etdi. Azor
quruluşun təşəkkülü prosesində sosi
baycan neft və pambıqla yanaşı tədricən
strukturda köklii dəyişiklikbr baş verd
Fəhlə sinfi, kolxozçu kəndlilər və sovei
SSRİ-nin sitrus bitkiləri bazasına çevrildi.
ziyalıları təbəqəsi cəmiyyətin əsas sosial
Sosializm quruculuğu prosesində
təbəqəbri kimi təşəkkül tapdı.
Azərbaycan əhalisinin sayında və milli
Sovet hakimiyyətinin ilk illərindən
tərkibində, onun sosial strukturunda
köklü dəyişiklikbr baş vermişdi. 1926— mədəni quruculuq sahəsində “ kommunist ideologiyasım” rəhbər tutan mü39 ilbr arasında respublikanın əhalisi
2313,7 min nəfərdən 3205,1 min nəfərə
hüm tədbirbr görülməyə başlandı. Əhaçatmış və yaxud 891,4 min artmışdı.
lisinin cəmi 9,3%>-i savadlı olan AzərƏhalisi nisbətən six və təbii artımı yüksək
baycanda savadsızlıqla mübarizə ön
olan Azərbaycanda əhalinin artım mənplana çəkildi. Bu mühüm problemin həlbəyi, əsasən, kənar respublikalardan gə- lində yeni - latın əlifbasına keçmək bir
lib burada məskunlaşan milbtbr, xüsusi- məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdu. 1920

ilin noyabrında Azərbaycan SSR Xalq
20-30-cu ilbrdə mədəni quruculuq
sahəsində mühüm nailiyyətbr əldə edilMaarif Komissarlığı yanında əlifba islamişdi. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq
hatı üzrə komissiya, 1922 ilin mayında
dövbt elmi-tədqiqat özəkbri və institutlatın qrafıkasına keçilməsi işini aparan
ları şəbəkəsi yaradıldı. 1923 ildə “ AzərTürk Əlifbası Daimi Komitəsi yaradıldı.
baycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti” ,
1923 ilin dekabrında Azərbaycan
1929 ildə Azərbaycan Dövbt Elmi-TədSSR XKS-nin sədri Q.Musabəyovun
qiqat İnstitutu, 1932 ildə institutun əsabaşçılığı ib “ savadsızlıqla mübarizə kosında SSR İ E A Zaqafqaziya filialınm
mitəsi” fəaliyyətə başladı. Bütün əhaliyə
Azərbaycan şöbəsi və 1935 ildə yaranan
savad öyrənmək bir vəzifə olaraq tapşıS S R İ EA-nın Azərbaycan fılialı respubrıldı. 1929 il yanvarın l-dən latın qralikanın ictimai-siyasi həyatında, xalq təfıkalı yeni əlifbaya keçilməsi qanunibşsərrüfatınm inkişafında səmərəli fəaliydi. Lakin əldə edibn uğurlara baxmaya
yət göstərmişbr. 1936 ildə SSR İ EA-nın
raq, siyasi məqsədlər naminə 1940 il
Azərbaycan filialında elmi işçibrin
yanvarın 1-dən latın qrafıkası rus qraümumi sayı 141 nəfər olduğu halda, 1941
fıkası ib əvəz edildi.
1939
ildə bütün respublika əhalisinin ilin əvvəllərində burada 400-ə yaxın elmi
işçi, о cümlədən 75 elmbr doktoru,
sava Hılığı 1926 ildəki 18,l%o-ə qarşı
professor və elmbr namizədi çalışırdı.
73,8' . təşkil edirdi. 1940 41 tədris ilində
Azərbaycanda qadın problemi müresp likanın bütün 3575 timumtəhsil
hafizəkar qüvvəbrb açıq mübarizədə
məi ıbində 653071 şagird oxuyurdu.

libşdirildi. Mayılov teatrınm bazasında
Dövbt Teatrı yaradıldı. 1918 il qanlı
mart hadisələri zamanı erməni daşnakları tərəfındən yandırılmış H.Z.Tağıyev
teatrınm binası bərpa edildi.
20-ci ilbrdə milli musiqi sənəti inkişafının əsaslı bazası yaradıldı. Xalq
M aarif Komissarlığı ilk mərhəbdə “ geniş zəhmətkeş proletar kütbsinin musi
qi savadı” alması üçün Xalq Konservatoriyasımn yaradılması haqqında qərar
qəbul etdi. 1920 ildə açılan Xalq Konservatoriyası, xüsusilə onun Şərq şöbəsi Üzeyir Hacıbəyovun səyi nəticəsində
geniş xalq kütbsinin musiqi mədəniyyətinə qovuşmasında mühüm rol oynamışdı. 1921 il avqustun 26-da Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin dekretib müsəlman Şərqində ilk
dəfə Azərbaycan D övbt Konservatoriyası təsis olundu.
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n ildo 14,6 min təbbənin təhsil al>ali məktəb və 17,4 min şagirdin
ğu 91 orta ixtisas tədris müəssisəyyət göstərirdi. İkinci beşillik və
s beşilliyin ilk ilbrində ali və orta
təhsili müəssisələrində 40 minə
nütəxəssis hazırlanmışdı.
vet hakimiyyətinin ilk illərindən
Azə aycan ziyalılarına “ köhnə” , “ burjua
ıtəxəssisləri” adı ib divan tutulur
du. zərbaycan XTŞ-nin sədri N.İ.Solov> v V.İ.Leninə göndərdiyi məktubun i yazırdı: “ Ziyalılar və burjuaziyanın niimayəndəbri həbs olunur və gülbbnirdi, bunlar, demək olar, yalnız müsəlmanlar idibr” . Azərbaycan ziyalılarına qarşı davam edən təzyiq və təqiblərin
ən yüksək mərhələsi olan 1937-38 ilbrdə nəinki sovet hakimiyyətinə qədər
formalaşmış H.Cavid kimi müqtədir
ziyalılar, sovet dövründə püxtələşmiş
M.Müşfıq kimi gənc ziyalılar da repressiyalara məruz qalırdılar.

həll edilirdi. Qadmların ictimai, iqtisadi
və mədəni həyata cəlb edilməsi yolunda
mühüm addımlar atılırdı.
20-ci illərin əvvəllərində sovet hakimiyyətinin elan etdiyi vicdan və din
azadlığı əslində xalqı öz mənəvi kökbrindən, adət-ənənələrindən ayırmaq
cəhdi idi. Bu dövr həm də islam dininin
təqib edilməsilə nəzəri cəlb edir. Azərbaycan xalqı özünün tarixinə, mənəviyyatma bağlılığı sayəsində bu ilbrin ağır
sınağmdan çıxa bildi.
Partiya orqanları və sovet hökuməti
ilk günbrdən yaradıcı təşkilatların, ədəbiyyat nümayəndəbrinin fəaliyyətini
ciddi nəzarət altına almışdı. Azərbaycan
hökuməti 1921 ilin yanvarında Xalq
M aarif Komissarlığı nəzdində teatr,
musiqi, təsviri sənət və fotokino yarımşöbəbri olan xüsusi incəsənət şöbəsi yaratdı. Azərbaycan İnqilab Komitəsinin
1920 il 18 may tarixli dekreti ilə bütün
xüsusi incəsənət idarə və təşkilatları mil-

1938 ildə Moskvada Azərbaycan incəsənəti ongünlüyü xalqın çoxsahəli zəngin mədəniyyətinin, о cümbdən musiqisinin yeni nailiyyətlərinə baxış oldu.
Moskvalılar Ü.Hacıbəyovun “ Koroğlu”
operası və “ Arşın mal alan” musiqili komediyası ib maraqla tanış oldular. SSR İ
Böyük Teatrında yekun konsertində gənc
bəstəkar Q.Qarayevin “ Könül mahnısı”
kantatası ifa olundu.
1920-40 ilbr Azərbaycanda mədəni
həyatın bütün sahəbrində partiya və
dövbt nəzarətinin, sosialist ideyalarının
təsirinin artması və gücbnməsi dövrü olmuşdur. Mədəniyyət sahəsində idarəetmənin həddindən artıq mərkəzbşdirilməsi mədəni quruculuğun azad, demokratik
inkişafım məhdudlaşdırır, bəzi hallarda
milli mədəniyyətin mənafeyinə ziyan vururdu. Eyni zamanda, bu illərdə zəhmətkeşbr mədəni quruculuq işbrinə səfərbər edilir, gerilikb mübarizə əsl kütbvi
hərəkata çevrilirdi.

Azorbaycanda sovet hakimiyyati qurulduqdan sonra, əvvəllər Azarbaycan
Xalq Ciimhuriyyatinin sahib olduğu 114
min kv. km ərazi nainki qorunub saxlamlmadi, aksina, Azarbaycanm milli
manafeyi ziddina respublikanm arazisi
ardicil olaraq, asasan, Ermanistanm
xeyrina itirildi. Azarbaycan SSR Xalq
Torpaq Komissarhginin 25 oktyabr
1922 il tarixli arayışına görə, keçmiş
Zangazur qəzasından 405000 desyatin,
Qazax qazasindan 379984 desyatin arazi
Ermanistan SSR-a verildi.
Z SFSR tarkibinda olan respublikalarin bazi qazalarinda torpaq va meşa
mübahisalərina dair Zaqafqaziya MİKin 18 fevral 1929 il tarixli qararma asasan
hamin il Naxçivan MSSR-in Şərur qazasının Qurdqulaq, Xaçıq, Horadiz, Naxçi
van qazasimn Şahbuz nahiyasinin Oğbin,
Ağxaç, Almalı, İtqıran, Sultanbay kand
lari, Ordubad qazasimn Qorçevan kandi,
habela Kilid kandi torpaqlarmin bir his
sasi, Qazax qazasimn 45,72 kv. km meşə
yerlari Emanistan Respublikasina qatilmışdı. 1930 ilda Əldara, Lahvaz, Astazur, Nüvadi va s. yaşayış mantaqalari Ermanistana verilmiş va hamin arazida
Mehri rayonu yaradılmışdı. Belalikla,
Naxçivan MSSR-in 1926 ildaki 5988 kv.
km arazisindan 658,4 kv. km azali tor
paq sahasi qopanlaraq Ermanistana qatılmış, onun arazisi 1933 ilin avvalinda
5329,6 kv. кт-з endirilmişdi.
Azarbaycan SSR arazisinda baş veran dayişikliklar 1934-35 illara qadarki
statistik malumatlarda aks olunsa da,
sonralar respublika arazisinin qonşu
respublikalara, ilk növbada Ermanista
na “ baxşiş” akti aksar rasmi malumat
larda aksini tapmamış, hatta sonralar
saxtalaşdırılmışdır. 1926 il statistik kiilliyyatmin malumatinda Azarbaycan
SSR arazisi 85968 kv. km, о cümlədən,
Naxçivan MSSR-in arazisi 5988 kv. km,
DQMV-nin arazisi 4161 kv. km olduğu
göstarilir.
1926-32 illarda Azarbaycan SSR ara
zisinin itirilmasini da nazara alan 1935 il
statistik külliyyatında Azarbaycan SSRin arazisi 85193,8 kv. km, yani 1926 ildakindan 774,2 kv. km az, о cümlədən Nax
çivan M SSR arazisi 5329,9 kv. km, yani
1926 ildakindan 658,4 kv. km az,
DQMV-nin arazisi 4431,7 kv. km, yani
1926 ildakindan 270,7 kv. km çox olmasi
göstarilmişdir. Tabii ki, DQMV-nin ara
zisi vilayatla qonşu olan rayonlarm he
sabma artırılmışdı.
Bu rasmi malumatlara baxmayaraq,

Azarbaycan SSR Markazi Statistika İdarasi ardicil olaraq naşr etdirdiyi kiilliyyatlarda, bir qayda olaraq, 1957 ildan Azarbaycanin arazisinin 86,6 min kv. km, о
cümlədən Naxçivan M SSR arazisinin 5,5
min kv. km , DQMV arazisinin 4,4 min kv.
km olmasini israrla taqdim edirdi.
Əd.: Очерки истории рабочего класса
Азербайджанской ССР. Т. 1 (1917-1940 гг.). Б.,
1974; М у с а е в а Т. А. Революция и народное
образование в Азербайджане (Очерки истории
развития народного образования в Азербай
джане. 1920-1940 годы). Б., 1979; N a r i m a 
n o v N a r i m a n . Ucqarlarda inqilabımızın larixina dair: İ.V.Stalina məktub. B., 1992; В ü n у a d о v Zi ya. Qırmızı terror. В., 1993; Azarbaycan
tarixi. Yeddi cilddə. С. 6, В., 2000.
Adi I Məmmədov, Tamilla Musayeva

Cahangir bəy Kazımbəyovun
"Gəncə üsyanı haqqmda"
xatirələrindən
"Öz inadkarlığına və verilən qurbanlarına görə Gəncə üsyanı ən əhəmiyyətli üsyanlardandır. Onun başlıca səbəbi daim öz namusu, azadlığı və istiqlalı uğrunda mübarizə
aparan Azərbaycan xalqını səciyyələndirən xüsusiyyətləridir. Mübarizəsiz, yalançılıq yolu ilə 1920 ilin
aprelin 27-də Azərbaycanı zəbt
edən bolşeviklər, qətiyyən xalqın
xüsusiyyətləri ilə hesablaşmadan,
onun ənənələrini, dinini və s. vecinə
almayaraq, ifrat terrorçuluğu və
sərtliyi tətbiq edərək, dərhal Azərbaycanın sovetləşdirilməsi siyasətinə başladılar. Bir ay ərzində azərbaycanlılar başa düşdülər ki, ...
bolşeviklər Azərbaycan xalqının və
onun müstəqilliyinin ən pis, ən
qəddar düşmənləridir".

Antisovet üsyanları. Gəncə antisovet
üsyanı. Sovet rejimina qarşı ilk güclü silahlı çıxış Gancada baş verdi. Üsyanın
sababi yeni sovet hakimiyyatinin siyasətindan ümumxalq narazılığı, bahanasi
isə bolşeviklar tarafından Azarbaycan
harbi hissələrinin “ yabançı sinfı ünsiirlər” dən tamizlanmasi idi. Üsyanın harakatverici qüvvəsini Azarbaycan M illi
Ordusunun 1800 nəfərlik bölməsi taşkil
edirdi. 1920 il mayın 25-dƏn 26-na keçən
geca Gancadaki milli qüvvalar Qırmızı
ordu qarnizonunun hücumunu daf etdi.
Mayın 26-da damir yol stansiyası iisyançılar tarafından ala keçirildi. Üsyana general-mayor Cavad bay Şıxlinski, gene-

ral-mayor Mahammad Mirzə Qacar,
polkovnik Cahangir bay Kazımbəyov
va başqalarından ibarat harbi şura rəhbarlik edirdi. Ganca və ətraf kəndlərin
əhalisi da üsyançılara qoşuldu va onla
rm ümumi sayı 10-12 min nafara çatdı.
Şaharin ermani ahalisi Qırmızı ordunun
tarafına keçarak ona yardım üçün köniillü silahlı dastalar təşkil etmaya başladı.
Mayın 27-da bu hissələr hiicuma keçdi,
lakin xeyli itkilərə məruz qaldığından
geri çəkildi. Mayın 28-dan 29-na keçan
geca Ganca qarnizonu şaharin nıüsalmanlar yaşayan hissasini nazarat altına
aldı. Bolşeviklar Gancaya alava qiivvalar
yeritdilər. Yeııi hiicum ərəfəsində şahar
güclü top atəşinə tutuldu. Mayın 29-da
iiç diviziya Ganca iizarina ikinci hücunıa
keçərək şəhərə daxil oldu. Üsyançılann
ciddi miiqavimati ila rastlaşan bolşeviKlar har bir kiiçə, mahalla, dönga va
i
şiddətli vuruşmalar naticasinda ala kc rirdilər. Yalnız mayın 31-də Qırmızı
du şahari tam tuta bildi. Üsyan rahb ləri, о cumlədan M.Qacar, C.Şıxlins: ,
C.Kazımbayov va b. qatlə yetirildi, 1 r
çoxları isa Nargin adasına siirgün ed; :>
orada güllalandi. Üsyanın yatırılması.
manı Qırmızı orduııun asgarlari va e
mani könullülari dinc azarbaycanlı ah
lisina divan tutdular, qocaları va uşaeları öldürdülar. Bolşeviklarin cəza tədbirlari naticasinda Gancada 13 min nəfr ra yaxın dinc sakin öldürüldü.
Qavubağ antisovet iisyanı. Azərbay
can Xalq Cümhuriyyətinin 11-ci Qırırnzı ordu tərəfindan işğalı zamanı Azar
baycan M illi Ordusunun asas hissalari
Ermanistanm tacavüzüna qarşı mübarı
zə aparmaq maqsadila Qarabağda yc^
ləşdirilmişdi. M illi Ordu hissəbrindat<
asgarlarin ümumi sayi taqr. 6 min nafı
idi. Milli Ordu hissalarina tiirk genera
Nuru paşa va polkovnik Mahmud bə
Zeynalov rahbarlik edirdilər. Üsya
Şuşa, Ağdam va Bərdəni əhatə etmişdı
Üsyanda Azarbaycan piyada alayı \
yerli baylarin silahlı dastalari iştira:
edirdilar. Qarabağ ahalisinin xeyli hiss,
si da onlara qoşuldu. Qırmızı ordu hi
salari qarşısında M illi Ordunun asgarlarinin tark-silah edilmasi masalasi qoyulmuşdu. Harbi amaliyyatlar 1920 il iyu
nun 10-da başlandı. 11-ci Qırmızı ordu
hissalari Bardani top atəşinə tutub şahari ala keçirdilar. Bolşeviklar aeroplan
vasitasila Tartardaki M illi Ordunun
mövqelarini bombalayıb zabt etdilar.
Say iistünliiyiindən istifada edan 11-ci
Qırmızı ordunun 2-ci süvari korpusu-

nun va 32-ci atici diviziyasmin hissalari
Tartari tutaraq atraf miisalman kandlarini yerla-yeksan etdilar. Qanlı döyiişlar
naticasinda bolşeviklar iyunun ll-da
Ağdamı, iyunun 14-da Xankandi va Şuşanı tutdular. M illi Ordunun hissalari
Qaryagin (indiki Fiizuli) va Cabrayila
çakildilar, lakin sayca iistiin olan diişmanin tazyiqi ila iyunun 15-da İranın arazisina keçmaya macbur oldular. Üsyançılara qarşı döyüşlarda ermanilar da iştirak etmişdilar. Yerli dinc ahaliya divan
tutuldu, bir çox kand tamamila mahv
edildi, ahalisi didargin salındı.
Zaqatala antisovet iisyam. Azarbay
canm şimal-qərbinda sovet hakimiyyati
nin terroru yerli ahalinin narazılığına sa
bab oldu. Üsyan 1920 il iyunun 5-da Ta
la ! ndinda könüllü partizan dastalarinin ; >şkil olunmasi ila başladı. Hamin
gür lahli kandlilar miiqavimatsiz Zaqat ! ).ya daxil olub bolşevikləri habs etdik Zaqatalanin tutulmasindan sonra
kaj an Yaqub bay Əhmatiyev va Hafiz
əfət ii başda olmaqla bu bölgada yerlaşan zarbaycan M illi Ordusunun qarovul batalyonu iisyançılara qoşuldu.
Üsymçılarm iimumi sayi 1000 nafardan
çox >ldu. iyunun 7-da Qaxi ala keçirən
üsy nçılar Kürmiik (Qurmux) çayı vadisinci döyüşda 11-ci Qırmızı ordu hissa
lari i mağlubiyyata uğratdılar. Bolşeviklar Qarabağdakı Qırmızı ordu hissalarini tx ili olaraq buraya gatirdilar. Hiicu
ma keçan sayca iistiin Qırmızı ordu hissalari Qax atrafında üsyançıları mağlub
etdibr va iyunun 18-da Zaqatalani zabt
etdibr. Üsyançıların sağ qalmış hissalari
Gü' iistanda sığınacaq tapdılar. Qırmızı
orс! lun hissalari tarafindan iisyan
am isızcasına yatırıldı.
R a u f Malikov

ərbaycanın itirilmiş tarixi-etnik
tor qlari. Yuxanda qeyd olunduğu
kiri
Azarbaycan geniş tarixi-etnik
arci a malik idi. Lakin müxtəlif tarixi
döv ərda, xüsusila Şimali Azarbaycan
da >vet hakimiyyati qurulduqdan son
ra b tarixi-etnik torpaqlann bir hissasi
Azarbaycan SSR sarhadlarindan kanarda qaldi. Bunlardan Amasiya, Basarkeçar, Borçalı (bir hissasi), Eçmiədzin,
Göyça, Gümrii, İrəvan, Sürməli, Şamşaddil, Daralayaz, Şoragöl, Yeni Bayazid, Vedibasar, Zəngibasar va Zangazur
indiki Ermanistan Respublikasinin,
Borçalı (bir hissasi) va Qarayazi indiki
Giirciistan Respublikasinin, Darband
şahari va onun atrafmdaki rayonlar isa

Rusiya Federasiyasi arazisinda yerlaşir.
1920 ilda Qazax qazasimn canub hissasi
da Ermanistana verilmiş va burada Dilican qazası yaradılmışdır, Mehriyə bitişik arazilarin Ermanistana verilmasi na
ticasinda isa Naxçivan diyan siini surat
da Azarbaycandan ayrı salınmışdır.
Azarbaycandan yeni-yeni arazilarin
qopanlmasi prosesi S S R İ hökumatinin
kömayila 1969 ilin iyununadak davam
etdi. Aşağıda Azarbaycanm itirilmiş
bazi arazilari haqqmda qisa tarixi malu
mat verilir.
Borçalı. Borçalı azarbaycanhlarm
qadimdən ellikla yaşadıqları tarixi mahaldır. Əsrlar boyu Canubi Qafqazm tarixinda miihiim rol oynamış qüdratli
Azarbaycan dövlatbrinin tarkibinda olmuşdur. 18 asrin 30-cu illarinin ikinci
yarisinin avvalinadak Safavilarin Ganca
baylarbayiliyinin tarkibinda idi. Baylarbayi Ziyadoğlunun 1736 ilda Nadir xan
Əfşarın Muğanda şah elan olunmasi
aleyhina çıxması mahalin tarixi miiqaddaratında faciali dönüş yaratdi. Ganca
baylarbayinin hərəkətindən qazablanan
Nadir şah [1736^17] Borçalı va Qazax
mahallarmi Ganca bəylərbəyiliyindən
alaraq Kartli çarlığına verdi. Nadir şahın ölümündan sonra Borçalıda miista-

qil sultanliq yarandi. Rusiya imperatoru
I Aleksandrin [1801-25] manifesti (1801
il 12 sentyabr) ila Şərqi Giirciistan Ru
siyaya birləşdirildikdə, Borçalı mahalı
da onun tarkibinda aynca distansiya ki
mi təşkil olundu. 1832 il kameral siyahıyaalmasına göra Borçalınm 145 kan
dinda 4092 hayat, 13762 nafar kişi var
idi. 31 il arzinda rus dövlatinin xristianlaşdırma siyasatina baxmayaraq azarbaycanlilar burada ahalinin aksariyyatini (8469 nafar, yaxud 61,6%) təşkil edirdilar. Hatta imperator I Nikolay
[1825-55] Borçalıda alahidda tatar distansiyası təşkil etmiş, lakin sonra bir sira
strateji mülahizəlarə göra mahal Tiflis
quberniyasına birlaşdirilmiş, 1880 ildan
isa aynca Borçalı qazasına çevrilmişdi.
1917 il Qafqaz taqviminin malumatina
göra, Borçalı qazasimn arazisi 6036,96
kv. verst, ahalisinin sayi 169351 nafar idi,
onun da 51316 (33%) nafarini miisalmanlar təşkil edirdi. Borçalınm markazi hissasinda azarbaycanlilar 36615 nafar
(93%) asas etnik qüvvə olaraq qalirdi.
Azarbaycan Xalq Cümhuriyyatinin
yaradilmasi (1918 il 28 may) ila Borçalı
ahalisi öz miiqəddəratını tayinetma
hiiququ asasinda Azarbaycana birlaşmak haqqmda masala qaldirdi. Lakin

Gürcüstan hökuməti onu dəstəkləyən
alman qoşunlarının Borçalını tutmasından istifado edərək qəzanı öz hakimiy
yoti altına keçirdi. Bu vəziyyət almanlar
Gürcüstam tərk etdikdən sonra da da
vam etdi. Borçalını işğal etmək istəyən
Ermənistanm Gürcüstanla miiharibəyə
başlaması vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirdi. İngilislərin fəal müdaxiləsi ilə
1918 il dekabrın 31-də müharibə dayandırıldı. 1919 il yanvarın 9-17-də Tiflisdə
keçiribn Ermənistan-Gürcüstan konfransında əldə olunan razılığa əsasən
Borçalının şimal hissəsi Gürcüstana, cənub hissəsi isə Ermənistana verildi. Rusiyanın 11-ci Qırmızı ordusunun köməyilə Ermənistanda (1920 il 29 noyabr),
Gürcüstanda (1921 il 25 fevral) sovet
hakimiyyətinin qurulması da ərazi məsələsində Ermənistanm iddialarınm ödənilməsinə xidmət etdi. Gürcüstanla Ermənistanm sərhədini müəyyənləşdirən
1921 il 6 noyabr bəyannaməsinə əsasən
Borçalınm Lori hissəsinin Ermənistan
SSR -э verilməsi təsdiqləndi. Beblikb,
tarixi Azərbaycan ərazisi olan Borçalı
mahalı Ermənistanla Gürcüstan arasm
da bölüşdürüldü.
Gürcüstanm tərkibində qalan Borçalı torpaqları qəza adı ilə idarə olunmağa
başlandı. Onun ərazisi 2655 kv. km idi.
Bu, tarixi Borçalı torpaqlarının 31,3 %ni təşkil edirdi. 1929 ildə Gürcüstan tərkibindəki Borçalı qəzası da ləğv olundu.
Onun ərazisində Borçalı (1956 ildən
Marneuli), Lüksemburq (Bolnisi), Başkeçid (Dmanisi) rayonları yaradildi.
1988 ildə Ermənistanın tərkibində
qalan Borçalı torpaqlarından azərbaycanlı əhalisi kütləvi şəkildə qovuldu.
Bununla da, çar Rusiyası və Sovet
Rusiyası dövriində yeridilmiş məqsədyönlü məkrli siyasət nəticəsində azərbaycanlıların qədim Borçalı etnik-ərazi
vahidi kimi Azərbaycanın tarix dairəsindən çıxarıldı və “ itirilmiş torpaqlar”
sırasına daxil oldu.
Dərhənd. Azərbaycanm эп qədim şəhərlərindən biri olan Dərbənd haqqında
yunan, latın, alban, türk, Azərbaycan,
erməni, fars, gürcü, эгэЬ, rus və s. mənbəbrdə, həmçinin orta əsrlər Avropa
müəlliflərinin əsərlərində məlumat verilmişdir. Şəhorin salındığı tarix dəqiq ma
lum deyildir. Bu ərazidə aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində е.э. 8-6 əsrlərə
aid yaşayış məskəni aşkar edilmişdir.
Qədimdə Albaniyanın Çola (Çoqa və ya
Çora) vilayəti ərazisində eyniadlı şəhər
salınmışdı. Eramızın əvvəlbrindən bu

yaşayış məntəqəsi Albaniyanm iri məntəqələrindən birinə çevrilmişdi. Baş Qaf
qaz silsibsi ib Xəzər dənizi arasında
olan mühüm strateji əhəmiyyətli “ Alban
qapıları” adlanan keçid də burada yerbşirdi. Skiflər, alanlar, hunlar, xəzərbr
və b. tayfalar Cənubi Qafqaza və Ön
Asiyaya hücumları zamanı bu keçiddən
istifadə etmişbr. Onların hücumlarınıın
qarşısını almaq məqsədib yerli hakimbr, sonralar isə Sasani və эгэЬ canişinləri tərəfindən keçid boyu gözətçi məntəqələri və miidafıə istehkamları tikilmişdi. “ Qafqaz dağları ib Şərq (Xəzər) dənizi arasındakı möhtəşəm tikinti üçün
inşaatçılar toplayan və müxtəlif materi
al arayan İran şahları ölkəmizi taqətdən
salmışdılar” (Musa Kalankatuklu). Qədim şəhər iki qüdrətli qala divarı arasına
alınmışdı. Bu divarlar Xəzər dənizinin
içərisinə doğru xeyli uzanaraq süni li
man yaratmışdı. Divarların əks qurtaracaqları dağ ətəklərinə söykənmişdi.
6 əsrdə Dərbənd divarlarında həkk
olunmuş kitabələrdən məlum olur ki,
hələ о zaman Azərbaycanın ərazisi
cənubdan şimaladək Adurbadaqan
adlanırdı. Erkən orta əsrlərdə sahəsinə
görə Dərbənd Cənubi Qafqaz, Ön və
Orta Asiyanm ən iri şəhərlərini geridə
qoyurdu. Bu şəhər hakiminin iqamətgahı və qarnizonun yerbşdiyi yer, inzibatisiyasi və mədəni mərkəz idi. Dərbənddən mənbələrdə Bab əl-Hodid, Bab əlƏbvab (ərəb), Dərbənd (fars), Dəmirqapı (türk), Teymur Kahalqa, Kahulqa
(monqol), “ Xəzər Dərbəndi” , “ Bakı
Dərbəndi” , “ Şirvan Dərbəndi” və s. adlarla bəhs olunmuşdur. “ Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanında da Dərbəndin adı
çəkilir. “ Dərbəndnamə” əsərində, al
man səyyahı Adam Olearinin (17 əsr),
türk səyyahı Evliya Çəbbinin (17 əsr) və
b. müəllifbrin əsərlərində Dədə Qorqudun qəbrinin Dərbənddə olduğu haqda
məlumat verilmişdir. Егкэп orta əsrlərdə Dərbənd Şimali Qafqazı və Şərqi Av
ropa ölkələrini Orta və Yaxın Şərq ölkəbri ib birləşdirən mühüm ticarət mərkəzi idi. 5 əsrdə Dərbənd iqtisadi və siyasi
cəhətdən Albaniyanın mühüm şəhərbrindən biri, həm də Sasani canişinbrinin
(mərzbanların) iqamətgahı idi. Sasanibr
dövründə hunların, barsilbrin, xəzərlərin və b. türkdilli tayfaların hücumlarının qarşısını almaq üçün Dərbəndin
möhkəmbndirilməsinə xüsusi diqqət
verilirdi. Sasanibr İranın daxili əyalətbrindən buraya 3 min irandilli aib
köçürmüşdübr. Sasani hökmdarı I Xos-

rov [531-579] Dərbənd keçidini qorumaq üçün 5 minlik hərbi hissə ayırmışdı.
Lakin biıtün bu tədbirlər türkdilli tayfaların cənuba axınının qarşısını ala bilmədi. 626-627 ilbrdə xəzərlər Cəbə xaqanın başçılığı ib Dərbəndi tutub qala
divarlarını dağıtdılar. Dərbənd uzun
miiddət xəzərlərin cənuba hücum məntəqəsi olmuşdur. Ərəb işğalları dövriində Dərbənd xəzərbrlə döyüş meydanına çevrildi. 714/15 ildə ərəblər Dərbəndin qala və bürcbrini bərpa etdibr
və burada 24 min ərəb əsgəri yerbşdirildi. Dərbənddə pul kəsilirdi. Abbasibr
xilafəti dövründə (750-1258) Dərbənd
Xəzər xaqanlığı, rus knyazlıqları, Bi
zans, Avropa ölkələri, Suriya, İraq,
İran, Orta Asiya, Hindistan, Çin və s. ib
ticarətdə əsas tranzit məntəqəsinə çevri
di. Dərbənddə xarici ölkə tacirbrini ı
faktoriyaları vardı. Dərbənd Sacibr və
Salaribr dövbtinin tərkibində olmıu
sonra isə Şirvanşahların hakimiyyəti a:
tına keçmişdi (988). Şirvanşahlarda
asılı olan Dərbənd əmirliyi 11 əsrin l-(
yarısında gücbndi. 1032 ildə Azərbay
candan geri qayıdan rus dəstəsi Dərbən
din Haşimi əmiri tərəfındən məğlub
edildi. 11 əsrin 60-cı ilbrinin sonu - 70ci illərin birinci yarısında Dərbənd Səl
cuqibr imperiyasınm tərkibinə qatıldı
Tarixçi ən-Nəsəvinin (13 əsr) məlumatı
na görə, xarəzmşah Cəlabddinin dövründə Dərbənd ətrafına 50 min qıpçaq
aibsi köçmüşdü. 1239 ildə Dərbəndi
monqollar işğal etdi. Qızıl Orda və E1
xanibr (Hülakular) [1382-1417] arasın
da gedən müharibələr zamanı Dərbəri'
əldən-əb keçdi. Elxanibrin zəiflədi\
dövrdə Dərbənd Şirvanşahlar dövbtini
tərkibinə qatıldı. Şirvanşah 1 İbrahir
əslən dərbəndli olduğundan sülab Dəj
bəndibr adlanırdı. Dərbəndilər dövrü;
də Dərbənd Şirvanın mühüm yaşayı
məntəqəbrindən birinə və əsas limanın
çevrildi. Teymurun Qızıl Orda xanı
Toxtamışla 1395-96 ilbrdə apardıg
mübarizə Dərbəndin iqtisadi həyatın;
ağır təsir göstərdi. Teymurla I Ibrahin
arasındakı razılığa görə Şirvaıışahlar
Dərbənd keçidini Qızıl Ordadan qorumail idi. 1509 ildə 1 Şah İsmayıl
[1501-24] Dərbəndi tutdu və İraqda yaşayan bayatlar tayfasınm bir hissəsini
bura köçürdü. Səfəvi-Osmanlı müharibəbri zamanı türk ordusu Dərbəndi tut
du (1578). 1606 ildə Dərbənddə osmanlılara qarşı üsyan baş verdi və şəhər Səfəvibrin əlinə keçdi. Səfəvilər dövründə
Dərbəndin qorunması əfşar və ustaclı

tayfalarına tapşırılmışdı. 1722 il avqustun 23-də I Pyotrun başçılığı ib rus qoşunu Dərbəndə daxil oldu. Rusiya-İran
(1723 il 12 sentyabr), Rusiya-Osmanlı
(1724 il 12 iyun) müqavilələrinə əsasən
Dərbənd Rusiyaya birbşdirildi. İranla
Rusiya arasındakı Rəşt (1732) və Gəncə
(1735) müqaviblərinə əsasən Dərbənd
yenidən Səfəvibrə qaytarıldı. Nadir şahm dövründə Kiir çayı sahilində yaşayan sorsor (sursur) tayfası Dərbənd yaxınlığına köçürüldü. 18 əsrin ortalarında
Məhəmmədhüseyn xan mərkəzi Dərbənd şəhəri olmaqla Dərbənd xanlığım
(1747-59) yaratdı. 1759 ildə qubalı
Fətəli xan Dərbənd xanlığım Quba xanlığına birləşdirdi. Dərbənd şəhəri Quba
xanlığının ikinci mərkəzinə çevrildi.
1774 ildə bir sıra Dağıstan və Azərbaycan feodallarının birbşmiş qüvvəbri
Dərbəndi mühasirəyə aldı. Dərbəndin
mü iafıəsinə başçılıq edən Fətəli xanın
arv d ı Tuti bikə şəhəri düşmənə təslim
etn )di. 1796 ildə V.A.Zubovun başçılığı
ib >0 minlik Rusiya qoşunu Dərbəndi
tut u. Lakin 1797 ildə rus qoşunları
Az rbaycandan çıxarıldı. 1806 il iyunun
22- 'ə rus qoşunları yenidən Dərbəndi
tut u. Gülüstan müqaviləsinə (1813 il 24
okiyabr) əsasən Dərbənd Rusiya imperiy sına birbşdirildi. 1830 ildə Bakı və
Quba əyabtbrini əhatə edən və mərkəzi
Dərbənddə yerləşən Dağıstan hərbi dairəsi yaradildi. 1840 ildə Xəzər vilayətinin cərkibində keçmiş Dərbənd, Tabasaran və Qaraqaytaq əyabtbrini birbşdirən Dərbənd qəzası yaradildi. 1846 ildə
Xəzar vilayətinin yerində 4 quberniya, о
cün bdən, Dərbənd quberniyası yaradıldı. 860 ildə Dərbənd quberniyası bğv
edi i i , Quba qəzası Bakı quberniyasının
tərl ibinə verildi. Rusiya imperiyasında
Də bənd mühüm ticarət məntəqasi idi.
191 ıldə Dərbəndin əhalisi 32716 nəfər
olıı əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil
edb ;i. 1917 ilin dekabrında Dərbənddə
sov hakimiyyoti elan olundu. 1918 ilin
iyuI ıda isə L.F.Biçeraxovun dəstəbri
Do ondi tutdu. 1920 il martin 25-də so
vet Rusiyasınm 11-ci Qırmızı ordusu
Dərbəndi tutdu, 1921 ildə isə RSFSR-də
təşk i edilmiş Dağıstan MSSR-in tərkibinə daxil olan Dərbənd Azərbaycandan ayrı diişdü. Sovet hakimiyyətinin
ilk illərində Dərbənd şəhərində və ətraf
rayonlarda çoxsaylı Azərbaycan тэкtəbbri açılmışdı. Lakin bir qədər sonra
Dağıstanda azərbaycanlıların sıxışdırılması başlandı. 1956 ildə burada Azərbaycan məktəbləri bağlandı. Azərbay-

о cümlədən, Dərələyəzdən tamamilə və
can dili ancaq ibtidai siniflərdə tədris
vəhşicəsinə deportasiya olunmuşlar.
olunurdu. 20 əsrin 80-ci ilbrində DərGöyça. İndiki Ermənistan ərazisində
bəndi 5 minə yaxın azərbaycanlı tərk et
Sevan (Göyçə) gölünün şimal və şimaldi, əvəzində şəhərə 12 minə yaxm bzgi
şərq sahilbrində yerbşən Göyçə azərköçürüldü. Bu proseslər indi da davam
baycanlıların qədimdən yaşadıqları tarixi
etməkdədir.
Şərur-Dərələyəz. Naxçivan mahalın- mahaldır. Qədim dövrbrdən geniş otlaqlara malik olan Göyçədə maldarlıq, əkinda qədim mədəniyyət mərkəzlərindən
çilik, bağçılıq, balıqçılıq, xalçaçılıq və s.
biri olan Dərələyəz tarixi bölgəsinin
inkişaf etmişdir.
iimumi sahəsi 2304 km2-dir. QəbiristanAzərbaycanda xanlıqlar dövründə
lıqlardakı daş qoç heykəlbr, memarlıq
Göyçə mahalı İrəvan xanlığının tərkiabidələri bölgənin əzəli Azərbaycan torbində idi. Rusiya-İran miiharibəbrinpağı olduğunu sübut edif. Qədim dövrdən (1804-13; 1826-28) sonra Türkbrdən türk tayfaları ib məskunlaşmış
mənçay müqavibsinə (1828) əsasən İrəDərəbyəz-Əbyəz dərəsi orta əsrbrdə
van xanlığının tərkibində olan Göyçə
inzibati-ərazi bölgüsü kimi geniş ərazini
mahalı da Rusiyaya qatılmışdır. 1849 iləhatə edirdi.
dən İrəvan quberniyasının tərkibində
18 əsrin əvvəllərində Osmanlılarm
idi. Göyçə Aşıq Alı, Aşıq Əbsgər, Aşıq
idarəsi altında olmuş Naxçivan sancağıƏsəd, Aşıq Qurban, Aşıq Musa, həmçinın 14 nahiyəsindən biri də Dərələyəz
idi. Bu dövrdə Dərələyəz nahiyəsi 102 nin Qasım, Nəcəf, Sayad, Məhərrəm,
İmran kimi ustad aşıqların vətənidir.
kəndi əhatə edirdi. Xalq bölgüsünə görə
Ermənistan SSR-in rayonlaşdırılmaüç hissəyə ayrılırdı: Şərqi Dərəbyəz,
sı ib əlaqədar Göyçə mahalının kəndləQərbi Dərələyəz və Dərələyəzə aid edi
ri, əsasən, Vardenis (1969 ilədək Basarbn Şərurun dağlıq hissəsi.
keçər) və Krasnoselsk rayonları tərkibiRusiya və İran arasında Тйгктэппэ daxil edildi.
çay müqaviləsindən (1828) sonra Rusiİrnvan (Rəvan, Erivan, 1956 ildən
yanm tərkibinə keçən Dərəbyəz bölgəsi
Yerevan) orta əsrlərdə və yeni dövrdə
İran və Osmanlı dövbti ərazibrindən
buraya köçürübn ermənilərin hesabına
(1918 il mayın 29-dək) Azərbaycan şəhəri olmuşdur. 16 əsrin əvvəllərində
etnodemoqrafik dəyişiklikbrə məruz
qalmışdır; köçürmələrə qədər bölgədəki
Zəngi çayı sahilində dağlarla əhatə
aiblərin böyük əksəriyyətini - 94,1 %-ini
olunmuş düzənlikdə salınmışdır. Türk
azərbaycanlılar, 5,8%-ini isə ermənilər
tarixçisi Evliya Çəbbi (17 əsr) yazırdı:
təşkil edirdisə, köçürmələrdən sonra er“ Hicri 810 (1407/8) ildə əmir Teymurun
sevimli əmirbrindən biri, tacir Xoca xan
məni aibbrin sayı 25,8%-э çatmışdı.
Ləhicani Rəvan torpağına qədəm qoyÇar hökumətinin Cənubi Qafqazda
apardığı inzibati islahata əsasən 1870 il
duqda çox münbit məhsuldar torpaq
göriir. Öz aib üzvbri ib burada sakin
da Dərələyəz İrəvan quberniyasmm tərkibində yaradılan Şərur-Dərəbyəz qəzaolur. Gündən-günə düyü əkini hesabına
varlanaraq bu böyük kəndin əsasını
sına daxil edilmişdi. 1897 ildə Şərur-Dəqoyur. Sonra hicri 915 (1509/10) ildə ...
rələyəz qəzasmın sahəsi 2972,3 km2,
əhalisi 76551 nəfər, onlardan 70,5%-i
Şah İsmayıl [1501-24] orada qala salınazərbaycanlı, 27,5%-i erməni idi.
ması barədə öz vəziri Rəvanqulu xana
1918
ildə Şərur-Dərələyəz qəzasıgöstəriş verir. О da 7 ib burada qala tikNaxçıvanla birlikdə Araz Türk Respubdirərək admı Rəvan qoyur. Zəngi çayılikasını (1918, noyabr - 1919, mart)
nın şərq sahilində yerbşmiş, daş və kəryaratdı. Ermənistanda daşnak ağalığı
picdən tikilmiş möhkəm, gözəl bir qaladır, ancaq hasarı yoxdur” . Akad.
dövründə Dərələyəzin azərbaycanlı oha
lisi soyqırımına məruz qalmış, yaxud öz
V.V.Bartold (1869-1930) da İrəvanın
kənd kimi Teymurun vaxtında (14 əsrin
doğma yerlərini tərk etməyə məcbur
sonu) meydana gəldiyini, 16 əsrdə Şah
edilmişbr.
İsmayılın vaxtında isə şəhərə çevrildiyiSovet hakimiyyəti ilbrində Zaqafqa
ni, eb о vaxtdan Rəvan adını daşıdığını
ziya MİK-in 1929 il 18 fevral tarixli qəgöstərir. 19 əsrin 1-ci yarısına aid тэпrarına əsasən heç bir əsas olmadan Şəbəbrdə şəhərin mərkəzində dördkünc
rur-Dərələyəz qəzası Azərbaycandan
bazarın olduğu, burada üç karvansaraqoparılıb Ermənistana verilmişdir. Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasəti
nın, irili-xırdalı 138 diikanm yerbşdiyi,
bütün 20 əsr boyu davam etmiş və nəha8 məscidin fəaliyyət göstərdiyi qeyd oluyət, əsrin sonunda onlar Ermənistandan,
nur. Нэг məscidin öz mədrəsəsi vardı.

Təkcə Hüseynəli xan [1762-83] məscidində 200 şagird təhsil alırdı. İrəvan
xanlığı Rusiya tərəfindən işğal edildiyi
dövrdə (1827) şəhərdə 5 min nəfərdən
artıq əhali yaşayırdı. Milli torkibinə görə, şəhər əhalisinin əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil edirdi. Ermənistan ensiklopediyasında verilən xronoloji cədvələ əsasən şəhər 1390 ildən 1828 ilədək
(438 il ərzində) fasiləsiz azərbaycanlı hakimlər tərəfındən idarə olunmuşdur.
İrəvan şəhəri dəfələrlə Səfəvi və Os
manli dövbtbri arasında müharibə
meydanına çevrilmiş, gah bu, gah da digar dövbtin tərkibinə qatılmışdı. 1604
ildə I Şah Abbas [1587-1629] İrəvanı tutaraq, şəhər əhalisinin bir hissəsini İrana
köçürmüşdü.
Nadir şahın öliimündən (1747) sonra
İrəvan müstəqil İrəvan xanlığının mərkəzi olmuşdur. İkinci Rusiya-İran
müharibəsi (1826-28) dövründə 1827 il
oktyabrın 1-də rus ordusu İrəvan qalasını tutdu. Tiirkmənçay müqaviləsinə
(1828) əsasən şəhər İrəvan xanlığının
tərkibində Rusiyaya birləşdirildi.
1828-40 illərdə şəhər əhalisinin milli
tərkibi nəzərə alınmadan yaradılmış
Erməni vilayətinin mərkəzi, qəza şəhəri, 1849 ildən isə İrəvan quberniyasının
mərkəzi olmuşdur. 19 əsrin 20-30-cu illərində İran və Osmanlı dövbti ərazibrindən köçürülmüş çoxlu erməni aibsi
İrəvanda yerləşdirildi. Şəhəı* əhalisi
köçürübn ermənilərin hesabına artsa
da, burada azərbaycanlılar əksəriyyət
təşkil etməkdə idi. 19 əsrin sonlarından
yaradılan erməni milbtçi partiyaları
(“ Daşnaksutyun” , “ Hnçak” və s.) erməni gəncbrini milli şovinizm ruhunda
tərbiyə etmək, onları silahlandırmaq,
azərbaycanlı əhaliyə qarşı basqınlar
təşkil etmək işini genişbndirdibr. 1905
ilin fevralında erməni milbtçibrinin
təhriki üzündən Bakıda başlamış erməni-azərbaycanlı toqquşmaları tezlikb
İrəvana da gəlib çıxdı. Mayın 24-də
İrəvanda milli zəmində baş vermiş
erməni-azərbaycanlı toqquşmalarında
onlarla dinc azərbaycanlı həlak oldu.
1916 ildə İrəvan qəzasında 74200 nəfər
azərbaycanlı yaşayırdı, bu da ümurni
əhalinin 48%-ini təşkil edirdi. 1918 ilin
mayında Ermənistan Respublikası yarandı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
hökuməti iki xalq arasında sülh yaratmaq məqsədib həmin il mayın 29-da
çağırılmış iclasında İrəvan şəhərini
“ paytaxtı olmayan” Ermənistan Respublikasına güzəştə getdi.

Zəngəzur. Azərbaycanın tarixi ərazisi olan Zəngəzur indiki Ermənistan Respublikasının cənub-şərqini, Göyçə gölünün cənubunu, Azərbaycan Respublikasının cənub-qərbini əhatə edirdi. Zəngəzur ərazisi antik dövrdə və erkən orta
əsrbrdə Atropatena (Adurbadaqan),
sonralar isə Albaniya dövbtinin ərazisiпэ daxil idi. 5-6 əsrlərdə Cənubi Qafqazda Sasanilər əleyhinə baş vermiş iisyanlar Zəngəzur ərazisini də əhatə etmişdi. 6 əsrdə burada nestorianlıq təriqəti yayılmışdı. 7 əsrin birinci yarısında
Albaniyanın tərkibində olan Zəngəzur
Xəzər xaqanlığının hakimiyyəti altına
düşmüş, həmin əsrin ortalarında isə
ərəblər tərəfındən istila olunmuş və
Ərəb xilafətinə qatılmışdı; burada islam
dini yayılmağa başlamışdı. 9 əsrin 20-ci
illərində Babəkin başçılığı ib Xilafət
əleyhinə vüsət almış xürrəmilər hərəkatı
Zəngəzur ərazisini də bürümüşdü. Zəngəzur 10 əsrin sonlarında təşəkkiil tap
ing Sünik (Sisakan) knyazlığının tərkibində olmuş, 11 əsrdə səlcuqlar tərəfindən tutulmuşdu. 12-13 əsrlərdə Azərbaycan atabəybri, Hülakular, 15-17
əsrbrdə isə Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və
Səfəvi dövbtbrinin tərkibində olmuşdur. 1730 ildə türk qoşunları tərəfındən
tutulmuş, 1735 ildə Nadir xan Əfşar tərəfındən yenidən İrana qaytarılmışdı.
1747 ildən Zəngəzur İrəvan və Qarabağ
xanlıqlarının tərkibində olmuşdur. Rusiya-İran müharibəbrindən (1804-13;
1826-28) sonra Türkmənçay müqavibsinə (1828) əsasən Zəngəzur Rusiyaya
qatılmışdır. Çar hökumətinin himayəsi
altında Zəngəzura İran və Osmanlı dövbti ərazisindən ermənibrin kütbvi axını
başlanmış, beblikb də yerli azərbaycanlı, qismən də kürd əhalisinin mütbq экsəriyyət təşkil etdiyi bir şəraitdə erməni
əhalisinin də sayca xeyli artmasına səbəb olmuşdu. Zəngəzur 1829 ildən Qarabağ əyabtinə qatılmış, 1861 ildə isə
Zəngəzur qəzası kimi təşkil olunmuşdu.
1916 ildə Zəngəzur qəzasında azərbaycanlıların sayı 119500 nəfər idi, bu
da ümumi əhalinin 60%-ini təşkil edirdi.
1917 ilin martından 1918 ilin mayınadək Zəngəzurda daşnakların azərbaycanlı və kürd əhalisinə qarşı soyqırımı
siyasəti nəticəsində müsəlman kəndbri
yerb-yeksan edilmiş, xeyli insan həlak
olmuş, doğma yurdlarından didərgin
düşmüşbr. 1918 ilin mayında Cənubi
Qafqazda üç müstəqil dövbt - Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan respublikaları elan edildikdən sonra daşnak

hökuməti azərbaycanlılara qarşı dövbt
siyasəti səviyyəsində soyqırımı həyata
keçirmişdir. Andronikin, Njdenin, Dronun quldur dəstəbrinin Zəngəzura basqınları nəticəsində təkcə 1918 ilin yayında və payızında 115-dən artıq kənd dağıdılmış və yandırılmış, var-dövbt və
mal-qara qarət edilmiş, 7729 nəfər azərbaycanlı, о cümlədən 3257 kişi, 2276 qadın və 2196 uşaq vəhşicəsinə öldürülmüş, 2339 nəfər isə yaralanmış və şikəst
edilmişdi. 1919 ilin axırınadək 40 min
nəfərdən artıq dine sakin öz doğma yurdunu tərk etmiş, üstəlik, 30 mindən artıq erməni Zəngəzurda yerbşdirilmişdi.
1919-20 illərdə də erməni quldur dəstəbri Zəngəzurda azğmlıqlar törətməkdə
davam etmişbr.
Azərbaycanda (1920, 28 aprel) э
Ermənistanda (1920, 29 noyabr) sovet
hakimiyyəti elan edildikdən son a
Ermənistan SSR Xalq Komissarl, ı
Sovetinin 1921 il iyulun 20-də təsd q
etdiyi yeni inzibati-ərazi bölgüsünə э, sən Ermənistan SSR-də yaradılmış 8 с zaya əzəli Azərbaycan torpağı hesabı а
daha bir qəza - Zəngəzur qəzası da
və olundu, əslində, qəsb edildi. В ц
Moskva hakim dairəbrinin antiaz. baycan siyasəti nəticəsində baş verdi.
Zəngəzur qəzasının əsasında Ermərıstanda Mehri və Zəngəzur qəzaları yaradıldı.
Ə ıl: P a ş a y e v A. Köçürülmə. B., 1995; Ermənistan azərbaycanlılarının tarixi coğrafıy; ı.
B., 1995; Deportasiya. Azərbaycanlıların Ermonistan ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından ( eportasiyası. B., 1998; Азербайджанцы (h c t o i iко-этнографический очерк). Б., 1998.
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Azorbaycan SSR ikinci dünya mül ribəsi illərində. Azorbaycan S S R m ill >
ribə edm dövlətldvin p Ian larinda. Fa^ t
Almaniyasi 1939 il sentyabnn 1- э
Polşaya hiicum etdi. Bir giin son a
İngiltərə və Fransa hökumətləri Aim niyaya müharibə elan etdibr. Ikinci
dünya müharibəsi başlandı. Almaniya
Sovet İttifaqı ib 1939 il 23 avqust tarixli
müqaviləni pozaraq 1941 il iyunun 22-də
SSR İ-уэ hiicum etdi. “ Barbarossa plaпГ’па görə, alman ordusu qışa qədər Arxangelsk-Həştərxan xəttinə çıxmalı idi.
Azərbaycan Almaniyanın işğalçılıq
planında xiisusi yer tuturdu. Onun sərvətləri, strateji və geosiyasi mövqeyi faşistbrın diqqətini cəlb edirdi. Almaniya
Bakı neftindən istifadə etməklə bütiin

Şərqi istila edəcəyinə böyiik ümidlər bəsləyirdi. Sovet İttifaqı üzərində qələbədən sonra tiirk xalqlarının yaşadığı
ərazibrdə “ Böyük Türkiistan” dövlətinin yaradılması nəzərdə tutulurdu.
Azərbaycan bütövliikdə bu dövbtin
tərkibinə daxil edilməli idi.
Həb 1941 ilin martında Almaniyanın “ Kontinental neft cəmiyyəti” nə Ba
ki zəbt edildikdən sonra burada neftin
hasilatı, emalı və daşınması tapşırılmışdı. Azərbaycandakı iri sənaye müəssi-

Miiharibə ilbrində Azərbaycandan
Sovet ordusu sıralarına təqr. 640 min
nəfər, о cümlədən 10 mindən çox qadın
səfərbər edildi. Azərbaycanda 1941 ilin
avqustunda 402-ci, oktyabrında 223-cü,
1942 ilin mart-sentyabr aylarında 416-cı,
avqust-sentyabrda isə 271-ci milli atıcı
diviziyalar təşkil edildi. Krımın müdafıəsində şəxsi heyətinin çoxunu itirmiş 77-ci
Azərbaycan diviziyası 1942 ilin mayında
yenidən komplektbşdirildi.
1941 il iyunun 28-dən etibarən res-

tisaslı fəhlə hazırlandı. Neftçibr fədakarlıqla çalışaraq cəbhəni, xalq təsərrüfatını yanacaqla təmin edirdibr. Miiharibə dövründə ölkəyə 75 mln. t neft veril
di. Ordunun yanacağa olan tələbatmın
70%-ini Bakı neftçibri ödəyirdi.
Bakıda 130 növ silah və hərbi sursat
hazırlanır, о cümbdən məşhur uKatyuşa” raketi, “ YAK-3” qırıcı təyyarəsi
yığılırdı. 1941 ildə böyiik hərbi və təsərrüfat əhəmiyyəti olan Culfa-Mincivan,
Salyan-Neftçala, Papanin (indiki Əli

"Barbarossa planf'
Müqəddəs Roma imperiyasının imperatoru I Fridrix Barbarossanın
adından götürülmüşdür. SSRİ-yə
qarşı qısamüddətli hərbi əməliyyat
planı idi.
səh inə alman rəhbərbr təyin edilmişdi.
Hi or Bakı alındıqdan sonra onu hərbi
ob ektə çevirmək haqqında tapşırıq
veı nişdi. Bakının və Abşeronun sənaye
və ərbi əhəmiyyətli müəssisələrinin хэrit. bri də hazırlanmışdı. Faşistbrin
Qa qaza “ Edelveys” adlanan hücum
pla ıına görə, Bakı sentyabrın 25-də zəbt
edi məli idi.
Wüharibənin ilk ilbrində Azərbaycaii barədə S S R İ rəhbərliyinin də xüsusi
pla n vardı. 1942 ilin dekabrında imzalanmış məxfı plana görə, azərbaycanlılar Orta Asiya və Qazaxıstana köçüriilməli idi. Səbəbi isə Sovet dövbtinin
Tiirkiyəyə etnik və dini mənsubiyyətləri

416-cı Taqanroq
Atıcı Diviziyasının
hissəbri Berlində
qələbə paradında.
1945 il.

İsrafil Məmmədovun nitqindən:
“Mənim 22 yaşım var, ancaq mən
h, ı-hazırda həyatın əsl mənasını
fa istləri məhv etməkdə görürəm.
N qədər ki, sağam, mən bu şlüarla
fa izmə qarşı vuruşacağam”.
ib xın olan azərbaycanlılara etibar etmo 3si idi. Lakin Qırmızı ordunun Sta
lin*. ;ad və Qafqaz uğrundakı döyüşlərdə
qəl’ təsi, həmçinin M.C.Bağırovun şəxsi
nüfuzu və tutarlı arqumentləri İ.V.Stalini bu yoldan çəkindirdi.
Arxa cdbhd. Azərbaycan xalqı miiharibənin ilk günündən SSRİ-nin başqa
xalqları ilə birlikdə faşist işğalçılarına
qarşı miibarizəyə qalxdı. 40 mindən çox
könüllü cəbhəyə getdi. Yüzbrlə qırıcı
batalyonlar, öziinümiidafiə və hərbihava hiicumundan müdafıə dəstələri
yaradıldı.

publikanın iqtisadiyyatı müharibənin
təbbbrinə uyğun quruldu: fəhb və qulluqçular üçün iş giinü 11 saata qaldırıldı,
məzuniyyətbr bğv edildi, ərzaq və sənaye
məhsullarının satışı iizrə kartoçka sistemi
tətbiq olundu. İşi özbaşına tərk edənbr
üçiin 5-8 il həbs cəzası müəyyən edildi.
Faşizmə qarşı mübarizədə Azərbaycan xalqı biitün qüvvələrini səfərbər edərək möhkəm arxa cəbhə yaratdı. Bütün
sənaye sahəbri cəbhə iiçün məhsul istehsalına keçdi. Orduya səfərbər olunanların yerini qadınlar və yeniyetməbr
tutdu. Qısa miiddətdə 40 mindən çox ix-

Bayramlı)-Hacıqabul və b. dəmiryol
xətləri istifadəyə verildi. Bakı avtomobil zavodunun əsası qoyuldu.
Azorbaycamn kolxoz və sovxozlarında cəbhə üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edən texniki bitkibr becərilirdi.
Kənd əməkçiləri müharibə ilbrində ölkəyə yüz min tonlarla məhsul verdibr.
Azərbaycan xalqı 1941-43 ilbrdə
müdafıə fonduna 15 kq qızıl, 952 kq gümüş, 311 mln. manatlıq istiqraz verdi.
Cəbhədə vuruşan əsgərbr iiçiin 1,6 mln.
ədəd miixtəlif əşya, 125 vaqon isti paltar
göndərildi.

1943 ilin payızında işğaldan azad
cdilmiş rayonlarda təsərrüfatm bərpası
üçün Azarbaycanda Respublika Yardım
Komitəsi vo onun rayon komissiyaları
yaradıldı. Şimali Qalqaz neftçilarino,
Leninqrad, Stalinqrad, Stavropol, Uk
rayna tasarrüfatlarına xeyli pul, arzaq,
tikinti materialları, sonaye avadanlığı
va s. göndarildi.
Mühariba illarinda Azarbaycanm
elm va madaniyyat xadimlarinin biitiin
qüvvalari safarbar edilmişdi. Yeni strateji xammal yataqlan kaşf edilir, neft
emalmda miiasir texnologiyalar tatbiq
olunurdu. Görkəmli kimyaçı alim
Yusif Mammadoliyevin rahbarliyi ila
aviasiya üçün yüksakoktanlı benzin
istehsalinin yeni texnologiyası işlonib
hazırlandı.
Maşhur carrah Mustafa Topçubaşov
harbi carrahiyyada yeni miialica metodlari hazirlayaraq minlarla asgari öliimdan xilas etdi. Respublikada 70 harbi
hospital faaliyyat göstarirdi.
İctimai elmlar sahasinda çalışan alimlar xalqm tarixi keçmişindan, qohramanlığından bahs edan asarlar yaradirdilar. 1945 ilin martinda Azarbaycan
SSR Elmlar Akademiyasmin yaradilmasi respublikanm elmi-madani hoyatinda miihiim hadisa oldu.
Azarbaycan ədəbiyyatında miihariba
mövzusu aparıcı yer tutdu. Miihariba
dövriinda döyüşçü va partizanlarin
şücaatlarini tasvir edan onlarla oçerk,
hekaya, povest, pyes va s. yazildi.
Azarbaycan bastakarlan miihariba
dövründa onlarla yeni marş, simfoniya,
mahm, opera va s. yaratdilar. Cabhaya
xidmat iiçün konsert briqadalari yaradildi. Azorbaycan artistlari harbi hissalarda 35 min konsert vermişdilər.
Miihariba ilbrindo Azorbaycan sonodli kinosunun bir qrup rejissoru vo
operatoru cobho xottino gedorok osgorlorin qohromanlığından bohs edon
xiisusi filmlor çokirdilor. Qohroman
döyüşçülor Kamal Qasimov vo Boxtiyar
Karimova hosr olunmuş “ Vatan oğlu”
vo “ Boxtiyar” kinonovellalan, arxa
cobhodoki fodakarhqdan bohs edon
kinojurnallar, kinooçerklar, müharibodo donizçilorin göstordiyi igidliklara
hasr olunmuş “ Sualtı qayıq T-9” bodii
filmi çokilmişdi.
Horbi votonporvorlik torbiyosindo
tosviri sonot ustalan da foal iştirak edirdilor. Azorbaycan rossamlarinin osorbri
1943 ildo Moskvada Tretyakov qalereyasmda nümayiş etdirilmişdi.

Ön cdbhd. Müharibənin ilk giinbrindon minbrb azorbaycanli cobhobrdo faşizmo qarşı mordliklo vuruşurdular.
Brest qalasının müdafiəsində 44 nofor
azorbaycanli iştirak etmiş, axır nofoslorino qodor qohromanlıqla döyüşmüşdülər.
Kiçik leytenant İsrafil Mommodov
1941 ilin dekabrında Novqorod yaxinliğında Pustınka kondi uğrunda gedon
döyüşlordo böyiik şücaot göstordi vo
azorbaycanlilar arasmda ilk dofo olaraq
Sovet İttifaqı Qohromam adina layiq
göriildü. 1942 ilin qışında Stalinqrad
cobhosindo podpolkovnik Hozi Aslanovun tank polku böyük qohromanliq
göstordi. 1942 il dekabnn 22-do ona
Sovet İttifaqı Qohromam adi verildi.
1944 il iyunun 23-30-da general-mayor
Hozi Aslanovun 35-ci qvardiya tank

israfil Mommodov.

SSR İ Ali Baş Komandanlığı 1942 il
sentyabrm 9-da Conubi Qafqaz respublikalannda, о ciimladon Azarbaycanda
harbi vaziyyat elan etdi. Baki miidafb
rayonu yaradıldı. Şohor otrafinda
istchkamlar quruldu. Tankların keça
bilmomosi üçün 16841 maneo yaradildi,
97 km uzunluqda dorin xondoklor qazildı. Arxanı atoş nöqtolori ilo birloşdiron
535 km uzunluqda gizli yol çokildi. 1
mln. 800 min m3 torpaq işi görüldü.
Düşmon 1942 ildo 71, 1943 ildo iso 3 dofo
Baki somasina soxulmağa cohd göstordi.
lakin cosur toyyaroçilər vo zenitçilor
buna imkan vermodilor, faşistlorin 96
toyyarosini mohv etdibr.
j
Mozdoku tutduqdan sonra giiclii
miiqavimotlo üzloşon düşmon Bakiya de
yil, Nalçik-Orconikidze istiqamotir. lo
horokoto başladı. 402, 416 vo 223 ü

Həzi Aslanov.

Qafur Mommodov.

Azorbaycan diviziyalari Mozdok ra\ >briqadası Berezna çayını keçib Pleşşcnitsı şohorini vo 508 yaşayış montoqosini
nunda döyüşür, 77-ci diviziya iso n azad etdi. Hozi Aslanov ikinci dofo dafio omoliyyatlannda iştirak edirdi.
1942
ilin oktyabnndan sovet
Sovet İttifaqı Qohromam adi ib toltif
sunun Şimali Qafqaz uğrunda döyi
olunmağa toqdim edildi, lakin bu ad
lorindo Azorbaycan diviziyalari;
ona ölümündən sonra - 1991 ildo verildi.
Hozi Aslanov iki dofo Sovet İttifaqı
osgorlori böyük roşadat göstordilor. 77 ı
Qohromam adina layiq görülmüş yegano diviziya Kerç, Rostov, Stavropol va
yaşayış montaqabrinin azad edilmasin >
azorbaycanlidir.
Borodino çölündaki vuruşmada pu- iştirak etdi. 402-ci diviziya Mozd
lemyotçu İdris Voliyev düşmənin 50-don atrafinda 10 yaşayış mantaqasini d
çox osgorini, Leninqrad somasinda toy- mandan tamizladi. 416-ci diviziya Şim
yaroçi Hiiseynbala Əliycv iso 6 alman
Qafqaz va Azov donizi sahillorindoki i
sira yaşayış montoqobrinin azad ediln
toyyarosini mohv etdibr.
1941
ilin dekabrmda almanlar Mossindo böyiik rol oynadi. Tuapse uğrund t
gedon döyüşbrdə Qafur Mommodo
kva otrafinda ciddi moğlubiyyoto
düşmonin 13 osgorini mohv edorok.
uğradıldı. Lakin düşmon hob giiclii idi.
komandirini öz hoyatı bahasına ölümdon
1942 ilin mayında faşistlor Kcrçi, sonra
xilas etdi. ölümündən sonra ona Sovet
iso Sevastopolu olo keçirdi vo Volqaya
İttifaqı Qohromam adi verildi. Qafqazda
torof irolilodi. Avqust ayinda Kras
nodar, Stavropol vo Maykop olo alman ordulannm darmadagin edilmosi
Azorbaycanı faşist istilasi tohliikosindon
keçirildi. Baki böyük tohliiko altmda
xilas etdi.
idi.
o

r

gasinda azorbaycanli osirlor gizli toşkilat
yaratmışdılar. Taşkilata zabitlər Hadı
Qiyasbəyov va Mirzaxan Mommodov
rohborlik edirdilor. Toşkilatın kömoyib
bir qrup osir ölüm diişorgosindon qaçaraq partizan horokatma qoşulmuşdu.
1942
ilda Fransadakı faşist habs düşargələrindən qaçıb partizanlara qoşulan Əhmadiyya Cabrayılov “ Armed
Mişel” adı ila Fransanın müqavimat
harakatında faal iştirak etmiş, bu ölkonin an yüksak mükafatı - Faxri legion
ordeni ila taltif edilmişdi.
Stalinqrad döyüşlari vaxtı ağır yaralanaraq asir düşən Mehdi Hüseynzada
sonradan Yuqoslaviya partizanlanna
qoşulmuşdu. Faşistbra qarşı mübarizodo
ofsanovi qohramanlıqlar göstarmiş, 700
harbi asiri azad etmişdi. О, “ Mixaylo”
laqabi ib Yuqoslaviya Xalq Azadliq
Ordusunun kaşfıyyatçı-taxribat qrupuna
rahbarlik edarak 1000 nafardan çox
alman zabitini mahv etmişdi. Mehdi
Hüseynzada 1944 ilda faşistlarla döyüşdo
xeyli düşmon qırmış vo olə keçmomək
üçün son güllasini özüna vurmuşdur.
1957 ilda ona Sovet İttifaqı Qahramam
adi verilmişdir.
İtaliyadakı partizan hərəkatında iştirak etmiş Əli Babayev Qaribaldi adına
batalyonun komandiri olmuş, igidliklar
göstarmiş, bu ölkənin “ Harbi şücaətino
göro” medalı ilo toltif olunmuşdu.
İtaliya faşist rejiminin başçısı B.Mussolinini
hobs edon partizan dəstosinin tor
Əhmodiyyə Cəbrayılov.
Ziya Biinyadov.
M ehdi H üseynzadə.
kibindo Vilayat Hüseynov da var idi.
“ Buhenvald” öliim düşargasinda
İsmayıl Əliyev idi. 1943 ilda 50 nafar
yaradilan gizli taşkilatın rahbarlarindan
na göro 271-ci diviziyaya “ Qorlovka
azarbaycanlı Mammad Əliyevin başçılığı
biri olan Əkbar Ağaycv faşistlara qarşı
diviziyasi” , 77-ci diviziyaya iso “ Simfei pol diviziyasi” adi verildi. 416-ci vo ila faşist düşargalarindan qaçaraq Krımmübariza aparmışdır. Faaliyyətinin üstü
da xiisusi partizan dastasi yaratmışdılar.
açılatıdan sonra o, faşistlar tarafiııdan
77
diviziyalar 2-ci dorocoli Suvorov
Ukraynada isa 400 azarbaycanlı partizan
or< mi ib toltif edildibr.
giilbbnmişdi.
dastasi təşkil etmiş, başqa partizan
Dünyanın antifaşist qüvvolorinin
I.Aslanovun tank briqadasi Pribaltik run azad edilmosindo foal iştirak et
dəstəlari ila birləşərək Ukrayna, Çexoslosoyi noticosindo böyiik qolobo oldo olun
vakiya va Macarıstanda faşizma qarşı
du, mayın 8-do Almaniya qeyd-şortsiz
di ,1945 il yanvarm 24-do döyiiş omoli} tlan gctmoyan bir yerdo, müammalı
fəal mübarizə aparmışdılar.
toslim aktını imzaladı. 9 May 1945 il
1942
ilda polkovnik Əlakbar Əliyevtarixo Qolobo günü kimi daxil oldu.
şai b giilla yarasindan halak oldu.
lilli Azarbaycan diviziyalari SSR İ
Belorusiyanın Borisov şəhərindo faaliy
Lakin İkinci dünya müharibəsi da
ar; .'.si laşist işğalçılarından tomizlondik- yat göstaran “ Dyadya Kolya” partizan
vam ediıdi. SSRİ avqustun 9-da tocad.v ;onra Şorqi Avropamn azad edilmasi
birloşmosinin qorargah roisi olmuş, 1944 vüzkar Yaponiyaya qarşı mühariboyo
qoşuldu. Sentyabrm 2-do Yaponiyanın
an iiyyatlarinda da iştirak etdibr. 223- ildo Suvorov adina partizan dostosino
cii liviziya Yuqoslaviyamn azad edilma
komandir tayin edilmişdi. Dəstə Almatoslim olmasi ilo müharibo qurtardı.
niyaya aparilan 4 min sovet vətəndaşmı
SSR İ müharibodon qalib çıxdı. Bu
sinda foal iştirak etdiyino göro foxri
“ Belqrad diviziyasi” adim aldi. O, hom xilas etmişdi. Ukraynada S.A.Kovpaqolobonin oldo edilmosindo Azorbaycan
da Vyanamn faşistlardan tomizlonmokın məşhur partizan ordusunda xeyli
xalqimn böyük rolu oldu. Sovet or
sinda böyük raşadət göstardi va “ Qırmızı
azarbaycan 11döyüşü rd ü.
dusunun texnikasmi Baki nefti horokoto
Bayraq” ordeni ib taltif edildi.
Azarbaycanlilar Avropa xalqlarının
gotirirdi. Onlarla azorbaycanli sorkordo
271-ci diviziya Polşa va Çexoslovakipartizan va antifaşist müqavimat hara
- Hozi Aslanov, Akim Abbasov, Mehdi
yanin azad edilmasinda yaxından iştirak
katlannda iştirak edirdilar. Polşada
Mahmudov, Yaqub Quliyev, Hobibulla
etdi. Bu döyüşlorda, Ziya Biinyadov da
1942 ilin yazında faşist harbi asir düşarHüseynov, Aslan Vozirov vo başqaları

Azorbaycanli döyüşçülor Stalinqrad
daxil olmaqla, 20 nolar azorbaycanli So
döyüşlorindo do şücaotb vuruşmuşdular.
vet İttifaqı Qahromam adina layiq görülBaloğlan Abbasovun başçılıq etdiyi
diilor.
416-ci Azorbaycan diviziyasi 1945
snaypcrbr qrupu iki ay orzindo düşmonin
üç mino qodor osgor vo zabitini mohv etdi.
ilin fevralmda düşmənin müqavimotini
qırıb, Oder çayı sahilino çıxdı vo Berlin
Alman ordusu 1943 ilin fevralmda
iizorino yeridi. Azorbaycan döyüşçiilori
Stalinqrad otrafinda tamamilo darma
dagin edildi. Bu qolobo müharibonin ge- mayın 2-do Berlinin Brandenburq darvazasi iizorino qolabo bayrağını sancdi.
dişindo osaslı dönüş yaratdi.
1943
ilin yayinda on minbrb azor-Rcyxstaqın ahnmasında göstardiyi raşadata göra Yusif Sadiqov Sovet İttifaqı
baycanli biitiin cobholərdo roşadatla vuQahramam adina layiq görüldü.
ruşurdu. Nacaf Əjdarov Oryol şohərindo
Azarbaycanlilar partizan va untifasist
qalaba bayrağım ucaltdi. Harbi toyyaharakatlannda. Döyüşbrdo osir düşmüş
roçilor Adil Quliyev vo Züleyxa Seyidmommodova öz igidliklori ilo forqlondivo faşist hobs düşargalarina salınmış
azarbaycanhlarm çoxu asaratdan qurlar. 416-ci diviziya Taqanroq şahorinin
azad edilmasinda göstardiyi raşadata gö- tarmaq üçün mübarizani davam etdirir,
habs düşargalarindan qaçıb partizanlara
ra "Taqanroq diviziyasi” foxri adina la
qoşulurdu. Smolenskda faaliyyat göstayiq görüldü.
ran partizan briqadasimn qarargah raisi
Tforbi omoliyyatlarda qohromanlığı-

ölkoni faşi/.m bəlasından quıtarmaq
üçün böyük horbi təşkilatçılıq qabiliyyoti vo osgori roşadot göstordilor. Xalqın
mərd oğullarından 47 nofori, Azorbaycandan cəbhoyo gedən başqa millətbrin
nümayondələrindən iso 74 nofori döyiişlordoki rəşadətinə göro Sovet İttifaqı
Qəhrəmam adına layiq görüldü. 30 nofor
Şölırot ordeninin hor üç dorocosi ilo, 176
min nəfər iso müxtəlif orden vo medallarla təltif edildi.
Azərbaycan SSR 20 əsrin 40-cı illoriııiıı 2-ci yarısı - 60-cı illorindo. Sovet imperiyası müharibodon sonrakı illordo
Bağırov Mir Cəfər Abbas oğlu
(1896-1956)
Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin və Bakı şəhər
Partiya Komitəsinin 1-ci katibi işləmiş (1933-53), respublikaya rəhbərlik etmişdir. Bundan əvvəl,
1921-30 illərdə Azərbaycanın fövqəladə komissiyasının sədri, Baş
siyasi idarənin sədri, xalq daxili işlər
komissarı, Azərbaycanın Xalq Komissarları Şurasının sədr müavini,
1932-33 illərdə onun sədri olmuşdur.
Azərbaycan KP MK və Bakı şəhər
PK-nın birgə plenumunda (1953,
iyul) ziyankarlıqda, qüsurlu rəhbərlik
metodlarında və b. əməllərdə təqsirkar bilinib vəzifəsindən kənar
edilmişdir. S S R İ Ali məhkəməsi
Hərbi kollegiyasının hökmü ilə
(1956, aprel) xalq düşməni kimi
güllələnməyə məhkum edilmişdir.
Mir Cəfər Bağırovun ziddiyyətli fəaliyyəti indiyədək obyektiv tarixi
qiymətini almamışdır.
güclii horbi-siyasi qüvvoyo, ııüvo silahına
malik olan dövloto çevrildi. Onun başçılığı ilo “ sosialist" sistemi yaradildi. Totalitar rejim, inzibati-amirlik idarəçiliyi
güclondi. Müharibonin vurduğu ziyanlar
tezliklo aıadan qaldırıldı. 10 il orzindo
108 yeni iri sənaye müossisosi tikildi. Foh1э vo qulluqçularm sayı 2 dofo artdı. İstehsalatda miiasir texnika vo texnologiyalar totbiq olundu. Yeni neft vo qaz
yataqlan aşkar edildi vo onlarin bir çoxunun istismarına başlanıldı. 1948 ildo
dünyada ilk dofo açıq donizdə neft-modon
estakadalari quruldu. Neft daşlarında
1949 il noyabrm 7-do ilk doniz neft
quyusu fontan vurdu. Yeni neft email
müossisolori, о cümlədon 1953 ildo Yeni
Baki Neftayirma zavodu işo salındı.

Respublikada kimya, dag-modon,
qara vo olvan metallurgiya, energetika
sonaye saholori daha da inkişaf etdi.
Sumqayit, Mingoçevir, Daşkoson, Əli
Bayramli kimi yeni sonaye morkozlori
meydana goldi. Sumqayitda kimya
(1945), boru prokatı, sintetik kauçuk
(1952), alüminium (1955) zavodları,
Qaradağ sement zavodu (1951), Abşeronda “ Şimal” Dövlot Rayon Elektrik
Stansiyasi (1954), Mingoçevir Su Elektrik Stansiyasi (1954), Daşkoson filizsaflaşdırma kombinatı (1954), Baki qaz
email zavodu (1961). Mingoçevir kabel,
Baki poladoritmo, soyuducu, şin, Sum
qayit superfosfat, Gonco aliiminium
zavodlari (1958-66), Əli Bayramli İstilik-Elektrik Stansiyasi (1968) işo salındı.
Onlarla yiingiil, yeyinti, yerli sonaye
müəssisəsi - ayaqqabı, mebel, gön-dori,
tikiş-toxuculuq fabriklori, xalça-mahud
kombinati istifadoyo verildi.
Kommunikasiya vasitolori inkişaf
etdi. Baki-Krasnovodsk (indiki Tiirkmonbaşı) boro yolu (1962), YevlaxBordo-Ağdam domir yolu (1967), Baki
metrosunun ilk 6 stansiyasi (1967) işo
salındı. Avtomobil, doniz-çay vo hava
noqliyyati xeyli inkişaf etdi.
Tikinti sahosindo mühüm iroliloyişlor
oldu. Şohor vo kondlordo monzil tikintisi
xeyli genişlondi. Bakida indiki Şohriyar
adına klub, Hökumot evi, universitet,
Mustafayev imam Daşdəmir oğlu
(1910-97)
1954-59 illərdə Azərbaycan Kom
munist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1-ci katibi olmuş, respublikaya
rəhbərlik etmişdir. Bundan əvvəl
Azərbaycan S S R kənd təsərrüfatı
naziri, Azərbaycan Kommunist Partiyası Gəncə Vilayət Komitəsinin 1ci katibi, Azərbaycan Kommunist
Partiyası MK katibi işləmişdir. 1950
ildə Azərbaycan EA-nın həqiqi üzvü
seçilmiş, 1970-87 illərdə Azərbaycan S S R EA-nın Genetika və Seleksiya İnstitutunun direktoru olmuşdur. 1990-97 illərdə Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədri idi.
Bakı limam, sirk binaları, Respublika
stadionu tikildi, Akademiya şohorciyi
salındı (1967).
Respublikanm kond tosorrüfatında bir
sıra islahatlar - xırda kolxozların, maşıntraktor stansiyalarının ləğv edilmosi, tosərrüfat rəhborlərinə tolobkarlığın artırıl-

ması, habelə maşın-traktor parkınm möhkoınlondirilmosi, suvarma şobokosinin
genişlondirilmosi (Yuxarı Qarabağ, Samur-Abşeron kanallan istifadoyo verildi)
noticosindo irolilomələr baş verdi. Parnbıq,
ipok, tütün, torovoz, üzüm istehsalı artdı.
Lakin orzaq mohsullan istehsalıııa, hcyvandarlığın inkişafma lazımi diqqot verilmirdi.
Kommunist partiyasının dövlot hakimiyyot orqanları vo ictimai toşkilatlar
üzorindo amirano rohborliyi vo tozyiqi
comiyyotin yaradıcı qiivvolorini xeyli
dorocodo buxovlayır, öz moqsədlərinə
Axundov Vəli Yusif oğlu
(1916-86)
1959-69 illərdə Azərbaycan Kom
munist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi işləmiş, respub
likaya rəhbərlik etmişdir. Bundan
əvvəl Azərbaycan S S R səhiyyə
nazirinin müavini (1949-52), Azərbaycan S S R səhiyyə naziri (195458), Azərbaycan Kommunist Partiyası MK katibi (1958), Azərbaycan
SSR
Nazirlər Sovetinin sədri
(1958-59) işləmişdir.
Q.M.Musabəyov adına Virusologiya, Mikrobiologiya və Gigiyena
institutunun (hazırda V.Y.Axundov
adına) direktoru olmuş, 1969 ildə
Azərbaycan EA-nın həqiqi üzvü
seçilmişdir.
uyğun istiqamotlondirirdi. SSR İ rohbo
lori sözdo beynolmilolçilikdon, xalqla :
dostluğundan danışır, omoldo is '
Azorbaycan xalqına qarşı ayrı-seçkih
siyasoti yeridirdilor. Bundan bohrolono
ermoni millotçilori dofolorlo rosmi şoki
do Morkoz qarşısmda Azorbaycanı
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayotin; ı
Ermonistan SSR-o verilmosi mosolosiı
qaldırmışdılar. Azorbaycanlılar öz taı
xi-etnik torpaqlarından - Qorbi Azoı
baycandan (o zaman Ermonistan SSf
torkibindo olan) növboti dofo 1948-5 ’
illordo kiitlovi deportasiyaya moru'
qaldılar. 1947-ci il dekabrın 23-do SSR İ
Nazirlor Soveti “ Ermonistan SSR-don
kolxozçuların vo başqa azorbaycanlı
ohalisinin Azorbaycan SSR-in KürAraz ovalığına köçürülmosi haqqında”
4083 saylı qorar verdi. SSR İ Naziılor
Sovetinin 1948 il 10 mart tarixli
“ Ermonistan SSR-don kolxozçuların vo
başqa azorbaycanli ohalisinin Azorbay
can SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürül-

məsi ilo əlaqodar todbirlor haqqmda”
daha bir qorarı ilo bu işi hoyata keçiımok üçün konkret todbirlor planı müoyyon olundu. Bu qoraıiara göro, I948 ildo
10 min, 1949 ildo 40 min, 1950 ildo iso 50
min nofor “ könüllülük prinsipino osa
son” Azorbaycana köçiirülmoli idi. “ Könüllii köçürmo” adı altinda nozordo
tutulan 100 min nofordon 62 min nofor
azorbaycanli zorla Azorbaycanm KiirAraz ovalığına köçürüldü, onlarin hor
üç noforindon biri yeni şoraito uyğunlaşa
bilmoyib mohv oldu. Ermonistan SSR
orazisindo minlorlo Azorbaycan toponimlori doyişdirildi. Bunun oksino ola
raq Azorbaycan SSR-do, xüsusən yeni
sonaye morkozlorindo, Dağlıq Qarabağda ermoni ohalisinin artması üçün olveıişli şorait yaradildi.
Azorbaycan Respublikasi Prezidenti
ieydor Əliyevin “ 1948—1953-cü illordo
zərbaycanlıların Ermonistan SSR orazisindoki tarixi-etnik torpaqlanndan
kütlovi surotdo deportasiyasi” (1997 il
!8 dekabr) vo “ Azorbaycanhlarm soyqiimi haqqmda” (1998 il 26 mart) formanlarindan sonra homin tarixi hoqiqotlorin obyektiv elmi araşdırılmasına
başlandı.
50-ci illorin ortalarmda siyasi sistemi
okmilloşdirmək, şoxsiyyoto porostiş vo
onun aci noticolorini aradan qaldirmaq,
‘sosialist demokratiyasım” inkişaf etdirmok istiqamotindo doyişikliklor, yarımçıq todbirlor hoyata keçirilso do,
bunlar noticosiz qaldi.
Bu illordo respublikada ohalinin sayi
xeyli artdi, 50-ci illorin sonunda miihaibodon ovvolki soviyyoyo çatdı, 60-ci
’lərin sonunda iso artiq 5 mln.-u ötüb
;,eçdi. Urbanizasiya prosesi sürotlondi.
Tohsil vo elm, odobiyyat vo incosonot
laha da inkişaf etdi. İcbari ycddiillik
1949), sonra iso sokkizillik (1959) tohsil
ıiioyyon olundu. Baki Teatr İnstitutu
•ndiki Modoniyyot vo incosonot Univerıteti), Pedaqoji Xarici Dillor institutu
ndiki Dillor Universiteti), Politexnik
nstitutu (indiki Texniki Universitet)
vos. açıldı. Yüzloıio kitabxana, klub,
kinoteatr, muzey yaradildi. Azorbaycan
bostokarlannin osorlori diinya şöhroti qazandi. Azorbaycan teatr sonoti, Azor
baycan kinosu daha da inkişaf etdi.
Qozet, jurnal vo kitab noşri genişlondi.
1956 il fevralın 14-do Azorbaycan Televiziyası foaliyyoto başladı.
Azorbaycan elmi bir sıra görkomli
nailiyyotlor oldo etdi. Xalqm tarixino,
modoniyyotino dair onlarla elmi osor, о

Heydər Əlirza oğlıı Əliyev.

cümlodon üçcildlik “ Azorbaycan tarixi”
(1958-63) vo s. fundamental osorlor
yaradildi.
Azorbaycan SSR 20 osrin 60-ci illori
nin sonu —80-ci illordo. 1969 il iyulun 14do Azorbaycan K P MK-mn Plenumun
da Heydor Əlirza oğlu Əliyev MK-mn
birinci katibi seçildi. Homin il avqustun
5-do H.Ə.Əliyev Azorbaycan K P MKnin plenumunda çıxış edorok, respubli
kanm siyasi, sosial-iqtisadi vo modoni hoyatini dorindon tohlil etdi vo ciddi nöqsanlar olduğunu göstormoklo borabor, onlarm aradan qaldinlmasi yollarmi göstordi,
ölkodo monovi-psixoloji iqlimin sağlamlaşdırılması vo omok intizammin möh-

komlondirilmosi zorurotini iroli siirdü.
Heydor Əliyev qısa müddotdo res
publikada idaroçilik sistemini xeyli
möhkomlondirdi. Kadrlara qarşı tolobkarlıq, tapşırılan iş üçün mosuliyyət artırıldı. Rüşvotxoıiuğa, korrupsiyaya qarşı
ciddi mübarizoyo başlandı. Sovet haki
miyyoti tarixindo ilk dofo sosialist comiyyotindo vozifodon sui-istifado, rüşvot
vo korrupsiya kimi monfı halların olduğu vo onlara qarşı mübarizonin vacibliyi
Azorbaycan K P MK-nın 1969 il avqust
plenumunda elan edildi. Qısa miiddotdo
Azorbaycan SSR-in sürotli sosial-iqti
sadi vo modoni inkişafı SSR İ rohborliyindo H.Ə.Əliyevo böyiik nüfuz qazan-

Heydər Əliycv “Bakı” üzən qazıma
qurğusunıla. 1975 il.

dırdı. O, 1976 ildə Sov. İK P M K Siyasi
Bürosu üzvlüyünə namizəd seçildi.
Ümumiyyətb, 20 əsrin 70-80-ci illəri
Azorbaycamn sosial-iqtisadi və mədəni
yüksəliş dövrü kimi sociyyələnir. Respublikanm sosial-iqtisadi tərəqqisi yolunda əsl dönüş yarandı: 250-dən çox
zavod, fabrik istifadəyə verildi, 630 min
nəforlik yeni iş yeri yaradıldı. H.Əliyevin toşəbbüsü ilə SSR İ hökııməti
respublikada xalq təsərrüfatının inkişafı
üçün beş xüsusi qərar qəbul etdi.
1971-85 illərdo iqtisadiyyata sərmayə
qoyuluşunun həcmi 32 milyaıd rubl
toşkil edirdi ki, bu da sovet dövrünün
əvvolki 50 ilində istifadə olunan vəsaitdon 2,1 dəfə çox idi. Sənayenin əsas
fondlarmın 69%-i yenibşdirildi və onların tochizi 2,7 dəfə aı tdı. Yeni yataqlar
kəşf edildi. Dənizdə 2800-6500 m dərinliyindo neft quyuları qazılmağa başlandı. “ Xəzər” , “ Şelf’ tipli müasir üzən
qazıma qurğuları yaradıldı. Bakı neftayırma zavodlarında neftin ilkin emalı
üçün ELOU-AVT qurğuları işo salındı.
Neft maşınqayırma sənayesi siirotb inkişaf etdi. Conııbi Qafqazda эп iri poladəritmo zavodu istifadəyə verildi (1985),
Dəriıı Doniz Özülləri zavodu tikildi.
70-ci ilbrdo sənayedə struktur dəyişiklikləri davam cdirdi. Bakı Moişət

Kondisionerləri zavodu qısa müddətdə
tikilib. 1975 ildə istifadəyə verildi. “ Ulduz” , ‘"Azon” cihazqayırma zavodları,
Sumqayıt komprcssorlar zavodu, Bakı
clektrik qaynaq avadanlığı zavodu işə
düşdü. Onlarla istehlak malları istehsal
edon, о cümlədən Abşeron, Siyəzən
broyler fabrikbri, Bakı Şampan şərabları zavodu, habeb Bakıda 2 evtikmə
kombinatı, Sumqayıt və Mingəçevirdə
evtikmə zavodları, Sumqayıl şüşo zavo
du, Əbt Ağac Emalı Kombiııatı vo s.
müəssisəbr istifadəyə verildi. Araz, Tortər, Şəmkir su-elektrik stansiyaları,
“ Azərbaycan” D RES-i işo salındı.
Azorbaycamn enerji müstəqilliyi təmin
olundu.
Heydər Əliyevin respublikaya rəhborlik etdiyi 1969-82 ilbrdo kənd təsorrüfatının dinamik inkişafı, respublikanın və bütövlükdə ölkənin iqtisadiyyatında onun rolunun artması эп mühüm iqtisadi nəticələrdən biıidir. K.olxozvə sovxozların maddi-texniki bazası
daha da möhkəmbndi. Böyük meliorasiya proqramı həyata keçirildi. Baş Mil,
Abşeron, Lənkəran, Cağar-Cibir, Şəmkir kanalları, Araz, Arpaçay, Sərsong,

kompleksbri tikildi. Respublikaya 126
min baş cins qaramal gətirildi. Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun həcmi
1981-85 ilbrdə 1966-70 illərin səviyyəsinə nisbətən 2,6 dəfə çoxaldı.
Geniş iqtisadi quruculuq sayəsindo
1970-85 ilbrdo omok mohsuldarlığı
sənayedə 2,1, kənd təsərrüfatında 1,8
dəfə, xalq təsərrüfatında gəlir 335% və
ya ümumittifaq göstəricisindən 2 dəfə
çox artdı.
Sənaye istehsalı iki dəfə çoxaldı,
əvvəlki 50 ildo olduğu qədər məhsul
istehsal edildi. Kənd təsərrtifatında
ümumi məhsulun həcmi 2,7 dəx'o artdı.
Baş verən dəyişikliklərin miqyasına,
iqtisadi və sosial sahobrdə aparılan
dorin struktur islahatlarının xarakteriпэ, xalqın maddi rifah halının yüksəlməsinə görə doqquzuncu, onuncu və on
birinci beşillikbr Azərbaycanın эп yeni
tarixində mühüm bir dövrdür.
Həmin ilbrdə yaradılmış iqtisadi. elmi-texniki və mədoni potensial gələcək
do respublikanın tam müstəqil dövbı
kimi fəaliyyət göstərməsi üçün möhkəm
zəmin yaratdı. 20 əsrin 70-80-ci ilbrində
SSRİ-də öz iqtisadiyyatım müstəqil ida-

Neft daşları.

Yuxarı Xanbulançay, Şəmkir və b. dəryaçalar istifadoyə verildi. Boıdə, Ağcabədi, Sabirabad, Beybqan iri pambıqçılıq rayonlarına çevrildilər. Lənkəran Astara, Quba Xaçmaz zonalarında
tərəvəzçilik daha da inkişaf etdirildi.
Üzüm plantasiyaları 1970 ildəki 121,6
min ha-dan 1985 ildə 268 min ha-ya çataraq 2,2 dəfə artdı. İri heyvandarlıq

гэ etməyə qadir olan 2 rcspublikadan
biri Azərbaycan idi.
Respublikada geniş sosial-mədəni
quruculuq proqramı hoyata keçirilirdi.
Bakı, Sumqayıt, Gəncə vo b. şəhərlər
böyüyür, ətrafında yeni yaşayış massivbri salınırdı. Azərbaycanda 20 mln.
m2 mənzil sahosi istifadəyə verildi,
yüzbrb müasir binalar tikildi, yollar,

körpiibr, kənd və qəsobolər salmdı.
Azorbaycan az vaxt içərisində inkişafın
başlıca keyfıyyot ölçülorino göro müttofiq respublikalar içorisində öno çıxdı.
Sürotli sosial-iqtisadi inkişaf noticəsindo
ictimai omok bölgüsündə istər idxal, istorsə do ixrac edibıı məhsulların həcmiпэ görə İttifaq miqyasında Azərbaycanın rolu xeyli artdı.
Respublikada elm, təhsil, ədəbiyyat, incəsənət vo memarlığın inkişafına
da diqqət artırıldı. Ali, orta ixtisas,
ümumtəhsil məktəbbri, teatr, klub,
mıızey, kitabxanalar şəbəkosi xeyli
genişbndi. 1971 ildə Heydor Əliyevin
təşəbbüsti ilə m illi hərbi kadrlar
yetişdirilməsi üçün C.Naxçıvanski
adına respublika orta ixtisaslaşdırılmış
in ;rnat məktəbi təşkil olundu.
Y ksəkixtisaslı mütəxəssis kadrlar

qiqat müəssisələri yaradıldı. 1975 ildə
EA-nın nəzdində “ Xozər” Elmi Mərkəzi
foaliyyətə başladı. 1978 ildə morkəzin
əsasında Təbii Ehtiyatların Kosmik
Tədqiqatları Institutu, 1981 ildə isə
Kosmik Tədqiqatlar Elnıi İstehsalat
Birliyi təşkil edildi.
Respublikada kitab çapı və mətbuat
xeyli inkişaf etdi. 1969 ildə “ Qobustan”
almanaxı nəşr edilməyə başladı. 1990
ildə 168 qəzet, 91 jurnal, 1300-dən çox
kitab çap olunurdu. 1976-87 ilbrdə
Azərbaycanda ilk dofə böyiik informasiya tutumlu 10 cildlik “ Azərbaycan
Sovet Ensiklopediyası” nəşr edildi.
Xalqın mənəvi dəyərbrinə diqqət
artırıldı. Nizami. Əcomi, Nəsimi, Tusi,
Vaqif, Aşıq Əbsgər, Üzeyir Hacıboyov,
Müslüm Maqomayev, Hüseyn Cavid ki
mi görkəmli elm, ədəbiyyat və incəsənət
xadimbrinin yubileybri, Azərbaycan
teatrının 100 illiyi təntəno ib qeyd olun
du. Azorbaycan tarixinə və Azərbaycan
dilinə aid qiymətli araşdırmalar yıiksək
dövbt mükafatlarına layiq görüldü.
1974 ildən ali məktəbbrdə Azərbaycan
tarixinin todrisinə ayrılan saatlar artırıldı. 1977 ildo Nizami irsinin yenidon
öyrənilməsi haqqında qərar qəbul olun
hi: ırlanmasına diqqət aıtırıldı. 17000- du, bu sahodə səmərəli işbr görüldü. Сэdon çox azərbaycanlı oğlan və qız
nubi Azərbaycanla bağlı mövzulann ədəSSRİ-nin 170 aparıcı ali tohsil ocağına
biyyatda inikası üçün geniş imkanlar
göndorildi.
açıldı. 1979 ildo “ Azərbaycan Yazıçılar
1990
ildo respublikada artıq 4534İttifaqı” nın Cənubi Azərbaycan üzrə kaümumtəhsil, 182 texniki peşə, 77 orta ix
tibi seçildi. Vaxtib “ pantürkist” kimi
tisas, 17 ali ıııəktəb. 4605 kitabxana,
damğalanmış Hüseyn Cavidiıı cənazəsi3680 klub fəaliyyət göstərirdi.
nin qalıqlan 1982 ildə İrkutsk vilayətinAzərbaycanda onlarla yeni elmi təd- dən gətirilərək Naxçıvanda dəfn edildi.
A/.ərbaycan Sovet
1 ısiklopediyası
1'j65 ilin dekabrında Azərbaycan
J jvet Ensiklopediyasının Baş rec sksiyası yaradıldı. Baş redaksiya
к ilektivinin gərgin əməyi sayəsində
n jvzu və əlifba üzrə ensiklopediya
n ıteriallarının toplanması, sistemə
s-ılınması və redaktəsi sahəsində
böyük işlər görüldü və artıq 1970
ilda ensiklopediyamn birinci cildi
(Baş redaktoru Rəsul Rza) çapdan
çıxdı. Erməni millətçilərinin ənənəvi
qərəzçiliyi, Moskvanın təzyiqi və
n-spublikanın bəzi alimlərinin canfəşanlığı sayəsində “Azəri Sovet
Ensiklopediyası” adlanan həmin cild
"pantürkizm ideyaları" ilə zəhərIt.nmiş nəşr kimi qiymətləndirildi və
t mun əsasında da onun bütün tirajı
I ğv olundu. Azərbaycan Sövet
[ ısiklopediyasının birinci cildinin
" mizlənməsi" və yenidən nəşrini
dnha 6 il gözləmək lazım gəldi.
1**76-87 illərdə 10 cildlik Azərt yean Sovet Ensiklopediyasının
nəşri başa çatdı.

Heydər Əliyev faşizmə qarşı mübarizədə Azərbaycan xalqınm oynadığı rolun düzgün qiymətlondirilməsinə çalışırdı. 70-ci illərdə H.Əliyevin təşəbbiisü ib Taqanroqda 416-cı, Sevastopolda
77-ci Azərbaycan diviziyalarınm şərəfınə böyük abidəbr, Bakıda iso Mehdi
Hüscynzadonin hcykəli ucaldıldı. İkinci
diinya müharibəsində faşizm üzərində
qəbbonin qazanılmasında Bakı neftinin
müstəsna əhəmiyyətini nəzəro alaraq
1987 ildə Bakı şnlıori Lenin ordeni ib
təltif edildi.
DQMV-nin iqtisadi və modoni təroqqisinə diqqət artırıldı. 70-ci illərdo Şuşa
şəhərinin inkişafı üçün bir neçə xiisusi
qərar qobul edildi. 1973 ildo Xankəndidə (o zamankı Stepanakert) Azor
baycan Pedaqoji İnstitutunun fılialı
əsasında Pedaqoji İnstitut açıldı. 1979
ildo Ağdam-Xankəndi dəmir yolu çəkildi. 1980-81 ilbrdə Şuşada Molla Ponah
Vaqifin qəbri üzərində türbə ucaldıldı.
Üzeyir Hacıbəyovun, Bülbülün evmuzeybri açıldı. Natəvanın hcykəli
qoyuldıı. Şəhərdə böyük mehmanxana,
çoxmərtobəli yaşayış binaları, inzibati
binalar tikildi. Şuşa ümumittifaq səviyyoli kurort şəhərinə çevrildi.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövriində
erməni separatçıları açıq çıxışlardan
çəkinirdibr. 1977 ilin noyabrında onların Dağlıq Qarabağ məsəbsini növbəti
dəfə qaldırmaq cəhdinin qarşısı qətiyyotb alındı.
1982 ilin dekabrında Heydər Əliyev
Sov. İK P M K Siyasi Bürosuna üzv seçildi. SSR İ Nazirbr Soveti sədrinin bi-
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rinci müavini təyin edildi vo bu imkannistandan Azorbaycana deportasiya
olunan azorbaycanlilarin sayi 50 min
lardan da Azorbaycanm inkişafı namino
noforo çatdı. Qaçqınlarla işloyon inforistifado etdi. Bütövlükdo 1969 87 illor
masiya morkozi yaradılmadığından itAzorbaycanm quruculuq salnamosinə
kin düşon, ailosini itiron adamlann sayi
parlaq sohifolor kimi daxil oldu. Bu
artirdi. Azorbaycan rohborliyi Moskvadövrdo müasir müstəqil Azorbaycan
nin omri ilo Dağlıq Qarabağa gedon bii
Respublikasının təməli qoyuldu.
Sovet impcriyasıııın süqutu. Azərbaytiin yolları kosorok qaçqınların, hotta qocanın dövlət ıııüstəqilliyinin bərpa olunhumlarmin yanina belo getmosino imkan
ıııası. SSRİ-nin iqtisadi, siyasi vo ideolovermodi. Dağlıq Qarabağın kondlori vo
ji osaslarınm iflasa uğramasının ciddi
şohərlərinin sakinlori ilo sövdoloşib evini
obyektiv vo subyektiv, daxili vo xarici
doyişmok üçün razılığa golon qaçqınlar bu
soboblori vardı. İqtisadi tonozzülün başİmkandan da mohrum edildilor. Ermoni
lıca sobobi “ sosialist iqtisadi modelistan SSR Ali Sovetinin (1988 il 15 iyun)
sessiyasinda DQMV-nin Ermonistan
nin” , qeyri-iqtisadi idaroçilik üsulunun
vo kommunist ideologiyası sisteminin
SSR torkibino daxil edilmosino raziliq
mohvi. partiyanın niifuzdan düşmosi, in- vermosi barodo qeyri-qanuni qorari da vo
sanlarda şoxsi sahiblik hissinin, azad ro- ziyyoti gorginloşdirdi.
1988 ilin ovvollorindon Ermonistanqabotin olmaması idi. Rosmi idcologida “ Ermonistam türklordon tomizlomoyanın ehkamları ilo hoyat hoqiqotlori
arasında ziddiyyotloıin doıinləşmosi inli!” , “ Ermonistanda yalmz ermonilor yasanların inamını qırır, siyasi quruluşun
şamalıdır!” şüarları altinda mitinqlor
keçirilmoyo başlandı. Homin ilin noyabr
dayaqlarını laxladırdı. SSRİ-do gedon
destruktiv proseslori diqqotlə izloyon vo
onları stimullaşdıran, dünyanı yenidon
Deportasiya
nüfuz dairolorino bölmok istoyon dövlotAzlıq təşkil edən millətin, xalqın, yalorin antisovct siyasəti do iflası sürotxud dini icmanin zorla, kütləvi
londiron mühüm soboblordoıı idi.
surətdə, dövlət səviyyəsində öz
1985 ildo sovet rohborliyi ölkoni böhyurdlarından köçürülməsi.
ran voziyyotiııdon çıxarmaq moqsodilo
“ yenidonqurma” siyasotino ol atdı. La
ayından Ermonistanın yaşayış montəqəkin bu cohd do SSRİ-ni iflasdan qurtara
bilmodi. Homişo olduğu kimi, bu dofo do lorindo azorbaycanlılara qarşı miitoşokkil quldur horokotləri baş verir, evlor
erməni separatçıları gctdikco dorinloşmokdo olan böhrandan istifado cdib
yandırılır, adamlar öldürülürdü. Ermo
nistan SSR Daxili İşlor Nazirliyi do ros
Azorbaycan torpaqlarını olo keçirmok
mi suroldo boyan etdi ki, Quqark, Steniyyotlorini reallaşdırmağa başladılar.
1987
ilin sonunda sovet rohbərliyininpanavan, Gorus, Kalinino, Ararat, Varrazılığı ilo Ermonistan torofindon “ Qaradenis rayonlarmda voziyyot nozarotdon
bağ problemi” yenidon ortalığa atıldı vo çıxmış vo bu rayonlarda milli zomindo
toqquşmalar olmuş, ölüm hadisəlori baş
ermoni millotçilori cozasızlıq şoraitindon
istifado edorok antiazorbaycan horokot- vermişdir. Ən dohşotli qanlı cinayotlor
25 noyabr-5 dekabrda törodildi. Homin
lorini Azorbaycan orazisino - Dağlıq
giinlordə 200 mindoıı çox azorbaycanli
Qarabağa da keçirdilər. Xankondido
Ermonistan orazisindon qovuldu. Yol(Stepanakert) omok kollektivlorindo
azorbaycanlıları kütlovi sıırotdo işo bu- larda, qarlı aşırımlarda 300-o qodor
uşaq, qadııı, qoca vo xosto holak oldu,
raxmamağa, sıxışdırmağa başladılar.
Əsgoranda iki azorbaycanli goncinin er- bir çoxu iso sonradan müvoqqoti yaşayış
monilor torofindon öldürülmosi regionda
yerindo hadisolorin ağrı vo acısına dözmoyorok xostoliklordon öldii. Noticodo,
gorginliyi daha da artirdi, yerli orqanlara inamı lıeço endirdi.
1988 il orzindo indiki Ermonistan orazi
Voziyyoti sabitloşdirmok üçün Eımosindo sırf azorbaycanlilarin yaşadıqları
nistana golon sovet rohborlorinin miiom171 vo azorbaycanlilarin qarışıq yaşamali boyanatlan da ermoni ekstremistlo- dıqları 94 yaşayış moskoni boşaldıldı.
rinin şayiolor yaymasına vo “ qisasçı dos- 250 mindon artıq azorbaycanli kütlovi
tolorin” horokotlorino rovac verdi. 1988 şokildo öz torpaqlarından vohşicosino
ilin fevral ayından başlayaraq Ermoni qovuldu. 1991 il avqustun 8-do Ermonistan orazisindo azorbaycanlılar yaşayan
stanın Melıri rayonunda qalmış axırıncı
kondloro silahlı hücumlar toşkil edildi.
azorbaycanli kondi - Niivodi boşaldıldı.
Homin ilin mart iyun aylannda ErmoBununla da ermoni millotçiləri torofin-

don indiki Ermonistan orazisinin azorbaycanlılardan “ etnik tomizlənmə” sinin
sonuncu morholosi başa çatdı. Beloliklo,
dünyanm gözü qarşısında on böyük boşori cinayotlordon biri baş verdi.
Azorbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayotindoki separatçılar Ermonistanın vo xaricdo yaşayan havadarlarının tohriki ilo vilayoti Ermonistana
birloşdirmok tolobi ilo çıxış etdilor. 1988
il fevralın 20-do Vilayot Deputatları Soveti (azorbaycanli deputatların iştirakı
olmadan) sessiyası belo bir toloblo Azor
baycan Ali Sovetino müraciot etdi. Er
monistan SSR Ali Soveti 15 iyun 1988 il
tarixli qorari ilo Azorbaycan SSR daxili
işlorino kobudcasına miidaxilo edorr-k
DQMV-ni Ermonistamn torkibino da il
etmoyo raziliq verdi. Azorbaycan SSR
Ali Soveti 11-ci çağırış 7-ci sessiyasi 7
iyun 1988 il tarixli qorari ilo DQ1Y‘
ermoni deputatlarmin 20 fevral tai i i
qorarmi qeyri-qanuni akt kimi loğv etc .
Respublika rohborliyinin aci/.l'
iiziindon hadisolor ermoni separatçıi
vo onlarin havadarlarının qurduqi
plan iizro gedirdi. Azorbaycanlıları t
nahlandirmaq, beynolxalq ictimaiyy
vohşi obrazinda toqdim etmok moq
dilo 1988 il fevralm 27-28-do Sumqa
fitnokarlığı törodildi. İstintaq sübut eh
ki, burada baş veron cinayotlorin os
toşkilatçıları vo icraçıları elo ermonil.
olmuşlar.
Morkozin 1988 ilin ovvollorində
başlayaraq Dağlıq Qarabağ mosolosini'
odalotli hollindo Azorbaycana qarşı q,
rozli siyasot yeritmosi, respublika roh
borliyinin xalqın taleyino açıq-aşk;;
laqeydlik nümayiş etdirmosi geniş xai
kütlolori içorisindo qozob vo etirazlai
sobob oldu. Bu. özünü biitiin respublik:
mn şohor vo kondlorini bürüyon vo x;
qm milli birliyini göstorən Meydan h
rokatmda büruzo verdi. Xalqin kortob
horokatimn on yiiksok morholosi 1988
noyabrin 17-don dekabrm 5-dok Baku
Azadliq Meydanmda fasilosiz dava;
edon mitinq oldu. Dekabnn 5-do şohoı
horbi qiivvo yeridildi vo mitinq dağıdıl
di. Bakida komendant saati elan edildi.
17 noyabr xalqimizm tarixino “ M illi
Dirçoliş günü” kimi daxil oldu.
Ermonilorin SSR İ rohborliyino arxalanaraq moqsodyönlü, ardıcıl horokotlor
etdiyi vaxt, Azorbaycanda heç bir qiivvo
adekvat vo konstruktiv addimlar atmağa qadir olmadi. Buna hom Morkoz,
horn do respublika rohborlori ciddi maneo törotdilor.

Ermoni separatçılığına rovac veron
SSRİ rohborliyi Azorbaycanm hüquqlarını tapdalayaraq Dağlıq Qarabağın ondan qoparılması üçün bir sira addimlar
atdi. Morkoz 1988 il martin 24-do bu vilayotin sosial-iqtisadi inkişafını sürotlondirmok todbirlori haqqinda qorar qobul
etmoklo oslindo onun Azorbaycanm tabeçiliyindon çıxarılmasının əsasını qoy
du. SSR İ Ali Soveti Royasot Heyoti vo
ziyyoti nizama salmaq iiçün Azorbaycanın hüquqlarını yenidon kobud
surotdo pozaraq 1989 il yanvarm 12-do
“ Azorbaycan SSR-in DQMV-ndo xiisusi idaroçilik formasının totbiqi haq
qinda” qorar qobul etdi. Birbaşa Mor
kozi hökumoto tabe ohın Xüsusi İdaro
Komitosi (X İK ) yaradildi vo ermoniporast mövqeyi ilo taninan A.Volski
onı;;ı başçısı toyin edildi. X İK vilayotdo qayda-qanunu borpa etmok ovozir onu Azorbaycana bağlayan iqtisad olaqolorin tam qırılmasına, azorba anlilarm buradan qovulmasma,
err, ■milorin silahlanmasina vo quldur
doi olorindo birloşmosino şorait yaratdı.
zorbaycan xalqinin tokidli tolobi ilo
SS İ Ali Soveti 1989 il noyabrin 28-do
Dü ıq Qarabağda XİK-i loğv etdi vo
vil otin idarosi S SR İ Ali Soveti xüsusi
ко lissiyasmın nozaroti altinda Azorba can SSR Toşkilat Komitosino tapşınld Bu qorardan sonra azğınlaşan Er
monistan SSR rohborliyi 1989 il de
kabnn 1-do “ Ermonistan SSR-o Dağlıq
Q;ı ıbağı birloşdirmok haqqinda” qeyri-q nuni qorar qobul etdi. Bununla da
Eri onistanin Azorbaycana qarşı tocavii/ niin faktiki siyasi vo horbi osasi
qo ildu.
ilespublikanin tanınmış, nüfuzlu
şo> yyotlorinin ermoni separatizmino,
im riya rohborlorinin odalotsi/Jiyino,
res ıblika “ liderlorinin” acizliyino qarşı
qo: /olonmiş xalqa rohborlik etmosino
yo /ermomək üçün hakim dairolor, xiisus xidmot idarolori doridon-qabiqdan
çıx xalqın labüd toşkilatlanmasmı siya*- 'ocrübosi olmayan şoxslərin otrafinda :>aş vermosino şorait yaradırdılar.
I9K> il iyulun 16-da Azorbaycan Xalq
Cobhosi tosis edildi vo Əbülfoz Elçiboy
(Əlıyev) onun sodri seçildi. Azorbaycan
SSR Nazirlor Soveti 1989 il oktyabrm 5do AXC-ni rosmi qeydo aldı. A X C xalq
arasmda geniş sosial bazaya malik idi.
Lakin, onun rohborliyindo “ özünü böyük siyasotçi sayan, soriştosiz adamlar
çox idi. Xalq arasından çıxmış bu insanlar öz maraqlarmı, öz şoxsi ambisiyaları-

nı, hakimiyyotporəstliklorini ümummilli
monafelordoıı üstün tutdular” (H.Əliyev). Horn Ə.Vozirov başda olmaqla
respublika rohborliyi, hom do “ yeni xalq
liderlori” xalqın gücünü düşmono qarşı
birloşdirmok ovozino hakimiyyot uğrunda mübarizoyo başladılar.
Xalqııı qozobi iso son hoddo çatmışdı. Bir sıra rayonlarda hakimiyyot
çevrilişi baş vermişdi. “ Sorhod horokatı”
meydana golmiş, insanlar conublu bacıqardaşları ilo görüşmok üçün özbaşma
dövlot sorhodlorino yürüş edorok qurğuları dağıtmışdılar. Bakida respublika
rohborliyinin istefası tolobi ilo mitinqlor
keçirilirdi.
“ SSR İ rohborliyi respublikada haqqodalotin borqorar edilmosi uğrunda sosini qaldiran xalqa açıq divan tutmaq yo-

edirdi. Ordu oliyalın ohaliyo qarşı hiicu
ma keçdi, xiisusi qoddarhqla misli görünmomiş vohşiliklor törotdi. Yaşayış
binaları, yaralılara könıoyo gedon tocili
yardım maşmları bclo atoşo tutulurdıı.
Sovet ordusunun Bakıya vo başqa
montoqoloro hücumu vaxtı 131 dinc
sakin öldürüldü, 744 nofor yaralandı, 400
nofor hobs olundu. Şohor tosorrüfatına
vo votondaşlara böyiik ırıaddi ziyan doydi. Azorbaycan xalqı tarixi qohromanlıq
onənolərino sadiq olduğunu, vətonin
azadlığı vo müstəqilliyi namino on ağır
sınaqlara sino gormok, hotta lıoyatını
qurban vermok ozmini biitün dünyaya
nümayiş etdiıdi. “ Ayağa qalxan xalqın
inaııı vo iradosini qırmaq, milli monliyiııi alçaltmaq vo sovet horb maşmmın
gücünü nümayiş etdirmok moqsodilo

Şəhidlor xiyabani.

lunu scçdi” (H.Əliyev). 1990 il yanvarm
15-do SSR İ A li Soveti D Q M V vo qonşu
rayonlarda fövqolado voziyyot elan etdi.
Bu dofo sonoddo, hotta bu orazilorin
kimo moxsus olduğu belo göstorilmirdi.
Bakıya vo Naxçıvana qoşun hissolori
yeridilmosi planlaşdırılırdı. Naxçivan
M SSR Ali Soveti diinya ictimaiyyotinin
diqqotini colb etmok üçün muxtar
respublikanm SS R İ torkibindon çıxması
haqqinda qorar qobul etdi vo bununla
baş vero bilocok böyük qırğınııı qarşısı
alındı.
Bakida minlorlo adam sovet ordusunu şohoro buraxmamaq moqsodilo küçoloro çıxmışdı. Xalqin gözünü qorxutmaq
üçün xobordarhq etmodon yanvarm 19da saat 21-don horbi hissolor paytaxta
yeridildi. “ Baki omoliyyatma” SSR İ müdafio naziri D.Yazov şoxson rohborlik

hoyata keçirilmiş 20 yanvar faciosi totalitar kommunist rejiminin Azorbaycan
xalqına qarşı hoı bi tocavüzü vo cinayoti
idi” (H.Əliyev).
Lakin respublika rohborlori yeno do
xalqa köınok etmodilor. Ə.Vozirov gizlinco Moskvaya qaçdı, başqaları gözlomo mövqeyi tutdu. Onlar hotta yanvarın 21-do A li Sovetin bir neço
deputatının toşobbüsü ilo çağırılnuş
fövqolado sessiyada iştirak ctmodilor,
bu sessiyanı “ qcyri-qanuni yığıncaq”
adlandırdılar. Sessiyanın ordunu şohordon çıxarmaq vo fövqolado voziyyoti
loğv etmok lıaqqında qorarları yerino
yetirilmodi.
Yanvarın 21-do Heydor Əliyev öz
hoyatını tohlüko qarşısında qoyaraq
Azorbaycanm Moskvadakı daimi nümayondoliyino goldi vo burada toşkil

olunan ctiraz yığıncağında iştirak ckli.
O, 20 Yanvar faciəsinə siyasi qiymət
verərək, mərkəzin vo respublika rohborliyinin hüquqa, demokratiyaya vo
humanizmo zidd olaıı omollərini ifşa
etdi. Azarbaycan xalqı Bakıda fövqoladə voziyyot olmasına baxmayaraq,
yanvarın 22-do şəhidlərb vidalaşdı. 20
Yanvar faciosino hüquqi-siyasi qiymot
yalmz 1994 ildo Azərbaycan Respublikası Milli Moclisindo H.Əliyevin toşobbüsü ilə verildi.
Heydər Əliyevin bu tarixi nitqinin
mətni respublikada və dünyada geniş
yayıldı. Təklənmiş, heç yerdən köməyi
olmayan xalqın qəlbində iimid çırağı
yandı.
Qanlı 20 Yanvar faciosindon sonra
imperiya vo respublika başçıları Heydor
Əliyevo qarşı repressiya planları hazırlayıb hoyata keçirməyə çalışsalar da
buna nail olmadılar. Biitün tohlükobrə
baxmayaraq, 1990 il iyulun 20-do Bakıya golon H.Əliyevin paytaxtda qalmasına maneələr törodildi. O, iyulun 22-do
Naxçıvana getdi. Sentyabrda xalq
H.Əliyevi Azarbaycan SSR vo Naxçivan
M SSR Ali Sovetlorino deputat seçdi.
H.Əliyev xalqı azadlıq, müstəqillik
uğrunda sona qədər mübariz olmağa çağırdı. Onun rohborliyi ib Naxçıvanda
milli dövlotçilik ononolorinin bərpa
olunmasında ilk addımlar atıldı. Noyabrın 17-də muxtar respublikanm
adından “ sovet, sosialist” sözbri götiirüldü. Azorbaycanin üçrəngli bayrağı
muxtar respublikanm dövbt bayrağı
oldu. Yalnız bir ııeçə ay sonra - 1991 il
fevralın 5-do Azarbaycan Ali Soveti
sessiyasının qərarı ib Azorbaycan SSR
“ Azorbaycan Respublikasi" adlandırıldı vo üçrongli bayraq Azorbaycanin
dövlot bayrağı kimi tosdiq edildi.
İmperiya öz qanli omollori ib Azor
baycan xalqimn iradosini qira bilmodi.
“ Qanli yanvar” göstordi ki, mövcud
problcmlori holl ctmoyin yegano yolu
respublikanm dövlot müstəqilliyinin
borpa olunmasıdır. 1990 ilin fevralmda
Azorbaycan K P MK-nin l-ci katibi
seçilmiş Ayaz Mütollibov başda olmaqla
respublika rohborlori dagilmaqda olan
sovet imperiyasini qoruyub saxlamağa
çalışan qüvvolorin torofindo durdu.
Onlar SSR İ Ali Sovetinin sessiyasinda
SSRİ-nin xilası üçün yeni ittifaq miiqavilosinin hazirlanmasinda iştirak
etdibr. A R Ali Sovetinin 7 mart 1991 il
tarixli sessiyasinda H.Əliyev SSRİ-ııin
saxlanılmasına münasibot bildirilmosi

üçün keçiribcok iimumittifaq refercndumunda iştirak etmoyin oleyhino
çıxdı: “ Mon yeni ittifaqa daxil olmağın
vo bunun üçün referendum keçirmoyin,
heç bir şort qoymadan, tam oleyhinoyom... Azorbaycan tam miistoqil dövlot
kimi foaliyyot göstormok üçün biitiin
imkanlara malikdir.” Lakin, Naxçivan
M R istisna olmaqla, Azorbaycanda
1991 il martin 17-do referendum keçirildi. Noticolor saxtalaşdırıldı - guya
xalq SSRİ-nin saxlanılmasına torofdar
oldu.
1990 il 20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar Heydər Əliyevin Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyində çıxışından
Azarbaycanda baş vermiş hadisələrə gəlincə, mən onları hüquqa,
demokratiyaya yabançı, humanizmə və ölkəmizdə elan olunmuş hüquqi dövlət quruculuğu prinsiplərinə
zidd hesab edirəm...
Bütün vəziyyətlərdə hesab edirəm
ki, məsələni siyasi cəhətdən tənzimləmək, xalqla mükaliməyə girmək üçün əlverişli imkanlar olmuşdur. Lakin onlardan səmərəli istifa
da edilməmişdir. Nəhayət, 19-dan
20-nə keçən gecə sovet ordusunun,
SSR İ DİN-nin böyük kontingenti Ba
ki şəhərinə yeridilmişdir. Nəticəsi
isə göz qabağındadır. Bunun törətdiyi faciələr hamımıza məlumdur.
Belə qərar qəbul etmiş adamların
hərəkətini siyasi qəbahət sayıram.
Bəli, kobud siyasi səhv buraxılmışdır. Onlar, sadəcə olaraq, respublikadakı əsl vəziyyəti qiymətləndirə
bilməmiş, Azərbaycan xalqının psixologiyasını anlamamış, əhalinin
müxtəlif təbəqələri ilə əlaqələri zəiflətmişlər. Onlar görünür, bu işlərin
belə ağır faciəyə çevriləcəyini əvvəlcədən düşünməmişlər.
Azorbaycan rohborliyi SSRİ-nin saxlanmasında maraqlı olan miihafizokarların I99I il 19-21 avqust dövlot çevrilişi cohdini do müdafıo etdi. İranda
sofordo olan Azorbaycan Respublikasi
Prezidenti A.Mütollibov boyanat verorok mühafizəkarların torofindo olduğunu söylodi. Lakiıı dövlot çevrilişi cohdi
baş tutmadı, kommunist rejimi dağıldı.
Azorbaycanin demokratik qiivvolorinin tolobi ilo 1991 il avqustun 30-da
Azorbaycan Respublikasi Ali Sovetinin

sessiyasi “ Azorbaycan Respublikasinin
dövlot müstoqilliyini borpa etmok haq
qmda” boyannamo qobul etdi. Lakin
H.Əliyevin vo bir neço başqa deputatın
tokidino baxmayaraq, rohborlik bu qorari tezlikb ümumxalq referendumu ib
tosdiqloyib legitimloşdirmoyi lazim bil
modi. Bu prosesbri longitmokdo moqsod
SSRİ-nin dağılmasına mane olmaq idi.
1991 il sentyabrm 8-do keçirilon alternativsiz seçkilor noticosindo A.N.Mütollibov Azorbaycan Respublikasinin Pre
zidenti seçildi. Sentyabrm 14-do Azor
baycan Kommunist Partiyasi 33-cii lovqolado qurultayında öz foaliyyotino
xitam verdi.
1991 il oktyabrın 18-do “ Azorbayca
nin dövlot müstoqilliyi haqqinda Konslitusiya Akti” qobul olundu, onun referendumla tosdiqi iso daha sonra, dekabrın 29-da hoyata keçirildi.
1991
ilin dekabrında SSRİ-nin dağı ~
ması rosmiloşdirildikdon sonra Azorba\ canın dövlot müstoqilliyi tam hüquqi t. diqini tapdi.
Əd.: M o d o t o v Q. Azorbaycan Böyük \ tən müharibosindo. В., 1965; А б а с о в M ,
Г р и т ч е н к о А., З е й н а л о в Р. Азерба
джан в годы Великой Отечественной войны.
1990; Р а ş а у е V А. Köçürülmə. В., 1995; Ermoı
stan azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası. В ,
1995; Ə l i y e v H e у d э г . Müstoqilliyimiz ob,
didir. С. I 16, В., 1997-2006; Deportasiya. А/,
baycaniıların Ermonistan orazisindoki tarixi-etn
torpaqlarından deportasiyası. B„ 1998; Q a f f a
r o v T. Azorbaycan tarixi (1920-91). B., 1999;
Azorbaycan Respublikasi. 1991-2001. B., 200
Azorbaycan tarixi. Ycddi cilddo. C. 7. B., 200
А л и е в И. Каспийская нефть Азербайджана
М., 2003; Н ü s e y n o v a İ г а d о. Müstəqil Azə
baycan dövlotinin qıırucıısu. В.. 2004.
Cahı B əhram c

Cənubi Azorbaycan 20 osrin 20-30-t
illorindo. Şeyx Mohommod Xiyabanini
başçılıq etdiyi iisyan yatırıldıqdan soı
ra, demokratik hərokatı yenidon canlai
dırmaq üçüıı daha bir neço toşəbbi
edildi. 1921 ilin sentyabrında Tobrizo
ADF-nin toşəbbüsü ib Xiyabaninin qo;
linin ildönümiino hosr olunmuş 10 min.
dok adamın iştirak etdiyi mitinq keçiri
di. Sentyabrm sonu - oktyabrin ovvollr
rindo A D F Tobriz toşkilatının gizli kor
fransı çağırıldı. Konfrans yerli toşkilal
lari borpa etmok vo antiimperialist, de
mokratik horokatı genişbndirmək çağırışı ib xalqa müraciot etdi vo 9 nofordon
ibarot yeni komito seçdi. 1922 ilin yanvarinda mayor Lahutinin başçılığı ib
Conubi Azorbaycandaki jandarm hissolori morkozi hökumot oleyhino iisyan

Iran iqtisadiyyatinda, xiisusilo kond to- onlar Şimali Azorbaycana, Qafqaza,
qaldirdilar. Demokratlarm bir hissosi do
Orta Asiyaya gedo bilmirdi. Sosial co
sərrüfatı mohsullan istehsalmda miihiim
onlara qoşuldu. Üsyan fevralin ortalarol oynamaqda idi. Lakin Rza şah rejihotdon tominatsız qalmış kondlilor mülrında hökumot qoşunları torofindon
kodarlara qarşı çıxışlar edirdilor. Beb
minin Conubi Azorbaycana qarşı qorozamansızlıqla yatırıldı. Noticodo Conubi
kortobii miiqavimot çox vaxt “ aqrar
li siyasoti noticosindo onun iqtisadi inkiAzorbaycanda ölkoni böhrandan çıquldurluq” , qaçaqçılıq formasim alirdi.
şafı getdikco longidi vo ölko miqyasinda
xarmaq uğrunda mübaıizədo toşobbüs
Lakin dövlotin horbi-polis, mohkomo
vaıiı toboqolorin olino keçdi. Şohər vo xüsusi çokisi xeyli azaldi.
1929
33 ilbrin dünya iqtisadi böhra-aparati bu kimi çıxışları amansızlıqla
kondlorin zohmətkeş kütlolori, hakiyatırırdı.
nı zamam İranla SSR İ, о ciimlodon Co
miyyot orqanlarında tomsil olunmayan
Bununla belo homin illordo Conubi
xırda burjua niimayondolori demokratik
nubi Azorbaycanla Şiınali Azorbaycan
arasmda iqtisadi olaqolorin zoiflomosi,
Azorbaycanin ictimai-iqtisadi vo siyasi
islahatların keçirilmosindo daha maraqlı
idilor.
hoyatında müsbət doyişikliklor baş verso
sonradan tamamilo kosilmosi ölkonin iq
1921
ilin fevralmda Tehranda dövlot tisadi hoyatina ohomiyyotli dorocodo zor
do, bunlar bütövliikdo geniş xalq kütlolorino aid deyildi. Dövlot soviyyosindo
çevrilişlorindon sonra horbi nazir, 1923
bo vurdu. Beb ki, Conubi Azorbaycanin
ildon iso baş nazir vəzifolərini tutmuş
kond tosorriifatmm bir sira saholori on
aparilan ayrı-seçkilik vo farslaşdırma
siyasoti Conubi Azorbaycanda voziyyoti
polk'.'vnik Rza xan horbi qüvvolorə arillor boyu qonşu ölko bazarınm tolobatıxalaı ıraq ölkodo güclü morkəzləşdirilgorginbşdirirdi: ana dilindo danışmaq,
nı ödomok üçün ixtisaslaşmışdı.
tohsil almaq, qozct vo kitab noşr etmok
20-30-cu illordo bütiin İranda olmiş c'övlot yaratmaq niyyotindo idi. İraqadağan olunmuşdu. Biitiin bunlar Azor
nın Ьaşqa yerlorindo olduğu kimi, Azorduğu kimi, Conubi Azorbaycanda da so
baycan dilini lohco soviyyosino endirmobayc ^da da iri feodallar vo tayfa başçınayenin osasını xirda sonotkar emalatyo yönolmişdi.
ları ;ı fiziki cohotdon mohv olunur, ya
xanaları toşkil edirdi. Bununla borabor,
manufaktura tipli miiossisolor do yarada i ı.otkarlığa mocbur edilirdilor. GöPaniranizm ideologiyasi Conubi
rüln iş işloro “ qanuni” don geyindirmok mrdi.
Azorbaycan ziyalilarimn içorisindo do
moc dilo Tehranda vo başqa yerlordo
Miiasir fabrik-zavod sonayesi çox az
özüno torofdar tapa bilmişdi (Şofoq Rzamiit io mitinqlori, nümayişlor toşkil
inkişaf etmişdi. Tobrizdo, Zoncanda vo zado, Seyid Əhmod Kosrovi). Lakin ziyahlarm oksoriyyoti buna biitiin vasitooluı , parlamento, tanınmış siyasi xalorlo miiqavimot göstərirdi. 1927 ildo
dim n vo ali ruhanilorin ünvanma teRza şahın sərəncamı:
leqı ılar vurulur, imzalar toplanirdi.
Tobrizdo moktoblorin farslaşdınlmasına
"Soyu türk olan və türkcə damşan
iran л respublika elan edilmosi çağırışı
qarşı bir ııeço etiraz nümayişi baş verşəxsləri dövlət idarələrində məsul
mişdi. Amansız coza todbirlori belo çıgetdi' CO güclonirdi. 1924 ildo seçilmiş
vəzifələrə təyin etməmək, mövcud
xışların qarşısını ala bilmirdi.
yeni parlament 1925 ilin oktyabrinda
olanları da bəhanə tapıb xaric
Qac a larm devrildiyini elan etdi, homin
M illi Hökumot (M H ) maarif sahoetmək lazımdır..."
ilin iekabnnda çağırılmış Moclisi-Müsindo todbirlor hoyata keçirmoyo başlaossisan Rza xam şah seçdi.
mışdı: “ Mommodiyyo” , “ Hikmot” vo
20-ci ilbrin ikinci yarisi - 30-cu illor
başqa moktoblor, pulsuz xiisusi qiz mokƏrdobildo bir neço toxuculuq, yun, ipdo 1 a şah Pohlovinin hoyata keçirdiyi
lik, kibrit fabrikbri, şokor zavodları foa
tobi açılmışdı. Homin moktobloro iranlisosi; iqtisadi, siyasi-inzibati vo modoni
liyyot göstorirdi. İstehsalın hocmino,
ların Bakıdakı “ İttihade-iraniyan” vo
islalvıtlar dövloli xeyli möhkomlotdi,
hom do fohlələrin sayına göro bunlar çox
Tillisdoki “ ittifaq” moktoblorindon, eloco
onıı }orb dövlotbrindon asılılığını zoif- da iri olmayan orta miiossisolor idi.
do Türkiyodon müollimlor dovot edilmişlotdi iu islahatlar ohalinin böyiik oksoConubi Azorbaycanda özol kapital
di. Bunlar içorisindo Baki vo Tobriz teriyy aii toşkil edon kondlilorin feodal
sahiblori dövbtin verdiyi imtiyazlardan
atrlarında tamaşaya qoyulmuş bir sira
dram osorlorinin miiollifi, A D F Baki toşasif rinl qismon məhdudlaşdırdı. Sort
lazımınca istifado cdo bilmirdibr. Ona
kilatmin iizvii Forivor do var idi. O,
göro do 30-cu ilbrin axırlarında Conubi
mor zloşdirmo siyasoti noticosindo
ölk; ) totalitar horbi-polis rejimi yaraM illi Hökumotdo maarif naziri olAzorbaycandan digor rayonlara kapital
dildi
axını başladı vo bu proses xüsuson ikinci
muşdur.
Tobriz üsyanı Conubi Azorbaycanda
и.
tordoki sosial proseslor kondo nis- diinya miiharibosindon sonra geniş miq
yas aldi. Noticodo Conubi Azorbaycanin
modoniyyotin, о ciimlodon Xiyabaninin
boto ağrısız keçirdi. Bu özünü fohlolo“ tocoddüd” nozoriyyosinin hoyata keçirin, carot-sonaye burjuaziyasmin, hor- sonayeloşmosi xeyli longidi.
rilmosino şorait yaratmışdı. Gonclərin
bi-ii bati biirokratiyamn, ziyali tobo20-30-cu illordo iqtisadi inkişafın
motbu orqanı “ Azadistan” dorgisi noşr
qosinuı formalaşmasında göstorirdi. 30- xüsusiyyotlori sosial-siyasi hoyatda da
olunmağa başlamışdı (redaktoı u Mirzo
özünü göstorirdi. İnzibati-siyasi islahat
cu i; >rdo qobul olunmuş omoyi tonzim
Tağıxan Rofot). О, Iranda Azorbaycan
lar miilkodarlarm hökmranlığını bir qo
edon janunlar yalmz kağız iizorindo qalvo farsdilli odobiyyatda “ şere-nov” (yeni
dı. Hökumotin toqiblori noticosindo hom- dor mohdudlaşdırsa da, sonradan onu
şeir) üsulunun yaradıcısı idi.
dövlotin inzibati-polis, maliyyo momurkarlar toşkilatlarınm foaliyyoti dayandi1920
il sentyabrm ortalannda Tobriz
larinin “ qanuni” ağalığı ovoz etdi.
rıldı. Onun bir sira foallan, о ciimlodon
iisyanmin yatmlmasi, Xiyabaninin 51S.C.Pişovori hobso alindi.
Kondlibr içorisindo gedon sosial toboqodüriilmosi, horokatin foallarma divan tubşmə prosesi yoxsullarm sayini artmrBirinci dünya miiharibosi ilbrindo
Conubi Azorbaycanin zoror çəkmiş iqtidı. Çörok qazanmaq üçün kondlibr şo- tulması ilo yaranmış ağır şoraitdo Colil
Mommodquluzadonin Tobrizo golmosi
sadiyyati nisboton qisa miiddotdo borpa
horo axışır, lakin onlarm çoxu burada iş
vo bir ib yaxin burada qalması şohorin
olundu. Conubi Azorbaycan yeno do tapa bilmirdi. Sorhodlor bağlandığındaıı

mədəni həyatında böyük canlanma yaratdı.
20-ci illorin birinci yarısında Sovet
Azorbaycam artistbrinin Conubi Azorbaycanın Təbriz, Xoy, Urmiya şəhərlərino qastrol tamaşaları olmuşdu. Bu,
Şimali vo Conubi Azorbaycan ınodoni
olaqolorinin göstoricisi idi.
30-cu iilorin ikinci yarısında Rza şah
özünün anti-Azərbaycan siyasotinin da-

osaslanaraq, 1941 il avqustun 25-do
SSRİ voazsonra Böyük Brilaniya İrana
qoşun yeritdilor. İngilis qoşunları İranın
conub, Sovet qoşunları iso şimal regionlarını, о cümlodon Azorbaycan oyalotini
tutdu. ABŞ mühariboyo qoşulduqdan
sonra, onun da horbi hissolori 1942 iliıı
dekabrında İrana gətirildi. Biitövlükdo
İran, lıabelo Conubi Azorbaycan, müttəfıqlor üçün Sovet İttifaqını hoıbi sursat

Seyid Color Pişəvəri.

vamı kimi, faşist Almaniyası ilo yaxınlaşmağa vo faşizmo açıq torofdaşlıq etmoyo başladı. Bu iso SSRİ ilo İranın
müxtolif qütblordo dayanması demək
idi. Belo bir şoraildo Azorbaycan SSR ilo
Conubi Azorbaycamn bütün olaqolori
kosildi.
Conubi Azorbaycan ikinci diinya
miibaribosi illorindo. Conubi Azorbaycanda 1941-46 ilbrdo demokratik vo
milli azadlıq horokatı genişlondikco İngiltoro vo ABŞ-ın Şorq siyasotindo bu
bölgo İran dövlotinin torkib hissosi kimi
daha önomli yer tuturdu. SSRİ-nin
qosbkarhq planlarmda da Conubi Azorbaycanm xiisusi yeri var idi.
ikinci diinya miiharibosi İranın, о
cümlodon Conubi Azorbaycamn da ictimai-siyasi durumuna güclü tosir göstordi. Miiharibonin ovvolindo İran hökumoti öz bitorofliyini elan etso do, Rza
şah başda olmaqla, hakim dairolor açıq
faşistporost mövqe tutmuş, ölkoni Al
maniya koşfıyyatımn foaliyyot meydanına çevirmişdilor. Buna göro 1921 il Sovet-İran müqaviləsinin 6-cı maddosino

vo tcxnika, orzaqla tomin etmokdo on
mühüm noqliyyat arteriyasına çevrildi.
Bununla da Conubi Azorbaycamn so
sial-iqtisadi vo siyasi voziyyoti xarici qoşunlarm ölkodo olmasindan tam asili voziyyoto düşdü. Müharibo illorindo İranın
xarici siyasoti, habeb müttofiqlərin Iran
qarşısında toohhüdlori bir sıra sazişlorb miioyyon edilirdi. Sazişbrdo nozordo
tutulurdu ki, müttofiqlər İramn daxili
işlorino qanşmayacaq, biitün mühüm
mosololori birgo holl edocok vo müharibo qurtarandan sonra on geci alti ay
orzindo qoşunlarını İrandan çıxaracaqlar.
Rza şahın horbi-polis rejiminin iflasa uğraması ölkodo real hakimiyyotin
parlamento vo onun toşkil etdiyi hökumolo keçmosi, konstitusiyada nozordo
tutulmuş bozi tosisatlarin, siyasi azadliqlarm qismon borpasi, siyasi mohbuslarin azad edilmosi iranda demokratik
horokatm canlanması üçün olverişli
şorait yaratdı.
İlk vaxtlar kortobii çıxışlar, mitinq
vo nümayişlor şoklindo başlanmış horo-

kat getdikco mütoşokkil ictimai-siyasi
mübarizo formasmi aldi. Tobriz yenidon
iimiimiran demokratik horokatinm osas
morkozlorindon biri oldu. 1941 ilin
sentyabr oktyabr aylarindan burada
xalq kiitlolorinin mitinq vo yığıncaqları,
nümayişləri genişlondi. 1941 il sentyabrin 29-da Tehranda Iran Xalq Partiyasi
(İX P ) yarandi. 1941 ilin noyabr 1942
ilin ovvollorindo onun Azorbaycandaki
təşkilatlarınm toşobbiisü ib ictimai-siya
si vo modoni-maarif klublan, yeni homkarlar toşkilatları, antifaşist birlik vo comiyyotlori yaradildi. Onlarm arasinda
“ Azorbaycan comiyyoti” , “ Azorbaycan
zohmotkeşlər toşkilatı” , “ Demokratiya
torofdaıiarı morkozi” daha niifuzlu di.
Conubi Azorbaycanda demokratik ruhlu
qozet vo jurnallann (Tobrizdo “ Seta) e
Azorbaycan” , “ Ədobiyyat sohifə-'",
“ Azorbaycan” , “ Yumruq” , Urmiv; a
“ Keyvan” vo s.) noşrino başlamlm! ı.
“ Azorbaycan comiyyoti” vo onun m: i
orqam “ Azorbaycan” qozeti demokr ,
vo milli qüvvolərin soforbor edilmosi o
miihiim rol oynadi.
1942-44 ilbrdo bir sira niifuzlu q.' i
Azorbaycan dilindo çıxmağa başla .
Azorbaycan tiirk dili ictimai-siyasi ol miyyot kosb edon miihiim amilo çevri,
Şəhrivər müraciətnaməsi (1945)
1. İranın müstəqilliyi və ərazi bütöv
lüyünün qorunması ilə yanaşı, Azərbaycan xalqına daxili azadlıq və
mədəni muxtariyyət verilməlidir ki.
özünün mədəniyyəti və Azərbaycanın abadlaşması və inkişafı üçüt
ümumi məmləkətin adilanə qanunlarını qorumaqla yanaşı, öz müqəd
dəratını təyin etsin.
2. Bu məqsədi həyata keçirmə
üçün gərək tezliklə əyalət və vilay&
əncümənləri seçilib, öz işinə başle>
sın. Bu əncümənlər mədəni, iqtisac
və səhiyyə sahəsində fəaliyyət gös
tərməklə yanaşı, ana yasa çərçivə
sində bütün dövlət işçilərinin əmə!
lərini yoxlayıb, onların dəyişilməsində qərar qəbul edəcəklər.
1945
ilin yayında Conubi Azorbay
canda demokratik horokatm ikinci morholosi başlandı. Müharibə qurtarandan
sonra keçmiş müttofiqlor, birinci növbodo ABŞ vo İngiltoro ilo SSR İ arasinda
getdikco dorinloşon ziddiyyotlor onlarm
İrandakı siyasotindo do oksini tapdı. İndi onlar öz monafelorino uyğun olaraq

bu vo ya digor qiivvolori hakimiyyoto
gotirmoyo çalışırdılar. Tehranın irticaçı
dairolori milli-demokratik horokatm
düşmonlori ilo olbir olaraq ohalinin
müxtəlif qruplan arasinda toqquşmalar
toşkil edirdibr.
Hadisolorin gedişi Azorbaycan demokratlarını müdafio todbirlori görmoyo mocbur etdi. 1945 ilin sentyabr
ayinda Azorbaycamn bir sira yerlorindo
silahlı fodai dostolori yaranmağa başladi. Fodailor quldur dostolorinin basqmlanm dof edir, şohor vo qosobolorin,
kondlorin tohlükosizliyini tomin edirdilor. Bozi yerbrdo miivoqqoti hakimiyyot
orqanları yaratmaqla miihiim tosorriifat, sosial, modoni-maarif mosololorini
holl etmoyo çalışırdılar.
,akin milli-demokratik horokati
irt; çı morkozi hökumotin hücumlarındar qorumaq üçün demokratlann daha
six riıioşmosi tolob edilirdi. 1945 il
seı abrın 3-do başda Seyid Cofor Pişovoi tlmaqla Azorbaycamn tanınmış demc atlanndan bir qrupu Azorbaycan
De iokrat Firqosinin (A D F) yaradilm, haqqında boyanatla çıxış etdi. Bu
bo; natda partiyamn proqram prinsiplor İran dövbti torkibindo Azorbayca
na ızibati-tosorrüfat, modoni muxtariyyət verilmosi, İranın siyasi hoyatmin
deı okratikloşdirilmosi, geniş xalq kütlolori n monafeyino uyğun olan ictimaiiqti di islahatların keçirilmosi vo s. moA rbaycan Milli Məclisinin 1946 il
6 yanvar tarixli iclasında qəbul
etdiyi “Dil haqqinda” qanundan:
1. 3u gündən etibarən Azərbaycs: la, Azərbaycan (türkcəsi) dili res
in övlət dili hesab olunur. Dövlətin
qə, гlari və rəsmi elanlar, həmçinin
xa
qoşunları hissələrinə verilən
ər> )r və qanun layihələri mütləq
A; baycan dilində yazılmalıdır.
2. jtün idarələr (dövləti, milli, ticari
və ictimai) öz işlərini Azərbaycan
dllihdə yazmağa məcburdurlar. Bu
dildə yazılmayan dəftərlər və sənədlər əsmi hesab olunmayacaqdır.

yaşayanların hamısmın borabor hiiququ
tosbit edilirdi.
Conubi Azorbaycanda milli demokratik vo azadliq horokatinm gedişini
İ.V .Stalin diqqot morkozindo saxlayirdi.
O. Azorbaycan Demokrat Firqosinin
yaradılmasında, təşkilata Seyid Cofor
Pişovorinin başçılıq etmosindo israrli
olub, horokatm maddi-monovi tominati
haqqinda M.C.Bağırova göstorişlor ver-

Conubi Azorbaycanda yerloşdirilmiş so
vet ordu hissolorindoki azorbaycanli zabit vo osgorlor üçiin 1941 il oktyabrm 11don Azorbaycan türkcəsində noşr olunan
“ Voton yolunda” (Tobriz) vo “ Qizil osgor” (Urm iya) qozetlori odobi dilin formalaşmasında son doroco miihiim rol oy
nadi.
Şimali vo Conubi Azorbaycan arasinda modoni olaqobrin möhkomlonmo-

Azərbaycan Demokrat Firqosinin Sottarxan bayraqli Tobriz şəhor komitosinin
plenum iizvlori. 1945 il.

mişdi. 1945 ilin avqustunda Pişovorinin
Sovet Azorbaycanmda M.C.Bağırovla
görüşü olmuşdu. Sovetlorin döniiklüyündon ehtiyat edon Pişovori böyük toroddiiddon sonra tarixin Azorbaycan
xalqının taleyi üçün vcrdiyi bu nadir imkandan istifado etmoyo razılıq vermişdi.
Sentyabrın 13-do A D F tosisçilorinin
ilk konfransı keçirildi. Konfrans 11 nofordon ibarot miivoqqoti komito seçdi vo
tezliklo partiyamn birinci qurultayının
çağırılmasını qorara aldi. ADF-nin yaranmasi, onun proqrami ohalinin miixtolif toboqolori içorisindo roğbotlo qarşılansoloior şorh olunurdu. Bundan olavo, mil
li homroyliyin oldo edilmosi nozordo di. Bir neço hofto orzindo partiya siralaritutulur, fohlo vo kondlilorin sahibkarlara
na minlorlo fohlo vo kondli, ziyali, xirda
qarşı ekstremist çıxışları pislonilir, icti- vo orta sahibkar, hotta bozi mülkodarlar
mai-iqtisadi islahatların tokamül yolu ilo da daxil oldular.
Conubi Azorbaycanda modoniyyotin
bütün comiyyotin xeyrino hoyata keçirilmosi labüd sayılır, milliyyotindon vo di- inkişafında Şimali Azorbaycamn tosiri
vo rolu holledici ohomiyyoto malik idi.
nindon asılı olmayaraq Azorbaycanda

sindo 1941 il oktyabr ayimn ortalarinda
Tobrizdo Azorbaycan Opera vo Balet
Teatrmm ilk qastrol tamaşaları böyük
ohomiyyot kosb etdi. Azorbaycamn di
gor modoniyyot kollektivlori - dram teatrlari, musiqi vo roqs ansambllari, odobiyyat vo incosonot, maarif vo elm xadimlori Conubi Azorbaycana golorok
konsert vo tamaşalar verir, mühazirolor
oxuyurdular. Sovet dövlotinin iranda, о
ciimlodon Conubi Azorbaycanda yeritdiyi işğalçı siyasoto baxmayaraq, azorbaycanlilarm bu olaqolori genişlondirmok ozmi yiiksok idi. Miiharibo illorindo
Azorbaycan dilindo yazib-yaradan gone
yazıçı vo şairlor nosli formalaşmışdı.
Conubi Azorbaycan 1945 ildon 197879 illor iran inqilabina qodor. 1945 il
oktyabrm 2-4-do ADF-nin qurultayi
keçirildi. Qurultay partiyamn 3 sen
tyabr tarixli boyanatının osas müddoala-

rını proqram vo nizamnamo kimi qobul
eldi. S.C.Pişovori başda olmaqla partiyanın Morkozi Komitosi seçildi.
Morkozi hökumətin demokratik horəkata qarşı geniş silahlı hücumu
müqabilində A D F açıq şokildə fodai dostolori yaratmağa başladı. Noyabrin 17don dekabrın ovvollorinodok Marağa,
Maku, Morond, Sorab, Ərdobil, Astara,
Zəncan şohərlərində, sonra iso Azorbaycanın digor ycrlərində hakimiyyot orqanları yaradildi.
Tobrizdo hakimiyyot hob oktyabrın
əwəllərindən demokratların əlində idi.
Hökumət qoşunlarının bir sıra zabitlori
yeni hakimiyyot tərofıno keçdi. Bozi yerlərdo morkozi hakimiyyot strııktıırları
qalsa da, ohali yeni hakimiyyoto müraciot
cdirdi.
Noyabrin 21-do Azorbaycan Xalq

Konqresi çağırıldı. Özünü Müossislor
Moclisi elan etmiş konqres ümumi seçkilor yolu ilo M illi Moclisin formalaşdırılması vo M illi hökumotin yaradilması tolobini iroli siirdü. Müossislər Moclisinin qorarma osason Milli hökumət iran
dövlotçiliyi çorçivosindo foaliyyot göstororok Azorbaycanm milli-modoni muxtariyyotini tomin etmoli idi. Noyabrin
27-don dekabrm l-dok Conubi Azor
baycanda seçkibr keçirildi. Əhali ADFnin namizodlorino sos verdi. Dekabrm
12-do toplanmış Milli Moclis Seyid Cofor Pişovorinin başçılığı ilo Milli hökumot yaratdi.
Milli hökumotin yaranmasi ib Conu
bi Azorbaycanda demokratik horokatin
üçüncü - milli quruculuq morholosi başlandi. M illi hökumot qarşısında duran
osas vozifo yerlordo yeni inzibati-orazi

orqanlarmin yaradilmasi idi. Bu moqsodlo Milli Moclis vilayot, mahal, şohor.
qosobo vo kond oncümənbrinə seçkilor
haqqinda qanun qobul etdi. Seçkilor
1946 ilin yanvar-fevral aylarında keçirildi vo müvafiq strukturlarm yaradilmasına başlandı.
Demokratik horokatin mühüm toloblorindon biri do zohmotkeşlorin xeyrino
sosial-iqtisadi islahatların keçirilmosi
idi. Milli hökumot 1946 il fevralin 16-da
aqrar qanun qobul etdi. Qanuna göro,
dövlot miilkiyyotindo olan “ xaliso” torpaqlar, habelo Azorbaycandan qaçmış
vo ona qarşı mübarizoni davam etdiron
mülkodarların vo digor sahibkarlarin
torpaqlan kondlilor arasmda bölüşdürüldü. İslahatı hoyata keçirmok moqsodilo yerlordo xüsusi komitolor yaradik .
İslahat noticosindo kondliloro yarı i
min. ha-d an çox torpaq verildi. Laki i
bu torpaqların mülkiyyotçisi olmadiq
larmdan, kondlilorin onu satmaq, ica
royo vermok hüququ yox idi. Mayin 12
do “ Əmok haqqinda qanun” qobi
edildi. Qanuna göro, fohlo vo qulluqçu
ların iş şoraiti yaxşılaşdırılır, fohləlor.
homkarlar ittifaqları vasitosilo müəssi
solorin işino nozarot etmok hüququ
verilirdi. Azorbaycanda sonaye vo tica
rotin inkişafına, iqtisadiyyatin maliyyoloşdirilmosino vo vergi sisteminin tokmilloşdirilmosino yönoldilmiş bir sıra
digor qanunlar da qobul edildi.
M illi hökumotin on böyük nailiyyoti
1946 il yanvarm 6-da M illi Moclis torofrndon qobul edilmiş “ Dil haqqinda qa
nun” idi. Qanuna göro, Azorbaycan dili
biitiin Azorbaycan orazisindo rosmi dövbt dili elan olunurdu. İdaro vo toşkilatlarda işlor, moktoblordo todris ana di
lindo aparılırdı. Azorbaycanda yaşayan
milli azlıqlann öz dillorindo tohsil al
maq hüququ saxlanılırdı. Qisa zaman
da ana dilindo dorsliklorin, müxtolif
odobiyyat, qozet vo jurnalların noşr
edilmosino, radioverilişlorin toşkilino
başlanıldı. Onlarca kitabxana vo qiraotxana, kond yerlorindo yiizlorlo yeni
moktoblor açıldı. Müxtolif yaradıcılıq
birlik vo təşkilatları, muzeylor yaradildı. Bütün bunlar milli-modoni inqilab
üçün şorait yaradir, demokratik lıorokatı möhkomlondirirdi.
Conubi Azorbaycanda milli demokra
tik horokatin uğurları Tehranm hakim
dairolorindo böyiik toşviş yaradırdı. İran
hökumoti xalqi aldatmaq moqsodilo Milli
hökumətlo danışıqlara başladı. 1946 ilin
iyununda Tobrizdo miiqavib imzalandi.

Raziliq oldo edilmosi namino Milli lıökumot ciddi güzəştloro getmoli oldu. Müqaviloyo göro, Azorbaycandaki Milli hökumot Azorbaycan oyalot onciimoni statusunu qobul etdi. Eyni zamanda Tehran hökumoti kiitlovi informasiya vasitolorindo,
parlamentdo Azorbaycan demokratlarini
separatizmdo ittiham edon geniş kampaııiyaya başladı. Bununla borabor o. ABŞ,
İııgiltoro vo SSR İ arasindaki ziddiyyotlordon do istifado edorok “ iran mosolosi” nin
BMT-do müzakirəsino nail oldu, hom do
ABŞ vo İngiltoronin irana siyasi-horbi
yardım göstormələri barodo razılığmı aldi.
Sovet hökumotinin “ bitorofliyini” oldo et
mok iiçün Qovamüs-Soltono Moskvaya
gedorok Stalinlo göriişdü. Danışıqlar so
vet hökumotinin Şimali İranda, о ciimbdoıı Conubi Azorbaycanda neftin koşfi vo
ha ilatı hüququnu oldo etmosi ilo noticob ’'di. 1946 il aprelin 4-do Tehranda
m qavilo imzalansa da, parlament bu
m ıqaviloni tosdiq etmodi.
Bunun ardınca BM T Tohlükosizlik
Ş rasının tolobi ilo sovet horbi hissoloril n İrandan çıxarılması sürotlondirildi
\ mayın 8-do başa çatdırıldı.
Biitiin bu hazırlıq işlori başa çatdıqdan sonra İran hökumoti ultimatum
saklindo oyalot oncümonino bildirdi ki,
eni parlament seçkilorindo qaydalanunu tomin etmok üçün Azorbaycana
qoşun yeridilmolidir. Əsliııdo iso bu,
Azorbaycana silahli basqin idi. Odur ki,
dekabrm 1-don bir neço istiqamotdo
iıücuma keçon morkozi hökumot qoşunları ilo fodailor arasmda qanlı döyüşlor
başlandı. Hökumot qoşunlarının horbiexniki cohotdon qat-qat üstünlüyüno
baxmayaraq, M illi hökumotin qoşunları
Zoncan, Miyano, Marağa cobholərindo
oks-hücuma keçorok düşmono zorbolor
endirdilor. Lakin M illi hökumot kütbvi
qan tökülmosi, votondaş müharibosinin
baş vermosi tohlükosini aradan qaldırmaq üçün silahlı qüvvoləro döyüşlori dayandırnıaq göstorişi verdi. Miiqavimotsiz iroliloyon İran qoşunu dekabrın 12do Tobrizo daxil oldu. Minbrlo adam
giilblondi vo hobso alındı. Kiitlovi toqiblor başlandı. M illi hakimiyyot dövründo
az-çox siyasi fəallıq göstoron kondlilor,
fohlolor, ziyahlar, bir çox sahibkarlar toqibloro moruz qaldilar. A D F vo M illi
hökumotin rohborlori güllələndibr, dar
ağacından asıldılar. Horokatin foallan
İranın conub bölgolorino sürgün edildilor. Coza todbirlorindon xilas olmaq
üçün on minbrlo votonporvor mühacirot
etmoyo mocbur oldu. Onlarin çox hissosi

Azorbaycan SSR-o keçdi. Bir illik xalq
hakimiyyoti dövründo oldo edilmiş
biitiin nailiyyotlor mohv edildi. Tobriz
Universiteti, filarmoniyasi vo b. modoniyyot ocaqları bağlandı, ana dilindoki
kitablar, dorsliklor yandırıldı.
Horokatin lideri Seyid Cofor Pişovori
1946 il dekabrm I l-doyaxin silahdaşları
ilo birlikdo zor gücünə Sovet İttifaqına
gotirildi. irana qayitmaqda israrli olan
S.C.Pişovori 1947 il iyulun 14-do Şimali
Azorbaycanda müəmmalı avtomobil qozasi noticosindo dünyasını doyişdi.
Bebliklə, 1941-46 illor milli-azadhq
horokatı moglubiyyoto uğradı. Moğlubiyyot obyektiv daxili soboblorlo yanaşı
xarici amillorlo, osason, ABŞ-ııı, ingilto
ronin vo SSRİ-nin İrandakı siyasoti ib

bağlı idi. Conubi Azorbaycandaki milliazadhq horokatı moğlubiyyoto uğrasa
da, ölkonin sonrakı tarixino çox böyük
tosir göstordi. xalqda öz milli varlığı, ta
rixi vo modoniyyoti ideyasını mölıkomlotdi, bu moqsodlor uğrunda golocok
miibarizo üçün təməl yaratdı.
1941-46 illordo İranda milli azadlıq
horokatı yatırıldıqdan az sonra ölkodo
ingilislorin inhisarında olan neft sonayesinin milliloşdirilməsi uğrunda xalqın
miibarizosi başlandı. M illi burjuaziyanın başçılıq etdiyi 1949-53 illor horokatı
eyni zamanda ölkonin ictimai-siyasi
lıoyatının
demokratikloşdirilməsinə,
İranda hökm süron siyasi qadağalarııı
loğvino yönolmişdi.
1949-53 illor horokatı noticosindo ölkonin neft sonayesi üzorindo İııgiltoronin
inhisarına son qoyulsa da, bu, İran co-

miyyotindoki mövcud ziddiyyotlori ara
dan qaldırmadı. Ölkoni, xiisusilo Conubi
Azorbaycanı 50-ci illorin soııu - 60-cı illorin ovvolbrindo güclii kondli çıxışları
bürüdü. Sosial partlayış tolılükosi ilo
üzloşon İran hökumoti islahatlar keçirıııok mocburiyyotindo qaldı.
1962 ildon başlayaraq 70-ci illorin
ortalarınadok “ ağ inqilab” adı ilo yuxarıdan hoyata keçirilon genişmiqyaslı is
lahatlar ölkonin kapitalist inkişafını sürotlondirdi. 1962 ildo keçirilmiş aqrar islalıatı noticosindo Conubi Azorbayeanda kondlilorin toqr. 80%-i torpaq sahiblorino çevrilso do, bu. Conubi Azorbay
can kondlilorinin sosial voziyyotindo
köklü doyişikliklor yaratmadı.
60-70-ci illordo Conubi Azorbaycan

da sonaye do long inkişaf edirdi. Sonayeyo, iri nıüossisolərin yaradılmasına sormayo qoyuluşu çox az idi. iri kapital
İranın sonaye morkozlorindo, xiisusilo
Tehranda comloşmişdi.
Şah rejiminin “ milli vohdot” adi altında apardığı şovinist siyasot Conubi
Azorbaycanda xüsusi tozyiq vasitosi ki
mi tozahür edirdi. M illi ayrı-seçkilik
maarif sahosindo özünü daha aydın göstorirdi. Azorbaycan dili yasaq edilmiş,
bu dildo qozet-jurnal vo kitab noşri dayandırılmışdı. Bıına qarşı çıxanlara di
van tutulurdu.
1977 ilin payızından başlayaraq Co
nubi Azorbaycanda bir sıra çıxışlar baş
verdi. 1977 il dekabrm 12-do M illi hökumotin yaranmasının ildönümü münasibotilo tolobolorin geniş çıxışı oldu. Tob
riz Universitetinin miiollimlorindon bir

Təbri/ şohori.

qrupu onlarla həmrəy olduqlarmı bildirdi. 1978 il yanvarın 7-doQum şohorindo Konstitusiya prinsiplorinə, qaydalanna riayot olunmasi, şahlığın loğv edilmosi
toləbləri ilə nümayiş keçirildi. Yanvarın 9da burada növboti çıxış zamanı polis nümayişçiloro atoş açdı, onlarla öbn, yüzlorlə yaralanan oldu. Qumdakı hadisolərin
40-cı günü, fevralın 18-do Tabriz şohorinin din xadimlərinin əhaliyo müraciəti
təbrizlilori ayağa qaldırdı. Solıor doyonok, daş-kosoklo silahlanmış 10 minbrb
tobrizli polis vo ordu hissolərino qarşı çıxdı. Eliraz nümayişi mövcud quruluşa
qarşı üsyana çevrildi. Ordu hissəbrinin
şohəro yeridilmosi ohalini qozəblondirdi.
Hökumot idaroləri, banklar, mehmanxanalar, kinoteatrlar vo s. dağıdıldı. Tobıizdəki polis vo ordu hissələrinə etibar
etməyən şah fevralın 19-da Təbrizə başqa şohorlordon olavo dəstəbr göndərdi.
Bu hissələrb üsyançılar arasmda qanlı
toqquşma bütüıı gün orzindo davam et
di. Lakiıı qiivvolor borabor olmadığından üsyan qəddarlıqla yatırıldı. Tobrizdoki üsyanın oks-sodası Conubi Azorbaycanm digor şəhərbrində do (Morond,
Zinuz, Sordrud, Şobüstor vo b.) eşidildi.
Üsyanda ziyalılar, tolobəlor, ruhani
br, sonotkarlar, xirda tacir vo sahibkar-

lar, fohlolor, moktoblilor vo b. iştirak
edirdilor. Osyan zamam minbrb ölon vo
yaralanan oldu. Tobriz iisyaninda, о za
man Iranda gizli foaliyyot göstoron
“ Iran xalq fodailor toşkilatı” vo “ Xalq
miicahidbri toşkilatı” nın üzvlori do foal
iştirak edirdilor. “ Xalq mücahidbri” nin
rohborbrindon olan Musa Xiyabani
(Şeyx Mohommod Xiyabaninin novosi)
onlarm corgosindo idi.
Tobriz üsyanmın osas hodofi şahlıq
üsuli-idarosi, imperialist özbaşınalığı vo
geniş tobliğ olunan Qorb hoyat torzi idi.
inqilab dövründo şahlığa qarşı toloblor
vo “ şaha ölüm” şüarı ilk dofo Tobriz
iisyam zamam soslondi. Antişah vo antiimperialist horokat olan 1978-79 illor
Iran inqilabinin sosial-siyasi mahiyyotini oslindo elo 18 fevral Tobriz üsyanı (bu
iisyana 29 bohmon üsyanı da deyilir)
miioyyon etmişdi. Bu monada Tobriz
iisyanini iran inqilabinin modeli hesab
etmok olar. 29 bohmon Tobriz iisyam
iran siyasi vo sosial hoyatına böyük tosir
göstordi. İranda baş veron inqilabi çıxışlar dalğası todricon biitiin ölkoni bürüdü.
Pohlovi monarxiyasina zorbo vuran
Tobriz iisyam 1978 79 illordo biitiin İranı tolatiimo gətirmiş inqilabın müjdoçisi
oldu. Tobriz iisyanindan sonra miihiim

çıxışlar martin 29-30-da Tehran, İ ihan, Moşhod, Əraq. Qum, Tobriz, Z.
can vo başqa şohorlordo baş verdi. M у
ayının 9-19-dakı çıxışlar Iranın 20- n
çox şohərini ohato etmişdi. Conubi А/
baycan şohorləri, xiisusilo Tobriz İra a
inqilabın geniş vüsot almasında holleciıci
rol oynadı.
Homin iliıı sentyabnnda inqih n
ikinci morhəbsi başlandı. Ölkonin bül tı
sosial toboqolori horokata qoşuldu: .
İnqilabın ikinci morholosindo horoka ı
şah hakimiyyotino müxalif olan ruh,ı, lorin rolunun artdığı aydın görünüi .
Bıı dövrdo ayotullah ol-üzma (bö\
ayotullah - dini başçı) Rııhulla Mus i
Xomeyninin geniş kiitlo içorisir о
nüfuzu xeyli artmışdı. Mohommod R j
şahın daxili vo xarici siyasotinə qarşi
xışlarına göro dofolorlo hobs olıınmı ,
ölkodon siirgün edilmiş R.M.Xonıey i
1964 ildo Türkiyoyo getmiş, sonra or, dan İraqa köçmüşdü. 1978 il oktyabrm
ovvolbrindo о, İraq hökumotinin tokidi
ilo ölkoni tork edorok Pariso getmoli olmuşdu. Onun şahlığı devirmoyo çağıran
miiraciotlori İranda yegano leqal toplanış
yeri olan moscidbrdo ohaliyo çatdırılırdı.
İlk çıxışlar sentyabrm 7-do ölkonin
12 şohəriııdo, о ciimlodon Tobrizdo baş-

ladı. Sentyabrm 8-don horbi voziyyotin
elan olunmasi etiraz nümayişlorini daha
da koskinloşdirdi. Sentyabrm 8-do cümo
giinii hakimiyyoto qarşı nümayiş iştirakçılannın güllobaran edilmosi do onları
öz yolundan döndoro bilmodi. Bu “ qanlı cümə günii” ohaliııin şaha qarşı qozobini daha da artırdı.
Getdikco genişlonən horokata neft
sonayesi fəhlolərinin qoşulması inqilabi
prosesin inkişafında böyük rol oynadı.
Neftçilorin noyabr aymda hoftolik, daha
sonra iso 1978 ilin dekabrmdan 1979 il
levralin ovvollorinodok davam etmiş
aramsiz iimumi totili şah hakimiyyotino
ağır zorbo vurdu vo inqilabin taleyini
holl etdi. Tətilçibr, osason, SAVAK-in
(gizli polis qurumu) loğvi, iran comiyyotinin demokratikloşdirilmosi vo s. toloblorlo ıxış edirdilor. 1978 ilin noyabnnda
Frai ;da Ayotullah Xonieyni ilo M illi
Cobi >in başçısı Korim Soncabinin göriişü on sonra onlann birgo boyanatinda I lovi hakimiyyotinin loğv edilmosi
zoru iyi xiisusi qeyd olundu.
( ıubi Azorbaycanda da totil vo
nün işlor ara vermirdi. Oktyabrnoy. r aylannda Tobriz, Ərdobil, Maragi:
rmiya, Culfa, Zoncan, Hoştrud,
Şahj ■vo b. şohorbrdə totillor keçirilmiş,
haki; yyoto qarşı nümayişlor olmuşdu.
Dek brın 8-don 11-dok keçirilmiş
nüm işlordo polish toqquşmalarda onlarla olon vo yaralanan olnıuşdu. Əlavo
coza lostobri göndorilmosino baxmaya
raq
brizdo çıxışlar davam edirdi.
inqilabin gedişindo hom horokat
rollf brinin “ şah getmolidir” tokidli
tolo'i hom do sayi milyonlan ötmüş inqilci ilarin tozyiqi noticosindo şah
197' 1 yanvarm 16-da İrandan qaçdı.
I гаr ılıalisi bu xobori böyük sevinclo
qaı> ;dı. Fevralın 1-do Ayotullah
Xoı yninin Parisdon Tehrana golmosi
miit ibotilo Conubi Azorbaycanda,
xiisı о Tobrizdo nümayişlor daha izdihan şokil aldı.
ılığın devrilmosino baxmayaraq,
bir •,x yerlordo, eloco do Conubi Azorbay nda oks-inqilabi qiivvolor holo
müc . vimət göstorirdilər. Fevralın 15-do
Tob zdo onlar qiyam qaldııdılar. Şohor
ohalisi ayağa qalxaraq horbi qarnizonu
mühasiroyo aldı. Qızğın atışnıalardan
sonra tobrizlibr qarnizonu olo keçirorok, oradakı zabit vo osgorləri hobs etdi
br. Fevralın 16-da şah torofdarlan Tob
rizdo vo Conubi Azorbaycanin başqa şohoıiorindo do tamamilə zororsizloşdirildi, nozarot xalqın olino keçdi.

Bebliklo, 1979 il fevralın 11-do Tehranda qolobo çalan inqilab levralin 16-da
Conubi Azorbaycanda başa çatdırıldı.
1978-79 illor İran inqilabi dövründo
azorbaycanlilar 25 min noforo yaxin qur
ban verdibr.
Conubi Azorbaycan islam inqilabindan sonraki dövrdə. Inqilabin qolobosindon sonraki ilk illordo iqtisadi durğunluq keçiron ölko todricon bu voziyyotdon çıxdı, İran-İraq miiharibosinin
(1980-88) vurduğu iqtisadi yaralari sağaltmağa başladı. Conubi Azorbaycan
da sonaye vo kond təsərrüfatınm inkişafmda miioyyon canlanma yarandi. Bura
da neftayırma, traktor, maşınqayırma
zavodları, homçinin xalça, tütün, toxuculuq-trikotaj fabriklori vo s. yiingül so
naye miiossisolori foaliyyot göstorirdi. is
tehsal edilon mohsullar İranın digor rayonlanna ixrac olunurdu. Lakin kond
təsərrüfatında ağır voziyyot Azorbaycan
kondlorinin boşalmasına gotirib çıxarırdi. Noticodo, iimumon ölkonin kond tosorriifati mohsullan istehsah balansinda
Azorbaycanin yeri vo rolu ildon ilo
tonozzül edirdi.
Genosid.
Hər hansi milli, etnik, irqi və ya dini
qrupun tam, yaxud qismən məhv
edilməsinə yönəldilmiş, qabaqcadan
düşünülmüş zorakı fəaliyyət. BMTnin 1948 il Konvensiyasına əsasən
beynəlxalq cinayət hesab olunur.

Azorbaycan tiirklorinin böyük okso
riyyoti İslam inqilabından sonra demok
ratik azadlıqlar verilmosini, eloco do,
milli hüquqların yiiksok soviyyodo tomin
edilmosini gözloyirdilor. Bu toloblor yeni
Konstitusiyamn miivafiq maddolorindo
az-çox öz oksini tapsa da, çoxusu kağız
iizorindo qalmışdı. Azorbaycan tiirklori
üçün on ağrılı mosolo milli dilin statusunu miioyyon edon Konstitusiyamn 15-ci
maddosi idi. Digor yerli dilbrin fars dili
ilo yanaşı motbuatda, kütləvi informasiya vasitolorindo vo moktoblordo milli
odobiyyatın todrisindo işlonmosi azad
elan edilso do, Conubi Azorbaycandaki
moktoblordo bu hoyata keçirilmodi.
Bununla beb, Azorbaycan tiirklori
iran islam Respublikasinin ictimaisiyasi vo modoni hoyatinda miihiim rol
oynayirlar.
Əd.: Т а г и е в а 111. Национально-освобо
дительное движение в Иранском Азербайджа
не (1917-1920). Ь„ 1956; М е л и к о в О. С.

Установление диктатуры Реза-шаха в Иране.
М., 1961; Ç e ş m a z ə r М . М . ADP-niıı уагапması və fəaliyyəti (1945 1946). В., 1986; T a ğ ı y e v a Ş. 1920-ci il Tobriz üsyanı. B., 1990; Н оs о n I i C. Soyııq müharibənin başladığı yer Giiney Azorbaycan (1945 46). В.. 1999; Azorbaycan
tarixi. Yeddi cilddo. C. 6. B„ 2000; C. 7, B„ 2003.
Şövkət Tağıyeva

Müstəqil Azərbaycan
Respublikasi
IMüstəqilliyin ilk illərində daxili
siyasi voziyyot. Keçmiş sovet dövlot
idaroetmo sistemindon miras qalmış
siyasi-iqtisadi idaroçiliyin kökiindon
doyişmosi, Azorbaycani daim asılı görmok istoyon xarici, habelo hakimiyyotdo möhkombnmoyə, hom do iqtidara
golmoyo çalışan miixtolif siyasi yöniimlii daxili qiivvolorin pozucu foaliyyoti
miistoqilliyin reallaşmasına, milli dövlotçiliyin borpa olunmasına çox ciddi
ongollor törodirdi. Azorbaycan “ olum,
ya ölüm” dilemması qarşısında qalrnışdi” (Heydor Əliyev).
Ayaz Miitollibov hökumoti daxili vo
xarici siyasotindo Azorbaycan dövlotinin maraqlannin qorunmasinda qotiyyotsizlik göstorir, diinya hadisəlorinin
inkişaf meyillorini nozoro alnnrdi. Bii
tiin bunlar Azorbaycanin iqtisadi, siya
si maraqlarına, xüsuson tohlükosizliyinin, orazi bütövlüyünün, suveren dövlot
hüquqlarının tomin olunmasina cavab
vermirdi.
1991 ildon başlayaraq ovvolco SSR İ,
sonra iso Rusiya horbi-siyasi qiivvolorinin kömoyib Ermonistan Azorbaycana
qarşı irimiqyasli horbi omoliyyatlar keçirdi. 1991 ilin sentyabnnda Dağlıq Qarabağııı azorbaycanli ohali yaşayan
montoqolori bir-birinin ardinca zobt
edildi, deportasiya, etnik toniizbnio vo
soyqmmlan törodildi.
1992 il fevralın 25-don 26-na keçon
geco ermonilor Rusiyanm Xankondidoki
366-ci alayinin kömoyilo Xocahya hii
cum edib soyqinnn törotdilor: 613 nofor
azorbaycanli, о ciimlodon 106 nofor qa
din, 63 nofor uşaq öldürüldü. 150 nofor
itkin düşdii, 487 nofor yaralandi, 1275
nofor osir götürüldü. 8 ailo biitövliiklo
mohv edildi. Soyqinnn zamam hotta meyitlor tohqir olunmuş, eybocor hala salınmışdı. Bu facio 20 osrdo boşoriyyoto
qarşı yönoldilmiş on böyük einayotbrdon biri kimi tarixo düşdü.
Xocalı faciosi comiyyotdo siyasi gorginliyi daha da artirdi. 1992 il martm 6-

da Azorbaycan Respublikasının prezidenti A.Miitollibov A li Sovetin sessiyasında öz vəzifəsindən istefa verdi.
Azorbaycan Respublikası Ali Soveti
yeni prezident seçkilərinin keçirilməsi
haqqinda qərar qobul etdi. “ Əsl hərcmərclik dövrü başlandı” (Heydor Əliyev). Mayın 7-dən 8-nə keçon geco düşmən böyük hərbi qüvvə ilə Şuşaya hii
cum etdi. Heç bir müdafıə
todbiri
göriilmodiyi üçün Azorbaycamn qədim
modoııiyyot morkozi Şuşa şohori düşmon olino keçdi.
Mayın 14-do Azorbaycan Respublikası \li Sovelinin növbodonkonar
sessiyasında A.Mütollibovun torofdarları oı
yenidon hakimiyyoto gotirdibr. A jrbaycan Xalq Cobhosi döyüş
meyd; iarından çıxarılıb Bakıya gotirilrr
lorbi hissolorin kömoyilo ırıayın 1 о parlament binasına hücum
toşki
li vo hakimiyyoti olo keçirdi.
Payl;
a hakimiyyət davası getdiyi
vaxt
^otdon istifado edon ermonilor
mayın ) 7—18-do Laçııı rayonunu da
işğal t Ülor.
19 il iyunun 7-do Azorbaycan
Xalq
bhosinin lideri Əbülfoz Elçiboy
preziı rıt seçildi. Onun hakimiyyoti
dövrii io soriştosiz siyasotin noticosi
olara .'spublikada ictimai-siyasi anarxiya. başınalıq yarandı, zorakılıq artdı. Öli ı daxilindo voziyyot gündon-güno
pislo;
1992 il avqustıın 15-don Azorbayc;, Respublikasınm milli pul vahidi
olan mat dövriyyoyo buraxıldı. Lakin
mali\
sahosindo hoyata keçirilon bir
sıra <J simülmomiş addımlar inflyasiyanı d: ıbşdirdi, ohali müflis voziyyoto
düşd Əlkənin maddi ehtiyatları talandı. A
baycandan xarico intellekt axını
gücb i.
I
imiyyotin yeritdiyi xarici siyasot
regie dövlotlori vo qonşularla münasibotl
gorginlik yaradırdı. 1992 il
oktj nn 24-do A BŞ Konqresi Ermonist;:
blokadaya alındığmı bohano
edor "Azadlığı Müdafiə A k tf’na 907
sayh :ıvo qobul etdi vo bununla ölkosinin ızorbaycana dövlot soviyyosindo
hor с ■
г, о cümlodon humanitar yardımına mnhdudiyyot qoydu.
Dövlot quruculuğu sahosindoki özbaşınalıq, hakimiyyot uğrunda mübarizo,
iqtisadiyyatın dağılması 1993 ilin yayında
Azorbaycan dövlotçiliyini böyük tohlüko
qarşısında qoydu. Ölko vətəndaş rnüharibosi vo parçalanma hoddiııo gotirildi.
Naxçıvanda voziyyot xüsusilo ağır
idi. Ermonistamn tocavüzkarlıq siyasoti

noticosində Azorbaycanı Naxçıvanla
bağlayan domir yol xotlori vo avtomobil
yolları kosilmiş, muxtar respublikaya
enerji verilmosi dayandırılmışdı. Heydor
Əliyevin soyi noticosindo Türkiyo Respublikası Naxçivan MR-o kredit ayırdı. 1992 il mayın 28-do Sodorok-Dilucu
körpüsii (“ Ümid körpüsü” ) açıldı. İqdır-Naxçıvan elektrik xotti çokildi.
İranla olaqolor yaxşılaşdırıldı. Qonşu
ölkolordon alınan enerji, başqa maddi
yardımlar, monovi dostok muxtar res
publikada hoyatın todricon canlanmasına sobob oldu.
1992 il oktyabrm 16-da Azorbaycanın 91 nofor tanmmış ziyalısı Heydor
Əliyevo müraciot edorok onu tokidlo
böyiik siyasoto qayıtmağa çağırdı. 1992
il noyabrın 21-do Naxçivan şohorindo
Heydor Əliyevin rohboıiiyi altında “ Ye
ni Azorbaycan” partiyası yaradıldı.
İqtidarın Naxçıvanın muxtariyyotini
loğv etmok, muxtar respublikada dövlot
çevrilişi törotmok (1992 il oktyabrm 24do) cohdlori baş tutmadı.
1993 il aprelin 3-do Ermonistan silahlı birloşmoləri Kolbəcər rayonunu
işğal etdi. Bu hadiso ilo bağlı B M T
Tohlükosizlik Şurası aprelin 30-da 822
saylı qotnamo qobul edorok işğalçı
Ermonistan ordusunun Azorbaycan
orazilorindon dorhal, tamamilo vo qeydşortsiz çıxarılmasını tolob etdi. Keçmiş
silahdaşların
hakimiyyot
uğrunda
mübarizosi horbi miixalifotin Goncodo
qiyam qaldırmasına gotirib çıxartdı.
1993 il iyunun 4-do iqtidar qiyamı yatırmaq üçün hücuma keçdi vo moğlub ol
du. Ölkodo votondaş miiharibosi tohlükosi yarandı. Qiyamçı horbi hissolor
paytaxta doğru irolilomoyə, yeıiordo ha
kimiyyot çevrilişlori etmoyo başladılar.
Ölkodo siyasi parçalanma tohlükosi
reallaşdı. Conub-şorq rayonlarında “ Talış Muğan Respublikasi” , şimal-şorq
rayonlannda “ Lozgistan dövloti” yaratmaq planları hazırlanmışdı vo onların
hoyata keçirilmosi üçün cohdlor göstorilirdi.
Azorbaycan Xalq Cobhosi daxilindo
hakimiyyot uğrunda mübarizo daha da
gorginloşmokdo idi. Acizliyini dork edon
iqtidar Heydor Əliyevi tokidlo Bakiya
dovot etdi. Onun iyunun 9-da Bakiya
golişi xalq torofindon böyiik sevinclo
qarşılandı. 1993 il iyunun 15-do Heydor
Əliyev Azorbaycan Respublikasi Ali
Sovetinin sodri seçildi. Homin gün
Azorbaycan tarixino “ M illi Qurtuluş
günü” kimi daxil oldu. Lakin respubli-

kanın prezidenti Ə.Elçiboy vo onun komandası bu tocrüboli siyasotçiyo köınok
etmok ovozino maneçilik törotdilor.
Ə.Elçiboy iyunun 18-do gizlico paytaxti
tork edib Ordubada, Koloki kondino
getdi. iyulun 23-do M illi Moclis prezi
dent solahiyyotlorini do Heydor Əliyevo
hovalo etdi. 1993 il oktyabrm 3-do xalq
Heydor Əliyevi Azorbaycan Respublikasinin prezidenti seçdi.
Ölkodo yaranmış siyasi böhrandan
istifado edon Ermonistan öz tocaviizünü
genişlondirdi. Rusiya horbçilorinin birbaşa kömoyi ilo Ermonistan silahlı
qüvvolori 1993 il iyulun 23-do Ağdam,
avqustun 18-do Cobrayil, avqustun 23do FLizuli, avqustun 31-do Qubadli, ok
tyabrm 29-30-da Zongilan rayonlanm
işğal etdi. Ümumiyyotlo, Ermonistanm
tocavüzü noticosindo respublika orazisinin 20 faizi işğal edilmiş, 30 min nofor
azorbaycanlı şohid olmuş, 200 min nofor
yaralanmiş, 5 min nofor olil vo şikost
olmuş, 4861 nofor osir düşmüş, yüzlorlo
tarixi abido, moktob vo modoniyyot
ocaqları dağıdılmışdır. Azorbaycan
Respublikasi orazilorinin işğalı ilo bağlı
B M T Tohliikosizlik Şurası 1993 ilin aprelindo 822, iyulunda 853, oktyabnnda
874 vo noyabrmda 884 sayh qotnamolor qobul edorok Ermonistandan işğal
olunmuş orazilordon qeyd-şortsiz çıxmağı tolob etdi.
Hiiquqi dövldt quruculuğu. Heydor
Əliyev çevik, düşünülmüş vo uzaqgöron
siyasoti ilo ölkoyo böyük folakotlor gotirmiş, Ağdaırı, Cobrayıl, Füzuli, Qubadlı
vo Zongilan rayonlannm düşmon olino
keçmosino sobob olmuş horbi müxalifəti
neytrallaşdırdı. Votondaş müharibosinin, ölkonin parçalanmasının qarşısı
alındı.
Azorbaycamn dövlot müstoqilliyinin
möhkomlonmosini istomoyon daxili vo
xarici qüvvolorin dostoyi ilo 1994 ilin
oktyabnnda yenidon dövlot çevrilişino
cohd oldu. Oktyabrm 4-do geco yarisi
prezidentin çağırışı ilo ayağa qalxan
xalq Prezident sarayı qarşısına toplaşaraq öz qanuni hökumotini müdafıo etdi.
1995 ilin martinda da dövlot çevrilişi
cohdi Azorbaycan siyasi rohborliyinin
qoti iradosi ib dof edildi. Digor toxribat
omollorinin, prezidento qarşı terror
cohdlorinin do qarşısı qotiyyotlo almdi.
bütün qeyri-qanuni silahlı qüvvolor zororsizloşdirildi.
1995 ilin ortalarinda Azorbaycan
dövloti keyfiyyotco yeni morholoyo daxil
oldu. Dövlot quruculuğu, iqtisadi, sosial

və modoni tərəqqi, demokratiyanın, qanunçuluğun inkişafı üçün geniş imkan
lar açıldı.
Müstoqil Azorbaycanm ilk Konstitusiyası hazırlandı vo 1995 il noyabrin 12do ümumxalq referendumu noticosindo
qobul olundu. Elo homin giin respubli
kada ilk demokratik parlament seçkilori
do keçirildi. M illi Mocliso miixtolif
partiyalan tomsil edon 125 deputat
seçildi.
Qanunlarm beynolxalq normalara
uyğun hazırlanması üçün 1996 ildo Res
publika Prezidentinin yamnda Hiiquqi

İslahatlar Komissiyasi yaradildi. Azor
baycanm qanunverici orqam
Milli
Moclis ölkodo siyasi, iqtisadi, modoni
proseslori nizamlayan yiizlorlo qanun
hazirladi vo qobul etdi. 1998 ildo insan
vo votondaş hiiquq vo azadliqlarmin,
söz, fikir vo motbuat azadlığımn tomin
edilmosi, senzuranın loğv olunmasi haq
qinda prezident formanlari verildi.
Mohkomo islahatı keçirildi. 1998 ildo
Şoıqdo ilk olaraq Azorbaycanda öliim
cozası loğv edildi. Siyasi, hiiquqi islahat
lar demokratik inkişaf proseslorini daha
da sürotlondirdi. 1998 il oktyabrın 11-do

alternativ osasda keçirilon prezident seçkilorindo yenidon Heydor Əliyev qalib
goldi. 1999 il dekabrm 12-do Azorbay
can Respublikasinda ilk bolodiyyo seçkilori, 2000 il noyabrin 5-do iso parlament
seçkilori keçirildi. Konstitusiya mohkomosi yaradildi. 2000 ildo hakimlorin xiisusi imtahandan kcçmosi tocriibosi totbiq edilmoyo başlandı. Dövlot idaroetmo
sistemindo islahatlar hoyata keçirilmoyo
başlandı.
Respublikada azad siyasi foaliyyot,
pliiralizm tomin edildi. 2001 ildo rosmi
qeydo alınmış 39 siyasi partiya, 30-a yaxin hüquq-müdafiə toşkilatı foaliyyot
göstorirdi. Bu toşkilatlarda yarım milyondan çox üzv birloşmişdi. Demokratiyn inkişaf etdikco, comiyyot yetkinloşdıkco
onun biitiin üzvlərinin ümummilli mo )lolordo yekdil mövqeyi formalaşırdı. I illi
Moclisin deputatı İlham Əliyevin b; çılığı ilo iqtidar vo miixalifot monsubb mdan ibarot nümayondo heyotinin 200 il
don Avropa Şurasında foaliyyoti bu s; 10do mühüm addim oldu.
Avropa Şurası Parlament Assam leyasındakı (A ŞPA ) Azorbaycan nü i.ayondo heyotinin başçısı İ.H.Əliyev 1 03
ilin ovvolindo AŞPA-nın vitse-prezid* iti
seçildi. 2003 il avqustun 4-do İ.H.Ə1 ev
Azorbaycan Respublikasi prezident tin
toqdimati osasinda M illi Moclis tors indon Baş nazir toyin edildi. Heydor v »liyev sohhoti ilo olaqodar yeni prezic nt
seçkilorindo öz namizodliyini Baş n: /ir
İ.H.Əliyevin xeyrino geri götürdü. 2 03
il oktyabrın 15-do İ.H.Əliyev Azorbay
can Respublikasimn Prezidenti seçildi.
2003
il dekabrm 12-do Azorbayt an
Respublikasimn meman, iimummill lider Heydor Əliyev vofat etdi.
Ordü qurııculıığu. 1991 il oktyal in
9-da “ Azorbaycan Respublikasimn >ilahlı Qüvvolori haqqinda” qanun qc il
olunmuşdu. Lakin, ovvolki iqtida ir
milli ordu yaradilmasi ilo ciddi moşi ul
olmadilar. Rusiya silahina arxalar, n
A.Mütollibov ordu deyil, öz tohlükos
liyini tomin etmok üçün milli qvard-./a
yaratmağa çalışdı. 1992 il maym 15-do
Daşkonddo imzalanmış Sovet Ordusu
silahimn Conubi Qafqaz respublikalan
arasmda onlarin orazisini vo ohalisinin
sayini nozoro almadan borabor bölünmosini nozordo tutan xoyanotkar saziş
Azorbaycanda ordu quruculuğuna böyük zorbo vurdu. A X C Miisavat haki
miyyoti dövründo bir çox horbi hissolor
miixtolif ambisiyali siyasi qüvvolorin
tosiri altına düşmüş, dövlotin nozarotin-

don çıxmışdı. Bu sobobdon Azorbayca
nm igid oğullarının döyüşlordo qohromanlıq göstormosino baxmayaraq. keçirilon horbi omoliyyatlar çox vaxt uğursuzluqla noticolonirdi. 1991-92 illordo
30 min osgor ordunu özbaşına tork
etmişdi.
Heydor Əliyev hakimiyyoto qayitdiqdan sonra orduda ciddi islahatlar keçirildi. Soforboıiiyin, döyiiş hazırlığının,
qoşun hissolori vo şoxsi heyotin tolimtorbiyosinin tokmilləşdirilmosino istiqamotlondirilmiş todbirlor miioyyon edildi.
Sohra Cobho İdarosi, 33 köhno horbi hisso loğv edildi. 1993 ilin noyabr-dekabr
aylannda 16,7 min döyüşçüsü olan 40
ehtij at taboru toşkil edildi. 1994 ilin sonun i milli ordu sıralarında 54 min os
gor zabit var idi. Onun maddi-texniki
baz; möhkomlondi, zabit kadrlarla to
min unması yaxşılaşdı, monovi vo fiziki h rlığı giiclondi.
zident Formam ilo 1993 il noyab
l-do Dövlot Müdafıo Şurası yaradi ii vo elo homin ayin 23-do “ Miidafio qqinda” Qanun qobul edildi. R a
dik todbirlorin görülmosi, siyasiloşmiş
hor; hissolorin loğvi vo vahid horbi rohbor n tomin edilmosi, orduya yeni voton rvor qiivvolorin colb olunmasi notico ıdo düşmon hiicumlarinm qarşısı
aim i. 1994 il yanvarm 5-do Azorbay
can Ordusu uğurlu omoliyyatlar noticosinci >Füzuli rayonunun strateji ohomiyyotl Horadiz qosobosini vo 22 kondi,
Col ayil vo Kolbocor rayonlarinm orazilo nin bir hissosini düşmondon azad
etd Bu döyüşlordo Ermənistanın işğalçı
H e , dər Əliyev:
"h /atımın sonuna qədər xalqıma
sc- aqətlə xidmət edəcək və bütün
fs. lyyətimi Azərbaycan Respublit sının gələcək inkişafına sərf
er cəyəm".
orc u 4 min osgor vo zabit, 50 zirehli
tex .ка, 15 artilleriya qurğusu itirdi.
Mi Ordunun formalaşdırılması, bütün
siyasi vo diplomatik vasitolorin işo salınması noticosindo 1994 il rnayın 12-do Ermonistan-Azorbaycan müharibosindo
mühiim ohomiyyot kosb edon atoşkos ol
do olundu. Ölkodo hakimiyyot boşluğu
aradan qaldırıldı, siyasi sabitlik yarandı.
Ordunun yüksokixtisaslı zabit kadrları ilo tomin olunmasını yaxşılaşdırmaq
moqsodilo horbi tohsil sistemi osaslı şo-

Heydor Əliyev cəbhə xottində.

kildo yenidon quruldu. 1999 il fevralin 20- xalqin maraqlarını, dünyada baş veron
ciddi doyişikliklori, beynolxalq sistemin
do Horbi Akademiyamn yaradilmasi haq
qinda forman imzalandi. Prezidentin
sürotlo qloballaşması ilo olaqodar yeniloşmosini nozoro almaqla praqmatik
2001 il 20 avqust tarixli formam ilo
osasda qurdu. Qonşu dövlotlorlo miinaRespublika Miidafio Nazirliyi sistemindo
sibotlor ııizama salındı. Ölko 1993 il
foaliyyot göstoron moktoblorin bazasinda
sentyabrın 24-do Müstoqil Dövlotlor
Azorbaycan Ali Horbi Moktobi, Azor
Birliyino, dekabrm 20-do Paris Xartiyabaycan Ali Horbi Donizçilik Moktobi vo
sına, 1994 il mayın 4-do NATO-nun
Azorbaycan Ali Toyyaroçilik Moktobi
“ Sülh namino torofdaşlıq” proqramına
yaradildi. Silahli Qiivvolorin şoxsi heyoti
qoşuldu. 1997 ilin sentyabrında Azor
nin sosial müdafiəsinin güclonmosino
baycan, Ukrayna, Gürcüstan vo Moldo
diqqot artinldi.
va respublikalan G U A M toşkilatı yaErmonistanla miiharibonin noticolorinin holo do aradan qaldırılmadığı şo- ratdılar. Sonralar bu birliyo Özbokistan
Respublikasi da qoşuldu. 2001 il iyunun
raitdo 2003 ilin oktyabrmdan ordu quru6-7-do Yaltada G U Ö A M ölkolori başçıculuğu sahosindo osasli todbirlor hoyata
keçirilir. Ölkonin müdafiosino ayrılan
larınm görüşündo qobul olunmuş “ Yalta
xartiyası” nda bu toşkilatın iqtisadi sabüdco vosaiti xeyli artırılmış, Azorbaycan
holordo omokdaşlığa üstünlük verocoyi
ordusunun horbi qüdroti daha da yükelan edildi.
solmişdir.
Ölkodo apanlan müstoqil, “ açıq qaXarici siyasət. 1991-92 illordo Azor
pı” siyasoti sayəsində Azorbaycan bey
baycan bir çox beynolxalq qurumlara,
о cümlodon İslam Konfransı Toşkilatınolxalq alomdo vo bölgodo nüfuzlu dövloto çevrildi. 1997 il iyulun 3-4-do Azor
na, iqtisadi Əmokdaşlıq Toşkilatına
baycan prezidenti Rusiya Federasiyası(EK O ), Birloşmiş Millotlor Toşkilatına
na, 27 iyul - 10 avqustda iso ABŞ-a ros
(BM T ), habelo Avropada Tohlükosizlik
vo Əmokdaşlıq Toşkilatına (A T Ə T ),
mi sofor etdi. ABŞ-la münasibotlor stra
Qara Doniz İqtisadi Əmokdaşlıq Birteji omokdaşlıq soviyyosino yüksoldi.
liyino daxil olmuş, 1975 il Helsinki Ye1998 il fevralm 24-28-do Azorbaycan
kun Aktına qoşulmuşdur. 1992 ilin
Prezidenti Heydor Əliyev Yaponiyaya
rosmi sofor etdi.
martında Dağlıq Qarabağ münaqişosi2001
il yanvarm 9-da Rusiya Fedeni holl etmok üçün ATƏT-in Minsk
rasiyasının prezidenti V.Putin Bakıya
qrupu toşkil edilmişdir.
1993
ilin 2-ci yarısından Azorbayrosmi soforo goldi. Sofor zamam “ Baki
boyannamosi” qobul edildi. 2001 ilin
can Respublikasimn xarici siyasoti da
may ayinda Bakiya golon R F horbi nazi
ha moqsodyönlü vo uğurlu olmuşdur.
ri Ermonistanla Azorbaycan arasmda siHeydor Əliyev dövlotin xarici siyasotini

Heydər Əliycvin ABŞ prezidenti C.Buşla görüşü.
Vaşinqton. 2003 il.

lahlı münaqişə olarsa, Rusiyanın neytral
qalacağını boyan etdi.
Prezident Heydər Əliyev Ermonistan-Azərbaycan münaqişəsinin mürnkün qədər qan tökülmədən, qırğın vo dağmtılara yol vermodon. dinc vasitələrlə
lıoll etmok xottini götürmüşdti. Onun si
yasi uzaqgörənliyi vo iradosi sayosindo
ATƏT-in Lissabon sammitində (1996,
dekabr) Azorbaycanin mövqeyi diinyanııı 53 dövloti torəfindoıı (ABŞ, Rusiya,
Fransa vo b.) tanındı və müdafıə olun
du. Lakin Ermonistanm tutduğu qeyrikonstruktiv mövqe
BMT-nin Tohliikosizlik Şurasmm ermoni silahlı qiivvolorinin işğal olunmuş orazilordon qeydşortsiz çıxarılmasını tolob edon 1993 il
822 (30 aprel), 853 (29 iyul), 874 (14
oktyabr) vo 884 (11 noyabr) saylı qotnamolorino onıol etnıomosi, Azorbaycanin
orazi bütövlüyünü tanımaması, Dağlıq
Qarabağa Azorbaycan Respublikasi
torkibindo yiiksok özünüidarə statusu muxtariyyotin, oranin biitiin ohalisino ermoniloro vo azorbaycanlilara tohliikosizlik tominatmm verilmosi prinsiplori
ilo razılaşmaması, iki dövlot başçısının
şoxsi göriişlorində, о ciimlodon Ki-Uest
görüşündo (2001, aprel) qarşılıqlı kompromiso gctmoyo hazir olmamasi ilo ola
qodar münaqişənin holli uzanir.
Azorbaycan Respublikasinin Avro
pa İttifaqı iloomokdaşlığı daha da genişlondi. 2002 ildo Avropa İttifaqı ilo “To-

rofdaşlıq vo Əməkdaşlıq Sazişi” nin
(1992) yerino yetirilmosino dair milli
proqram hazirlandi. 2002 il fevralin
25-26-da Avropa İttifaqı - Azorbaycan
Parlament Əmokdaşlığı Komitosinin
Brüsseldo keçirilmiş iciasinda qeyd edildiyi kimi, siyasi, iqtisadi, hüquqi islahatlann apanlmasi Azorbaycanin Avropaya
inteqrasiyası üçün yeni perspektivlor açdı.
2002 il oktyabnn 2-do Azorbaycan

Respublikasi BMT-nin “ iqtisadi vo So
sial Şurasına” iizv seçildi.
2002
ilin yanvar ayinda Rusiya ilo
Türkiyo arasmda horbi omokdaşlıq haq
qmda miiqavilo imzalandi, Türkiyonin
Qafqazda nüfuzu xeyli artdi. 2002 il
yanvann 24-do Azorbaycanin dövlot
başçısı RF-yo rosmi sofor etdi. Bağlanmış müqavilolər iki dövlot arasmda qarşılıqlı faydali münasibətlorin inkişafını
istiqamotləndirdi. Azorbaycandakı Qo
bolo Strateji İnformasiya Morkozi 10 il
miiddotino Rusiyaya icaroyo verildi.
Respublikalar arasmda iqtisadi omokdaşlıq haqqmda 12 illik miiqavilo imzalandi. 2002 il sentyabrm 23-do Azor
baycan vo Rusiya prezidentlori Kremldo
“ Rusiya Federasiyasi vo Azorbayc n
Respublikasi arasmda Xozor donizi iibinin homhüdud saholorinin bölgı ii
haqqinda saziş” imzaladılar. iki Г-: .o
arasmda tohsillo bağlı sonodlorin, na ■
zodlik vo doktorluq diplomlannın ta> tmasi haqqinda hökumotlorarası sazi. r
imzalandi. Azorbaycan-Rusiya olaqr rinin biitiin saholorini daha da inkişaf dirmok üçün imkanlar genişlondi.
ABŞ-Azorbaycan
miinasibot1 i
strateji torofdaşlıq morholosinə yüksəl .
Xozor donizi enerji ehtiyatlarmin rr >
nimsonilmosindo, neft vo qaz hasilati o
noqlindo ABŞ şirkotlərinin geniş iştir: ı
Azorbaycan-ABŞ olaqolorinin inkişa mna giiclü tokan verdi.
Heydor Əliyev ATƏT-in İstanbul
sammitində (1999, noyabr) “ Conubi

Hcydər Əliyevin Moskva və bütün Rusiya patriarxı
II Aleksi ilə görüşü.

Qafqazda tohliikəsizlik vo oməkdaşlıq
paktı" tosis edilmosi təşobbüsü ilo çıxış
etdi. Lakiıı Ermonistan bu toşəbbüsün
reallaşmasma mane oldu.
Azorbaycan dövloti horbi sahodo
NATO ilo six omokdaşlığa üstünlük ver
di. Azorbaycanin mohdud horbi kontingenti Kosovoda vo Əfqanıstanda siilhmoramli qüvvəlorin keçirdiyi oməliyyatlarda iştirak etdi. 2002 il noyabrm 18-do
NATO Parlament Assambleyasinm
(PA ) İstanbulda keçirilon iciasinda
Azorbaycan Respublikasi bu toşkilata
assosiativ ii/v qobul olundu. 2002 il noyabnn 22-do Avropa Atlantika Torofd. şlıq Şurasının (A A T Ş) Praqada keçiri! ms zirvo görüşündo Prezident Heydor
ƏI ev Azorbaycanin AATŞ-do iştirakıni ohomiyyoti haqqmda demişdi:
“ Iainya son doroco miirokkob bir dövr
у: ayır. Beynolxalq terrorizm bozi dövloi Dt'in dostoyindon istifado edorok
di'. va nizamma qarşı horokot edir, ekst izm, tocavüzkar millotçilik vo davai separatizm ideologiyasi osasmda yeni uırşıdurma xotlori yaratmağa çalışır,
so lodlori yenidon bölməyo vo doyişni /o cohd göstorir. Beynolxalq sistemin
iii .uni tohliikəyo qarşı somoroli mübarizr ipannaq qabiliyyoti ciddi sınağa çok,
11 sentyabr faciosindon dorhal
so ra Avroatlantika birliyi antiterror
ki lisiyasi yaratdi vo Azorbaycan ilk
gil don bu koalisiyaya qoşuldu. Biz bu
gi do başqa ölkolor vo beynolxalq təşki illar ilo birlikdo bu təhlükoloro qarşı
oli ıizdən goloni edirik” .
!001 il yanvann 25-do Azorbaycan
Rı publikasi Avropa Şurasına tamhüqi i üzv qobııl olundu. Millot vokili
ill in Əliyevin başçılıq etdiyi Azorbayca arlamentinin AŞ-dakı niimayondo
he i bu toşkilatda somoroli foaliyyot
g< rmoyo başladı. 2001 il aprelin 24d; zorbaycan niimayondo heyoti AŞ
tr; ınasından Ermonistanm azorbayca lara qarşı soyqinnn siyasoti yerit
di' i, işğal etdiyi Azorbaycan orazilorii >
, о ciimlodon Dağlıq Qarabağda
na otik maddolor istehsal etdiyini, bu
vas '0 ilo oldo edilon vosaitlo ordu saxladığmı, terrorçu dostolor yaratdığını
osa iandınlmış şokildo biitiin diinyaya
boyan etdi. May ayinda AŞ Nazirlor
Komitosinin 108-ci sessiyasi konsensusla Azorbaycanin toşobbüsü ilo Avropa
dövlotlərinin, о ciimlodon Azorbaycanin
orazi bütövlüyünü tosdiq edon xiisusi
kommiinike qobul etdi. İyun ayıııda AŞ
Parlament Assambleyasinm sessiyasin

I leydər Əliyevin Roma Papası
II İohann Pavel ilo görüşü.

da ilham Əliyev Ermonistanm Azorbay
canin işğal olunmuş orazilorindo tarix vo
modoniyyot abidələrini dağıtmasını, tobiotiıı amansizcasina korlanmasina şorait yaradilmasini faktlarla ifşa etdi. AŞ
Nazirlor Kabineti terrorizmo qarşı mii
barizo elan edorkon Azorbaycan Respublikasi birincilor sirasmda onunla bir mövqedo olduğunu boyan etdi, orazisindon
ABŞ silahli qiivvolorinin istifado etmosi
üçün imkanlar yaratdi. Oktyabr ayinin
sonlarında A BŞ senati 907-ci maddoyo
olavoni miivoqqoti olaraq dayandirmaq
üçün prezidento solahiyyot verdi. A BŞ
prezidenti Core Buş 2002 il yanvarm 28do bu solahiyyoti reallaşdırdı. Az sonra
A BŞ Azorbaycana silah satışına qoyulmuş qadağanı aradan qaldırdı. Tohliiko
sizlik todbirlorindo Azorbaycana kömək
etmoyo başladı.
Azorbaycan Respublikasi vo A B Ş
arasmda münasibətlorin daha da yaxinlaşmasında 2002 ilin oktyabnnda millot
vokili, ARDNŞ-nin 1-ci vitse-prezidenti
ilham Əliyevin ABŞ-ın vitse-prezidenti
Riçard Çeyni, dövlot katibinin 1-ci miiavini Riçard Armitac, A BŞ prezidentinin
M illi Tohliikosizlik mosololori iizro müşavirinin miiavini Stiven Heydi, müdafıo,
energetika, maliyyo, ticarot nazirliklorinin, habelo Beynolxalq Valyuta Fondunun, Diinya Bankımn rohborlori ilo
görüşləri, Con Hopkiııs Universitetinin
Morkozi Asiya vo Qafqaz Araşdırmaları
İnstitutunda “ Conubi Qafqaz vo Xozor

bölgosi: Bakıdaıı baxış” mövzusunda çıxışı, Zbiqnev Bjezinski, Madlen Olbrayt,
Vrenl Skoutroft vo b. görkomli siyasotçilorlo fikir mübadilosi miihiim ohomiyyot
kosb etdi. V.Skoutroft bu görüşdon sonra
demişdi: “ ... Mon Azorbaycanin golocoyino nikbin baxıram. İlham Əliyev bizo
giiclii siyasotçi tosiri bağışlayır” .
2001 ilin yanvannda Parisdo Azor
baycan vo Ermonistan prezidentlorinin
növboti görüşü oldu.
2001 il fevralin 23-do Azorbaycan
Respublikasinin M illi Moclisi Ermonistan-Azorbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişosinin siilh yolu ilo holl olunmasi
prosesino aid mosoloni müzakiro etdi.
ATƏT-iıı toklillori ovvolcodon ictimaiyyoto çatdırıldı. Miizakiroyo biitiin siyasi
partiyalar, toklillori olan şoxslor dovot
olundular. MOzakirolor göstordi ki,
Azorbaycan comiyyolinin münaqişonin
holli üçün güzoşt imkanları tükonmişdir.
Bu fikir Azorbaycan ziyahlarmin 2001 il
mayin 30-da yaydiqlan boyanatda daha
açıq ifado olunurdu: “ Biz siilh torofdarıyıq, müharibo başlanmasınm, qan tökiilmosinin oleyhinoyik, amma sülhdon
daha vacib votonimizin ozoli torpaqlarinin qaytanlmasidir. Lazim golorso, bu
yolda BM T Nizamnamosino uyğun ola
raq tocavüzkara qarşı giic totbiq edilmo
si do istisna olunmamahdir” .
2001
ildo Azorbaycan vo Ermonistan
prezidentlorinin yeni formatda Minsk
qrupu homsodrlorinin iştirakı ilo Paris

Prezident Ilham Əliyevin andiçmə mərasimi. 31 oktyabr 2003 il.

(4-6 mart), Ki-Uesl (3 aprel) görüşlori,
bütün təzyiqlərə baxmayaraq, Azor
baycamn mövqelorinin doyişməzliyini
nümayiş etdirdi.
AATŞ-nin üzvü olan ölkolorin dövbt
vo hökumət başçılarının 2002 il noyabrın 22-do Praqada keçirilmiş zirvo görüşündo Prezident Heydor Əliyev demişdir: “ No qodor ki gec deyil, dünya birliyi
beynolxalq hüquqıın norma vo prinsiplorinə uyğun olaraq, Azorbaycamn suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün tam bor
pa olunması əsasında münaqişonin süllı
yolu ilo tənzimlənmosi üçün olindən goloni etmolidir” . 2005 ildo Azorbaycamn xa
rici siyasotinin osas istiqamotini Ermoni
stan Azorbaycan Dağlıq Qarabağ rnünaqişosinin holli sahosindo görülon işlor
tosjkil etmişdir. Azorbaycamn toşobbüsü
ilo BM T Dağlıq Qarabağ münaqişosini
Baş Assambleyanın sessiyasının gündoliyino salmış, ATƏT işğal edilmiş oraziloro faktaraşdırma missiyasını göndormiş, Avropa Şurası yanvarın 25-do qotnamo qobul etmiş vo Ermonistan işğalçı
dövlot kimi tanmmışdır.

1991 il noyabrın 9-da Azorbaycan
Respublikasınm müstoqiIliyini tanıyan
ilk dövlot Türkiyo Respublikasi oldu.
1992 il yanvar ayının 14-do Azorbaycanla Türkiyo arasinda diplomatik münasibotlor yaradıldı, iki ölko arasinda
olaqolorin inkişafı üçün perspektivlor
açıldı. Azorbaycan Respublikasi Prezi
denti H.Əliyevin 1994 ildo Tiirkiyoyo ilk
rosmi sofori olaqolorin inkişafına yeni
tokan verdi. 1995 il dekabnn 7-9-da
Türkiyo Respublikasının Prezidenti
Siileyman Domirolin Azorbaycan Respublikasma rosmi sofori zamam imzalanmış bir sira sonodlor ikitorofli ola
qolorin çorçivosini daha da genişlondirdi. 1996 ildo iki ölko arasinda horbitexniki vo elm saholorindo omokdaşlığa
dair bir sira sonodlor imzalandi. Qarşılıqlı münasibotlorin hüqııqi-normativ
osaslarımn genişlonmosi iki ölko arasında siyasi-iqtisadi, elmi-modoni, horbi vo
başqa saholordo omokdaşlığın inkişafı
üçün yeni perspektivlor açdı. Azorbay
can Respublikasi Türkiyo ilo regional vo
beynolxalq toşkilatlar çorçivəsində birgo

somoroli işbirliy i yaradaraq BM
A TƏ T, Avropa Şurası, Qara Dəni/
iqtisadi Əmokdaşlıq Toşkilatı, TürkdilH
Dövlotlor Birliyi. EKO , İK T ilo uğurl
omokdaşlıq edir. 1997 il mayın 5—8-c;
Azorbaycan Respublikasi Preziden
Heydor Əliyev Türkiyodo rosmi soford
olarkon Azorbaycan Respublikasi Ы
kumoti vo Türkiyo Respublikasi hökı
moti arasinda strateji omokdaşlığın d
rinloşdirilmosi haqqinda boyannamo
digor ohomiyyolli sonodlor imzalant
Ermonistan-Azorbaycan Dağlıq Qar
bağ münaqişəsinin başlandığı gündo
Türkiyo Respublikasi Azorbaycan Re
publikasının beynolxalq hüquq norma
larına uyğun haqlı toloblorini ardıcıl mudafio etmiş, respublikanın orazi bütövlüyünün borpa olunması üçün böyük
soylor göstormişdir. Qafqaz regionunda
hoyata keçirilon qlobal iqtisadi layiholorin reallaşdırılmasında Azorbaycan
Respublikasi Türkiyonin yaxından iştirakina daim xiisusi diqqot yetirir. 1998 il
sentyabrın 8-9-da Bakıda keçirilon
“ Böyiik İpok yolu"nun borpasina dair

beynolxalq konfransda Tiirkiyo Prezi
denti S.Domirol do iştirak edirdi. İkitorofli münasibotlordo mühüm ycri
Xozor donizinin enerji resurslarının
diinya bazarlarina noql olunmasi mosolosi toşkil edir. 1999 il noyabnn 18-do
ATƏT-in istanbul zirvo toplantisinda
Azorbaycan Respublikasi Prezidenti
ll.Əliyev, Gürcüstan Respublikasi Pre
zidenti E.Şevarnadze vo Tiirkiyo Ciimhuriyyotinin
Prezidenti
S.Domirol
“ Xam neftin Azorbaycan Respublikasi,
Giircüstan vo Tiirkiyo Cümhuriyyəlinin
orazilori ilo Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas
İxıac Boru Kəməri vasitosilo noql
edilmosino dair'’ saziş imzaladilar. Eyni
zamanda, “ Şahdoniz” yatağından hasil
olu ıan tobii qazın Bakı-Tbilisi-ƏrzuPrezident İlham Əliyevin Tiirkiyo prezidenti Əhməd Necdot Sezərlo görüşü.
ru marşrutu ilo Tiirkiyoyo noqli üçiin
qaz boru komorinin inşası haqqinda
açıldı. Prezident İ.H.Əliyevin 2005 il
1996 ildo Azorbaycan Respublikasi
qor. r qobul edildi.
yanvarin 24-26-da irana rosmi sofori
Prezidenti H.Əliyev İrana yeni rosmi
azorbaycan Tiirkiyo horbi omokikitorofli münasibətlərin inkişafına öz
sofor etdi vo aparılan danışıqlar zamam
da il ildon-ilo genişlonorok Azorbaymüsbot tosirini göstordi.
bir sira saholori ohato edon sonodlor
ca ordusu üçün zabit kadrlarmin haSSR İ süqut etdikdon sonra Gürcüimzalandi.
zir nmasma, maddi-texniki bazanm
stanla olan münasibotlor Azorbaycan
Azorbaycan Respublikasinin Prezi
mi .omlondirilmosino vo ordunun
Respublikasi üçün xüsusi ohomiyyot
denti H.Əliyevin İrana rosmi sofori
N/ О standartlan soviyyosindo qurulkosb
cdir. 1991 ildon hor iki ölkodo baş
zamam
2002
il
mayın
20-do
imzalanmış
ma ia miihiim yardim göstorir. 1999—
veron proseslor, daxili vo xarici voziyyo“ Azorbaycan Respublikasi ilo iran
20( illordo horbi omokdaşlıq sahosindo
tin oxşarlığı, geosiyasi maraqların üstIslam Respublikasi arasinda dostluq vo
iıra lanmış bir sira sonodlor iki ölko
iisto düşmosi yaxın miittofıqlik münasiəmokdaşlıq münasibotlorinin prinsiplori
ara 'ıda horbi olaqolorin omoli xarakter
aln sına tosir göstoıxli.
ürkiyə Prezidenti Əhmod Necdot
Sezər 2000 il iyulun 11—12-do ilk xarici
sof ini Azorbaycana etdi. 2001 ilin
ma nda iso Azorbaycan Respublikasinu, Prezidenti H.Əliyevin Tiirkiyoyo
ros
sofori iki ölko arasinda strateji
om daşlığın daha da dorinləşməsino so
bob >ldu. Tiirkiyo-Azorbaycan olaqolorini inkişafında Azorbaycan Respublik; un Prezidenti İ.H.Əliyevin 2004 il
apr n 13-15-do Tiirkiyoyo rosmi sofori
mil
л rol oynadi. Sofor zamam Azorbay ii Respublikasi ilo Tiirkiyo Respul -lsi arasinda birgo boyanat vo bir
sir; iholordo omokdaşlığm daha da geniş! dirilmosi üçün sonodlor imzalandi.
.'orbaycan digor qonşu ölko olan
İra Mam Respublikasi ilo do hor iki torof iin faydali normal siyasi, iqtisadi
von .xloni miinasibotlor qurur. 1993 ildo
Iran Islam Respublikasinin Prezidenti
Prezident İlham Əliyevin Iran prezidenti Mohommod Hatəmi iləgörüşü.
Ə.Ə.H.Rofsəncaninin Azorbaycana so
fori, bir il sonra Prezident H.ƏIiyevin
haqqinda” miiqavilo iki dövlot arasinda
botlorinin yaranmasına sobob oldu.
Tehrana rosmi sofori, soforlor zamam
münasibotlərin nizamlanmasina miihiim
Azorbaycanla Gürcüstan arasinda dip
imzalanmış sonodlor iran-Azorbaycan
lomatik olaqolər 1992 ildo yaradıldı.
tosir göstordi.
münasibotlərinin yaxınlaşmasına tokan
1995 ildo Bakıda Gürcüstan sofirliyinin
2004 ildo Tobriz şohorindo Azorbay
verdi vo dövlotlorarası olaqolorin hiiquqi
vo 1996 ildo Tbilisido Azorbaycan Rescan Respublikasinin Baş konsulluğu
bazasmi yaratdi.

publikası səfırliyinin açılması ikitorofli
əlaqələrin keyfiyyotco yeni inkişafına tokan verdi. Gürcüstanla Azorbaycan arasında yaranmış ikitorofli dostluq münasibotlori Azorbaycan Respublikasi
Prezidenti H.Əliyevin 1996 ildo Tbilisiyo rosmi səfərindən sonra daha da inkişaf etmoyə başladı. Homin sofor zamanı
“ Dostluq, oməkdaşlıq vo qarşılıqlı tohlükosizlik” vo “ Qafqaz regionunda siilli,
tohliikosizlik vo omokdaşlıq” haqqinda
boyannamolor imzalandı. İndiyodok
Azorbaycan Respublikasi ilo Gürcüstan
arasmda 70-don artıq dövlot vo höku-

2006 il aprelin 25-28-do Azorbaycan
Respublikasimn Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ-a ilk rosmi sofori oldu.
Homin il iyunun 19-da ölko hoyatinda mühüm lıadiso baş verdi. Bakida Is
lam Konfransı Toşkilatı ölkolorinin xa
rici işlor nazirlorinin sessiyası keçirildi.
Azorbaycan Respublikasi digor diinya ölkolori, о cümlodon İngiltoro, Almaniya, Fransa, Pakistan, Çiıı, Yaponiya,
Rumıniya, Sloveniya vo başqa ölkolorlo
six olaqolor qurur.
Bcloliklo, dövlot müstoqilliyinin borpa olunmasından sonra tarazlaşdırılmış

Prezident İlhaın Əliyevin Rusiya prezidenti Vladimir Pııtin ilə görüşü.

vo çoxşaxoli xarici siyasot kursunu ho
motlərarası saziş imzalanmışdır. Bu gün
yata keçiron Azorbaycan Respublikasi
Gürcüstanla Azorbaycan Respublikası1993-2006 illordo Avropa strukturları
nı Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan,
ilo hortorofli inteqrasiya xottini foal suBakı-Tbilisi-Ərzurum vo T R A SEK A
kimi qlobal enerji, noqliyyat-kommunirotdo hoyata keçirmiş, aparıcı diinya
ölkolori ilo, homçinin etnik vo dini yakasiya layiholəri birloşdirir.
2004
il martin 4-5-do Gürcüstan xınlığı ilo seçilon Şorq ölkolori, xüsusilo
Türkiyo ilo qarşılıqlı münasibotlərin
Prezidenti M.Saakaşvilinin Bakıya ros
mi sofori zamanı “ Azorbaycan Respubinkişaf etməsinə nail olmuşdur.
Vətəndaş cəmiyyoti quruculuğu. 1993
likasınm vo Gürcüstanın birgo boyannailin ikinci yarısından başlayaraq dövlotmosi” , “ Tohsil sahosindo omokdaşlıq
haqqinda saziş” , “ Azorbaycan Respubçiliyiıı möhkomlondirilməsinə, votondaş
homroyliyino ııail olmağın mühüm
likasının hökumoti ilo Gürcüstan höktıvasitosi kimi mövcud siyasi vo ictimai
moti arasmda informasiya sahosindo
toşkilatlarla sağlam münasibotlər qurulomokdaşlıq haqqinda saziş” imzalandı.
2004 ilin iyul ayında Azorbaycan Res ması, bu toşkilatların demokratik prinsiplor osasında inkişaf etmosi üçün geııiş
publikasi Prezidenti İ.H.Əliyevin Gürcüstana sofori zamanı ikitorofli müna- şorait yaradildi. Lakin müxalif siyasi
sibotlor vo beynolxalq toşkilatlar çorçi- qiivvolor votondaş homroyliyi yaradılmasını hakimiyyotin onlarla bölüşdürülvosindo omokdaşlıq mosololori müzakiro
olundu vo dövlotlorarası münasibotloro mosi ilo bağlayır, öz siyasi ambisiyadair bir sıra probJemlor üzro raziliq oldo larını ön plana çokirdilor. 1994 ilin
olundu.
noyabr ayında Bakı Koııdlor Birliyinin,

о cümlodon başqa toşkilatların votondaş
homroyliyi yaratmaq cohdlori baş tut
madi. Azorbaycan xalqının tam oksoriyyoti Prezident H.Əliyevin siyasi xottini
müdafio etdi. Respublikada qanuni.
demokratik vasitolorlo siyasi foaliyyot vo
fikir pliiralizmi üçün olverişli imkanlar
yaradildi. 1995 ildo respublikada 50-don
çox ictimai-siyasi toşkilat vo partiya var
idi.
Votondaş comiyyotinin formalaşmasında qeyri-hökumot toşkilatlarının miihüm ohomiyyətini nozoro alan dövlot
onlarin hortorofli fəaliyyotinin genişlondirilmosi üçün şorait yaratdı. 1997 ildo
Azorbaycan Respublikasi ilo BMT-nin
İnkişaf Proqrami arasmda oldo olunmuş razılaşmaya osason Qeyri-hökumot
Resurs vo Tolim Morkozi tosis olund i.
İqtidarda olan YAP-ın toşobbüsü i!o
iqtidar yönümlü siyasi partiyalar 19е'8
ilin sonunda “ Azorbaycan Dövlotçili i
vo Votondaş Birliyi uğrunda Dem kratik Alyans” yaratdilar.
1995
ildo qobul edilmiş 158 ma idodon ibarot Azorbaycan Respu likasimn Konstitusiyası ölkodo dem< kratik dövlot vo votondaş comiyy.- i
quruculuğu üçün hiiquqi osas yaratc .
Azorbaycan parlamenti geniş qanunv ricilik foaliyyotino başladı. Milli Moc sin insan hiiquqlan, elm, tohsil, mod niyyot, iqtisadiyyat, ekologiya vo b. s holor üzrə daimi komissiyaları toşkıl
olundu. Respublikada demokratik q nunvericiliyin formalaşmasına vo ink şafına imkan yarandi. Milli Moclisin q bul etdiyi qanunlar osasinda siyasi, iq; sadi, hiiquqi. demokratik islahatlar h yata keçirilmoyo başladı.
2000 ilin noyabnnda M illi Mod) о
növboti seçkilor keçirildi. Bu seçkiloi' ı
17 siyasi partiya vo bir seçki bio л
iştirak etdi.
2001 ilin dekabrinda A z o r b a y c "i
Respublikasimn M illi Moclisi “ ins, n
hüquqları vo osas azadliqlarm miidafi i
haqqinda” Konvensiyam voonun 1,4
vo 7 sayli protokollarini tosdiq etm.K
barodo qanun vo “ Azorbaycan Respu likasimn insan hiiquqlan üzro müvok . li (ombudsman) haqqinda” Azorbaycan
Respublikasimn Konstitusiya Qanununu qobul etdi. İşgoncolərin vo qeyri-iıısani vo ya insan loyaqotini alçaldan roftar vo ya cozanın qarşısımn alınması
haqqinda, Avropa Konvensiyasini tosdiq etmok haqqinda qanun qobul edildi.
2002 ildo respublikada ombudsman
(demokratik dövlotlərdo insan hüquq vo

azadliqlarm müdafioçisi) institutu yarasiyasmi daha da demokratikloşdirmok
keçirilmosi üçün 2000 il martin 6-da
üçün Prezident Heydor Əliyevin toşobAzorbaycan Prezidenti “ Dövlot Qadin
dildi.
2001
ildo Motbuat vo informasiya büsü ilo 2002 il avqustun 24-do keçirilmiş
siyasotinin hoyata keçirilmosi haqqinNazirliyi loğv edildi vo 2002 il oktyabrm
referendum noticosindo Konstitusiyaya
da” forman verdi. 2001 ildo respublika
5-do “ M illi Televiziya vo Radio Şurası”
mühüm doyişikliklor edildi. 2002 ilin
da 41 qadın toşkilatı mövcud idi.
yaradildi. Demokratiyanın, plüralizmin
sentyabr ayindan Azorbaycanda üçpillo“ Sevil” qadinlar moclisi, “ Neftçi”
inkişaf etdirilmosi sahosindo “ Söz azadli mohkomo sistemi formalaşdı. Yeni
Qadinlar Comiyyoti, “ Baki” Qadinlar
lığı komitosi” , “ Azorbaycan insan Hiiikinci instansiya - Apelyasiya MohkoAssosiasiyası, “ Qadin vo İnkişaf
quqlari vo Demokratiya Komitosi” ,
mosi yarandi.
Morkozi” , D.Əliyeva adma “ Qadin
•'Azorbaycan Demokratiya Fondu” ,
1995
vo 2000 il parlament seçkilorin-HUquqlanm Müdafio Comiyyoti” ,
“ R U H ” jurnalistlori müdafiə fondu vo
do Yeni Azorbaycan partiyasi dcputat
“ Əsgor Analan Comiyyoti” vo s.
mandatlarimn oksoriyyotini oldo etdi.
başqa ictimai toşkilatlar da iş aparırdı.
toşkilatlar ictimai-siyasi hoyatda foal rol
1995 ilin may ayindan respublikada Horn qanunverici, hom do icra hakimiyoynamağa
başladı.
Azorbaycan

Baki Tbilisi Ceyhan ixrac boru kəmərinin Azorbaycan hissəsinin açılış mərasimi. Baki. 16 oktyabr 2004 il.

ofv.
o institutu foaliyyoto başladı. yotindo çoxluq toşkil etdiyi üçün iqtidar
199: .’.003 illordo Azorbaycan Preziden
partiyasına çevrildi. 2001 il noyabrin
ti 1 dor Əliyev 30 ofv formam imzala21-do keçirilmiş 2-ci qurultayi orofosindi.
0-don çox mohbus azadlığa burado partiyanın siralannda comiyyotin
xib
Prezidentin toşobbüsü ilo M illi biitiin toboqolorini ohato edon 230 min
M о; , ministiya haqqinda 6 akt qobul
nofor birloşmişdi. Qurultayda ilham
Əliyev partiya sodrinin yeni tosis olunetd: Ui aktlar 63477 mohbusa totbiq
edi
>nlann arasmda dövloto qarşı ci- tnuş 1-ci müavini vozifosino seçildi. 2001
nav
şlotmiş şoxslor do vardı. 2004-05
ildo o, ilin siyasotçisi nominasiyası üzro
illoi
Vzorbaycan Respublikasimn Pre- Azorbaycan Strateji Araşdırmalar Morzide
İ.H.Əliyev 4 ofv formam imza- kozinin miikafatma layiq görüldü.
lamışdır.
Azorbaycan qadınlarının ictimai-si
2002
ilin aprelindon respublikada yasi foaliyyoti xeyli genişlondi. 1998 ilin
hakimlorin, 2002 ildon iso prokurorluq
yanvar ayinda Prezident Heydor Əliyeorqanları işçilorinin imtahandan keçmovin formam ilo “ Qadin problemlori iizro
Dövlot Komitosi” yaradildi. 1998 il
si totbiq olunmağa başlandı. Konstitu
sentyabnn
14-15-do
Azorbaycan
siyaya edilmiş doyişiklikloro göro, hor
bir şoxs Konstitusiya Mohkomosino müRespublikasi qadinlarinin qurultayi
keçirildi. Respublikada qadinlara dair
raciot edo bilor.
dövlot siyasotinin daha somoroli hoyata
Azorbaycan Respublikasi Konstitu-

Respublikasi BMT-nin “ Qadinlara
münasiboldə ayrı-seçkiliyin
biitiin
formalarının logv olunmasi haqqinda”
30 iyun 1995 il tarixli Konvensiyasina
qoşuldu. Azorbaycan qadinlarinin
nümayəndoləri 1995 ilin iyun ayinda
ÇXR-in paytaxti Pckindo keçirilon IV
Ümumdünya Qadinlar Konfransinda
iştirak etdilor.
Demokratik vo hiiquqi inkişaf
yolunu seçon Azorbaycan Respublikasi
gone noslo, onun torbiyosino, monovi vo
fiziki sağlamlığına xüsusi diqqot yetirir.
1994 ilin iyun ayinda Azorbaycan Res
publikasi Gonclor vo İdman Nazirliyi
tosis edildi. 1995 ilin noyabr ayinda
Respublika Gonclor Təşkilatınm M illi
Şurası yaradildi. 1997 ildo bu toşkilat
Avropa Gonclor Forumuna, Diinya
Tiirk Gonclor Birliyino qobul edildi.

1996
il fevralın 2-do ölko gənclərinintobliğino yardırn ınoqsodilo 1994 ildo
Konfederasiyasina iizv qobul edildi.
birinci respublika forumu keçirildi vo
“ Incəsənot vo Bodii Yaradıcılıq Morko
2002 il sentyabrin 17-do Bakida
Prezident H.Əliyevin formanı ilə 1997 zi'' tosis etdilor. 1994 ildo xaricdə yaşa- G UÖ AM ölkəlori qadinlarimn qurulildən homin gün Azorbaycanda “ Gəncyan homvotonlorlo ictimai-siyasi, modo
tayı keçirildi.
br Günü” kimi qeyd olunmağa başladı.
ni vo iqtisadi olaqolor birliyi - “ Soydaş”
Azorbaycan Respublikasinin Prezi
1999 il iyulun 29-da “ Dövlot gonclor siBeynolxalq Assosiasiyası toşkil olundu.
denti İ.H .Əliyev 2005 ilin ovvolindo
yasoti haqqinda” proqram qobul edildi.
1995 ildo “ Azorbaycan Modoniyyotinin
Azorbaycan Respublikasinin Milli MocAzorbaycan Respublikasında Uşaq
Dostları Fondu” yaradıldı.
lisino seçkibr keçirilmosi haqqinda forTəşkilatı da fəaliyyət göstərir. 1998 il
1996
ilin noyabr ayinda Azorbaycanman, 2005 il mayın 1l-do iso “ Azorbay
mayın 19-da Azorbaycan Respublikasi
can Respublikasında seçki praktikasiQırmızı Aypara Comiyyoti Beynolxalq
M illi Moclisi “ Uşaq hüquqları haq
Qırmızı Xaç Komitosino, Qırmızı Xaç
nin tokmilbşdirilmosinə dair” soroncam
qinda” Qanun qobul etdi. “ Uşaqların
vo Qırmızı Aypara Comiyyotlori Beynol
imzaladi. 2005 il avqustun 6-dan başlatolim-torbiyosinin yaxşılaşdırılması vo
xalq Federasiyasina iizv qobul edildi.
yan seçki kampaniyasinda 2000-don çox
hüquqlarının qorunmasi haqqinda”
Azorbaycamn tanınmış siyasi, ictimai,
namizod iştirak etdi. Prezident İ.H.ƏliDövlot Proqramı qobul edilorok, Azor
elm vo modoniyyot xadimlori torofindon
yev 2005 il oktyabrm 25-do “ Azorbay
baycan Respublikasında foaliyyət gös1997 ilin iyun ayinda “ NATO vo Azor- can Respublikasinin M illi Moclisino
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toroıı BMT-nin Y U N İS E F uşaq toşkilatının “ Erkon uşaqlıq dövründo qayğı vo
inkişaf konsepsiyasf’na müvafıq olaraq,
uşaqların monovi, fiziki vo estetik torbiyosinin toşkilino, çotin şoraitdo yaşayan uşaqların problemlorinin hollino
dair layiholoıin hoyata keçirilmosino
başlanıldı.
Modoniyyot vo incosonot xadimlori
Azorbaycan modoniyyotinin inkişafı vo

baycan” omokdaşlıq vo olaqobndirmə
morkozi tosis edildi.
1999 ildo Azorbaycan Sahibkarlar
Konfederasiyası yaradıldı. Ölkodo 1
milyon 500 min nofəro qodor iızvii olan
40-dan çox homkarlar ittifaqı, onları
birloşdiron Azorbaycan Honıkarlar İttifaqı Konfederasiyası (A H İK ) foaliyyot
göstormoyo başladı vo bu toşkilat
Beynolxalq Azad Homkarlar İttifaqları

seçkilorin hazırlanması vo keçirilm.>si
ilo bağlı toxirəsalınmaz todbirlor haq
qinda” yeni soroncam imzaladi. Noyabnn 6-da demokratik şoraitdo keçirilon seçkilordo 1500-don çox beynol
xalq müşahidəçi iştirak etdi. Yeni
Azorbaycan Partiyası ölko parlamentindo 64 yer qazandi. 2 dekabr 2005 ildo
M illi Moclis yeni torkibdo öz işino
başladı.

iqtisadi in k işa f və sosial dirçəliş.

Atoşkosin oldo edilmosi, ölko daxilindo
siyasi sabitliyin yaranması keçmiş S SR İ
respublikaları ilo qırılmış olaqolorin borpasına. yaranmış dorin iqtisadi böhranin todricon aradan qaldırılmasına im
kan verdi.
Bazar iqtisadiyyatının inkişafına, investisiyalann colb olunmasina aid mii
hiim qanunlar qobul edildi, osasli islahatlar keçirildi. Xarici investisiyalarin colb
olunmasi üçün “ açıq qapi” siyasoti, neft
strategiyası işlonib hazırlandı vo miivoffoqiyyotlo hoyata keçirildi. 1994 il sentyab
rin 20-do apanci neft şirkotləri ilo “ Əsrin
müqa\
1 imzalandi. Homin dövrdon

di, Beynolxalq Valyuta Fondu ib miiqarinda mocburi köçkünlorin Sosial İnkişaf
vilolor bağlandı, Azorbaycan Avropa
Fondu yaradılmışdır. 2004-05 ilbrdo
Yenidonqurma vo İnkişaf Banki ilo
ohalinin minimum ayliq omokhaqqimn
artırılması ilo olaqodar Azorbaycan Res
omokdaşlığa başladı. Noticodo inflyasiya koskin surotdo azaldi.
publikasinin Prezidenti İ.H.Əliyev 3 for1996
ildo vergi sistemi tokmilləşdirildi.man imzalamışdır. Pensiyaçıların sosial
İqtisadiyyatda struktur doyişikliklori
müdafiosinin yaxşılaşdırılması haqqinda
getdikco dorinloşdi. Onun başlıca istida 2004 il dekabrm 29-da forman
qamoti sahibkarlığın inkişafı, dövlot
verilmişdir. 2005 il iyunun 7-do “ İpoteka
miilkiyyotinin özolbşdirilmosi idi. 1995
haqqinda” Azorbaycan Respublikasi
ildo özolləşdirmə haqqinda Azorbay
Qanununun totbiq edilmosi barodo
Azorbaycan Respublikasi Prezidentinin
can Respublikasinin 1-ci, 2000 ildo iso
formam ohalinin sosial voziyyotinin yax2-ci dövlot proqramlan qobul edildi.
1997 ilin iyununda kiçik vo orta sahib- şılaşduılmasma yönolmişdir.
Ölkodo geniş sosial-modoni qurucu
karlığa dövlot kömoyi haqqinda pro
luq proqrami hoyata keçirilmişdir. Şoqram qobul edildi.

Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin Sarayı (sağda). Heydər Əliyev Fondu (solda).

başla; ;q, böyük şirkotlərin Azorbayca
na m ğı artdı, xarici sormayo qoyuluşuna v iqtisadi artım sürotino göro Azorbayca ; 2005 ildo lideıior sırasına çıxdı.
Qeyri-ııeft sektoruna - rabito, maşınqayırma, yeyinti, xidmot sahobrino xarici
investisiya qoyuluşu durmadan artdı.
1994 ilin 1-ci yarısında maliyyo islahatı keçirildi. Xarici ticarot liberallaşdırıldı. 1995 ildo valyuta bazarı toşkil edil-

İslahatların sosial yönümü, ohalinin
sosial müdafiosi todbirlori dövlotin iqtisa
di siyasotindo morkozi yer tutur. Hoyata
keçirilmiş todbirlor noticosindo 199Ф-99
ilbrdo orta omokhaqqi 12 dofo, ohalinin
ahciliq qabiliyyoti 2,5 dofo artmışdır.
Qaçqınların vo mocburi köçkünlorin
problemlorini sistemli şokildo holl etmok
moqsodilo 1998 ilin sentyabrmda dövlot
proqrami qobul edilmiş, 1999 ilin dekab-

hor vo kondlor abadlaşdırılmış, fordi ev
tikintisi sürotlo artmışdır. Bakının Donizkonan parkma M illi park statusu verilmiş, şohordo Avropa standartlarma
uyğun yeni otellor, ticarot, xidmot obyektlori, yeni aeroport, 310 metr hündürlüyündo yeni teleqiillo, Olimpiya
morkozi vo s. tikilib istifadoyo verilmişdir. Azorbaycan Respublikasinin Prezi
denti İ.H.Əliyev 2003 il noyabrm 24-do

“ Azorbaycan Respublikasmda sosialiqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi haq
qmda” forman imzalamışdır. Forman
növboti 10 ildo Azorbaycan Respublika
smda sosial-iqtisadi inkişaf sahosindo
perspektiv planlarm yerino yetirilmosini
nozordo tutur. 2003 il dekabrin 23-do
İ.H.Əliyevin “ Kiçik sahibkarlığa dövlot
kömoyi haqqinda” formanı da mühüm
ohomiyyot kosb edir.
Azorbaycan Respublikasinin Prezidenti İ.H.Əliyev ölkonin sosial-iqtisadi
inkişaf strategiyasının miihiim torkib
hissosi kimi 2004 il fevralin 11-do
“ Azorbaycan Respublikasi regionlarinin sosial-iqtisadi inkişafı Dövlot Proqramı” nın tosdiq edilmosi haqqmda
forman imzalamışdır. 2004 il martin 3do daha bir miihiim sonod - “ Korrupsiyaya qarşı miibarizo haqqmda” Azor
baycan Respublikasi Qanununun totbiq edilmosi barodo soroncam imzalanmışdır.
Azorbaycan modoniyyoti do sürotlo
iııkişaf edir, onun beynolxalq olaqolori
genişlonir. 1992 ilin ortalannda “ Türkdilli ölkolorin modoniyyot nazirlorinin
daimi konqresi” , 1993 ildo iso onun icra
qurumu - T Ü RK SO Y foaliyyoto başladi. 1996 ildo Azorbaycanla Y U N ESK O
arasmda oməkdaşlıq haqqinda memo
randum imzalandi. 1997 ildo Azorbay
can Avropa Modoniyyot Konvensiyasina qoşuldu.
Respublikada tohsil islahati hoyata
keçirilir. Heydor Əliyev 2000 il iyunun
13-do “ Azorbaycan Respublikasmda
tohsil sisteminin tokmilləşdirilməsi haq
qmda” , 2002 il oktyabrm 4-do iso
“ Azorbaycan Respublikasi iimumtohsil
moktoblorinin maddi-texniki bazasimn
möhkomlondirilmosi haqqmda” formanlar verdi. 2005 ilin iyununda Azor
baycan Respublikasi Prezidenti yanmda
tohsil komissiyası yaradildi.
Azorbaycan elmi do inkişaf yolundadir. Azorbaycan Elmlor Akademiyasi 2001 ilin mayindan Azorbaycan Milli
Elmlor Akademiyasi adlanir.
Respublikada kiitlovi informasiya
vasitobrinin inkişafı üçün böyük imkan
lar yaranmışdır. Ölkodo miixtolif siyasi
yöniimlü 200-dək qozet, çoxlu jurnal
noşr edilir, özol radio-televiziya kanalları, о ciimlodon ictimai Televiziya foaliy
yot göstorir.
Heyd?r Ə/iyev Fondu. Azorbaycanin
ümummilli lideıi Heydor Əliyevin zon
gin irsinin öyronilmosi, onun milli dövlotçilik ideyalarının yeni nosilloro aşılaııması

moqsodilo yaradılan Heydor Əliyev Fondunun 2004 il mayın 10-da rosmi açılışı
oldu. Heydor Əliyev Fondunun preziden
ti YUNESKO-nun xoşmoramlı sofıri,
Azorbaycan M illi Moclisinin deputatı
Mehriban xanım Əliyevadır.
Fondun moqsodi Azorbaycanin toroqqisi vo xalqın rifahının yiiksolməsino
xidmot edon genişmiqyaslı proqramların hoyata keçirilmosino dostok vermok;
azorbaycançılıq mofkurosinin vo Azor
baycan modoniyyotinin geniş təbliği,
milli-monəvi doyorbrin qorunması ilo
bağlı aparilan işloro kömok etmok; uşaq,
yeniyetmo vo gonclorin sağlam, millimonovi doyorloro sadiq, hortorofli bilikloro malik votondaş kimi yetişdirilmosi
işino xidmot göstormok; miistoqil Azor
baycan Respublikasinin iqtisadi qüdrotinin artirilmasina yönolmiş layiholorin
gerçəkləşdirilmosində iştirak etmok;

Azorbaycan Respublikasinin beynol
xalq nüfuzunu artiran todbirlorin hoyata
keçirilmosino yardım göstormok; Azor
baycan hoqiqotlorini beynolxalq miqyasda tamtdirmaq; Azorbaycan xalqinin rifahının yüksoldilməsinə yönolon
miixtolif proqram vo todbirlorin hoyata
keçirilmosino dostok vermok; olkodo
elm, tohsil, modoniyyot, sohiyyo vo idmanın inkişafını tomin edon layiholoro
yardımçı olmaq; tohsil, modoniyyot vo
idman morkozlorini inkişaf etdirmok;
elm, tohsil, modoniyyot vo idman saholorindo qrantlar, nailiyyotloro göro
miikafatlar vo s. tosis etmok; respublikanin vo xarici ölkolorin tohsil miiossisobri ilo oməkdaşlıq etmok; xiisusi
istedadlı şagirdlor, tolobobr, alimlor
üçün toqaüdbr tosis etmok; elmi todqiqatların apanlmasına yardım göstormok; xarici ölkolorin tanınmış elmi-todqiqat morkozlori ib Azorbaycan alimlorinin elmi olaqolor vo miibadilosinin
toşkili; ictimai elmlor, xiisusilo Azorbay
can tarixi, arxeologiya, etnoqrafiya, hii

quq vo politologiya iizro todqiqatlan
maliyyoloşdirmok. onlarm noticolorini
dorc etmok, miihiim nailiyyotlor iiçün
xiisusi miikafatlar toyin etmok; uşaq
evlorini, modoniyyot, sağlamlıq vo tohsil
morkozlorini, tibbi tosisatları inkişaf
etdirmok; golocok nosillorin sağlamlığı
üçiin ekoloji tohlükosizliyin tomin edilmosino köıuok göstormok; ekologiya
sahosindo miihiim todqiqatlan maliyyoloşdirmok, sağlam hoyat torzini tobliğ
etmok, sağlamlıq obyektlorinin zoruri
lovazimatlarla tomin edihuosino yardim
etmok; Azorbaycan Respublikasinin
orazisindo vo xaricdo yaradilan vo foaliy
yot göstoron qeyri-kommersiya toşkilatları ib omokdaşlıq etmok, onlarla birgo
layiholor hoyata keçirmok; Azorbayc: \
Republikasinin orazisindo vo xaricdo
elmi konfrans vo seminarlar toşkil et
mok; Azorbaycan Respublikasinin
zisindo vo xaricdo Azorbaycana ho r
edilmiş todbirbr. о ciimlodon incoson
sahosindo sorgi vo eksponatlarm niim:
yişini toşkil etmok, noşrlor buraxm; |
vo s.-dir.
2005
ildo Heydor Əliyev Fondant
Prezidenti M.Əliyevanın toşobbüsü )
xiisusi qayğıya ehtiyaci olan uşaqlar л
tohsil aldığı 25 müossiso osaslı şokild л
borpa edildi. “ Yeniloşon Azorbaycaı
yeni moktob” layihosino osason respul
likada 132 moktobin yenidon tikilib is
fadəyə verilməsi işino başlandı. Bunuıı'ı
yanaşı Heydor Əliyev Fondu torofınd.
miixtolif saholoro aid çoxlu sayda lav holər hoyata keçirilir.
20 osrin sonlarında Azorbaycan xa
qının müstəqil dövlot quruculuğu, iqt
sadi, siyasi vo monovi hoyatda oldo с
diyi nailiyyotlor onu 21 osrdo daha ye
uğuıiar qazanmağa ruhlandırır.
Əd.: Q a s i m o v M. Azorbaycan beynəlxai
münasib'ətlərsistemində. 1991 95-ci illor. B., 199;
Ə l i y e v H. Azarbaycan nefti dünya siyasotinci
5 cilddə. B., 1997; Q a f f a r o v T. Azorbayc;
tarixi X X osrin 80 90-cı illəri. В., 1997; Azərba;
can Respublikasi 1991 2001-ci illordo. В., 2001
M e h d i y e v R. Azorbaycan: tarixi irs vo müs
toqillik folsofosi. B., 2001; M a h m u d o v Y.
Azorbaycan tarixindo Heydor Əliyev şoxsiyyoti
В., 2002; А л и е в И. Каспийская нефть Азер
байджана. М 2003; H ü s e y n o v a İ г a d о.
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Cəbi Bəhnımov

AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN KONSTİTUSİYA ƏSASLARI

A/ərbaycan Respublikasinin
^anunvericiliyi və onun
>ibiqedilmə prinsipləri
A. baycan dövlotinin Konstitusiya os
ri 1995 il 12 noyabr tarixli referend
a qobul olunmuş vo 1995 il
noyaf
27-don qiivvodo olan Azor
bayc Respublikasinin Konstitusiyasi
ilo mii
:>n edilir.
A
lycan Respublikasinin Konstilu
preambula, 5 bölmo, 12 fosil,
158
do vo keçid miiddoalarindan
ibaro:
Azorbaycan Respublikasinin
Kons siyasi Azorbaycan dövlotinin
Əsas
ıunudur. Miirokkob keçid dövriind
bul edilmiş Azorbaycan Respubli • л т Konstitusiyasi yeni iqtisa
di. si; nünasibotlərin sabitləşdirilməsinin ihüm amillorindəndir. 2002 il
avqu n 24-do keçirilmiş referendumla
Azon
in Respublikasi Konstitusiyasına
sira doyişikliklor edilmişdir.
Azorl can Respublikasinin Konstitu
siyasi anunvericiliyin, hiiquq qaydalarini /о hüququ totbiqetmo tocriibosi
inkiiş; ;:n hiiquqi bazasidir. Biitiin hüqııqi
ar ona miivafiq olmalidir. Bu
iso \
litusiya (o ciimlodon, rnohkomo)
iroti sistemi ib tomin edilir.
Kon
iya insan vo votondaş hüquqlari omiyyotin iqtisadi, sosial vo si
yasi
.eminin osaslarmi, hakimiyyot
bölg prinsipini tosbit etmiş, dövlot
hakii yotinin ali orqanlarinin strukturunu əmiyyotli şokildo doyişdirmişdir.
A baycan Respublikasi qanunvericiliy tsason, saho prinsipi iizro, bu vo
ya d tor qanunvericilik qaydalarmin
tonzii (mo obyektino göro tosnifatindan asili olaraq formalaşdırılır. İnsanla
dövlot (onun icra hakimiyyoti orqanmin
şoxsindo) arasmda qarşılıqlı miinasibotlor inzibati hiiquq qaydalan (normalari), omlak miinasibotlorinin miixtolif
növləri iso, bir qayda olaraq, miilki

hiiquq qaydalan osasmda tonzimlonir.
Hiiquq saholori iki iri blokda ohato
olunur: iimumi hiiquq vo xiisusi hiiquq.
Birinciyo, adoton, konstitusiya hüququ,
inzibati hiiquq, bolodiyyo, büdco,
gömıiik, vergi, cinayot hiiququ, inzibatiprosessual, miilki-prosessual, arbitrajprosessual, cinayot-prosessual, cinayoticra hiiququ, ekologiya hiiququ, omok
hiiququ, sosial tominat hiiququ, beynol
xalq hiiquq vo s. aiddir. ikinci blokun
əsasını miilki hiiquq toşkil edir. Buraya

A zərb ay can d a
m üstəqil
dövlətin təsisatlarının yaranması və dövlət quruculuğu
p ro se s i 1995 ildə böyük
v ü sət aldı. B unun əsasın ı
isə Azarbaycanm qəbui et
diyi ilk Konstitusiya təşkil
edirdi.
H eydər Ə liyev

homçinin intellektual miilkiyyot hıiququ, müolliflik hiiququ, bank hiiququ, vorosolik hiiququ, ailo hiiququ, beynolxalq
xiisusi hiiquq vo s. saholor aiddir.
Azorbaycan Respublikasinin qanunlan mocollolor formasmda sistemloşdirilir. Bir qayda olaraq, qanunvericiliyin
bir sahosi çorçivosindo ikinci dorocoli
toşkilati struktur formalaşır: on miihiim
qaydalar ümumiloşdirici xarakterli qanuna - mocolloyo daxil edilir. Zoruri
hallarda miivafiq qanunun qobul edil
mosi yolu ilo qiivvodo olan aktin motnindo bilavasito düzolişbr vo ya ona olavolor etmoklo mocollolordoki köhnolmiş
normalar aradan qaldinhr. Azorbaycan
Respublikasmda dorin qanunvericilik
islahati apanlir, qanunvericilik oho
miyyotli surotdo yenibşdirilir, hüququn

yeni saholori, о ciimlodon, tobioti miiha
fizo (ekologiya) hiiququ. sahibkarliq
hiiququ, bank hiiququ vo s. inkişaf edir.
Azorbaycan Respublikasmda son illordo
qobul edilmiş 20 mocollo içorisindo Azor
baycan Respublikasinin Seçki Mocollosi (2003) miihiim ohomiyyot kosb edir.
Mocollodo Azorbaycan Respublikasinin
Milli Moclisino seçkilorin, Azorbaycan
Respublikasi Prezidenti seçkisinin vo
bolodiyyobro seçkilorin qaydalan tosbit
edilmişdir. M iilki Mocollo (1999),
Mülki-Prosessual Mocollo (1999), Ailo
Mocollosi (1999), Əmok Mocollosi
(1999), Torpaq Mocollosi (1999), Vergi
Mocollosi (2000), Cinayot Mocollosi
(2000) vo Cinayot-Prosessual Mocollosi
(2000), Gömrük Mocollosi (1997) tamamilo yeniloşdirilmiş, noqliyyat haqqmda
yeni qanun qobul olunmuşdur.
Mocollo ilo birlikdo onun qiivvoyo
minmosi haqqmda qanun da qobul edi
lir. Homin qanunda bütövliikdo mocollonin vo ya onun ayn-ayn fosil vo maddobrinin qiivvoyo minmosi, qiivvodo olma miiddotlori vo maddolorin totbiqi
xüsusiyyotləri vo s. nozordo tutulur. Bo
zon osas saho normativ akti nizamnamo
vo ya qaydalar (mos., Yol horokoti qaydalan , Domiryolu noqliyyati nizamnamosi) adlanir.
Azorbaycan Respublikasinin hiiquq
vo qanunvericilik sistemindo beynolxalq
hiiquq xiisusi yer tutur. Azorbaycan
çoxsaylı beynolxalq miiqavilobrin vo
konvensiyaların iştirakçısıdır vo öz bey
nolxalq miinasibotlorindo onlan rohbor
tutur. Bu, öz oksini Azorbaycan Respublikasmin xarici olaqolor orqanlannin, xaricdoki diplomatik nümayondoliklorin vo Azorbaycandaki xarici niimayondoliklorin foaliyyotindo, konsul mii
nasibotlorindo, dövlətin vo onun niimayondolorinin immunitetindo
tapir.
Azorbaycan beynolxalq hökumot toşkilatlarınm, BMT-nin ixtisaslaşdırılınış

təşkilatlarının, beynəlxalq ittifaqların
üzvüdür və özünün xarici siyasət fəaliyyətində, qismən də daxili məsəblərin həllində həmin təşkilatların qərar və qətnamələrini rəhbər tutur.
Azərbaycan Respublikasinin qanunları rəsmi mətbuatda dərc olunduqdan
sonra tətbiq edilir. Qanunlar, Azərbaycan Respublikasinin beynəlxalq miiqavibbri (onların ratifıkasiyası haqqinda
qanunlarla birlikdə), Azərbaycan Res
publikasi Prezidentinin fərmanları rəsmi mətbuatda - “ Azərbaycan” qəzetində və “ Azərbaycan Respublikasinin qanunvericilik aktları toplusu” nda dərc

olıınur. Normativ hüqııqi aktlar istənibn kütləvi informasiya vasitəsi və nəşriyyat tərəfındən dərc oluna bibr. Azərbaycan Respublikasi Konstitusiya
Məhkəməsinin dərc edilmək üçün nəzərdə tutulan qərardadları “ Azərbaycan”
qəzetində və “ Azərbaycan Respublikasi
Konstitusiya Məhkəməsinin xəbərləri” ndə, Azərbaycan Respublikasinin
Mərkəzi Seçki Komissiyasınm dərc edilmək üçün nəzərdə tutulan aktları isə
“ Azərbaycan” qəzetində və digər rəsmi
mətbuat orqanlarında dərc olunur.
Z a k ir Q asım ov

- Azərbaycan dövbtinin mustəqillyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü
qorumaq;
- Konstitusiya çərçivəsində demo
kratik quruluşa təminat vermək;
- vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar
edilməsinə nail olmaq;
- xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi
dtinyəvi dövbt qurmaq;
- ədabtli iqtisadi və sosial qaydalara
uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək;
- ümumbəşəri dəyərlərə sadiq ola
raq bütün dünya xalqları iJə dostluq,
sülh və əmin-amanlıq şəraitində ya amaq və bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliy; ət
göstərmək.
Yuxarıda sadalaııan ülvi niyyətU iə
ümumxalq səsverməsi - referend m
yolu ilə bu Konstitusiya qəbul ediliı

B İR İN C İ BÖ LM Ə
ÜMUMİ MÜDDƏALAR

I fəsil
XALQ HAKİMİYYƏTİ
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gizli və şəxsi səsvermə yolu ib seçilmiş
niimayəndəbri vasitəsib həyata keçirir.
Maddэ 3. Ümumxalq səsverməsi referendum yolu ilə həll edilən məsələlər
I. Azərbaycan xalqı öz hiiquqları və
mənafebri ilə bağlı olan hər bir məsələni referendumla həll edə bibr.
II. Aşağıdakı məsəbbr yalnız referendumla həll oluna bibr:
1) Azərbaycan Respublikasi Konstitusiyasının qəbul edilməsi və ona
dəyişikliklər edilməsi;
2 Azərbaycan Respublikasinin
dövbt ərhədlərinin dəyişdirilməsi.

Ma
X.
dələn
etməl^
qın
yoxdu

publikasımn Prezidentinə mənsubdur;
- məhkəmə hakimyyətini Azərbaycan Respublikasinin məhkəməbri həyata keçirir.
IV . Bu Konstitusiyanm miiddəalarına əsasən qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri qarşılıqlı fəaliyyət
göstərir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində
müstəqildirlər.
Maddd 8. Azərbaycan dövlətinin
başçısı
I. Azərbaycan dövlətinin başçısı
Azərbaycan Respublikasinin Preziden-

lükəsizliyini və miidafıəsini təmin etmək
məqsədib Silahlı Qüvvələr və başqa silahlı birbşməbr yaradıı*.
II. Azərbaycan Respublikasi başqa
dövbtbrin müstəqilliyinə qəsd vasitəsi
kimi və beynəlxalq münaqişələrin həlli
üsulu kimi müharibəni rədd edir.
III. Azərbaycan Respublikasinin
Prezidenti Azərbaycan Respublikasi
Silahlı Qüvvələrinin A li Baş Komandanıdır.
Maddd 10. Beynəlxalq münasibətlə-

rin prinsipləri

ır>

h 4. Xalqı təmsil etmək hüququ
a seçdiyi səlahiyyətü niimayənı başqa heç kəsin xalqı təmsil
iqm adından danışmaq və xallan müraciət etmək hüququ
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э 5. Xalqın vahidliyi
I.
rbaycan xalqı vahiddir.
II.
^ərbaycan xalqının vahidliyi
Azərt
ın dövbtinin təməlini təşkil
edir.
ubaycan Respublikasi bütün
Azərb; an Respublikasi vətəndaşlarının ümumi və böliinməz vətənidir.
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Madds 1. Hakimiyyətin mənbəvi

Milli Məclisin binası.

olunur. Azərbaycan Respublikasi ММnin qərarları “ Azərbaycan” qəzetində və
“ Azərbaycan Respublikasi MM-nin xəbərbri” ndə, Azərbaycan Respublikasi
Nazirbr Kabinetinin qərarları “ Azərbaycan Respublikasinin qanunvericilik
aktları toplusu” nda və “ Respublika”
qəzetində dərc oluıuır, zəruri hallarda
onların dərhal və geniş yayılmasının təmin olunması üçün digər kütbvi informasıya vasitələrindən də istifadə edilir.
Azərbaycan Respublikasinin mərkəzi icra hakimiyyoti orqanlarının norma
tiv hiiquqi aktları icra hakimiyyətinin
müvafıq orqanı - Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən
“ Azərbaycan Respublikasinin mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanlarınm normativ
hüquqi aktlarınm bülleteni” ndə dərc

I. Azərbaycan Respublikasında dövbt hakimiyyətinin yeganə mənboyi
Azərbaycan xalqıdır.
II. Azərbaycan xalqı Azərbay .ın
Respublikasi ərazisində və ondan >
narda yaşayan, Azərbaycan dövbtin. ə
onun qanunlarına tabe sayılan A baycan Respublikasi vətəndaşlarm n
ibarətdir; bu isə beynəlxalq hüqu a
müəyyənləşdirilmiş normaları istisna .mir.

M u:kh 6. Hakimiyyətin mənimsənilməsinə yol verilməməsi
I.
ı baycan xalqınm heç bir hissəsi, sosi qrup, təşkilat və ya heç bir şəxs
hakim /ətin həyata keçirilməsi səlahiyyət mənimsəyə bilməz.
II
lakimyyətin mənimsənilməsi
xalqa rşı эп ağır cinayətdir.

I I fəsil

JVLƏTİN ƏSASLARI

Azərbaycan Respublikasinin
Konstitusiyası
Azərbaycan xalqı öziinün çoxəsrlik
dövbtçilik ənənəbrini davam etdirərək,
“ Azərbaycan Respublikasinin dövbt
müstəqilliyi haqqinda” Konstitusiya
Aktında əks olunan prinsipbri əsas
götürərək, bütün cəmiyyətin və hər kəsin
firavanlığının təmin edilməsini arzulayaraq, ədabtin, azadlığın və təhliikəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək, keçmiş, indiki və gələcək nəsilbr qarşısında
öz məsuliyyətini anlayaraq, suveren
hüququndan istifadə edərək təntənəli
surətdə aşağıdakı niyyətlərini bəyan
edir:

İnsan və vətəndaş hüquqları v
azadlıqları hər bir şəxsə onun ve>təndaşı olduğu dövlətdə yaşayıb
yaşamamasından asılı olmayarac
anadan olduğu vaxtdan məxsusdur.

Madda 2. Xalqın suverenliyi
I. Sərbəst və müstəqil öz miiqəddəratını həll etmək və öz idarəetmə formasını müəyyən etmək Azərbaycan xalqının
suveren hiiququdur.
II. Azərbaycan xalqı öz suveren
hüququnu bilavasitə iimumxalq səsverməsi - referendum və ümumi, bərabər və
birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst,

M t t 7. Azərbaycan dövləti

I.
ərbaycan dövbti demokratik,
hüquı iüııyəvi, unitar respublikadır.
II. \zərbaycan Respublikasında
dövbl ıkimyyəti daxili məsəbbrdə yalmzhü qla, xarici məsəbbrdə isə yalnız
Azərba.ycan Respublikasinin tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavibbrdən irəli
gəbn müddəalarla məhdudlaşır.
III Azərbaycan Respublikasında
dövbt hakimiyyəti hakimiyyətbrin
böliinməsi prinsipi əsasında təşkil edilir;
qanunvericilik hakimiyyətini
Azərbaycan Respublikasinin M illi
Məclisi həyata keçirir;
- icra hakimyyəti Azərbaycan Res-

Azərbaycan Respublikasi Konstitusiya Məhkəməsinin binası.

tidir. O, ölkənin daxilində və xarici
münasibətlərdə Azərbaycan dövbtini
təmsil edir.
II. Azərbaycan Respublikasinin
Prezidenti Azərbaycan xalqınm vahidliyini təcəssüm etdirir və Azərbaycan
dövbtçiliyinin varisliyini təmin edir.
III. Azərbaycan Respublikasinin
Prezidenti Azərbaycan dövbtinin müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün və Azərbaycan Respublikasinin tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqaviblərə riayət olunmasının təminatçısıdır.
IV . Azərbaycan Respublikasinin
Prezidenti məhkəmə hakimiyyətinin
müstəqillyinin təminatçısıdır.
Maddə 9. Silahlı Qüvvələr

I. Azərbaycan Respublikasi öz təh-

Azərbaycan Respublikasi başqa
dövbtbrb miinasibətlərini hamılıqla
qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsipbr əsasında qurur.
M addэ 11. Ərazi

I. Azərbaycan Respublikasinin ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir.
II. Azərbaycan Respublikasinin da
xili suları, Xəzər dənizinin (gölünün)
Azərbaycan Respublikasına mənsub
olan bölməsi, Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı Azərbaycan Respublikasi ərazisinin tərkib
hissəsidir.
III. Azərbaycan Respublikasinin
ərazisi özgəninkibşdirib bilməz. Azər-

baycan Respublikasi öz ərazisinin heç
bir hissəsini heç bir şokildo kimsoyo vermir; yalııız Azərbaycan Respublikasi
Milli Məclisinin qərarı ilo Azorbaycanm
bütün ohalisi arasmda referendum yolu
ib Azorbaycan xalqımn iradosi əsasında
dövlət sərhodlori dəyişdirib bilər.
M adıh 12. Dövlətin ali moqsədi

I. İnsan və vətondaş hüquqlarının vo
azadlıqlarının tomin edilmosi dövlotin
ali moqsodidir.
II. Bu Konstitusiyada sadalanan in
san vo votondaş hiiquqlan vo azadlıqları Azorbaycan Respublikasimn torofdar
çıxdığı beynolxalq müqaviblorə uyğun
tolbiq edilir.

Maddd 17. Ailə və dövlot

I. Comiyyotin osas özoyi kimi aib
dövlotin xüsusi himayosindodir.
II. Uşaqların qayğısına qalmaq vo
onlari torbiyo etmok valideynlorin borcudur. Bu borcun yeıino yetirilmosino
dövlot nozarot edir.
Madd.) IS . Din vo dövlət

I. Azorbaycan Respublikasında din
dövlotdon ayrıdır. Bütiin dini etiqadlar
qanun qarşısında borabordir.
II. İ nsan byaqotini alçaldan vo ya
insanporvorlik prinsiplorinə zidd olan
dinlərin yayılması vo tobliği qadağandır.
III. Dövlət tohsil sistemi dünyəvi xarakter daşıyır.

Maddə 13. Miilkiyyot

I. Azorbaycan Respublikasında
mülkiyyot toxunulmazdır vo dövlot torofındon müdafıo olunur.
II. Miilkiyyot dövlol miilkiyyoti, xiisusi mülkiyyot vo bolədiyyə mülkiyyoli
növündo ola bilor.
III. Miilkiyyotdən insan vo votondaş
hiiquqlan vo azadlıqları, comiyyotin vo
dövlətin monafelori, şoxsiyyotin loyaqoti
oleyhino istifado cdilo bilmoz.
Maddə 14. Təbii ehtivatlar
Tobii ehtiyatlar hor hansı fiziki vo ya
hiiquqi şoxslərin hüquqlarına vo monafelorino xolol gotirmodon Azorbaycan
Respublikasına monsubdur.
Maddi) 15. İqtisadi inkişaf və dövlot

I. Azorbaycan Respııblikasında iqtisadiyyatın inkişafı miixtolif mülkiyyot
növlərino əsaslanaraq xalqın rifahının
yiiksoldilmosino xidmot edir.
II. Azorbaycan dövloti bazar münasibotbri osasmda iqtisadiyyatın inkişafına şərait yaradır, azad sahibkarlığa
təminat verir, iqtisadi ınünasibotlərdə
inhisarçılığa vo haqsız roqaboto yol
vermir.
Madda 16. Sosial inkişaf və dövlot

I. Azorbaycan dövloti xalqın vo hor
bir votondaşın rifahının yüksoldilmosi,
onun sosial müdafiosi vo layiqli hoyat
soviyyosi qayğısına qalır.
II. Azorbaycan dövloti modoniyyotin, təhsilin, sohiyyoniıı, elmin, incosonotin inkişafına yardım göstorir, ölkonin tobiətini, xalqin tarixi, maddi vo
monovi irsini qoruyur.

Maddi) 19. Ful vahidi

I. Azorbaycan Respublikasimn pul
vahidi manatdır.
II. Pul nişanlarınm todavülo buraxılmasi vo lodavüldon çıxarılması hüququ
yalmz M illi Banka monsubdur. Azor
baycan Respublikasimn M illi Banki
dövlotin miistosna miilkiyyotindodir.
III. Azorbaycan Respublikasimn
orazisindo manatdan başqa pul vahidlorinin ödoniş vasitosi kimi işlodilmosi qadağandır.
Madda 20. Dövlətin borclarina qoyulan mohdudiyyotlor
Azorbaycan dövbtino qarşı qiyama
vo ya dövlot çevrilişino kömok moqsodi
ilo alınmış borclar Azorbaycan Respub
likasi torofindon öhdolik kimi qobul edib vo ödonilo bilmoz.

II. Azorbaycan Respublikasimn
Dövlot bayrağı borabor enli iiç üfiiqi
zolaqdan ibarotdir. Yuxan zolaq mavi,
orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl
rongdodir vo qırmızı zolağın ortasinda
bayrağın hor iki üzündə ağ rongli aypara
ib sokkizguşoli ulduz tosvir edilmişdir.
Bayrağın eninin uzunluğuna nisboti 1:2dir.
III. Azorbaycan Respublikasi Dövlot bayragimn vo Azorbaycan Respubli
kasi Dövlot gerbinin tosviri. Azorbay
can Respublikasi Dövlot himninin musiqisi vo motni Konstitusiya Qanunu ilo
müoyyon edilir.

İK İN C İ BÖLMƏ
ƏSA S HÜQUQLAR,
AZADL1QLAR
VƏ VƏZİFƏLƏR
I I I fdsil

Ə SAS İNSAN VƏ VƏTƏNDAŞ
HÜQUQLARI
VƏ AZADLIQLARI
Maddə 24. İnsan və vətəndaş hüqu» larının və azadlıqlarının əsas prinsipi
I. Hor kosin doğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz vo ayrılmaz hüqıu
ları vo azadlıqları vardır.
II. Hiiquqlar vo azadlıqlar hor kosi >
comiyyot vo başqa şoxsbr qarşısınt! ı
mosuliyyotini vo vozifolorini do ohaıo
edir.
Maddə 25. Bəraborlik hüququ

I. Hamı qanun vo mohkomo qarş
sında borabordir.
Maddi) 21. Dövlət dili
II. Kişi ilo qadının eyni hüquqlan \ ■
)
I. Azorbaycan Respublikasimn dövazadlıqları vaıdır.
lot dili Azorbaycan dilidir. Azorbaycan
III. Dövbt iıqindon, milliyyətindəi
Respublikasi Azorbaycan dilinin inkidinindon, dilindon, ciıısindən, monş,
şafını tomin edir.
yindon, omlak voziyyotindən, qullıı |
II. Azorbaycan Respublikasi ohalimövqeyindon, oqidosindon, siyasi pa ■
nin daııışdığı başqa dilbrin sorbost işlotiyalara, homkarlar ittifaqlarma vo d
dilmosini vo inkişafını tomin edir.
gor ictimai birlikloro monsubiyyotindən
asılı olmayaraq hor kosin hüquq vo
Maddo 22. Paytaxt
azadlıqlarının boraborliyino təminat ve
Azorbaycan Respublikasimn pay
rir. İnsan vo votondaş hüquqlannı vo
taxti Baki şohoridir.
azadlıqlarını irqi, milli, dini, dil, cinsi,
monşoyi, əqido, siyasi vo sosial mənsuMaddi) 23. Azorbaycan dövlətinin
biyyoto göro mohdudlaşdırmaq qadarəmzləri
ğandır.
I.
Azorbaycan Respublikasimn dövlot romzlori Azorbaycan RcspublikasiMadd<) 26. İnsan və votoııdaş hüqııqmn Dövbt bayrağı, Azorbaycan Resiarının və azadlıqlarının müdafiəsi
publikasının Dövlot gerbi vo Azorbay
can Respublikasimn Dövlot himnidir.
I. Hor kosin qanunla qadağan olun-

mayan üsul vo vasitolorlo öz hüquqlarını vo azadlıqlarım müdafiə etmok hüququ vardır.
II.
Dövlət hor kosin hüquqlarının
azadlıqlarının müdafiosino tominat
verir.

başqaları ib birlikdo omlaka sahib ol
maq, omlakdan istifado etmok vo onun
barosindo soroncam vermok hüquqlarindan ibarotdir.
vo
IV. Heç kos mohkomonin qorari olmadan miilkiyyotindon mohrum edib
bilmoz. Əmlakııı tam müsadirəsinə yol
verilmir. Dövlot ehtiyaclan vo ya icti
MaddD 21. Yaşamaq hüququ
mai ehtiyaclar üçün miilkiyyotin özgoI. Hor kəsin yaşamaq hiiququ varninkiloşdirilməsinə yalnız qabaqcadan
dır.
onun doyorini odalotli ödomok şorti ilo
II. Dövloto silahlı basqın zamanı
diişmən osgorlorinin öldürülmosi, mohyol verilo bilor.
V. Dövlot vorosolik hiiququna tomi
komonin qanuni qüvvoyo minmiş hökmiino .‘.sason ölüm cəzasınm tətbiqi vo
nat verir.
qanur i t nəzordo tutulmuş digor hallar
Maddi) 30. Əqli mülkiyyət hiiququ
istisn: 'lmaqla, hor bir şoxsin yaşamaq
hiiqu. loxunulmazdır.
I. Hor kosin oqli miilkiyyot hiiququ
11 lüstəsna coza todbiri kimi ölüm
vardir.
cəzas; tm loğv edilənodok, yalnız dövII. Müolliflik hiiququ, ixtiraçılıq
hiiququ vo oqli miilkiyyot hiiququnun
loto.
ıı həyatına vo sağlamlığına qarbaşqa növlori qanunla qorunur.
şı xü: о ağır cinayotloro göro qanunla
müəy
edilə bilər.
M addi) 31. Təhlükəsiz yaşamaq
I\ anunla nozordo tutulmuş zoruhiiququ
ri mii ıo, son zorurət, cinayotkarın yaI. Hor kosin tohlükosiz yaşamaq
xalaı
ı vo tutulması, hobsdo olanın
hiiququ vardir.
hobs
mdən qaçmasının qarşısının
II. Qanunda nozordo tutulmuş hal
alınr
dövloto qarşı qiyamın yatırıllar istisna olmaqla, şoxsin hoyatina, fiziması • ya dövlot çevrilişinin qarşısının
ki vo monovi sağlamlığına, mülkiyyotialmnt ı, fövqolado vo horbi voziyyot
no, monzilino qosd etmok. ona qarşı zor
zama ı olahiyyotli şoxsin verdiyi omrin
işlotmok qadağandır.
yerin etirilmosi, ölkoyo silahlı basqın
ediln hallan istisna olmaqla, insana
M addi) 32. Şəxsi toxunulmazlıq
qarşı ;h işbdilmosino yol verilmir.
hiiququ
I. Hor kosin şoxsi toxunulmazliq
Мш 'də 28. Azadlıq hüququ
hiiququ vardir.
I. r kosin azadlıq hüququ vardır.
II. Hor kosin şoxsi vo aib hoyatinin
II
-zadlıq hüququ yalmz qanunla
sirrini saxlamaq hiiququ vardir. Qa
nozo
tutulmuş qaydada tutulma,
nunla nozordo tutulan hallardan başqa
hobs. la vo ya azadlıqdan mohrumetşoxsi hoyata miidaxilo etmok qadağanmo у ib mohdudlaşdınla bilor.
dir.
1: Qanuni surotdo Azorbaycan
III. Öz razılığı olmadan kimsonin
Resp ıkasının orazisindo olan hor
kos
əst horokol edo bilor, öziino şoxsi hoyati haqqinda molumatin toplayaşa;
eri seço bilor vo Azorbaycan nılmasına, saxlamlmasina, istifadosino
vo yayilmasina yol verilmir.
Resp; ikasimn orazisindon konara
IV. Hor kosin yazışma, telefon danigedo ' ir.
şıqları, poçt, teleqraf vo digor rabito vaIV /orbaycan Respublikasi votonsitolori ilo ötürülon molumatin sirrini
daşın 'or zaman maneosiz öz ölkosino
saxlamaq hiiququna dövlot tominat ve
qayit
q hiiququ vardir.
rir. Bu hiiquq qanunla nozordo tutulmuş qaydada cinayotin qarşısım almaqM , Ida 29. Mülkiyyət hiiququ
dan vo ya cinayot işinin istintaqi zamaI. Hor kosin miilkiyyot hiiququ
m hoqiqoti iizo çıxarmaqdan ötrü məhvardir.
II. Miilkiyyotin heç bir növünə üs- dudlaşdırıla bilor.
tiinlük verilmir. Miilkiyyot hiiququ, о
M addi) 33. Mənzil toxunulmazlığı
ciimlodon, xüsusi miilkiyyot hiiququ qa
hüququ
nunla qorunur.
I. Hor kosin monzil toxunıılmazlığı
III. Hor kosin miilkiyyotindo daşınar
hüququ vardir.
vo daşınmaz omlak ola bilor. Miilkiyyot
II. Qanunla miioyyon edilmiş hallar
hiiququ mülkiyyotçinin tokbaşına vo ya

vo ya mohkomo qorari istisna olmaqla
monzildo yaşayanların iradosi ziddino
heç kos monzilo daxil ola bilmoz.
M addi) 34. Nikah hiiququ

I. Hor kosin qanunla nozordo tutulmuş yaşa çatdıqda a ilo qurmaq hiiququ
vardir.
II. Nikah könüllü raziliq osasmda
bağlanıhr. Heç kos zorla evlondirilo (oro
verilo) bilmoz.
III. Nikah vo ailə dövbtin himayo
sindodir. Analıq, atalıq, uşaqlıq qanun
la mühafizə edilir. Dövlot çoxuşaqlı ailoloro yardım göstorir.
IV. Ər ilo arvadin hiiquqlan bora
bordir. Uşaqlara qayğı göstorınok, onlan torbiyo etmok valideynlorin hom
hiiququ, hom do borcudur.
V. Valideynloro hörmət etmok, onların qayğısına qalmaq uşaqların borcu
dur. 18 yaşına çatmış omok qabiliyyotli
uşaqlar omok qabiyyoti olmayan valideynlorini saxlamağa borcludurlar.
Maddi) 35. Əmək hiiququ

I. Əmok fordi vo ictimai rifahin osasidir.
II. Hor kosin omoyo olan qabiliyyoti
osasinda sorbost surotdo öziino foaliyyot
növü, peşo, moşğulluq vo iş yeri seçmok
hiiququ vardir.
III. Heç kos zorla işlodilo bilmoz.
IV. Əmok müqavilolori sorbost bağlanılır. Heç kos omok müqavilosi bağlamağa mocbur edib bilmoz.
V. Mohkomo qorari osasmda şortlori
vo müddətləri qanunla nozordo tutulan
mocburi omoyo colb etmok, horbi xid
mot zamanı solahiyyotli şoxslorin omrlorinin yerino yetirilmosi ilo olaqodar işlotmok, lovqolado voziyyot vo horbi voziy
yot zamanı votondaşlara tolob olunan
işlori gördünrıok hallarina yol verilir.
V I. Hor kosin tohliikosiz vo sağlam
şoraitdo işlomok, heç bir ayrı-seçkilik
qoyulmadan öz işino göro dövlotin
müoyyənləşdirdiyi minimum omok haqqı miqdarından az olmayan haqq al
maq hiiququ vardir.
V II. İşsizlorin dövlotdon sosial miiavinot almaq hüququ vardır.
V III. Dövlot işsizliyin aradan qaldırılması üçün bütiin imkanlarından isti
fado edir.
Maddi) 36. Tətil hüququ

I.
Hor kosin tokbaşına vo ya başqalari ilo birlikdo totil etmok hiiququ
vardir.

II. Əmək müqaviləsi əsasında işlayənlarin təlil etmək hüququ yalnız qanunla nazarda tutulmuş hallarda məhdudlaşdırıla bibr. Azarbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvabrinda va digar
silahlı birləşmələrdə xidmat edan harbi
qulluqçular va mülki şaxslar tatil eda
bilməzlər.
III. Fardi va kollektiv этэк miibahisalari qaııunla müayyənləşdirilmiş qaydada hall edilir.

Madıla 37. İstirahət hiiququ
I. Нэг kəsin istirahat hiiququ vardir.
II. Э т э к müqaviləsi ib işbyənbrə
qanunla тйэууэп edilmiş, lakin gündə 8
saatdan artiq olmayan iş günü, istirahət
və bayram günləri, ildə azı bir dəfə 21
təqvim günündən az olmayan ödənişli
məzuniyyət verilmasi təmin edilir.

Madda 38. Sosial tənıinat hiiququ
I. Нэг kəsin sosial taminat hüququ
vardir.
II. Yardıma möhtac olanlara kömək
etmək ilk növbədə onların aib üzvlarinin borcudur.
III. Нэг kəs qanunla müəyyən edilmiş yaş həddinə çatdıqda, xastaliyinə,
alilliyina, ailə başçısını itirdiyinə, этэк
qabiliyyətini itirdiyina, işsizliyə görə və
qanunla nəzərdə tutulmuş digar hallar
da sosial təminat hüququna malikdir.
IV. Təqatidlərin və sosial müavinatbrin minimum məbbği qanunla тйэу
уэп edilir.
V. Dövbt xeyriyyəçilik fəaliyyətinin,
könüllii sosial sığortanm və sosial təminatın başqa növbrinin inkişafı üçün im
kanlar yaradır.

Muddit 39. Sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ
I. Нэг kəsin sağlam ətraf mühitdə
yaşamaq hiiququ vardir.
II. Нэг kəsin ətraf mühitin əsl vəziyyəti haqqinda malumat toplamaq və
ekoloji hiiquqpozma ib alaqadar onun
sağlamlığına və əmlakına vurulmuş zarərin əvəzini almaq hiiququ vardir.

Madda 41. Sağlamlığın qorunması
hüququ
I. Нэг kasin sağlamlığım qorumaq
va tibbi yardım almaq hüququ vardır.
II. Dövbt müxtəlif mülkiyyət növlari asasında fəaliyyət göstaran sahiyyanin
bütün növbrinin inkişafı üçün zəruri
tədbiıiər görür, sanitariya-epidemiologiya salamatlığına taminat verir, tibbi
sığortanın müxtalif növləıi üçün imkan
lar yaradır.
III. İnsanların hayatı və sağlamlığı
üçün tahlüka töradan faktları va halları
gizladan vazifali şəxslər qanun asasında
masuliyyatə calb edilirbr.

Madda 47. Fikir və söz azadlığı
I. Нэг kəsin fıkir və söz azadlığı
vardır.
II. Heç kəs öz fıkir və əqidəsini açıqlamağa və ya fıkir və aqidasindan dönтэуэ macbur edib bilməz.
III. İrqi, milli, dini, sosial ədavət və
düşmənçilik oyadan təşviqata və təbliğata yol verilmir.

Madda 42. Təhsil hüququ
I. Нэг bir vətəndaşın tahsil almaq
hüququ vardır.
II. Dövbt pulsuz icbari ümumi orta
tahsil almaq hüququnu təmin edir.
III. Təhsil sisteminə dövbt tarafindan nəzarət edilir.
IV. Maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq istedadlı şaxslarin təhsili da
vam etdirmasinə dövbt zəmanət verir.
V. Dövbt minimum təhsil stahdartlarını тйэууэп edir.

Madda 43. Mənzil hiiququ
I. Heç kəs yaşadığı mənzildən qanunsuz məhrum edib bilməz.
II. Dövbt yaşayış binalarının və evbrin tikintisinə rəvac verir, insanlarm
mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün
xüsusi tədbirlər görür.

Madda 44. Milli mənsubiyyət hiiququ
I. Hər kəsin milli mənsubiyyətini qo
ruyub saxlamaq hüququ vardır.
II. Heç kas milli mansubiyyatini dayişdirmaya macbur edib bilməz.

Madda 45. Ana dilindən istifada
hüququ
I. Нэг kasin ana dilindən istifada et
mak hüququ vardir. Нэг kəsin istədiyi
dilda tərbiyə və tahsil almaq, yaradıcılıqla məşğul olmaq hüququ vardir.
II. Heç kəs ana dilindən istifadə
hiiququndan məhrum edib bilməz.

Madda 40. Mədəniyyət hüquqıı
I. Нэг kəsin mədəni həyatda iştirak
etmək, madaniyyat təsisatlarından və
mədəni sarvatlərdən istifada etmək
hiiququ vardir.
II. Нэг kəs tarixi, madəni və manavi
irsə hörmətlə yanaşmalı, ona qayğı göstarmali, tarix va madaniyyat abidəbrini
qorumalıdır.

III.
Heç kəsə işganca va əzab verib
bilməz, heç kəs insan byaqətini alçaldan raftara va ya cəzaya maruz qala bil
maz. Özünün könüllü razılığı olmadan
heç kəsin üzərində tibbi, elmi və başqa
təcrübələr aparıla bilməz.

Madda 46. Şərəf və ləyaqətin nıüdafiəsi hüququ
I. Нэг kəsin öz şərəf və ləyaqətini
müdafiə etmək hiiququ vardir.
II. Şəxsiyyətin ləyaqəti dövbt tərəfındən qorunur. Heç bir hal şaxsiyyatin
byaqətinin alçaldılmasına əsas verə bil
maz.

Madda 48. Vicdan azadhğı
I. Нэг kəsin vicdan azadlığı vardır.
II. Нэг kəsin dinə münasibətini
müstəqil müəyyənbşdirmək, hər haııdina təkbaşına və ya başqaları ib birlik
də etiqad etmək. yaxud heç bir dinə et
qad etməmək. dina miinasibati ib bağ
əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüqı
qu vardır.
III. Dini mərasimlərin yerina yetiri
məsi, ictimai qaydanı pozmursa va у
ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sə
bastdir.
IV. Dini etiqad və əqidə hüquq pı>
zuntusuna bəraət qazandırmır.

Madda 49. Sərbəst toplaşmaq azar

Iığı
I. Hər kəsin başqaları ib birlikdn
sarbast toplaşmaq azadlığı vardır.
II. Нэг kəsin başqaları ib birlikdn
müvafıq dövbt orqanlarını qabaqcada
xabardar etmakla dinc, silahsız yığı
maq, yığmcaqlar, mitinqbr, nümayi
lər, küçə yürüşbri keçirmak, piketl
düzaltmak hüququ vardır.

Madda 50. Məlumat azadlığı
I. Нэг kəsin istadiyi məlumatı qam
ni yolla axtarmaq, əldə etmək, ötürmai
hazırlamaq və yaymaq azadlığı vardır.
II. Kütbvi informasiyanın azadlığ
na təminat verilir. Kiitbvi informasiy
vasitələrində, о cümbdən, matbuatd,
dövbt senzurası qadağandır.

Madda 51. Yaradıcılıq azadlığı
I. Нэг kəsin yaradıcılıq azadlığı
vardır.
II. Dövbt adabi-badii, elmi-texniki
və başqa yaradıcılıq növbrinin azad
həyata keçirilməsinə təminat verir.

Madda 52. Vətəndaşlıq hüququ
Azərbaycan dövlatina mənsub olan,
onunla siyasi və hüquqi bağlılığı, habeb
qarşılıqlı hüquq və vəzifələri olan şəxs
Azərbaycan Respublikasinin vətəndaşıdır. Azərbaycan Respublikasinin ərazisində va ya Azərbaycan Respublikasinin
vətəndaşlarmdan doğulmuş şəxs Azarbaycan Respublikasinin vətəndaşıdır.
Valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxs Azar
baycan Respublikasinin vətəndaşıdır.

Mudda 53. Vətəndaşlıq hüququnun
təminatı
I. Azarbaycan Respublikasinin vatandaş heç bir halda Azarbaycan Respublikası vətandaşlığından mahrum
edila bilməz.
Ii Azarbaycan Respublikasinin vatənd ;:eç bir halda Azarbaycan Respubl smdan qovula va ya xarici dövlatə \ la bilməz.
If
zarbaycan Respublikasi onun
ərazi ian kanarda miivaqqati va ya
dain
şayan Azarbaycan Respublikası v. iaşlarımn hüquqi müdafıasina
tanrıi
erir va onlara hamilik edir.
da 54. Cəmiyyətin və dövlətin
yatmda iştirak hüququ
orbaycan Respublikasi vatandaşb un cəmiyyətin və dövlatin siyasi
hayai la maneasiz iştirak etmak hiiqu
qu var<iır.
II. )övlata qarşı qiyama va ya dövlat çt ’iişina müstaqil müqavimət göstarm
Azarbaycan Respublikasinin
har b v'atandaşmın hüququdur.

A
siyas

M :-' !da 55. Dövlətin idarə olunmasmda işt к etmək hüququ
’ zarbaycan Respublikasi vətəndaşla m dövlatin idarə olunmasında
iştira
т а к hiiququ vardir. Bu hiiqu
qu o r
bilavasita va ya nümayəndələri
vasit
hayata keçira bilarlar.
II zarbaycan Respublikasinin vatandc: i dövlat orqanlannda qulluq
etmə
kanına malikdirlar. Dövlat orqanlc m vazifali şaxslari Azarbaycan
Resp likasmin vatandaşları sırasından : -in edilirbr. Əcnabilar va vatandaşlığ; olmayan şaxsbr dövlat qulluğuna qanunla müayyanlaşdirilmiş qaydada qabul edib bilarlar.

seçilmak, habela referendumda iştirak
etmak hiiququ vardir.
II. Mahkamanin qaran ib faaliyyat
qabiliyyatsizliyi tasdiq olunmuş şaxslarin seçkilarda, habeb referendumda iştirak etmak hiiququ yoxdur.
III. Harbi qulluqçuların, hakimlərin, dövlat mamuiiarmin, din xadimlarinin, mahkamanin qanuni qüvvaya minmiş hökmü ila azadliqdan mahrum edilmiş şaxslarin, bu Konstitusiyada va qanunda nazarda tutulan digar şaxslarin
seçkilarda iştirak etmak hiiququ qanun
la məhdudlaşdırıla bibr.

Madda 57. Müraciət etmək hiiququ
I. Azarbaycan Respublikasi vatandaşlarının dövlat orqanlarına şaxsan
müraciat etmak, habeb fardi va kollek
tiv yazılı müraciatlar göndarmak hiiqu
qu vardir. Har bir müraciətə qanunla
müayyan edilmiş qaydada va müddətlarda yazili cavab verilmalidir.
II. Azarbaycan Respublikasi vatandaşlarınm dövlat orqanlarinin va onla
rm vazifali şəxslərinin, siyasi partiyalann, hamkarlar ittifaqlarinm va digar ic
timai birliklarin, habeb ayn-ayn vatandaşların faaliyyatini va ya işini tanqid
etmak hiiququ vardir. Tanqida göra taqib qadağandır. Tahqir va böhtan tan
qid sayila bilmaz.

Madda 58. Birləşmək hiiququ
I. Har kasin başqaları ila birlaşmək
hiiququ vardir.
II. Har kas istanilan birlik, о ciimladan, siyasi partiya, hamkarlar ittifaqi va
digar ictimai birlik yaratmaq va ya
mövcud birliya daxil olmaq hüququna
malikdir. Biitiin birliklarin sarbast faaliyyatina taminat verilir.
III. Heç kas har hansi birliya daxil
olmağa va ya onun üzvlüyündə qalmağa
macbur edib bilmaz.
IV . Azarbaycan Respublikasinin
biitiin arazisinda va ya har hansi hissasinda qanuni dövlat hakimiyyatini zorla
devirmak maqsadi giidan birliklar qadağandır. Konstitusiyam va qanunlan
pozan birliklarin faaliyyatina yalniz
mahkama qaydasinda xitam verib bibr.

Madda 59. Azad sahibkarliq hiiququ

Har kas qanunla nazarda tutulmuş
qaydada öz imkanlanndan, qabiliyyatindan va amlakindan sarbast istifada
Madda 56. Seçki hiiququ
edarak takbaşına va ya başqaları ib birI.
Azarbaycan Respublikasi vatanlikda azad sahibkarliq faaliyyati va ya
daşlarının dövlat orqanlarına seçmək va
qanunla qadağan edilmamiş digar iqti

sadi faaliyyat növü ila maşğul ola bibr.

Madda 60. Hüquq və azadhqlarm
məhkəmə təminatı
I. Har kasin hiiquq va azadliqlarinin
mahkamada miidafiasina taminat veri
lir.
II. Har kas dövlat orqanlarinin, siy
asi partiyalann, hamkarlar ittifaqlanmn va digar ictimai birliklarin, vazifali
şəxslərin qarar va harakatlarindan (ya
xud harakatsizliyindan) mahkamaya şikayat eda bibr.
Madda 61. Hüquqi yardim almaq
hiiququ
I. Har kasin yiiksak keyfiyyatli
hüquqi yardim almaq hiiququ vardir.
II. Qanunla nazarda tutulmuş hal
larda hiiquqi yardim ödanişsiz, dövlat
hesabma göstərilir.
III. Har bir şəxsin salahiyyatli dövlat
orqanları tarafından tutulduğu, habsa
alındığı, cinayat töradilmasinda ittiham
olunduğu andan müdafıaçinin kömayindən istifada etmak hiiququ vardir.
Madda 62. M əhkəmə aidivvətinin
dəyişdirilməsinə yol verilməməsi
Har kasin onun işinə qanunla miiayyan edilmiş mahkamada baxilmasi
hiiququ vardir. Şaxsin razılığı olmadan
onun işina başqa mahkamada baxılmasina yol verilmir.
Madda 63. Təqsirsizlik prezumpsiyasi
I. Har kasin taqsirsizlik prezumpsi
yasi hiiququ vardir. Cinayatin töradilmasinda taqsirlandirilan har bir şaxs,
onun taqsiri qanunla nazarda tutulan
qaydada sübuta yetirilmayibsa va bu
barada mahkamanin qanuni qiivvaya
minmiş hökmü yoxdursa, taqsirsiz sayilir.
II. Şəxsin taqsirli olduğuna asasli
şübhalar varsa, onun taqsirli bilinmasina yol verilmir.
III. Cinayatin törədilməsində taqsirlandirilan şaxs özünün taqsirsizliyini
siibuta yetirmaya borclu deyildir.
IV . Ədabt miihakimasi hayata keçirilarkan qanunu pozmaqla alda edilmiş
sübutlardan istfifada oluna bilmaz.
V. Mahkamanin hökmü olmasa
kimsa cinayatda taqsirli sayila bilmaz.

Madda 64. Bir cinayətə görə təkrarən
məhkum etməyə yol verilməməsi
Heç kas bir cinayatə göra takraran
mahkum edila bilmaz.

Madda 65. Məhkoməyo təkrar müraciot lıüqııqu
Mohkəmonin məhkum etdiyi hor bir
şoxsin öz barəsində çıxarılmış hökmo
qanunla nozordo tutulan qaydada yuxarı mohkomədə yenidon baxılması, habelo özünün əfv edilmosi və cəzasımn yüngülləşdirilməsi haqqinda müraciət et
mok hüququ vardır.
Maddə 66. Qolıunıların oleyhino ifado verməyə mocbur etmoyo yol verilmoməsi
Heç kos öziino, arvadına (orino), övladlarına, valideynlorino, qardaşına,
bacısına qarşı ifadə vermoyo mocbur
edilo bilnıoz. Əleyhino ifado verilmosi
mocbuı i olmayan qohumların tam siyalıısı qanunla müoyyon edilir.

an şoxslorin hüquq vo azadlıqları yalmz
beynolxalq hüquq normalarina vo Azor
baycan Respublikasinin qanunlarina
uyğun olaraq mohdudlaşdırıla bilor.

Madd,) 70. Siyasi sığınacaq lıüququ
I. Hamılıqla qobul edilmiş beynol
xalq hüquq normalarina uyğun olaraq
Azorbaycan Respublikasi ocnobiloro vo
votondaşlığı olmayan şoxsloro siyasi siğınacaq verir.
II. Siyasi oqidosino göro, habelo
Azorbaycan Respublikasinda cinayot
sayılmayan omolo göro toqib edilon şoxslorin başqa dövloto verilmosino yol verilmir.
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Madd.) 72. Votəndaşların vozifolorinin osasi
I. Dövlot vo comiyyot qarşısında hor
bir şəxs onun hiiquq vo azadliqlanndan
bilavasito iroli golon vozifolər daşıyır.
II. Hor birşoxs Azorbaycan Respublikasının Konstitusiyasına vo qanunla
rina əmol etmoli, başqa şoxslərin hiiquq
vo azadlıqlarına hörmot bəslomoli, qa
nunla müoyyon edilmiş digor vəzifolori
yerino yetirməlidir.
III. Qanunu bilmomok mosuliyyot don azad etmir.

Madd,) 71. İnsan vo votəndaş liiiquqlarimn vo azadliqlarinin təminatı
Madd,) 73. Vergilor və başqa dövlot
I. Konstitusiyada tosbit edilmiş in
ödənişləri
Maddi) 67. Tııtıılan, həbso alınan vo san vo votondaş hüquqlarmı vo azadliqI. Qanunla müoyyon edilmiş vergil Iarini gözlomok vo qorumaq qanunve
cinayot törodilmosiııdə ittiham edilonlori vo başqa dövlot ödonişlorini ta ı
rin hüquqları
ricilik, icra vo mohkomo hakimiyyoti orhocmdə vo vaxtında ödomok hor kos ı
Solahiyyotli dövlot orqanlarının tut- qanlannin borcudur.
borcudur.
II. insan vo votondaş hüquqlarınm
II. Heç kos qanunla nozordo tutulmı >
duğu, lıobso aldığı, cinayot törodilməvo azadliqlarinin hoyata keçirilmosini
siııdo ittiham etdiyi hor bir şoxso dorhal
osaslar olmadan vo qanunda göstorilm >
heç kos mohdudlaşdıra bilmoz.
onun hüquqları bildirilir vo tutulmasıhocmdon olavo vergibr vo başqa dövk ı
III. Yalmz müharibə, horbi voziyyot
nın, hobso alınmasınm vo cinayot mosuödonişlori ödomoyo mocbur edilo bilmo
vo fövqolado voziyyot, habelo soforborlik
liyyotino colb edilmosinin soboblori izah
elan edilorkon insan vo votondaş hiiquqedilir.
Maddd 74. Votəno sədaqət
larmin vo azadliqlarinin hoyata keçirilI. Votono sodaqot müqəddosdir.
Madd.) 6H. Zərorin ödoııilmosini tələb mosi Azorbaycan Respublikasinin bey
II. Vozifoyo seçilmo vo ya toyinat y< nolxalq öhdoliklorini nozoro almaq şorti
etmok lıtiququ
lu ib qanunvericilik, icra vo ya mohk ilo qismon vo miivoqqoti mohdudlaşdırıI. Cinayot, habelə hakimiyyotdon
mo hakimiyyoti orqanlarmda işloyon
şoxslor öz vozifolorini dürüst vo lay la bilor. Hoyata keçirilmosi mohdudlaşsui-istifado noticəsindo zoror çokmiş
dırılmış hüquq vo azadliqlar haqqinda
qinco yerino yetirmomoyo göro mosu
şoxsin hiiquqları qanunla qorunur. Zo
ohaliyo qabaqcadan molumat verilir.
ror çokmiş şoxsin odalot mühakimosinin
liyyot daşıyırlar vo qanunla müoyyəı
hoyata keçirilmosində iştirak etmok vo
edilmiş hallarda and içirlor.
IV. Heç bir halda heç kos din, vicona vurulmuş zororin ödonilmosini tolob dan, fikir vo oqidosini açıqlamağa moc
III. Vozifoyo seçilmo vo ya toyinat
etmok lıüququ vardır.
bur edilo bilmoz vo bunlara göro toqsiryolu ib qanunvericilik, icra vo ya mol komo hakimiyyoti orqanlarmda işloyo ,
II. Hor kosin dövlot orqanlarının,
londirilo bilmoz.
V. Bu Konstitusiyanın heç bir müdAzorbaycan Respublikasi Konstitus yaxud onların vozifoli şoxslorinin qanuyasına'sadiq qalacağına and içmiş şo doasi insan vo vətondaş hüquqlarının vo
na zidd horokətlori vo ya horokotsizliyi
noticosindo vurulmuş zororin dövlot to- azadliqlarinin loğvinə yönoldilmiş müddövloto qarşı cinayotdo, о cümlədəı .
doa kimi tofsir edilo bilmoz.
dövloto qarşı qiyamda vo ya dövlot çex •
rofındon ödənilməsi hüququ vardır.
rilişindo ittiham edilibso vo bu ittiha ı
VI. Azorbaycan Respublikasi oraziMaddə 69. Əcnəbilorin vo votondaş- sindo insan vo votondaş hüquqları vo osasında mohkum olunubsa, homin v zifodon getmiş sayılır vo bir dalıa bu v
azadlıqları birbaşa qiivvododir.
lığı olmayan şoxslorin hüquqları
zifoni tuta bilmoz.
VII. insan vo votondaş hiiquqlarimn
I. Əcnobilor vo votondaşlığı olmayan
vo azadliqlarinin pozulmasi ilo olaqodar
şoxslor Azorbaycan Respublikasında
Maddd 75. Dövlot romzlorino hörm t
miibahisobri mohkomolor holl edir.
olarkon, qanunla vo ya Azorbaycan
Hor bir votondaş Azorbaycan Re VIII. Heç kos törodildiyi zaman
Respublikasinin tərofdar çıxdığı beynol
xalq müqavilo ilo başqa hal nozordo tu- hüquq pozuntusu sayilmayan omolo gö- publikasının dövlot romzlorino - bayrağına, gerbino vo himninə hörmot etmolidir.
ro mosuliyyot daşımır. Hiiquq pozuntu
tulmayıbsa, Azorbaycan Respublikasısu törədildikdon sonra yeni qanunla bu
nın vətəndaşları ilo borabor bütün
M add? 76. Votəni müdafıo
cür horokotloro göro mosuliyyot aradan
hüquqlardan istifado edo bilor vo bütün
vəzifoləri yerino yetirmolidirlor.
I.
Votoni müdafio hor bir vətondaşın
qaldırılmışsa vo ya yüngülloşdirilmişso,
II. Azorbaycan Respublikasi orazi- yeni qanun tolbiq edilir.
borcudur. Qanunla müoyyon edilmiş
sindo daimi yaşayan vo ya miivoqqoti
qaydada votondaşlar horbi xidmot kcqalan ocnobilorin vo vətəndaşlığı olmay
çirlor.

II.
Votondaşlarm oqidosi lıoqiqi hor Maddi) 84. Azorbaycan Respublikasi
Milli Moclisi çağırışının solahiyyot
bi xidmot keçmoyo ziddirso, qanunla
müddoti
müoyyon edilmiş hallarda hoqiqi horbi
I. Azorbaycan Respublikasi M illi
xidmotin alternativ horbi xidmotlo ovoz
Moclisinin hor çağırışınm solahiyyot
olunmasına yol verilir.
miiddoti 5 ildir.
Maddd 77. Tarix vo modoniyyot abiII. Azorbaycan Respublikasi M illi
Moclisinin hor çağırışının seçkilori hor
dolorinin qorunması
beş ildon bir noyabr ayinin birinci bazar
Tarix vo modoniyyot abidolorini qo
giinii keçirilir.
rumaq hor bir şoxsin borcudur.
III. Azorbaycan Respublikasi M illi
Madd,) 78. Ətraf mühitin qortınması
Moclisinin deputatlarmin solahiyyot
miiddoti Azorbaycan Respublikasi Milli
Ə traf mühitin qorunması hor bir
şoxsin borcudur.
Moclisinin çağırışınm solahiyyot miiddo
ti ib məhdudlaşır.
IV. Azorbaycan Respublikasi M illi
(add? 79. Qanuna zidd vozifolorin icMoclisinin deputatlığından çıxanların
rasıı a yol verilmoməsi
1 . kos Azorbaycan Respublikasıyerino yeni seçkilor keçirilorso, yeni seçilon deputatın solahiyyot miiddoti depunıı
mstitusiyasına vo ya qanunlarina
tatlıqdan çıxanın qalan solahiyyot miid
zid
ozifolərin icrasına mocbur edib
doti ib mohdudlaşır.
bilır z.

dd.) 80. Mosuliyyot
ıstitusiyanm vo qanunların pozul)
.o cümlodon, Konstitusiyada vo
qaıv ırda nozordo tutulan hüquqlarda
-istifado vo ya vozifələrin yerino
yet
ləmosi qanunla miioyyon edibn
mos vyoto sobob olur.
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dd,) 81. Qanunvericilik hakimiyhoyata keçirilnıosi
rbaycan Respublikasinda qacilik hakimiyyotini Azorbaycan
iikasmin M illi Moclisi hoyata

’də 82. Azorbaycan Respublikasi
Mil oelisinin say torkibi
/' baycan Respublikasinin M illi
Mot.
125 deputatdan ibarotdir.
A Ida 83. Azorbaycan Respublikasi
Milt: vloclisi deputatlarmin seçkibriııin
osaslan
Azorbaycan Respublikasi M illi Moclisinin deputatları majoritar seçki siste
mi, iimumi, borabor vo birbaşa seçki
hiiququ osasında sorbost, şoxsi vo gizli
sosvermo yolu ilo seçilirlor.

Madd,) 85. Azorbaycan Respublikasi
Milli Moclisinin deputatlığına namizodloro aid toloblor
I. Azorbaycan Respublikasinin yaşı
25-don aşağı olmayan hor bir votondaşı
qanunla miioyyon edilmiş qaydada
Azorbaycan Respublikasi M illi Moclisi
nin deputatı seçilo bibr.
II. İkili votondaşlığı olan, başqa dövlotlor qarşısında öhdoliyi olan, icra vo ya
mohkomo hakimiyyoti sistemlorindo
qulluq edon, elmi, pedaqoji vo yaradiciliq foaliyyoti istisna olmaqla, başqa ödonişli foaliyyotlo məşğul olan şoxslor, din
xadimlori, foaliyyot qabiliyyotsizliyi
mohkomo torofindon tosdiq edibn, ağır
cinayotloro göro mohkum olunmuş şoxslor, mohkomonin qanuni qiivvoyo minmiş hökmü ilə azadliqdan mohrumetmo
yeıiorindo coza çokon şoxslor Azorbay
can Respublikasinin M illi Moclisino deputat seçilo bilmozlor.
Madd,) 86. Azorbaycan Respublikasi
Milli Moclisi deputatlarmin seçkilorinin
noticolorinin yoxlamlmasi vo tosdiqi
Seçkilorin noticolorinin diizgiinliiyiinü qanunla miioyyon olunmuş qaydada
Azorbaycan Respublikasinin Konstitu
siya Mohkomosi yoxlayir vo tosdiq edir.

II. Azorbaycan Respublikasi Milli
Moclisi deputatlığından çıxanlann yeri
no seçkilor Azorbaycan Respublikasi
M illi Moclisinin solahiyyot müddətinin
bitmosino 120 giindon az müddət qalarsa, keçirilmir.
III. Azorbaycan Respublikasinin
M illi Moclisi 83 deputatimn solahiyyotbri tosdiq olunduqda solahiyyotliclir.

Madda 88. Azorbaycan Respublikasi
Milli Moclisinin sessiyalari
I. Azorbaycan Respublikasinin M illi
Moclisi hor il iki növboti yaz vo payiz
sessiyalarına yığılır.
Azorbaycan Respublikasi M illi Moc
lisinin 83 deputatimn solahiyyotlori tos
diq edildikdon sonra Azorbaycan Res
publikasi M illi Moclisinin ilk iclasi ho
min giindon başlayaraq bir hoftodon gee
olmayaraq çağınlır.
Azorbaycan Respublikasinin M illi
Moclisino seçkilordon sonra martin 10dok onun 83 deputatimn solahiyyotlori
tosdiq edilmozso, Azorbaycan Respubli
kasi Milli Moclisinin ilk iclasinm keçirilmo vaxtim Azorbaycan Respublikasinin
Konstitusiya Mohkomosi miioyyon edir.*
II. Azorbaycan Respublikasi M illi
Moclisinin ııövbodonkonar sessiyalarını
Azorbaycan Respublikasi M illi Moclisi
nin sodri Azorbaycan Respublikasi Pre
zidentinin vo ya Azorbaycan Respubli
kasi M illi Moclisinin 42 deputatimn tolobi osasında çağırır.
III. Azorbaycan Respublikasi M illi
Moclisinin növbodonkonar sessiyasının
giindoliyini müvafıq olaraq onun çağırılmasını tolob edonlor müəyyənloşdirir. Bu
gündolikdoki mosololoro baxildiqdan
sonra növbodonkonar sessiyanın işi bitir.
Maddэ 89. Azorbaycan Respublikasi
Milli Moclisi deputatlığmdan mohrumet
mo vo Azorbaycan Respublikasi Milli
Moclisinin deputatlarmin solahiyvotlorinin itirilmosi
I.
Azorbaycan Respublikasi M illi
Moclisinin depııtatı aşağıdakı hallarda
mandatindan mohrum edilir:
1) seçkilor zamam soslorin diizgiin
hesablanmadığı aşkar olunduqda;
2) Azorbaycan Respublikasi voton-

Madd,) 87. Azorbaycan Respublikasi
Milli Moclisi deputatlarmin solahiyyoti*
24 avqust 2002 il tarixdə keçirilmiş ümıımnin bitmosi
xalq sssvermosi (referendum) ilo 88-ci maddonin
I.
Azorbaycan Respublikasi M illi] hissəsinin birinci abzasinda “iki növbəti sessiyaya” sözləri “iki növbəti yaz vo payiz sessiyalaMoclisi deputatlarmin solahiyyotlori
rına” sözlori ilo, altinci abzasinda “fevralin 1-dok"
Azorbaycan Respublikasi M illi Moclisi
sözlori “martin 10-dok" sözlori ilo ovəz edilmiş,
nin yeni çağırışınm ilk iclas giinii bitir.
ikinci, üçüncti vo dördüncü abzaslar çıxarılmışdır.

daşlığından çıxdıqda vo ya başqa dövlətin vətəndaşlığmı qobul etdikdə;
3) cinayət törətdikdə vo mohkomənin
qanuni qüvvəyə minmiş hökmü olduqda;
4) dövlət orqanlarında vozifo tutduqda, din xadimi olduqda, sahibkarlıq,
kommersiya vo başqa ödonişli foaliyyot1э moşğul olduqda (elmi, pedaqoji və yaradıcılıq foaliyyoti istisna olmaqla);
5) özü imtina etdikdə;
6) çıxarılmışdır.*
Azərbaycan Respublikasi M illi Moclisinin deputatlığından mohrumetmə
haqqinda qərar qanunla müoyyon edilmiş qaydada qobul edilir.
II.
Azorbaycan Respublikasi Milli
Məclisinin deputatları öz solahiyyətlərini daimi icra edo bilmədikdə və qanunda nozordo tutulmuş digər hallarda onların səlahiyyətləri itirilir. Müvafıq qorarın qəbul edilmə qaydası qanunla
miioyyon edilir.

Moclisinin deputatları Azorbaycan Res
publikasi M illi Məclisindəki foaliyyotinə, səsverməyə vo söybdiyi fıkrə göro
məsuliyətə colb oluna bilmozlor. Razılığı olmadan onlardan bu hallarla ola
qodar izahat, ifado təbb edib bilmoz.

8) fövqəladə voziyyot rejimi; horbi
voziyyot rejimi;
9) dövbt təltifləri;
10) fıziki və hüquqi şəxslərin statusu;
11) mülki hüquq obyektləri;
12) əqdlər, mülki müqaviblər, nümayəndəlik vo vorosolik;
13) mülkiyyot hüququ. о cümlədən,
M a d d d 92. Azərbaycan Respublikasi
Milli Məclisinin işinin toşkili
dövbt, xüsusi və bəbdiyyə mülkiyyətinin
hüquqi rejimi, əqli mülkiyyət hüququ;
Azərbaycan Respublikasi M illi
Moclisi öz iş qaydasını müoyyən edir vo digər əşya hiiquqlan; öhdəlik hüququ;
14) aib münasibətləri, о cümbdən,
M illi Moclisin müvafıq orqanlarım yahimayəçilik və qəyyumluq;
radır, о cümbdon öz sodrini və onun
15) maliyyo foaliyyətinin osasları,
müavinbrini seçir, daimi və başqa kovergibr, rüsumlar və ödənişlər;
missiyalar toşkil edir, Hesablama palatası yaradır.
16) этэк münasibətbri və sosial təminat;
17) cinayətbrin və başqa hiiquq : oM a d d d 93. Azərbaycan Respublikasi
Milli Məclisinin aktları
zuntularının тйэууэп edilməsi, onla m
törədilməsinə görə məsuliyyətiıı t; in
I. Azorbaycan Respublikasi M illi
edilməsi;
Məclisi öz solahiyyətlərinə aid məsələbr
18) müdafiə və hərbi qulluq;
üzrə Konstitusiya qanunları, qanunlar
19) dövbt qulluğu;
və qərarlar qobul edir.
20) təhlükəsizliyin əsasları;
II. Azərbaycan Respublikasimn M il
Maddd 90. Azərbaycan Respublikasi li Moclisindo Konstitusiya qanunları,
21) ərazi quruluşu; dövbt sərhəd * >
qanunlar vo qorarlar bu Konstitusiya ib
Milli Məclisinin deputatlarının toxunuljimi;
nəzərdə tutulmuş qaydada qobul edilir.
22) beynəlxalq müqavibbrin təsc qi
mazlığı
və bğvi;
III. Azorbaycan Respublikasi M illi
I. Səlahiyyət müddoti orzindo Azor23) rabitə və nəqliyyat işi;
baycan Respublikasi Milli Moclisi de- Məclisinin deputatları sosvermo hüququnu şoxson hoyata keçirirbr.
putatının şoxsiyyoti toxunulmazdır.
24) statistika, metrologiya və st. ıIV. Qanunlarda vo Azorbaycan Res
Azorbaycan Respublikasi M illi Məclisidartlar;
25) gömrük işi;
publikasi M illi Məclisinin qorarlarında
nin deputatı solahiyyot mtiddəti ərzində
icra hakimiyyəti və mohkomo orqanlarıcinayət başında yaxalanma hallarmdan
26) ticarət işi və birja fəaliyyəti;
na konkret tapşırıqlar nozordo tutula
başqa, cinayot mosuliyyətino colb edilə
27) bank işi, mühasibat, sığorta.
bilmoz.
II. Bu maddənin 2, 3, 4-cü bəndbr ıbilməz, tutula bilmoz, onun barəsində
mohkomo qaydasında inzibati tonbeh
də göstəribn məsəbbrə dair qanunlar 3
M a d d d 94. Azərbaycan Respublikasi
səs çoxluğu ib, qalan məsəbbrə dair >
. atədbirləri tətbiq edib bilməz, axtarışa
Milli Məclisinin müəyyən etdiyi ümumi
məruz qala bilmoz, şoxsi müayino edilə
nunlar isə 63 səs çoxluğu ib qəbul edi: .
qaydalar
bilməz. Azərbaycan Respublikasi Milli
III. Bu maddənin birinci hissəsi ıə
I.
Azərbaycan Respublikasi M illi Konstitusiya qanunu ib əlavələr eci э
Məclisinin deputatı cinayot başında yaMoclisi aşağıdakı mosololoro dair ümubibr.
xalanarsa tutula bilor. Beb olduqda
mi qaydalar müəyyən edir:
Azərbaycan Respublikasi M illi Moclisinin deputatını tutan orqan bu barodo
1) bu Konstitusiyada təsbit edilmiş
Maddd 95. Azərbaycan Respubl
ı
insan vo vətəndaş hüquqlarından vo Milli Məclisinin həll etdiyi məsələlər
dərhal Azərbaycan Respublikasimn
azadlıqlarından istifado, bu hüquqların
Baş prokuroruna xəbər verməlidir.
I.
Azərbaycan Respublikasi W: i
vo azadliqlarm dövbt təminatı;
II. Azərbaycan Respublikasi Milli
Məclisinin səlahiyyətinə aşağıdakı
Məclisinin deputatımn toxunulmazlığı2) Azorbaycan Respublikasi Prezisəblərin həlli aiddir:
denlinin seçkibri;
na yalnız Azorbaycan Respublikasi Baş
1) Azərbaycan Respublikasi > li
3) Azorbaycan Respublikasimn M il
Məclisinin işinin təşkili;
prokurorunun təqdimatına osason
Azorbaycan Respublikasi Milli Məclisili Məclisinə seçkibr vo Azərbaycan
2) Azərbaycan Respublikasi Pre nin qorarı ib xitam verib bibr.
Respublikasi M illi Moclisinin deputatdentinin təqdimatı ib Azərbaycan R publikası diplomatik ntimayəndəlikl larının statusu;
4) referendum;
nin təsis edilməsi;
Maddd 91. Azərbaycan Respublikasi
3) inzibati ərazi bölgüsü;
Milli Məclisi deputatınm mosuliyyotə
5) məhkəmə quruluşu vo hakimbrin
call) olunmasına qoyulan qadağanlar
statusu; prokurorluq; vəkillik və nota
4) dövbtbrarası müqavibbrin təsdiq və bğv edilməsi;
Azorbaycan Respublikasi M illi
riat;
5) Azərbaycan Respublikasi Prezi6) mohkomo icraatı, mohkomo qodentinin təqdimatına əsasən Azorbay
rarlarmın icrası;
*
24 avqust 2002 il tarixdə keyirilmiş ümurn7) bələdiyyobrə seçkilor və bolodiy- can Respublikasi dövbt büdcəsinin təsxalq səsverməsi (referendum) ilə 89-cu maddənin I
hissəsindon 6-cı bənd çıxarılmışdır.
yəbrin statusu;
diq edilməsi və onun icrasına nəzarət;

6) Azərbaycan Respublikasi PreziIII. Bu Konstitusiyada Azorbaycan
dentinin təqdimatı ilə Azərbaycan ResRespublikasimn M illi Moclisinin solahiyyotlorino aid edibn digor mosololoro
publikasınm İnsan hüquqları üzrə
dair do qorarlar qobul edilir.
müvəkkilinin seçilməsi;
IV. Bu maddonin birinci hissosino
7) Azərbaycan Respublikasi PreziKonstitusiya qanunu ilo olavolor edib
dentinin ısqdimatına əsasən Azorbay
can Respublikasimn hərbi doktrinasıbibr.
mn təsdiqi;
Maddə 96. Qanunvericilik toşobbüsü
8) bu Konstitusiyada nəzərdə tutulhiiququ
muş hallarda Azorbaycan Respublikasi
I. Azorbaycan Respublikasimn M il
Prezidentinin fərmanlarmm təsdiqi;
li Moclisindo qanunvericilik toşobbüsü
9) Azorbaycan Respublikasi Prezi
hiiququ (qanun layiholorini vo başqa
dentinin təqdimatına osason Azorbay
mosoblori Azorbaycan Respublikasi
can Respublikasimn Baş nazirinin voziM illi Moclisinin miizakirosino toqdim
foyo toyin edilmosino raziliq verilmosi;
etmok hiiququ) Azorbaycan Respubli
10) Azorbaycan Respublikasi Prezikasi M illi Moclisinin deputatlanna,
demmin toqdimatma osason Azorbay
Azorbaycan Respublikasimn Prezidencan ^publikası Konstitusiya Mohkotino, Azorbaycan Respublikasimn Ali
mos Azorbaycan Respublikasi Ali
Mohkomosino, Azorbaycan Respubli
Mai '^əsi vo Azorbaycan Respublikakasi Prokurorluğuna vo Naxçivan
si a lyasiya mohkomolori hakimbriMuxtar Respublikasimn A li Moclisino
nin
m edilmosi;
monsubdur.
^orbaycan Respublikasi PreziII. Azorbaycan Respublikasi Prezi
dei
toqdimatma osason Azorbay
dentinin, Azorbaycan Respublikasi Ali
can
publikası Baş prokurorunun
Mohkomosinin, Azorbaycan Respubli
vo^
,oyin vo vozifodon azad edilmo
kasi Prokurorluğunun vo Naxçivan
sino
hq verilmosi;
Muxtar Respublikasi A li Moclisinin qa
zorbaycan Respublikasi Konstiti
Mohkomosinin toqdimatma
nunvericilik toşobbüsü qaydasinda Azor
baycan Respublikasi M illi Moclisinin
osa
' zorbaycan Respublikasi Prezimiizakirosino verdiyi qanun vo ya qorar
den
impiçment qaydasinda vozifo
layiholori müzakiroyo toqdim olunmuş
don arlaşdırılması;
şokildo çıxarılır vo soso qoyulur.
1 Xzorbaycan Respublikasi Prezideni n toqdimatma osason hakimlorin
III. Beb qanun vo ya qorar layiholorindo doyişikliklor qanunvericilik toşobvozi ion konarlaşdırılması;
Azorbaycan Respublikasimn
büsü hiiququndan istifado edon orqamn
razılığı ib edib bibr.
Na/ :-r Kabinetino etimad mosolosinin
IV. Qanunvericilik toşobbüsü qaydaholl edilmosi;
] Azorbaycan Respublikasi Prezisinda Azorbaycan Respublikasi Prezi
deıı
toqdimatma osason Azorbay
dentinin, Azorbaycan Respublikasi Ali
Mohkomosinin, Azorbaycan Respubli
can espublikasi M illi Bankı idaro
He;. lizvlorinin vozifoyo toyin vo vozikasi Prokurorluğunun vo ya Naxçivan
Muxtar Respublikasi A li Moclisinin
fod. izad edilmosi;
Vzorbaycan Respublikasi PreziAzorbaycan Respublikasi M illi Moclisi
no toqdim etdiyi qanun vo ya qorar layider
toqdimatma osason Azorbay
can
.publikası Silahlı Qiivvolorinin
holori iki ay orzindo soso qoyulur.
toyi
:lo bağlı olmayan vozifolorin icV. Qanun vo ya qorar layihosini
rasi olb edilmosino raziliq verilmosi;
Azorbaycan Respublikasimn Preziden
\zorbaycan Respublikasi Preziti, Azorbaycan Respublikasimn A li
deıı^ . müraciətinə osason miiharibo
Mohkomosi, Azorbaycan Respublikasi
elan lilmosino vo siilh bağlanmasına
Prokurorluğu vo ya Naxçivan Muxtar
Respublikasimn Ali Moclisi tocili elan
razili verilmosi;
referendum toyin edilmosi;
edilso, bu miiddot 20 gün toşkil edir.
19) Amnistiya.
II.
Bu maddonin 1—5-ci bondlorindo
Maddi) 97. Qanunlarin imzalanmaq
göstorilon məsəlolərə dair 63 sos çoxluğu
üçün toqdim olunmasi miiddoti
ib qanunlar, qalan mosololoro dair iso
I. Qanunlar qobul edildiyi gündon
bu Konstitusiyada başqa qayda nozor
14 gün miiddotindo Azorbaycan Resdo tutulmayibsa, eyni qaydada qorarlar
publikasimn Prezidentino imzalanmaq
üçiin toqdim edilir.
qobul edilir.

II.
Tocili elan olunan qanun layihosi
Azorbaycan Respublikasimn Preziden
tino imzalanmaq iiçün qobul edildiyi
gündon 24 saat orzindo toqdim edilir.

Maddə 98. Azorbaycan Respublikasi
Milli Moclisinin aktlarının qüvvoyo minmosi
Qanunun vo Azorbaycan Respubli
kasi M illi Moclisinin qorarinin özündo
başqa qayda nozordo tutulmayibsa, qa
nun vo qorar dorc edildiyi gündon
qüvvoyo minir.

VI

fə s il

İCRA HAKİM İYYƏTİ

Maddd 99. icra hakimiyyotinin monsubiyyoti
Azorbaycan Respublikasinda icra
hakimiyyoti Azorbaycan Respublikasinin Prezidentino monsubdur.
Maddə 100. Azorbaycan Respublikasının Prezidentliyino namizodloro aid toloblor
Yaşı otuz beşdon aşağı olmayan,
Azorbaycan Respublikasimn orazisindo
10 ildon artiq daimi yaşayan. seçkilordo
iştirak etmok hiiququna malik olan, о
cümlodon, ağır cinayəto göro mohkum
olunmayan, başqa dövlətbr qarşısında
öhdoliyi olmayan, ali tohsilli, ikili votondaşlığı olmayan Azorbaycan Respublikasının votondaşı Azorbaycan Respublikasimn Prezidenti seçilo bibr.
Maddd 101. Azorbaycan Respublika
si Prezidenti seçkilorinin osaslan
I. Azorbaycan Respublikasimn Pre
zidenti ümumi, borabor vo birbaşa seçki
hüququ osasmda, sorbost, şoxsi vo gizli
sosvermo yolu ib 5 il müddətinə seçilir.
II. Azorbaycan Respublikasimn
Prezidenti sosvermodo iştirak edonlorin
yarısından çoxunun sos çoxluğu ilo seçilir.
III. Bu sos çoxluğu sosvermonin bi
rinci dövrosindo toplanmayıbsa, sosver
mo günündon sonra ikinci bazar giinii
sosvermonin ikinci dövrosi keçirilir.
İkinci dövrodo ancaq birinci dövrodo on
çox sos toplamış iki namizod, yaxud on
çox sos toplamış vo öz namizodliyini ge
ri götürmiiş namizodlordon sonra golon
iki namizod iştirak edir.
IV. Sosvermonin ikinci dövrosindo
sos çoxluğu toplayan namizod Azor-

baycan Respublikasinin Prezidenti seçilmiş sayılır.
V. Heç kas iki dafadan artıq takraran Azarbaycan Respublikasinin Prezi
denti seçilə bilmaz.
VI. Bu maddanin tətbiqi qaydası qa
nunla müəyyən edilir.

Madıla 102. Azarbaycan Respııblikası Prezidenti seçkilariııiıı yektınları
Azarbaycan Respublikasi Prezidenti
seçkilərinin yekunları haqqmda malumatı sasverma günündən sonra 14 giiıı
ərziııdə Azarbaycan Respublikasinin
Konstitusiya Mahkamasi rəsman elan
edir.
Madda 103. Azarbaycan Respublikasinin Prezidenti seçilmiş şaxsin andı
I. Azarbaycan Respublikasinin Pre
zidenti seçilmiş şaxs Azarbaycan Respublikasi Prezidenti seçkilarinin yekunlan haqqmda malumatin elan olunduğu
gündan başlayaraq 3 gün arzinda Kon
stitusiya Mahkamasi hakimlarinin iştiraki ila bela bir and içir: “ Azarbaycan
Respublikasi Prezidentinin salahiyyatlarini hayata keçirarkan Azarbaycan
Respublikasinin Konstitusiyasina amal
cdacayima, dövlatin müstaqilliyini va
arazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa
layaqatla xidmat edacayima and içiram” .
II. And içdiyi gündan Azarbaycan
Respublikasinin Prezidenti öz salahiyyatlarinin icrasına başlamış sayılır.
Madda 104. Azarbaycan Respublikasi Prezidentinin öz salahiyyatlarini
daimi icra eda biimaniasi
I. Azarbaycan Respublikasinin Pre
zidenti istefa verdikda, sahhatina göra
öz salahiyyatlarini icra etmak qabiliyyatini tamamila itirdikda, bu Konstitusiya
ila nazarda tutulmuş hallarda va qayda
da vazifasindan kanarlaşdırıldıqda vaxtindan avval vazifadan getmiş sayılır.
II. Azarbaycan Respublikasinin
Prezidenti istefa verdikda onun istefa
arizasi Azarbaycan Respublikasinin
Konstitusiya Mahkamasina taqdim olu
nur. Azarbaycan Respublikasinin Kon
stitusiya Mahkamasi istefa arizasini
Azarbaycan Respublikasi Prezidentinin
özünün verdiyina amin olduğu taqdirda
Azarbaycan Respublikasi Prezidentinin
istefasmin qabul olunmasi haqqmda qarar qabul edir. Hamin andan Azarbay
can Respublikasinin Prezidenti istefa
verdiyina göra vazifadan getmiş sayılır.

III.
Azarbaycan Respublikasi PreziPrezidenti ağır cinayat törətdikdə Azar
baycan Respublikasi Konstitusiya
dentinin sahhatina göra öz salahiyyatla
Mahkamasinin taşabbüsii ila Azarbay
rini icra etmak qabiliyyatini tamamila
can Respublikasi Ali Mahkamasinin 30
itirdiyi barada malumat verildikda
gün müddətində verilan rayi asasinda
Azarbaycan Respublikasinin M illi
Azarbaycan Respublikasinin M illi
Maclisi bu faktın aydınlaşdırılması üçün
Maclisi qarşısında irali siiriila bilar.
Azarbaycan Respublikasinin Konstitu
II. Azarbaycan Respublikasi Milli
siya Mahkamasina müraciət edir. Azar
Maclisinin deputatlarmm 95 sas çoxbaycan Respublikasinin Konstitusiya
Mahkamasi bu barada qaran hakimlarin
luğu ila qabul olunmuş qarar asasinda
6 sas çoxluğu ila qabul edir. Əgər Azar Azarbaycan Respublikasinin Prezidenti
vazifadan kənarlaşdırıla bilar. Bu qaran
baycan Respublikasinin Konstitusiya
Mahkamasi bu fakti tasdiq etməzsə. ma- Azarbaycan Respublikasi Konstitusiya
sala bununla bitmiş sayılır.
Mahkamasinin sadri imzalayir. Azar
baycan Respublikasinin Konstitusiya
Madda 105. Azarbaycan Rcspubli- Mahkamasi hamin qarann imzalanmakasının Prezidenti vazifadan getdikda
sina bir hafta arzinda tarafdar çıxmazsa,
qarar qiivvaya minmir.
onun salabiyyatlarinin icrasi
I.
Azarbaycan Respublikasinin Pre III. Azarbaycan Respublikasi Prezi
dentinin vazifadan kənarlaşdırılm; ч
zidenti vaxtindan avval vazifadan get
haqqinda qarar Azarbaycan Respubudikda iiç ay arzinda növbadankanar
Azarbaycan Respublikasinin Prezidenti
kasi Konstitusiya Mahkamasinin Az. baycan Respublikasinin M illi Maclis a
seçkiləri keçirilir. Bu halda Azarbaycan
Respublikasinin yeni Prezidenti seçila- miiraciat etdiyi gündan başlayaraq 2 у
arzinda qabul olunmahdir. Bu miidd nadak Azarbaycan Respublikasi Prezi
da göstarilan qarar qabul edilma a,
dentinin salahiyyatlarini Azarbaycan
Azarbaycan Respublikasinin Preziü Respublikasinin Baş naziri icra edir.
tina qarşı irali sürülmüş ittiham re d
IL Bu müddət arzinda Azarbaycan
edilmiş sayılır.
Respublikasi Prezidentinin salahiyyat
larini icra edan Azarbaycan RespubliMadda 108. Azarbaycan Respul kasının Baş naziri istefa verdikda, sah
kasi Prezidentinin taminati
hatina görə öz salahiyyatlarini icra et
Azarbaycan Respublikasinin Pre/imak qabiliyyatini tamamila itirdikda
denti va onun ailasi dövlat hesabma i.aAzarbaycan Respublikasi Prezidentinin
min edilir. Azarbaycan Respublik si
salahiyyatlarini Azarbaycan RespubliPrezidentinin va onun ailasinin tahlu >
kasi Milli Maclisinin sadri icra edir.
III.
Bu maddanin ikinci hissasindasizliyini xiisusi mühafiza xidmatlari amin edir.
göstarilan sabablara göra Azarbaycan
Respublikasi Prezidentinin salahiyyat
Madda 109. Azarbaycan Respu ilarini Azarbaycan Respublikasi Milli
Maclisi sadrinin icra etmasi mümkün ol- kasi Prezidentinin salahiyyatlari
madiqda Azarbaycan Respublikasinin
Azarbaycan Respublikasinin Pi ^ identi: ,
Milli Maclisi Azarbaycan Respublikasi
1) Azarbaycan Respublikasinin N IPrezidentinin salahiyyatlarinin başqa
li Maclisina seçkiləri tayin edir;
vazifali şaxs tarafindan icrasi haqqmda
qarar qabul edir.
2) Azarbaycan Respublikasinin d /lat biidcasini Azarbaycan Respublik -ı
Madda 106. Azarbaycan Respubli- Milli Maclisinin tasdiqina taqdim ed.
3) dövlət iqtisadi va sosial proqrai ikasi Prezidentinin toxunulniazligi
lanni tasdiq edir;
Azarbaycan Respublikasinin Prezi
4) Azarbaycan Respublikasi M li
denti toxunulmazliq hiiququna malik
Maclisinin razılığı ila Azarbaycan Resdir. Azarbaycan Respublikasi Preziden
publikasının Baş nazirini vazifaya ta>in
tinin şaraf va layaqati qanunla qorunur.
edir; Azarbaycan Respublikasinin Baş
Madda 107. Azarbaycan Respubli- nazirini vazifadan azad edir;
5) Azarbaycan Respublikasi Nazirkasi Prezidentinin vazifadan kənarhışdılar Kabinetinin iizvlarini vazifaya tayin
nlmasi
I.
Azarbaycan Respublikasi Prezi va vazifadan azad edir; zaruri hallarda
dentinin vazifadan kənarlaşdırılması ta- Azarbaycan Respublikasi Nazirlar Ka
şabbüsü Azarbaycan Respublikasinin
binetinin iclaslanna sadiiik edir;

6) Azarbaycan Respublikasi Nazir
lar Kabinetinin istefasi haqqinda qarar
qabul edir;
7) Azarbaycan Respublikasinin dövlat büdcəsində icra hakimiyyati üçün na
zarda tutulmuş xarclar çarçivasinda
markazi va yerli icra hakimiyyati orqanlari yaradir;
8) Azarbaycan Respublikasi Nazir
lar Kabinetinin va Naxçivan Muxtar
Respublikasi Nazirlar Kabinetinin qa
rar va sarancamlarmi, markazi va yerli
icra hakimiyyati orqanlarinin aktlarmi
lagv edir;
9) Azarbaycan Respublikasinin KonstiI usiya Mahkamasi, Azarbaycan Respu 'Пкамгип Ali Mahkamasi va Azarba an Respublikasinin apellyasiya
m, ikamalari hakimlarinin vazifaya tayi) edilmasi haqqmda Azarbaycan Respi iikasinm M illi Maclisina taqdimatlai verir; Azarbaycan Respublikasinin
di r mahkamalarinin hakimlarini vazifa
tayin edir; Azarbaycan Respublik; mn Baş prokurorunu Azarbaycan
R publikasi M illi Maclisinin razılığı ila
va ifaya tayin va vazifadan azad edir;
10) Azarbaycan Respublikasi M illi
8; a İdara Heyati iizvlarinin vazifaya
ta n va vazifadan azad edilmasi barada
A , ubaycan Respublikasinin M illi
M< lisina taqdimat verir;
11) Azarbaycan Respublikasinin
harbi doktrinasim Azarbaycan Respub
lik isi M illi Maclisinin tasdiqina verir;
12) Azarbaycan Respublikasi Silahli
0 valarinin ali komanda heyatini vazifay tayin va vazifadan azad edir;
3) Azarbaycan Respublikasi Prezidt inin İcra Aparatını taşkil edir va
or l rahbarini tayin edir;
4) Azarbaycan Respublikasinin İnsa iiquqlan üzra miivakkilinin seçilm
haqqinda Azarbaycan Respublik; Milli Maclisina taqdimat verir;
5) Azarbaycan Respublikasinin xari( Mkalarda va beynalxalq taşkilatlard; iiplomatik nümayandaliklarinin tasi dilmasi haqqinda Azarbaycan Respn ikasi M illi Maclisina taqdimat verii Azarbaycan Respublikasinin xarici
oil larda va beynalxalq təşkilatlarda
dipiomatik nümayandalarini tayin edir
va geri çağırır;
16) xarici dövlətlərin dipiomatik
niimayandalarinin etimadnama va övdatnamalarini qabul edir;
17) dövlətlərarası va hökumatlararasi beynalxalq ınüqavilalar bağlayır, dövlətlərarası beynalxalq müqavilalari tas

diq va lağv olunınaq üçün Azarbaycan
Respublikasinin M illi Maclisina taqdim
edir; tasdiqnamalari imzalayir;
18) referendum tayin edir;
19) qanunlan imzalayir va dare edir;
20) vətəndaşlıq masalalarini hall
edir;
21) siyasi sığınacaq verilmasi masa
lalarini hall edir;
22) afv edir;
23) dövlat taltifləri ila taltif edir;
24) ali harbi va ali xiisusi rütbələr
verir;
25) iimumi va qisman safarbarlik
elan edir, habela safarbarlik üzra çağırılanlan tarxis edir;
26) Azarbaycan Respublikasi vatandaşlarının müddatli harbi xidmata çağırılması va müddatli harbi xidmatda olan
harbi qulluqçulann ehtiyata buraxilmasi barada qararlar qabul edir;
27) Azarbaycan Respublikasinin
Tahlükasizlik Şurasını yaradir;
28) Azarbaycan Respublikasi Silahli
Qüvvalarinin tayinati ila bağlı olmayan
vazifalarin icrasina calb edilmasina raziliq verilmasi barada Azarbaycan Respublikasimn M illi Maclisina taqdimat
verir;
29) fövqəladə va harbi vaziyyat elan
edir;
30) Azarbaycan Respublikasi M illi
Maclisinin razılığı ila miihariba elan
edir va siilh bağlayır;
31) Azarbaycan Respublikasinin
dövlət büdcasinda bu maqsadlar üçün
nazarda tutulmuş xarclar çərçivəsində
xiisusi miihafiza xidmatlari yaradir;
32) bu Konstitusiya ila Azarbaycan
Respublikasi M illi Maclisinin va mahkama orqanlarinin salahiyyatlarina aid
edilmayan digar masalalari icra qaydasinda hall edir.

Madda 110.

luğu ila qabul edilan qanunlan isa 83 sas
çoxluğu ila yenidan qabul edarsa, bela
qanunlar takrar sasvermadan sonra
qiivvaya minir.

Madda 111. Harbi vaziyyat elan edil
masi
Azarbaycan Respublikasinin Prezi
denti Azarbaycan Respublikasi arazisi
nin miiayyan hissasi faktik işğal olunduqda, xarici dövlat va ya dövlatlər
Azarbaycan Respublikasina miihariba
elan etdikda, Azarbaycan Respublikasina qarşı real silahli hiicum tahliikasi yarandiqda, Azarbaycan Respublikasinin
arazisi blokadaya almdiqda, habela blokada üçün real tahliika olduqda Azar
baycan Respublikasinin biitiin arazisin
da va ya ayn-ayn yerlarinda harbi va
ziyyat elan edir va bu barada qabul et
diyi farmam 24 saat müddatində Azar
baycan Respublikasi M illi Maclisinin
tasdiqina verir.
Madda 112. Fövqalada vaziyyat tatbiq edilmasi
Azarbaycan Respublikasinin Prezi
denti tabii falakatlar, epidemiyalar, epizootiyalar, böyiik ekoloji va başqa qazalar baş verdikda, habela Azarbaycan
Respublikasinin arazi bütövlüyünün pozulmasına, dövlata qarşı qiyama va ya
dövlət çevrilişina yönaldilan harakatlar
edildikda, zorakılıqla müşayiat olunan
kiitlavi iğtişaşlar yarandıqda, vatandaşlarin hayati va tahliikasizliyi, yaxud
dövlat təsisatlannm normal faaliyyati
üçün qorxu töradan digar miinaqişalar
meydana galdikda Azarbaycan Respublikasmin ayn-ayn yerlarinda fövqalada
vaziyyat tatbiq edir va bu barada qabul
etdiyi farmam 24 saat müddatinda
Azarbaycan Respublikasi M illi Maclisi
nin tasdiqina verir.

Q an u n larin im zalanm asi

I. Azarbaycan Respublikasinin Pre
zidenti qanunlan ona taqdim olunmuş
giindan başlayaraq 56 gün arzinda imzalayir. Qanun Azarbaycan Respublikasi Prezidentinin etirazını doğurursa,
о, qanunu imzalamayıb öz etirazlan ila
birlikda göstarilan miiddat arzinda
AzarbaycanRespublikasinin M illi
Maclisina qaytara bilar.
II. Konstitusiya qanunlan Azar
baycan Respublikasinin Prezidenti tarafindan imzalanmazsa, qiivvaya minmir.
AzarbaycanRespublikasinin M illi
Maclisi 83 sas çoxluğu ila qabul edilan
qanunlan 95 sas çoxluğu ila, 63 sas çox-

Madda 113. Azarbaycan Respublikasi Prezidentinin aktlari
I. Ümumi qaydalar miiayyan etdikda
Azarbaycan Respublikasinin Prezidenti
farmanlar, başqa məsələlər barasinda
isa sərəncamlar qabul edir.
II. Azarbaycan Respublikasi Prezi
dentinin farman va sarancamlannda
başqa qayda nazarda tutulmayibsa, on
lar dare edildiyi giindan qiivvaya minir.
Madda 114. Azarbaycan Respublikasi Nazirlar Kabinetinin statusu
I.
Azarbaycan Respublikasinin Pre
zidenti icra salahiyyatlarinin hayata ke-

çirilməsinin toşkili moqsodilə Azorbaycan Respublikasinin Nazirbr Kabinetini yaradır.
II. Azorbaycan Respublikasinin Na
zirbr Kabineti Azərbaycan Respublika
si Prezidentinin yuxari icra orqamdir.
III. Azərbaycan Respublikasinin
Nazirbr Kabineti Azorbaycan Respub
likasinin Prezidentinə tabedir va onun
qarşısında cavabdehdir.
IV. Azorbaycan Respublikasi Nazir
br Kabinetinin iş qaydasım Azorbaycan Respublikasinin Prezidenti müəyyonləşdirir.

Maddd 115. Azərbaycan Respubli
kasi Nazirlər Kabinetinin tərkibi
Azərbaycan Respublikasi Nazirbr
Kabinetinin torkibino Azərbaycan Respublikasının Baş naziri, onun miiavinlori. nazirbr vo başqa morkozi icra haki
miyyoti orqanlarının rohborlori daxildirbr.
Maddd 116. Azərbaycan Respubli
kasi Nazirbr Kabinetinin istefasi
Yeni seçilmiş Azorbaycan Respublikasının Prezidenti vozifosini tutduğu və
səlahiyyətbrini icra etmoyo başladığı
gün Azərbaycan Respublikasinin Na
zirbr Kabineti Azorbaycan Respubli
kasi Prezidentinə istefa verir.
Maddd 117. Azorbaycan Respubli
kasi Naziriər Kabinetinin iclaslan
Azorbaycan Respublikasi Nazirbr
kabinetinin iclaslarina bir qayda olaraq
Azorbaycan Respublikasinin Baş naziri
sodrlik edir.
Maddd 118. Azorbaycan Respubli
kasi Baş nazirinin toyin edilmosi qaydasi
I. Azorbaycan Respublikasinin Baş
nazirini Azorbaycan Respublikasi Milli
Moclisinin razılığı ib Azorbaycan Respublikasimn Prezidenti toyin edir.
II. Azorbaycan Respublikasinin Baş
naziri vozifosino namizodlik haqqinda
toklifi Azorbaycan Respublikasinin
Prezidenti onun öz vozifolorinin icrasina
başladığı giindon bir ay vo ya Azorbayc
an Respublikasi Nazirbr Kabinetinin
istefa verdiyi giindon iki hofto müddətindon gec olmayaraq Azorbaycan Res
publikasi Milli Moclisinin müzakirəsinə
toqdim edir.
III. Azorbaycan Respublikasinin
Milli Moclisi Azorbaycan Respublikasinın Baş naziri vozifosino namizodlik
haqqinda qorari homin namizodliyin

toqdim edildiyi gündən bir həftədən gec
olmayaraq qəbul edir. Göstərilən qayda
pozıılarsa vo ya Azorbaycan Respubli
kasi Prezidentinin təqdim etdiyi namizədbrin Azərbaycan Respublikasinin
Baş naziri vəzifəsinə təyin olunmasına
üç dofo razılıq verilmozso, Azorbaycan
Respublikasinin Prezidenti Azərbaycan
Respublikasinin Baş nazirini Azorbay
can Respublikasi M illi Məclisinin razılığı olmadan toyin edo bilor.

Maddd 119. Azərbaycan Respubli
kasi Nazirlər Kabiııetinin səlahiyyətləri
Azorbaycan Respublikasinin Nazir
br Kabineti:
- Azorbaycan Respublikasi dövlət
büdcəsinin layihosini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasinin Prezidentino
toqdim edir;
- Azərbaycan Respublikasi dövlot
büdcəsinin icrasını tomin edir;
- maliyyə-kredit vo pul siyasotinin
hoyata keçirilməsini tomin edir;
- dövlot iqtisadi proqramlarının
hoyata keçirilmosini tomin edir;
- dövlət sosial təminat proqramlarınııı həyata keçirilməsini təmin edir;
- naziıiiklərə və digor mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarına rohborlik edir,
onların aktlarını bğv edir;
- Azorbaycan Respublikasi Prezi
dentinin onun səlahiyyətlərinə aid et
diyi digor məsələbri həll edir.
Maddd 120. Azərbaycan Respubli
kasi Nazirlər Kabinetinin aktları
I. Ümurni qaydalar müəyyən etdikdo
Azərbaycan Respublikasinin Nazirlər
Kabineti qərarlar, başqa mosələlər üzro
soroncamlar qobul edir.
II. Azorbaycan Respublikasi Nazir
br Kabinetinin qorar və soroncamlarında başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa,
onlar dorc edildiyi giindən qüvvəyə
minir.

lərdə iştirak etmək hüququna malik, ali
təhsilli, başqa dövlət qarşısında öhdoliyi
olmayan Azərbaycan Respublikasi votondaşı toyin edilir.

Maddd 122. Azərbaycan Respubli
kasi Nazirlər Kabinetinin üzvlərinə aid
tələblər
Azorbaycan Respublikasinin Baş
naziri, onun müavinləri, nazirbr, digər
morkozi icra hakimiyyoti orqanlarının
rəhbərləri heç bir başqa seçkili vo ya təyinatlı vozifo tuta bilmozlor, elmi, pedaqoji vo yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa
heç bir sahibkarlıq, kommersiya vo digar ödonişli fəaliyyətlə moşğul ola bilmozlər, vozifo maaşından, habeb elmi,
pedaqoji və yaradıcılıq foaliyyətinə gövo
aldığı vosaitdon başqa movacib ala bi'mozlər.
Maddd 123. Azorbaycan Respub •
kası Baş nazirinin toxunulmazlığı
I. Solahiyyot miiddoti orzindo Azr baycan Respublikasi Baş nazirinin ş? siyyəti toxunulmazdır.
II. Azorbaycan Respublikasinin В ş
naziri cinayət başmda yaxalanma hali rından başqa tutula bilmoz, cinayət n
suliyyotino colb edilə bilmoz, onun bar sindo mohkomo qaydasmda inzib; ı
tonbeh todbirbri tətbiq edib bilməz, axtarışa moruz qala bilmoz, şəxsi müayir о
edib bilmoz.
III. Azorbaycan Respublikasinin
Baş naziri cinayot başında yaxalanaı a
tutula bibr. Beb olduqda onu tutan ( qan bu barodo dorhal Azorbaycan Respublikasmın Baş prokuroruna xot г
vermolicjir.
IV. Azorbaycan Respublikasi В ş
nazirinin toxunulmazlığına yalnız E ş
prokurorun toqdimatına osason Az baycan Respublikasinin Prezidenti te fındon xitam verib bibr.
Maddd 124. Yerlordo icra hakimiy\ i

Maddd 121. Azorbaycan Respubli
kasi Nazirlor Kabinetinin üzvlüyüno namizodloro dair toloblor
I. Azorbaycan Respublikasinin Baş
naziri vozifosino yaşı 30-dan aşağı ol
mayan, seçkilordo iştirak etmok hiiququna malik, ali tohsilli, başqa dövlot
qarşısında öhdoliyi olmayan Azorbay
can Respublikasi votondaşı toyin edilir.
II. Azorbaycan Respublikasi Baş
nazirinin miiavini, nazir, digor morkozi
icra hakimiyyoti orqanmm rohbori vozi
fosino yaşı 25-don aşağı olmayan, seçki-

I. Yerlordo icra hakimiyyotini yc i
icra hakimiyyotbrinin başçıları hoy; a
keçirirlor.
II. İcra hakimiyyoti başçıları n
Azorbaycan Respublikasinin Prezidenti
vozifoyo toyin vo vozifodon azad edir.
III. Yerli icra hakimiyyotbrinin solahiyyotlorini Azorbaycan Respublikasimn Prezidenti miioyyon edir.

VII fəsil
M Ə H K Ə M Ə HAKİMİYYƏTİ

Maddd 125. Mohkomo hakimiyyotinin hoyata keçirilmosi
I. Azorbaycan Respublikasinda moh
komo hakimiyyotini odalot miihakimosi
yolu ib yalmz mohkomobr hoyata keçirirlor.
II. Mohkomo hakimiyyotini Azor
baycan Respublikasinin Konstitusiya
Mohkomosi. Azorbaycan Respublikasinm Ali Mohkomosi, Azorbaycan Respublikasmin apellyasiya mohkomolori,
Azorbaycan Respublikasinin ümumi
mohkomobr; vo digor ixtisaslaşdırılmış
mohkomolori hoyata keçirirlor.
III. Mohkomo hakimiyyoti Konstitu; ya. miilki vo cinayot mohkomo icraati vasitosilo vo qanunla nozordo tutulm id ig o r vasitolor ilo hoyata keçirilir.
IV . Cinayot mohkomo icraatinda
A. baycan Respublikasinin Prokurorlu vo müdafio torofı iştirak edir.
. Mohkomo quruluşu vo mohkomo
icr ii qaydasi qanunla miioyyon olunu
. Mohkomolorin solahiyyotlorinin
də Jirilmosi moqsodilo miioyyon olunm; :iş hüquqi üsulların totbiq edilmosi
vo vqolado mohkomolorin yaradilmasi
qacağandır.
laddd 126. Hakimliyo namizodloro
aid toloblor
Yaşı 30-dan aşağı olmayan, seçkilor > iştirak etmok hiiququna malik
ola ali hiiquq tohsilli vo hüquqşünas
ixt 'Si üzro 5 ildon artıq işloyon Azorba- ;an Respublikasi votondaşları hakir ola bilorbr.
{. Hakimlor heç bir başqa seçkili vo
toy .til vozifo tuta bilmozlor, elmi, peda ii vo yaradıcılıq foaliyyotindon başqa :ç bir sahibkarliq, kommersiya vo
di- ödonişli foaliyyotb moşğul ola bilmr t , siyasi foaliyyotb moşğul ola bilm:
ə siyasi partiyalara iizv ola bilmo ir, vozifo maaşından, habeb elmi,
pec loji vo yaradıcılıq foaliyyotino göro
aid vosaitdon başqa movacib ala bilmo/ior.

II. Hakimlor işloro qorozsiz, odalotlo,
toroflorin hiiquq boraborliyino, faktlara
osason vo qanuna müvafıq baxirlar.
III. Hor hansi bir şoxs torofindon vo
hor hansi bir sobobdon bilavasito, yaxud
dolayi yolla mohkomo icraatina mohdudiyyot qoyulmasi, qanuna zidd tosir, hodo vo müdaxilə edilmosi yolverilmozdir.
IV. Ədalot miihakimosi votondaşlarin qanun vo mohkomo qarşısında boraborliyi osasinda hoyata keçirilir.
V. Bütün mohkomobrdo işlor açıq
aparılır.
İşo qapalı iclasda baxılmasına yalmz
о halda icazo verilir ki, mohkomo açıq
icraatın dövlot, peşo vo kommersiya sirrinin açılmasına sobob olacağını güman
edir, ya da votəndaşların şoxsi vo ailo
hoyatmin moxfiliyini qorumaq zorurotinin mövcudluğunu miioyyon edir.
V I. Qanunda nozordo tutulmuş hallar istisna olmaqla cinayot işlorinin qiyabi mohkomo icraatina yol verilmir.
V II. Mohkomo icraatı çokişmo prinsipi osasinda hoyata keçirilir.
V III. Mohkomo icraatimn istonilon
morholosindo hor kosin miidafio hiiququ
tomin olunur.
IX . Ədalot miihakimosi toqsirsizlik
prezumpsiyasina osaslamr.
X. Azorbaycan Respublikasinda
mohkomo icraati Azorbaycan Respublikasının dövlot dilindo vo ya miivafiq yerin ohalisinin çoxluq toşkil edon hissosinin dilindo aparılır. İşin iştirakçısı olub
mohkomo icraatimn aparıldığı dili bilmoyon şoxslorin işin materialları ib tam
tanış olmaq, mohkomodo torcümoçi vasitosilo iştirak etmok vo mohkomodo ana
dilindo çıxış etmok hiiququ tomin edilir.

Maddd 128. Hakimlorin toxunulmazlığı
I. Hakimlor toxunulmazdirlar.
II. Hakim cinayot mosuliyyotino yalmz qanunda nozordo tutulan qaydada
colb oluna bibr.
III. Hakimlorin solahiyyotlorino yalmz qanunda nozordo tutulmuş osaslara
vo qaydalara müvafıq surotdo xitam ve
rib bibr.
IV. Hakimlorin vozifodon konarlaşdırılması toşəbbüsünü hakimlor cinayot
Maddd 127. Hakimlorin miistoqilliyi, törotdikdo Azorbaycan Respublikasinin
odalot mühakimosinin hoyata keçirilmoPrezidenti Azorbaycan Respublikasi
sinin osas prinsiplori vo şortlori
Ali Mohkomosinin royi osasinda Azor
I.
Hakimlor müstoqildir, yalmzbaycan Respublikasinin M illi Moclisi
Azorbaycan Respublikasinin Konstituqarşısında iroli süro bilor. Müvafıq royi
siyasina vo qanunlarina tabedirlor vo so- Azorbaycan Respublikasinin Ali Moh
komosi Azorbaycan Respublikasi Prezi
lahiyyotlori müddotindo doyişilmozdirlər.

dentinin sorğusundan sonra 30 gün
miiddotindo toqdim etmolidir.
V.
Azorbaycan Respublikasinin
Konstitusiya Mohkomosi, Azorbaycan
Respublikasinin A li Mohkomosi vo
Azorbaycan Respublikasinin Apellya
siya Mohkomosi hakimlorinin işdon konarlaşdırılması haqqinda qorar Azor
baycan Respublikasinin M illi Moclisindo 83 sos çoxluğu ib qobul edilir; başqa
hakimlorin işdon konarlaşdırılması haqqinda qorar Azorbaycan Respublikasinin M illi Moclisindo 63 sos çoxluğu ib
qobul edilir.

Maddd 129. Mohkomo qorarlan vo
onlarm icrasi
Mohkomonin qobul etdiyi qorarlar
dövlotin adından çıxarılır vo onlarm ic
rasi mocburidir.
Maddd 130. Azorbaycan Respublikasinin Konstitusiya Mohkomosi
I. Azorbaycan Respublikasinin
Konstitusiya Mohkomosi 9 hakimdon
ibarotdir.
II. Azorbaycan Respublikasi Kon
stitusiya Mohkomosinin hakimlorini
Azorbaycan Respublikasi Prezidentinin
toqdimati ib Azorbaycan Respublikasinin M illi Moclisi toyin edir.
III. Azorbaycan Respublikasinin
Konstitusiya Mohkomosi Azorbaycan
Respublikasi Prezidentinin, Azorbay
can Respublikasi M illi Moclisinin,
Azorbaycan Respublikasi Nazirbr K a
binetinin, Azorbaycan Respublikasi A li
Mohkomosinin, Azorbaycan Respubli
kasi Prokurorluğunun, Naxçivan Mux
tar Respublikasi A li Moclisinin sorğusu
osasinda aşağıdakı mosololori holl edir:
1) Azorbaycan Respublikasi qanunlarinin, Azorbaycan Respublikasi Prezi
dentinin forman vo soroncamlarinin,
Azorbaycan Respublikasi M illi Moclisi
nin qorarlarimn, Azorbaycan Respubli
kasi Nazirbr Kabinetinin qorar vo soroncamlarimn, morkozi icra hakimiyyo
ti orqanlarimn normativ-hiiquqi aktlarimn Azorbaycan Respublikasi Konstitusiyasına uyğunluğu;
2) Azorbaycan Respublikasi Prezi
dentinin formanlarmm, Azorbaycan
Respublikasi Nazirbr Kabinetinin qorarlarmin, morkozi icra hakimiyyoti orqanlarimn normativ-hiiquqi aktlannm
Azorbaycan Respublikasi qanunlarina
uyğunluğu;
3) Azorbaycan Respublikasi Nazir
br Kabinetinin qorarlarimn, morkozi

icra hakimiyyəti orqanlarımn normativ-hüquqi aktlarının Azorbaycan Res
publikasi Prezidentinin fərmanlarına
uyğunluğu;
4) Azorbaycan Respublikasi Ali
Məhkəməsinin qorarlarimn qanunda
nozordo tutulmuş hallarda Azorbaycan
Respublikasi Konstitusiyasına vo qanunlarına uyğunluğu;
5) bolodiyyo aktlarının Azorbaycan
Respublikasi Konstitusiyasına, Azorbaycan Respublikasi qanunlarina,
Azorbaycan Respublikasi Prezidentinin
formanlarına, Azərbaycan Respublika
si Nazirlor Kabinetinin qorarlarma
(Naxçivan Muxtar Respublikasında
həm do Naxçivan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına vo
Naxçivan Muxtar Respublikasi Nazir1эг Kabinetinin qərarlarına) uyğunluğu;
6) Azərbaycan Respublikasimn
qüvvoyo minməmiş dövlotlorarası
müqaviblorinin Azorbaycan Respubli
kasi Konstitusiyasına uyğunluğu; Azor
baycan Respublikasimn hökumotbrarası müqaviləbrinin Azorbaycan Res
publikasi Konstitusiyasına və qanunlarına uyğunluğu;
7) Naxçivan Muxtar Respublikasi
Konstitusiyasının, qanunlarının, Nax
çivan Muxtar Respublikasi Ali Moclisi
nin qərarlarının vo Nazirlor Kabineti
nin qorarlarimn Azorbaycan Respubli
kasi Konstitusiyasına uyğunluğu; Nax
çivan Muxtar Respublikasi qanunlannin, Naxçivan Muxtar Respublikasi
Nazirlor Kabinetinin qorarlarimn Azor
baycan Respublikasi qanunlarina uyğunluğu; Naxçivan Muxtar Respubli
kasi Nazirlor Kabinetinin qorarlarimn
Azorbaycan Respublikasi Prezidentinin
formanlarina vo Azorbaycan Respubli
kasi Nazirlor Kabinetinin qorarlarma
uyğunluğu;
8) qanunvericilik, icra vo mohkomo
hakimiyyotlori arasmda solahiyyotlor
bölgüsü ib bağlı mübahisolor.
IV. Azorbaycan Respublikasimn
Konstitusiya Mohkomosi Azorbaycan
Respublikasi Prezidentinin, Azorbay
can Respublikasi M illi Moclisinin,
Azorbaycan Respublikasi Nazirlor Ka
binetinin, Azorbaycan Respublikasi Ali
Mohkomosinin, Azorbaycan Respubli
kasi Prokurorluğunun, Naxçivan Mux
tar Respublikasi Ali Moclisinin sorğusu
osasmda Azorbaycan Respublikasimn
Konstitusiyasmi vo qanunlanm şərh
edir.
V. Hor kos onun hiiquq vo azadliqla-

rmi pozan qanunvericilik vo icra haki
miyyoti orqanlanmn normativ aktlanndan, bolodiyyo vo mohkomo aktlarmdan
qanunla miioyyon edilmiş qaydada bu
maddonin III hissosinin 1-7-ci bondlorindo göstorilon mosoblorin Azorbaycan
Respublikasimn Konstitusiya Mohko
mosi torofindon holl edilmosi üçün Azor
baycan Respublikasimn Konstitusiya
Mohkomosino pozulmuş insan hiiquq vo
azadliqlarinm borpa edilmosi moqsodi
ib şikayot vero bibr.
VI. Azorbaycan Respublikasimn qanunlari ib miioyyon edilmiş qaydada
mohkomolor insan hiiquq vo azadliqlanmn hoyata keçirilmosi mosololori ib
bağlı Azorbaycan Respublikasi Konstitusiyasimn vo qanunlarimn şorh edilmo
si haqqinda Azorbaycan Respublikasinin Konstitusiya Mohkomosino miiraciot edo bilorlor.
V II. Azorbaycan Respublikasimn in
san hiiquqlan üzro müvokkili insan
hiiquq vo azadliqlanm pozan qanunve
ricilik vo icra hakimiyyoti orqanlanmn
normativ aktlarmdan, bolodiyyo vo moh
komo aktlarmdan qanunla miioyyon
edilmiş qaydada bu maddonin III hissosi
nin 1-7-ci bondbrindo göstoribn mosob
lorin Azorbaycan Respublikasimn Kon
stitusiya Mohkomosi torofindon holl edil
mosi üçün Azorbaycan Respublikasimn
Konstitusiya Mohkomosino sorğu vero
bibr.
V III. Azorbaycan Respublikasimn
Konstitusiya Mohkomosi bu Konstitu
siyada nozordo tutulmuş digor solahiyyotlori do hoyata keçirir.
IX. Azorbaycan Respublikasimn
Konstitusiya Mohkomosi öz solahiyyotlorino aid edibn mosololoro dair qorarlar
qobul edir. Azorbaycan Respublikasi
Konstitusiya Mohkomosinin qorari
Azorbaycan Respublikasi orazisindo
mocburi qiivvoyo malikdir.
X. Qanunlar vo digor aktlar, yaxud
onlarin ayn-ayn müddoaları, Azorbay
can Respublikasimn hökumətlərarası
miiqavilolori Azorbaycan Respublikasi
Konstitusiya Mohkomosinin qorarmda
miioyyon edilmiş müddotdo qüvvodon
düşür, Azorbaycan Respublikasimn
dövbtlorarası miiqavilolori iso qiivvoyo
minmir.

ki, cinayot vo digor işlor üzrə ali mohko
mo orqamdir; o, kassasiya qaydasinda
odalot mühakimosini hoyata keçirir;
mohkomolorin praktikasina aid mosololor iizro izahatlar verir.
II.
Azorbaycan Respublikasi Ali
Mohkomosinin hakimbrini Azorbaycan
Respublikasi Prezidentinin toqdimati
ib Azorbaycan Respublikasimn Milli
Moclisi toyin edir.

Madd? 132. Azorbaycan Respublikasinin apcllvasiya mohkomolori
I. Azorbaycan Respublikasimn apellyasiya mohkomolori qanunla onlarin
solahiyyotbrino aid edilmiş işlor iizro
yuxan instansiya mohkomobridir.
II. Azorbaycan Respublikasmm
apellyasiya mohkomolorinin hakim' rini Azorbaycan Respublikasi Prezidc itinin toqdimati ib Azorbaycan Respi likasinin Milli Moclisi toyin edir.

Maddi) 133. Azorbaycan Respi ikası Prokurorluğu
I. Azorbaycan Respublikasimn
>
kurorluğu qanunla nozordo tutui ış
qaydada vo hallarda qanunlarm icr o
totbiq olunmasina nozarot edir; qaı ıla nozordo tutulmuş hallarda cina>
lori başlayır vo istintaq apanr; m.
>
modo dövbt ittihamım müdafıo t ir;
mohkomodo iddia qaldinr; mohk no
qorarlanndan protest verir.
II. Azorbaycan Respublikas: iin
Prokurorluğu orazi vo ixtisaslaşdıı aış
prokurorlarm Azorbaycan Rcspubl ası Baş prokuroruna tabeliyino osa lanan vahid morkəzləşdirilmiş orqarn .
III. Azorbaycan Respublika
n
Baş pfokurorunu Azorbaycan Res
blikasmin Prezidenti Azorbaycan
publikasi Milli Moclisinin razılığı i; ozifoyo toyin vo vozifodon azad edir.
IV. Azorbaycan Respublikasi
ış
prokurorunun müavinlorini, respu
a
ixtisaslaşdırılmış prokurorluqlara
:iborlik edon prokurorlan, Naxr: n
Muxtar Respublikasimn Prokuroi u
Azorbaycan Respublikasi Baş proki orunun toqdimati ib Azorbaycan V spublikasimn Prezidenti vozifoyo toyin
vo vozifodon azad edir.
V. Ərazi vo ixtisaslaşdırılmış pro! urorlan Azorbaycan Respublikasi Prezi
dentinin razılığı ib Azorbaycan ResMaddi) 131. Azorbaycan Respubli
kasi Ali Mohkomosi
publikasimn Baş prokuroru vozifoyo
toyin vo vozifodon azad edir.
I.
Azorbaycan Respublikasimn Ali
Mohkomosi ümumi vo ixtisaslaşdırılmış
mohkomolorin icraatina aid edibn miil-
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NAXÇIVAN MUXTAR
RESPUBLİKASI

Maddi> 134. Naxçivan Muxtar Respublikasinin statusu
I. Naxçivan Muxtar Respublikasi
Azorbaycan Respublikasimn torkibindo
muxtar dövbtdir.
II. Naxçivan Muxtar Respublikasimn statusu bu Konstitusiya ib miioyyon
edilir.
III. Naxçivan Muxtar Respublikasi
Azoriuycan Respublikasimn aynlmaz
torkib hissosidir.
IV Azorbaycan Respublikasi Konstitusin si. qanunlan, Azorbaycan Respublik isi Prezidentinin formanlan vo
A/ərb i с in Respublikasi Nazirlor Kabinctn
qorarlan Naxçivan Muxtar
Respi: k.isimn orazisindo mocburidir.
V
xçıvan Muxtar Respublikasi
Ali
isinin qobul etdiyi Naxçivan
Mu>
Respublikasimn Konstitusiyasi
vo q;
-lari miivafiq olaraq Azorbay
can
ublikasmin Konstitusiyasina
vo q
anna; Naxçivan Muxtar Respubl:
iin Nazirlor Kabinetinin qo
bul '
qorarlar Azorbaycan Respub
lika:- konstitusiyasina, qanunlarina,
Azort
tn Respublikasi Prezidentinin
form
ina, Azorbaycan Respublika
si Na
Kabinetinin qorarlarma zidd
olmai ; dir.
V
xçıvan Muxtar Respublikasinin ! nstitusiyasi Azorbaycan Respublil чип M illi Moclisino Azorbaycaıı R ublikasmin Prezidenti torofindon
an edilir vo Konstitusiya Qanunu tosdiq edilir.
A ' v? 135. Naxçivan Muxtar Respubli
ida hakimiyyotlorin bölünməsi
I
xçıvan Muxtar Respublikasiliin
nvericilik hakimiyyotini Naxçıvar xtar Respublikasimn Ali Moc
lisi,
ıakimiyyətini Naxçivan Mux
tar
ublikasmin Nazirlor Kabineti,
moh
io hakimiyyotini Naxçivan
Mux; Respublikasimn mohkomolori
hoya'.
eçirir.
II Naxçivan Muxtar Respublikasiniii
Moclisi Azorbaycan Rcspublikasu Konstitusiyasi vo qanunlan ilo
onun lahiyyotlorino aid edibn mosob
lorin hollindo, Naxçivan Muxtar Respublikasinin Nazirlor Kabineti Azor
baycan Respublikasimn Konstitusiyasi,
qanunlan vo Azorbaycan Respublikasi
Prezidentinin formanlan ib onun sola

hiyyotbrino aid edibn mosoblorin hol
lindo, Naxçivan Muxtar Respublikasinin mohkomolori iso Azorbaycan Res
publikasi Konstitusiyasi vo qanunlan
ib onlarin solahiyyotbrino aid edilon
mosoblorin hollindo miistoqildirbr.

Maddi) 136. Naxçivan Muxtar Respublikasinin ali vozifəli şəxsi
Naxçivan Muxtar Respublikasimn
ali vozifoli şəxsi Naxçivan Muxtar Res
publikasi Ali Moclisinin sodridir.
Maddi) 137. Naxçivan Muxtar Respublikasinin Ali Moclisi
I. Naxçivan Muxtar Respublikasinin Ali Moclisi 45 üzvdon ibarotdir.
II. Naxçivan Muxtar Respublikasi
Ali Moclisinin solahiyyot miiddoti 5 ildir.
III. Naxçivan Muxtar Respublikasinin Ali Moclisi Naxçivan Muxtar Res
publikasi Ali Moclisinin sodrini vo onun
müavinlorini seçir, daimi vo digor komissiyalar toşkil edir.
Maddi) 138. Naxçivan Muxtar Res
publikasi Ali Moclisinin miioyyon etdiyi
ümumi qaydalar
I. Naxçivan Muxtar Respublikasimn Ali Moclisi aşağıdakılara dair ümumi qaydalar miioyyon edir:
1) Naxçivan Muxtar Respublikasinin Ali Moclisino seçkilor;
2) vergilor;
3) Naxçivan Muxtar Respublikasi
iqtisadiyyatimn inkişafı istiqamotlori;
4) sosial tominat;
5) otraf mühitin qorunmasi;
6) turizm;
7) sohiyyo, elm, modoniyyot.
II. Bu maddodo göstorilon mosololoro dair Naxçivan Muxtar Respublikasinin Ali Moclisi qanunlar qobul edir.

5) Naxçivan Muxtar Respublikasinin Nazirlor Kabineti torkibinin tosdiqi;
6) Naxçivan Muxtar Respublikasinin Nazirlor Kabinetino etimad.
II.
Bu maddodo göstorilon mosololoro dair Naxçivan Muxtar Respublikasinin Ali Moclisi qorarlar qobul edir.

Maddd 140. Naxçivan Muxtar Respublikasinm Nazirlor Kabineti
I. Naxçivan Muxtar Respublikasinin Nazirlor Kabinetinin torkibini Nax
çivan Muxtar Respublikasi Baş naziri
nin toklifi ib Naxçivan Muxtar Respublikasinm Ali Moclisi tosdiq edir.
II. Naxçivan Muxtar Respublikasinın Baş nazirini Azorbaycan Respubli
kasi Prezidentinin toqdimatma osason
Naxçivan Muxtar Respublikasimn Ali
Moclisi toyin edir.
III. Naxçivan Muxtar Respublikasinin Nazirlor Kabineti:
- muxtar respublika büdcosinin layihosini hazirlayib Naxçivan Muxtar Respublikasinin Ali Moclisino toqdim edir;
- muxtar respublikanm biidcosini ic
ra edir;
muxtar respublikanm iqtisadi
proqramlarimn hoyata keçirilməsini tomin edir;
- muxtar respublikanm sosial proqramlarmin hoyata keçirilmosini tomin
edir;
Azorbaycan Respublikasi Prezi
dentinin onun solahiyyotbrino aid et
diyi digor mosololori holl edir.
IV . Naxçivan Muxtar Respublikasinin Nazirlor Kabineti qorar vo soroncamlar qobul edir.

Maddi) 141. Naxçivan Muxtar Respublikasinda yerli icra hakimiyyoti
Naxçivan Muxtar Respublikasinda
yerli icra hakimiyyotlorinin başçılarını
Maddd 139. Naxçivan Muxtar Res
Naxçivan Muxtar Respublikasi Ali Moc
publikasi Ali Moclisinin holl etdiyi mosolisi sodrinin toqdimati osasmda Azorbay
lolor
can Respublikasimn Prezidenti toyin edir.
I.
Naxçivan Muxtar Respublikasimn Ali Moclisi aşağıdakı mosololori holl
edir:
D Ö RD ÜN CÜ B Ö LM Ə
1) Naxçivan Muxtar Respublikasi
Ali Moclisinin işinin toşkili;
YERLİ ÖZÜNÜİDARƏETM Ə
2) Naxçivan Muxtar Respublikasinin büdcosiniıı tosdiqi;
IX
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3) Naxçivan Muxtar RespublikasiBƏLƏDİYYƏLƏR
nin iqtisadi vo sosial proqramlarimn
tosdiqi;
Maddi) 142. Yerlordo özünüidaronin
4) Naxçivan Muxtar Respublikasi
toşkili
Baş nazirinin vozifoyo toyin vo vozifodon
I.
Yerli özünüidaroni bolodiyyolor
azad edilmosi;
hoyata keçiıir.

II. Bələdiyyələr seçkilar əsasında yaradılır.
III. Bələdiyyəbrin statusunun asasları bu Konstitusiya ilə, bələdiyyələrə
seçkibrin qaydaları isa qanunla тйэу
уэп edilir.

Maddə 143. Baladiyyalarin işinin taşkili
I. Bələdiyyə öz fəaliyyətini iclaslar,
daimi va başqa komissiyalar vasitasila
hayata keçirir.
II. Bələdiyyənin iclaslarını baladiyyənin sadri çağırır.

Madda 144. Baladiyyalarin salahiy
yatlari
I. Bələdiyyəbrin iclaslarında aşağıdakı məsələbr hall edilir:
1) bələdiyyə üzvbrinin səlahiyyətbrinin tanmması, qanunla тйэууэп edilmiş hallarda onların səlahiyyətbrinin
itirilməsi va səlahiyyətbrinə xitam veril
masi;
2) bəbdiyyənin reqlamentinin tasdiq
edilmasi;
3) bəbdiyyənin sədrinin va onun
müavinbrinin, daimi va başqa komissiyaların seçilməsi;
4) yerli vergibrin va ödənişlərin
müəyyən edilməsi;
5) yeıii büdcənin və onun icrasi haq
qmda hesabatların tasdiq edilmasi;
6) bələdiyyə mülkiyyətinə sahiblik,
ondan istifada və onun barasinda sarancam;
7) yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramlarının qabul və icra edilma
si;
8) yerli iqtisadi inkişaf proqramlarının qəbul və icra edilməsi;
9) yeıii ekoloji proqramların qəbul
və icra edilməsi.
II. Bəbdiyyələrə qanunvericilik və
icra hakimiyyətləri tarafmdən əlavə salahiyyətlər da verib bibr. Bu salahiyyatlərin hayata keçirilmasi üçün bələdiyyə
tizrə müvafiq zəruri maliyyə vasaiti da
ayrılmalıdır. Beb səlahiyyətbrin hayata
keçirilmasina müvafıq olaraq qanunve
ricilik və icra hakimiyyətləri nəzarət
edirlər.

Madda 145. Baladiyyalarin qərarları
I. Bələdiyyənin iclaslarında baxılan
məsələbrə dair qərarlar qabul edilir.
II. Bəbdiyyənin qararları bəbdiyyə
üzvbrinin sadə sas çoxluğu ib qabul
edilir.
III. Yerli vergibr və ödənişbr ib

bağlı qərarlar baladiyyə üzvbrinin üçda
iki sas çoxluğu ib qəbul edilir.

Madda 146. Bələdiyyələrin müstaqilliyinin taminatı
Bələdiyyəbrin məhkəmə tərəfından
müdafiəsinə, dövbt orqanlarinin qararları naticasinda yaranan alava xərcbrin
ödənilməsinə taminat verilir.

B E Ş İN C İ BÖ LM Ə
HÜQUQ VƏ QANUN
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QANUNVERİCİLİK SİSTEMİ

Madda 147. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının hüquqi qüvvəsi
I. Azarbaycan Respublikasinin
Konstitusiyasi Azarbaycan Respubli
kasmda ən yüksək hüquqi qiivvəyə ma
likdir.
II. Azərbaycan Respublikasinin
Konstitusiyasi birbaşa hüquqi qiivvəyə
malikdir.
III. Azarbaycan Respublikasinin
Konstitusiyasi Azarbaycan Respublikasinin qanunvericilik sisteminin asasidir.

Madda 148. Azərbaycan Respublika
sinin qanunvericilik sisteminə daxil olan
aktlar
I. Qanunvericilik sistemi aşağıdakı
normativ-hüquqi aktlardan ibaratdir:
1) Konstitusiya;
2) referendumla qəbul edilmiş aktlar;
3) qanunlar;
4) fərmanlar;
5) Azarbaycan Respublikasi Nazir
lar Kabinetinin qararlan;
6) markazi icra hakimiyyati orqanlarinin normativ aktlari.
II. Azarbaycan Respublikasinin tarafdar çıxdığı beynalxalq miiqavilalar
Azarbaycan Respublikasinin qanunve
ricilik sisteminin ayrilmaz tarkib hissasidir.
III. Naxçivan Muxtar Respublika
smda ham da Naxçivan Muxtar Res
publikasinin Konstitusiyasi va qanunlan, Naxçivan Muxtar Respublikasi
Nazirlar Kabinetinin qararlan hüquqi
qüvvəyə malikdir.
IV. Naxçivan Muxtar Respublikasinin qanunvericilik sistemi Azarbaycan
Respublikasinin qanunvericilik sistemina uyğun olmalıdır.

V.
Öz salahiyyatlari daxilinda yerli
icra hakmiyyati orqanlan qanunverici
lik sistemina daxil olan aktlara zidd galmayan normativ xarakterli aktlar qabul
eda bilarlar.

Madda 149. Normativ-hiiquqi aktlar
I. Normativ-hiiquqi aktlar hüquqa
va haqq-adalata (barabar manafebra barabar miinasibata) asaslanmahdir.
II. Referendumla qabul olunmuş
aktlar yalniz dare edildikda onlarm tatbiqi va icrasi vətəndaşlar. qanunverici
lik. icra va mahkama hakimiyyati.
hüquqi şaxslar va baladiyyalar üçiin
məcburidir.
III. Qanunlar Konstitusiyaya zidd
olmamalidir. Yalniz dare edilmiş qanunlann tatbiqi va icrasi bütün vətr-ndaşlar. qanunvericilik. icra va mahka; ia
hakimiyyati. hüquqi şaxslar va baladiyyalar üçün macburidir.
IV. Azarbaycan Respublikasi Pre identinin farmanlan Azarbaycan R spublikasmin Konstitusiyasina va с nunlarina zidd olmamalidir. Yah z
dare edilmiş farmanlarm tatbiqi va ic si biitiin vətəndaşlar. icra hakimiyy i
orqanlan, hüquqi şaxslar üçün macbu dir.
V. Azarbaycan Respublikasi Na> lar Kabinetinin qararlan Azarbayc n
Respublikasinin Konstitusiyasina, cj.tnunlarma va Azarbaycan Respublik: si
Prezidentinin farmanlarma zidd olma
malidir. Azarbaycan Respublikasi Na
zirlar Kabinetinin qararlan yalniz dare
edildikda onlarm tatbiqi va icrasi vata.,daşlar, markazi va yerli icra hakimiyyati
orqanlan, hüquqi şaxslar üçün macbu dir.
VI.'Markazi icra hakimiyyati orqa larimn aktlari Azarbaycan Respublik sinin Konstitusiyasina, qanunlann ,
Azarbaycan Respublikasi Prezidentir; ı
farmanlarma va Azarbaycan Respub kasi Nazirlar Kabinetinin qararlan i
zidd olmamalidir.
V II.
Fiziki va hüquqi şəxslərin hüq qi vaziyyatini yaxşılaşdıran, hüquqi m suliyyatini aradan qaldiran va ya yiii güllaşdiran normativ-hiiquqi aktlar л
qi'ivvasi geriya şamil edilir. Başqa nor
mativ-hiiquqi aktların qüvvasi geriya
şamil edilmir.

Madda 150. Baladiyya aktlari
I.
Babdiyyalarin qabul etdiklari akt
lar hüquqa va haqq-adalata (barabar
manafebra barabar miinasibata) asas-

Madda 155. Azarbaycan Respublilanmali. Azarbaycan Respublikasinin
kası Konstitusiyasmda dayişikliklər tak
Konstitusiyasina. qanunlarma, Azar
lif edilmasi taşabbüsünün mahdudlaşdıbaycan Respublikasi Prezidentinin far
manlarma, Azarbaycan Respublikasi
rılması
Bu Konstitusiyamn 1-ci, 2-ci, 6-ci, 7Nazirlar Kabinetinin qararlarma (Nax
çivan Muxtar Respublikasmda isa ham
ci, 8-ci va 21-ci maddalarinda dayişikliklar va ya onlarm lağv edilmasi haqqmda,
da Naxçivan Muxtar Respublikasinin
Konstitusiyasina, qanunlarma, Naxçi
З-cü faslinda nazarda tutulmuş insan va
van Muxtar Respublikasi Nazirlar K a
vətəndaş hüquqları va azadliqlannin lağbinetinin qararlarma) zidd olmamalidir.
vi va ya Azarbaycan Respublikasinin taII.
Baladiyyanin qabul etdiyi aktin rafdar çıxdığı beynalxalq müqavilələrdə
icrasi onun arazisinda yaşayan vatandanazarda tutulduğundan daha artiq daraşlar va onun arazisinda yerləşən hiiquqi
cada mahdudlaşdırılması haqqinda takşəxslər üçün macburidir.
liflar referenduma çıxarıla bilmaz.
Madda 151. Beynalxalq aktlann hii
quqi qüwəsi
Azarbaycan Respublikasinin qanunvericilik sistemina daxil olan nor
mal hiiquqi aktlar ila (Azarbaycan
Res lblikasmin Konstitusiyasi va referent mla qabul edilan aktlar istisna olmac i) Azarbaycan Respublikasinin tarafc çıxdığı dövlatlararası miiqavilalar
ara :da ziddiyyat yaranarsa, hamin
be> >lxalq miiqavilalar tatbiq edilir.
XI
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AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ
KONSTİTUSİYASINDA
DƏYİŞİKLİKLƏR

vtadda 152. Azarbaycan Respublikasmin Konstitusiyasında dəyişikliklərin
qəbdl edilmasi qavdası
Azarbaycan Respublikasi Konstitusiy sının matninda dayişikliklar yalniz
referendumla qabul edib bilar.
Madda 153. Azarbaycan Respubli
ka Konstitusiyasinin matninda dəyişiklik rin taklif edilmasi qaydasi
Azarbaycan Respublikasi Konstitusi} simn matninda dayişikliklari Azarba can Respublikasinin M illi Maclisi
va a Azarbaycan Respublikasinin Prezi< 'nti taklif etdikda, taklif olunan dayi kliklara dair avvalcadan Azarbaycan
R spublikasi Konstitusiya Mahkamasini rayi almir.
Madda 154. Azarbaycan Respubliki si Konstitusiya Mahkamasinin salahi yatlarinin mahdudlaşdırılması
Azarbaycan Respublikasinin Kon
stitusiya Mahkamasi referendumla qa
bul olunmuş Azarbaycan Respublikasi
Konstitusiyasinin matninda dəyişikliklara dair qarar qabul eda bilmaz.

stitusiyasina alavalari Azarbaycan Res
publikasinin Prezidenti va ya Azarbay
can Respublikasi M illi Maclisinin azi
63 deputati taklif eda bilarlar.

Madda 158. Azarbaycan Respublikasinin Konstitusiyasina alavalarin taklif
edilmasi təşabbüsünün mahdudlaşdırılması - 24 avqust 2002-ci il tarixda keçirilmiş ümumxalq sasvernıəsi (referen
dum ) На yeni redaksiyada.
Bu Konstitusiyamn birinci bölməsinda aks etdirilmiş müddəalarla əlaqədar Azarbaycan Respublikasinin Kon
stitusiyasina alavalar taklif edila bilmaz.

X IIfa s il

AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ
KONSTİTUSİYASINA
Ə LAVƏ LƏ R

Madda 156. Azarbaycan Respublikasi Konstitusiyasina alavalarin qabul
edilmasi qavdası
I. Azarbaycan Respublikasinin
Konstitusiyasina alavalar Azarbaycan
Respublikasinin M illi Maclisinda 95 sas
çoxluğu ila Konstitusiya qanunlan şəklinda qabul edilir.
II. Azarbaycan Respublikasinin
Konstitusiyasina alavalar haqqinda
Konstitusiya qanunlan Azarbaycan
Respublikasinin M illi Maclisinda iki
dafa səsə qoyulur. ikinci sasverma bi
rinci sasvermadan 6 ay sonra keçirilir.
III. Azarbaycan Respublikasinin
Konstitusiyasina alavalar haqqmda
Konstitusiya qanunlan ham birinci,
ham da ikinci sasvermadan sonra bu
Konstitusiyada qanunlar üçün nazarda
tutulmuş qaydada Azarbaycan Respublikası Prezidentina imzalanmaq üçün
taqdim olunur.
IV . Azarbaycan Respublikasinin
Konstitusiyasina alavalar haqqmda
Konstitusiya qanunlan Azarbaycan
Respublikasinin Prezidenti tarafmdan
ikinci sasvermadan sonra imzalandiqda
qiivvaya minir.
V. Konstitusiya qanunlan Azar
baycan Respublikasi Konstitusiyasinin
ayrilmaz hissasidir va Azarbaycan Respublikasi Konstitusiyasinin asas matnina zidd olmamalidir.
Madda 157. Azarbaycan Respublikasi Konstitusiyasina alavalarin taklif edil
masi taşabbüsü
Azarbaycan Respublikasinin Kon

KEÇİD M Ü D DƏ ALARI
1. Azarbaycan Respublikasinin
Konstitusiyasi referendumla qabul edildikdan sonra rasman dare olunduğu
giindan qiivvaya minir. Bu Konstitusiyamn qiivvaya mindiyi giindan 1978-ci
il aprelin 21-da qabul edilmiş Azarbay
can Respublikasinin Konstitusiyasi
(Əsas Qanunu) qüvvədən düşür.
2. Bu Konstitusiyamn qiivvaya minmasina qadar seçilmiş Azarbaycan Res
publikasinin Prezidenti bu Konstitusiya
ila Azarbaycan Respublikasinin Prezi
dentina aid edilmiş salahiyyatlari hayata
keçirir.
3. Bu Konstitusiyamn 101-ci maddasinin 5-ci hissasi bu Konstitusiya qabul
edildikdan sonra seçilən Azarbaycan
Respublikasi Prezidentina şamil edilir.
4. Azarbaycan Respublikasi xalq deputatlarmin va Azarbaycan Respublikasi A li Sovetinin yaratdığı M illi Maclisin salahiyyatlari yeni seçilmiş Azar
baycan Respublikasi M illi Maclisinin
ilk iclas günü başa çatır.
Yeni seçilmiş Azarbaycan Respublikasi M illi Maclisinin ilk iclasi Azarbay
can Respublikasi M illi Maclisinin azi
83 deputatimn seçildiyi giindan bir hafta sonra keçirilir. Azarbaycan Respublikasi M illi Maclisinin ilk sessiyasi 1996ci il mayin 31-dak davam edir.
1995-ci il avqustun 15-da qabul edilmiş “ Azarbaycan Respublikasi M illi
Maclisina seçkilər haqqinda” Azarbay
can Respublikasi Qanununun 85-ci
maddasi bu Qanun asasinda seçilmiş
Azarbaycan Respublikasi M illi Maclisi
nin birinci çağırışınm salahiyyatlari bitanadak qüvvadadir.
5. Azarbaycan Respublikasinin Na
zirlar Kabineti bu Konstitusiyamn qüv-

voyo mindiyi gündən bu Konstitusiyada
müəyyən edilən səlahiyyətləri hoyata keçirir.
6. Bu Konstitusiya qiivvoyo mindiyi
gündən Azərbaycan Respublikasi yerli
Xalq Deputatları Sovetbrinin solahiyyotlorinə xitam verilir.
Azərbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ilə Azorbaycan Respubli
kasinin yerli Xalq Deputatları Sovetloıino aid edilmiş səlahiyyətləri yerli icra
hakimiyyoti orqanları hoyata keçirir.
7. Bu Konstitusiya qüvvəyə mindikdoıı sonra iki il miiddotindo yerli
özünüidaro haqqinda qanun qəbul edilmoli vo bolodiyyələro seçkilor keçirilmolidir.
8. Bu Konstitusiyanın qobul edildiyi
günodok Azorbaycan Respublikasinin
orazisindo qüvvodo olan qanunlar vo
başqa normativ-hüquqi aktlar bu Konstitusiyaya zidd olmayan hissədə öz
qüvvosini saxlayır.
9. Bu Konstitusiya qüvvoyo minonodək foaliyyot göstərən Azorbaycan Respublikasınm mohkomolori odalot mühakimosini bu Konstitusiyada müoyyon
edilon solahiyyotlərə və prinsiploro uyğun hoyata keçirir.
10. Bu Konstitusiya qüvvəyə min
diyi gündən bir il ərzində hakimlorin
statusu, mohkomo quruluşu və mohko
mo islahatı ilo olaqodar Azərbaycan
Respublikasinin bu Konstitusiyaya
uyğun olan qanunvericiliyi qobul edilməlidir vo Azorbaycan Respublikasi
mohkomolorinin hakimləri yenidon to
yin edilmolidir.
Həmin qanunvericilik qəbul edilənodok hakimlorin vozifoyo toyin vo vozi
fodon azad edilmosi bu Konstitusiya
qiivvoyo minonodok qüvvodo olan qa
nunvericilik osasinda hoyata keçirilir.
11. Bu Konstitusiya qiivvoyo min
diyi giindon bir il miiddotindo Azor
baycan Respublikasinin Konstitusiya
Mohkomosi haqqinda Azorbaycan
Respublikasinin Qanunu qobul edilmoli vo Azorbaycan Respublikasinin
Konstitusiya Mohkomosi yaradilmalidir. Azorbaycan Respublikasinin Kon
stitusiya Mohkomosi yaradilanadok bu
Konstitusiyada nozordo tutulmuş
Azorbaycan Respublikasi Konstitu
siya Mohkomosinin solahiyyotlori ho
yata keçirilmir. Bu Konstitusiyanm
130-cu maddosinin iiçüncü hissosinin 7ci bondindo nozordo tutulmuş mosoloni
Azorbaycan Respublikasinin Ali Moh
komosi holl edir.

12. Azorbaycan Respublikasinin Ali
Arbitraj Mohkomosi bu Konstitusiya
nm qiivvoyo mindiyi giindon Azorbay
can Respublikasinin İqtisad Mohkomo
si adlamr vo qüvvodo olan qanunvericiliklo miioyyon olunmuş solahiyyotlori
hoyata keçirir.

Azorbaycan Respublikasinin
orden və medallari
Azorbaycamn ilk ordeni respubli
kada sovet hakimiyyoti qurulduqdan
sonra Azorbaycan inqilab Komitosinin
soroncami ilo tosis edilon Azorbaycan
SSR-in Qırmızı Bayraq ordeni olmuşdur. Hazirlanmasmda RSFSR-in Qirmizi Bayraq ordeni osas kimi götiiriilmüş, 1920 ilin noyabnndan toqdim
olunmağa başlanmışdı; ikinci orden
Azorbaycan SSR Qinmzi Əmok Bayrağı ordeni idi; hazırlanması iiçün 1921
ilin iyununda miisabiqo elan edilmiş,
1922 ildo Azorbaycan M İK sessiyasi ye
ni ordenin şoklinin layihosini vo Ümumi
osasnamosini tosdiq etmişdir. Hor iki
ordenlo toltifolunma 30-cu illorin ortalarmdan dayandırılmışdır. Azorbaycan
Respublikasi miistoqilliyini elan etdikdon (1991) sonra Azorbaycan Respubli
kasinin orden vo medallarmin tosis edil
mosi haqqinda Azorbaycan Respubli
kasinin 1992 il 10 noyabr tarixli Qanu
nu. homin Qanuna doyişikliklor vo olavolor edilmosi barodo 1993 il dekabr ta
rixli Qanunu, homçinin 2003 il 7 noyabr
tarixli vo 2005 il 22 aprel tarixli qanunlan ilo aşağıdakı ordenlor tosis edilmişdir: “ Heydor Əliyev” ordeni; “ İstiqlal”
ordeni; “ Şah İsmayıl” ordeni; “ Azor
baycan bayrağı” ordeni; “ Şöhrot” or
deni; “ Votono xidmoto göro” ordeni.
1. “ Heydor Əliyev” ordeni. Azor
baycan Respublikasinin on yüksək
toltifi olan “ Heydor Əliyev” ordeni
Azorbaycan Respublikasinin votondaşlarina Azorbaycamn toroqqisino, ozomotinin vo şöhrətinin artmasına müstosna töhfo veron xidmotlorino göro; Votonin müdafiəsində, Azorbaycamn
dövlot monafelorinin qorunmasinda
göstorilmiş mordlik vo şücaotə, homçinin xarici votondaşlara Azorbaycan
Respublikasi qarşısında görkomli xid
motlorino göro verilir.
2. “ istiqlal” ordeni. Azorbaycan
Respublikasinin votondaşlarına Azor
baycan Respublikasinda milli azadliq
horokatında müstosna xidmotlorino,

Azorbaycan Respublikasinin dövloti vo
xalqı qarşısında xiisusilo görkomli xid
motlorino, Azorbaycan Respublikasinin
milli dövlot quruculuğu işlorindo xiisusi
xidmotlorino göro verilir.
3. “ Şah İsmayıl" ordeni. Azorbay
can Respublikasinin ali horbi ordeni
olan “ Şah İsmayıl” ordeni ilo Azorbay
can Respublikasi Silahlı Qüvvolorinin
(A R SQ ) ali riitboli zabitlori. horbi hissolorin vo birloşmolorin komandirlori
ARSQ-nin toşkilindo vo möhkomlondirilmosindo, Azorbaycan Respublikasının orazi bütövlüyünün vo lohliikosi/.liyinin tomin edilmosindo. respublikada
lovqolado hallann aradan qaldinlmasinda xiisusi xidmotlorino göro toltif
ediliiior.
4. “ Azorbaycan Bayrağı” ordei
Azorbaycan Respublikasinin votonda lanna, ocnobi votondaşlara vo votondi lığı olmayan şoxsloro Azorbaycan R publikasinda milli azadliq horokatint a
iştirakına vo ictimai-siyasi foaliyyoti о
göro; horb elminin vo horb texnikasıı ı
iııkişafında, Azorbaycan Respublika nın müstoqilliyinin vo orazi bütövlih nün qorunub saxlamlmasinda, döv t
sorhodinin mühafizosinin tomin ediln sindo xiisusi xidmotlorino göro verilir
5. “ Şöhrot” ordeni. Azorbaycan R publikasmin votondaşlarına, ocnobi \ tondaşlara vo votondaşlığı olmayan şo .loro iqtisadi, elmi-texniki, sosial-mod; \i
inkişafda, siilhün vo xalqlar arasinda
dostluğun möhkomlondirilməsində о
omokdaşlığın inkişafında; sənaye, noqliyyat, rabito, tikinti saholorindo, xa!q
təsərriifatınm digor saholorindo görkomli omok noticolorino, elm, tohsil о
sohiyyo sahosindo xiisusi xidmotlori o
göro verilir.
6. “ Votono xidmoto göro” orde i.
Azorbaycan Respublikasina sadiqli >
,
vozifo borcunu loyaqotlo vo vicdanla rino yetirmoyo göro; dövlot qulluğun a
somoroli foaliyyoto, yiiksok peşokarlı a
vo xiisusi nailiyyotloro, milli dövlot t) ruculuğu işlorindo xiisusi xidmotloro ; ro verilir.
Azorbaycan Respublikasinin yux rıda “ Qızıl Ulduz” , “ Voton uğruııda",
“ İgidliyo göro” , “ Toıoqqi” , “ Horbi xii!motloro göro” , “ Sorhoddo forqlonmoyo
göro” , “ Dövlot qulluğunda forqlonmoyo
göro” medallari da tosis edilmişdir.
Azorbaycan Respublikasi Konstitusiyasimn 109-cu maddosino osason dövlot
toltillori Azorbaycan Respublikasi Pre
zidenti torofindon hoyata keçirilir.

H EYD Ə R Ə LİY EV ”

ordeni

“İSTİQLAL”

ordeni

\zərbaycan Milli
Qəhrəmanının
“QIZIL ULDUZ"
medali

‘ŞAH İSMAYIL”
ordeni

“TƏRƏQQİ"
medali

“AZƏRBAYCAN BAYRAĞI”
ordeni

‘HƏRBİ XİDMƏTLƏRƏ
GÖRƏ”
medali

“ŞÖHRƏT”
ordeni

“SƏRHƏDDƏ
FƏRQLƏNM ƏYƏ
G Ö RƏ”
medali

“VƏTƏNƏ XİDMƏTƏ
G ÖRƏ”
ordeni

“DÖVLƏT
QULLUĞUNDA
FƏRQLƏNM ƏYƏ
GÖRƏ”
medali

MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK*

raq vo tələbatlarmın, habelo ictimai do- ziyyət haqqinda” (1994). “ Miidafio haq
yərlər sisteminin təhlükə vo tohdidbrdon
qinda” (1993), “Azorbaycan Respubliqorunması;
kasınm dövlət sərhədi haqqinda”
Azorbaycan Respublikasimn milli
dövbtin təhlükəsizliyi - Azorbay- (1991), “ Mülki müdafiə haqqinda”
(1997), “ Əməliyyat-axtarış fəaliyyoti
təhlükəsizliyi dedikdo, onun müstoqil- can Respublikasimn müstoqilliyinin, su
verenliyinin, ərazi bütövlüyünün, kon
liyinin, suverenliyinin, orazi bütövlühaqqinda” (2001), “ Terrorçuluğa qarşı
stitusiya quruluşunun və həyati oho- mübarizə haqqinda” (1999), “ Yanğın
yünün, konstitusiya quruluşunun, xal
miyyotli digor maraqlarının tohdidbr
təhlükəsizliyi haqqinda” (1997) vo s.
qin və ölkənin milli maraqlarının, insaAzorbaycan Respublikasi qanunlar . di
nın, comiyyotin vo dövlətin hüquq və
don qorunmasıdır.
MTTS-in osas vozifələri - milli tohlü- gor normativ-hüquqi aktları, habelə esmənafelərinin daxili vo xarici tohdidlorkəsizliyə tohdidlorin aşkarlanması, tohli- publikanın torofdar çıxdığı dünyad üldon qorunması başa düşülür. Ölko qahün vo beynolxalq tohlükosizliyin q
nnunvericiliyino uyğun olaraq, milli
li və proqnozlaşdırılması; homin tohdidtohliikosizliyin obyektlori insan - onun
brin qabaqlanması vo qarşısının alınmasi sahosindo dövlətbrarası miina otması üzrə tədbirbrin hazırlanması vo lori tonzimloyon beynolxalq miiqav 'or
hüquq vo azadlıqları, comiyyot - onun
maddi vo rnonovi doyorbri, dövlot toşkil edir. MTTS-in foaliyyotini tor, ionun miistoqilliyi, suverenliyi, konstitu
loyocok Azorbaycan Respublika
a
siya quruluşu vo orazi bütövlüyüdür.
milli tohlükosizlik konsepsiyasimn, ,\ :i
Milli təhlükəsizliyin subyektlori isə insiyasot strategiyasmin, horbi doktri;
sanların, cəmiyyətin vo dövbtin təhlükəmn vo tohliikosizlik sahosindo digor ı ısizliyi maraqlarının və tələbatlarının toseptual sonodlorin işlonib hazirlarr si
min edilməsi moqsodilo yaradılmış dövbt
moqsodilo Azorbaycan Respublikas i ehakimiyyoti orqanlarıdır. Azorbaycan
zidentinin 2004 il 17 sentyabr tarixli oRespublikasimn milli tohlükosizliyinin
roncamı ilo işçi qrup yaradılmışdır.
təminatı sistemi (M TTS) ölkə KonstituAzorbaycan Respublikasimn qan nsiyası vo qanunlan osasmda qarşılıqlı fo
vericiliyindo milli tohliikosizliyin tc nialiyyot göstoron vo öz səlahiyyətbri çorçinatının aşağıdakı osas prinsiplori təs it
vosindo milli tohliikosizliyin təmin olunolunmuşdur:
masına cavabdeh olan qüvvələrin və di- Azorbaycan Respublikasi Konsti ııgar dövbt orqanlanmn məcmusudur. Bu
siyasina vo qanunlarina riayot edilmo
qüvvəbr və dövbt orqanları milli toh
- milli tohliikosizliyin vahid dö it
liikosizliyin təmin olunmasına göro mosuhoyata keçirilməsi; milli tohlükosizliyi
siyasotino osaslanmasi vo onun toi: n
liyyot daşıyırlar. MTTS vahid dövbt si- tomin edon qüvvə və vasitələrin formaolunmasi istiqamotlorinin tarazlaşdı yasətinin hazırlanması, siyasi, iqtisadi,
laşdırılması və hazırlığınm tomin edil
masi vo olaqolondirilmosi;
- milli tohlükosizliyi tomin edon
sosial, hərbi, informasiya, ekoloji, elm,
mosi; milli tohliikosizliyo bilavasito tohqanlar arasmda solahiyyotlorin do. ;
modoniyyot vo mənəviyyat, habeb digər
did və qəsdlərin yarandığı toqdirdo
miioyyon edilmosi, onlarin foaliyyotiı i
sahələrdə milli maraqların qorunması
bütün qüvvə və vasitəbrin soforbor edil
prosesinin kompleks fəaliyyət şoklindo
olaqolondirilmosi vo homin orqanla:
mosi, müvafıq əks tədbirbr kompleksibir-birini qarşılıqlı surotdo operativ
somoroli totbiqi üçün şərait yaradır.
nin həyata keçirilməsi, yaranmış voziyMTTS-in moqsodləri:
yətin mümkün nəticəbrinin lokallaşdılumatlandirmasi;
- milli tohliikosizliyin tominati о
- insanm tohlükosizliyi - insanın hor
rılması və aradan qaldırılması; ölkonin
torofli inkişafı üçün əlverişli şoraitin
olaqodar foaliyyotin hoyata keçirilm, ;ibeynolxalq öhdəliklərinə müvafiq ola
mövcudluğu, insan hüquq vo azadlıqlaraq ümumi və regional təhlükəsizliyin
no nozarot;
rının müdafiəsi sahosindo ümumdövbt
- beynolxalq tohliikosizlik sistemloritəmin olunmasında iştirakdır. MTTS-in
tədbirlorinin hoyata keçirilmosi;
hüquqi osasını Azorbaycan Respublika
no inteqrasiya;
- comiyyotin tohlükosizliyi - Azor
si Konstitusiyasi (1995), «Milli tohliiko- insan, comiyyot vo dövlotin maraqbaycan xalqının hoyati əhəmiyyətli ma- sizlik haqqinda” (2004), “ Koşfıyyat və
ları arasındakı tarazlığm saxlanılması vo
onlarin qarşılıqlı mosuliyyoti.
əks-kəşfiyyat haqqinda” (2004), “ DövAzorbaycan Respublikasimn milli
bt
sirri
haqqinda”
(2004),
“
Fövqəladə
*
Məqalo Azərbaycan Respublikasi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi nhbarliyinin iştirakı ilə ha/.ırlanmışdır.
voziyyot haqqinda” (2004), “ Hərbi vo- maraqlan. M illi tohliikosizlik haqqinda

M illi təhlükəsizliyin təminat
sistemi

qanunvericilikdo ölkonin milli maraqlari vo onlarin sahovi strukturu da oksini
tapmışdır. Qanunvericiliyo göro respublikamn milli maraqlan Azorbaycan xalqmm fundamental doyor vo moqsodbrinin. habelo insanm, comiyyotin vo dövlotin inkişaf vo toroqqisini tomin edon
siyasi, iqtisadi, sosial vo digor tolobatlann mocmusudur.
S iy a s i s a h o d o osas m illi
m a r a q 1a r dovlot miistoqilliyi, suve
renliyi vo orazi bütövlüyü; konstitusiya
quruiuşunun qorunmasi, demokratik,
hiiquqi. dünyovi dövbtin mövcudluğu;
Azornavcan xalqimn vahidliyinin qorunııb saxlamlması; votondaş comiyyotinin
formalaşdınlması, insan vo votondaş
hiiquij vo azadliqlarmm tomin olunmasi; icti nai-siyasi sabitliyin tomin edilmo
si: kə : yyat, terror-toxribat vo digor pozucu foaliyyotinin qarşısınm alinmasi; ci; a azorbaycanlilarin in homroyliyı
cdo yaşayan homvotonlorin hiiquq1 run miidafiosi; Azorbaycanm
diin
ilqlari ib dostluq, siilh vo ominаш;!
şoraitindo yaşaması, borabor torofd.
j osasmda beynolxalq omokdaşlığın
işafı, Avropa vo diinya birliyino
ink
iya; beynolxalq alomdo Azorbay
Respublikasimn nüfuzunun artinlm .hr.
İ
i s a d i s a h o d o osas m illi
ma
q 1a r iqtisadi potensialın artinlmas bazar iqtisadiyyatının inkişafı,
onu hiiquqi osaslarmin tokmilloşdirilmos iqtisadi sabitliyin tomin olunmasi;
iqt
iyyatın inkişafı üçün daxili vo xa
rici .ivestisiyalardan ötrii olverişli şoraitin ıradılması; tobii vo maddi sorvotlorin jrunmasi vo somoroli istifado edil
mo1 regional vo diinya bazaiiarimn
fo' ılaşdırılmasında vo foaliyyot göstori
indo azad vo borabor hiiquqlu iştirii n tomin edilmosidir.
о
s i a 1 s a h o d o osas m
m a q 1a r Azorbaycan xalqimn geno idunun qorunmasi, ohalinin layiqli
ho; i soviyyosinin vo fiziki sağlamlığımi imin edilmosi moqsodilo sohiyyo vo
so 1 müdafıə sisteminin somoroli foaliy l göstormosidir.
vzorbaycan Respublikasimn h o rb i
sa .:iodo osas m illi m a r a q la n
dC . lotin müdafıo qüdrətinin, Silahlı
Qiivvolorin vo başqa silahlı birloşməlorin
komplektloşdirilmosinin, döyüşo vo soforborliyo hazırlığımn, horbi-texniki tochizatmin tomin edilmosidir.
Milli tohlükəsizliyə tohdidlər. Ölko
qanunvericiliyindo milli tohliikosizliyo

tohdidlorin do anlayışı, növlori vo tosnifatı verilmişdir. Belo ki, milli tohliikosiz
liyo tohdidlor- Azorbaycan Respublika
si milli maraqlanmn hoyata keçirilmosino mane olan vo ya onlara tohlüko yaradan şərait, proses vo amillordir. Tohdidlor mümkünlüyündən asılı olaraq potensial vo real olur. Monbobrindon asılı
olaraq iso onlar xarici vo daxili tohdidlordon ibarotdir. Milli tohliikosizliyo potensial vo real, daxili vo xarici tohdidlor
osason ictimai hoyatin siyasi, iqtisadi,
sosial, horbi, informasiya, ekologiya,
elm, modoniyyot vo monoviyyat saholoriııdo tozahür edir.
Mosolon, Azorbaycan Respublikasinin milli tohlükosizliyino siyasi sahodo
osas tohdidlor ölkonin dövlot miistoqil
liyi, suverenliyi, orazi bütövlüyü vo
konstitusiya quruluşu oleyhino qosdlor;
ictimai-siyasi sabitliyin pozulmasi; in
san vo votondaş hiiquq vo azadliqlarmm
pozulmasi, demokratik tosisatlara qarşı
daxili vo xarici tozyiqlor; dovlot orqanlarının toşkilat strukturunun dağıdılması,
onlarin foaliyyotlorinin pozulmasi, ölkodo idaroetmo soviyyosinin aşağı düşmosi;
milli vo dini münasibətbrin koskinloşmosi, separatçılıq, etnik, dini vo siyasi ekstremizm hallarmin yayilmasi; ictimai
tohliikosizliyin pozulmasi, hiiquqpozmalann sosial profilaktikasmin somorosizliyi, cinayotkarlığın, xüsuson onun mütoşokkil, transmilli formalarmm artması;
qanunvericilikdo nozordo tutulmayan silahlı birləşməbrin yaradilmasi, silahli
qiyanun toşkil edilmosi; xarici xüsusi xidmot orqanlanmn vo başqa toşkilatlann,
homçinin ayrı-ayn şoxslorin respublikaya
qarşı koşfıyyat, terror-toxribat vo digor
pozuculuq foaliyyoti; digor dövbtbr torofindon Azorbaycan Respublikasimn da
xili işlərinə miidaxilo vo s.-dir.
Dövlətiıı
iqtisadi
potensialinin
tükonmosi, yaxud qeyri-somoroli istifailli
dosi, milli iqtisadiyyatin digor ölkolordon maliyyo vo texnoloji asılılığmm yaranmasi, boru komorlorinin, digor kommunikasiyalarm vo noqliyyat dohlizlorinin foaliyyotinin pozulmasi; iqtisadi olaqolori nizamlayan dovlot sisteminin porakondoliyi, iqtisadiyyatin qeyri-miitonasib inkişafı; ölkonin diinya iqtisadiyyatmdan tocrid olunmasi; tobii vo mad
di sorvotbrin talan edilmosi vo somorosiz
istifadosi; investisiya aktivliyinin zoillomosi vo s. milli tohliikosizliyo iqtisadi sa
hodo osas tohdidlor, Azorbaycan Respublikasına qarşı tocavüz vo giicün totbiqi vo ya totbiq edilmosi lıodosi, ölkonin

miidafio qabiliyyotinin zoiflomosi; digor
ölkolor torofindon respublikanm horbi
konfliktbrə, regional münaqişoloro colb
edilmosi; xarici ölkolorin Azorbaycan ib
sorhodlorinin yaxinhqlannda yaranmış
qüvvolor nisbotini pozan qoşun qruplaşmalarımn artırılması; ölkoıııiz ilo qonşu
olan dövlotbrdə hərbi-siyasi voziyyotin
qeyri-sabit olması, homsorhod dövlotlorin orazisindo ölkomizo qarşı düşmonçilik siyasotini yeridon digor dövlətlərin
qoşunlarının yerloşdirilmosi; Silahlı
Qiivvolorin vo başqa silahlı birloşmələrin
horbi vo iqtisadi potensialinin, horbi hazırlığının vo döyüş qabiliyyotinin zoillodilmosino yönolmiş foaliyyot; dövlot sorhodlorindoki oraziloro, obyektloro vo
qurğulara basqm edilmosi, sorhod
münaqişolori vo silahlı fitnokaıiıq vo s.
iso horbi sahodo osas tohdidlordir.
Azorbaycan Respublikasi milli təhlükəsizliyinin prioritetləri beynolxalq hii
quq, B M T Nizamnamosi, ATƏT-in
Helsinki Yekun Aktinin prinsiplori osasinda siilh yolu ib Ermonistan-Azorbaycan münaqişəsinin holli; qaçqın vo
mocburi köçkünbrin dogma yurdlarina
qaytanlmasi; Avropa vo Transatlantika
tohliikosizlik, siyasi vo iqtisadi institutlanna inteqrasiya; Xozor donizinin milli
sektorlara bölünmo prinsipi osasmda
hiiquqi statusunun miioyyon edilmosi;
Azorbaycanm miistoqilliyi vo orazi
bütövliiyünün tomin edilmosi iqtidannda olan, NATO standartlarına uyğun vo
beynolxalq sülhməramlı omoliyyatlara
töhfo vero bilon milli miidafio sisteminin
qurulmasi; Xozor donizinin Azorbaycan
sektorunda olan neft yataqlan vo neft
platformalarimn təhlükosizliyinin tomin
edilmosi, ölkonin karbohidrogen resurslarimn diinya bazarlanna ixrac edilmosi;
Avropa-Conubi Qafqaz- Morkozi Asiya
noqliyyat dohlizinin inkişaf etdirilmosi;
beynolxalq terrorizm vo mütoşəkkil cinayotkarlığa qarşı yönolon beynolxalq
omokdaşlıq todbirbrindo iştirak; siyasi
sistemin tokmilloşdirilmosi vo lıüquqi islahatların dorinloşdirilmosi yolu ilo
Azorbaycan Respublikasimn demokra
tik, hüquqi vo diinyovi dövlot kimi inkişaf etdirilmosi; açıq bazar iqtisadiyyatinin qurulmasi, işsizlik vo yoxsulluğun
azaldılmasıdır.
Milli tohlükosizliyi tomin edon orqaıılar. Dovlot vo yerli özünüidaro orqanlan, vozifoli şoxslor, hiiquqi vo fiziki şoxslor siyasi, iqtisadi, horbi, sosial, infor
masiya, ekologiya, elm, modoniyyot,
monoviyyat vo digor saholordo Azor-

baycan Respublikasinin milli tohlükosizliyinin tomin olunmasi məqsədilə ho
yata keçirilon todbirlərdə ölko qanunvericiliyi ib nozordo tutulmuş qaydada iştirak edirbr.
Ölko Konstitusiyasina osason Azor
baycan Respublikasinin Prezidenti dövbt müstoqilliyinin, orazi bütövlüyünün
tominatçısıdır. Dövbt başçısı Tohlükosizlik Şurasını, eloco do özünün konstitu
siya solahiyyotlori çorçivosindo milli
tohlükosizliyi tomin edon qüvvoləri vo
dövlot orqanlarını yaradir, homin qurumlara rohborlik edir. Prezident ordu
qurucııluğuna, horbi omoliyyatlann
apanlmasina rohborlik edir, horbi doktrinam parlamentin tosdiqino verir, Si
lahli Qüvvolorin (SQ) Ali Baş Komandaninin funksiyalarmi hoyata keçirir,
SQ-nin ali komanda heyotini vozifoyo
toyin vo vozifodon azad edir, ali horbi vo
ali xiisusi rütbobr verir. Dövlot başçısı
iimumi vo qismon soforborlik elan edir,
habeb soforborlik üzro çağırışları torxis
edir. O, homçinin SQ-nin toyinati ib
bağlı olmayan vozifolorin icrasina colb
edilmosino razılıq verilmosi barodo ölko
parlamentino toqdimat verir vo sonuncunuıı razılığı ilo müharibo elan edir vo
siilh bağlayır. Prezident Azorbaycan
Respublikasi orazisinin miioyyon hissosi
faktiki işğal olunduqda, xarici dövlot vo
ya dövlotbr Azorbaycan Respublikasina müharibo elan etdikdo, respublikaya
qarşı real silahli hiicum tohliikosi yarandıqda, ölkənin orazisi blokadaya
alindiqda, habeb belə blokada üçün re
al tohliiko olduqda Azorbaycan Res
publikasinin biitiin orazisindo vo ya ayri-ayri yerlorindo horbi voziyyot elan
edir vo bu barodo formam 24 saat müddotindo parlamentin tosdiqino verir.
Dövlot başçısı tobii folakotlor, epidemiyalar, böyük ekoloji vo başqa qozalar baş verdikdo, habeb Azorbaycan
Respublikasinin orazi bütövlüyünün
pozulmasına, dövloto qarşı qiyama vo
ya dövlot çevrilişino yönəldilən horokollor edildikdo, zorakılıqla müşayiot olu
nan kütləvi iğtişaşlar yarandiqda, votondaşların hoyati vo tohliikosizliyi, ya
xud dövlot tosisatlarının normal foaliyyoti üçün qorxu törədon digor münaqişolor meydana goldikdo ölkonin ayriayri yerlorindo lovqolado voziyyot lotbiq edir vo bu barodo qobul etdiyi formani 24 saat müddotindo parlamentin
tosdiqino verir.
Tohliikosizlik Şıırası respublikanm
müdafiosi, onun dövbt müstoqilliyi vo

orazi bütövlüyünün qorunması siyasotiAzorbaycan Respublikasmda mohnin hoyata keçiıilmosino, iqtisadi vo
komo hakimiyyoti sistemino daxil ol
ekoloji tohlükosizliyin tomin edilmosino,
maqla prokurorluq cinayot işi başlayır
fövqolado hadisolorin noticolorinin ara- vo ibtidai istintaq aparir; cinayot işi iizro
dan qalldmlmasina dair tövsiyolor veron
ibtidai araşdırmaya prosessual rohbor
moşvorətçi orqandır. Ölko Konstitusiya
lik edir vo qanunlara riayot edilmosini
tomin edir; tohqiqat vo omoliyyat-axtarış
sina osason Azarbaycan Respublikasinin
Milli Moclisi (MM) fövqolado vo horbi
orqanlarinin foaliyyotindo qanunlarin
voziyyot rejimlori, müdafio vo horbi qulicra vo totbiq olunmasina nozarot edir;
mohkomodo miilki vo iqtisadi miibahisoluq, tohlükosizliyin osaslari, orazi quruloro dair işloro baxılmasında iddiaçı ki
luşu vo dövlot sorhod rejimi mosololorino
dair iimumi qaydalan miioyyon edir, öl- mi iştirak edir; mohkomodo cinayot işbrino baxilmasinda torof kimi iştiräk edir,
ko prezidentinin toqdimatina osason res
dövbt ittihamını miidafio edir.
publikanm horbi doktrinasini tosdiqlo
Azorbaycan Respublikasinin Silahli
yir, dövlot başçısınm toqdimatina osason
SQ-nin toyinati ilo bağlı olmayan vozifo- Qiivvolori vo qanunvericilikdo nozordo
lorin icrasina colb edilmosino, eloco do tutulan başqa silahli birbşmoloı: xiisus!
prezidentin müraciotino osason müharixidmot orqanlan; polis, prokurorluq,
bo elan edilmosi vo siilh bağlanmasına
gömrük, vergi vo digor hiiquq-miihanzo
razılıq verir. Parlament homçinin horbi
orqanlan; sonaye, energetika, noql
at
vo fövqolado voziyyotin totbiqi barodo,
sahosindo işlorin tohliikosiz göriil ^si
eloco do qanunvericilikdo nozordo tutulqaydalarma göro mosuliyyot daş> n,
muş digor hallarda Azorbaycan Prezi
rabito vo informasiya tohlükosizli li,
dentinin formanlanm tosdiq edir.
otraf mühitin mühafızosini vo oh ! in
Azorbaycan Respublikasinin Nazirlor
sağlamlığınm qorunmasmı tomin
m
Kabineti (NK) ölko hökumoti olaraq,
dövlot orqanlan vo milli tohlükosi;
imorkozi icra hakimiyyoti orqanlarina
nin tomin olunmasıııda iştirak edo;
irohborlik edir; miixtolif saholoro dair
gor dövlot orqanlan - döviot torəfin m
yaradılan, qanunvericilik çorçivo> lo
moqsodli proqramlann hoyata keçirilfoaliyyot göstoron vo ölkonin milli t
imosini, eloco do milli tohliikosizliyi tomin
edon qiivvolori vo orqanlan maddi vo kəsizliyini bilavasito tominetmo . imaliyyo resurslan ib tomin edir. Nazirliyyotino malik olan qurumlardır.
lor Kabineti SQ-nin voziyyotino göro
Azorbaycan Respublikasinin mill; -;hmosuliyyot daşıyır. N K SQ-nin silah,
lükosizliyini tomin edon qüvvolor vo do lot
horbi texnika, döyüş sursatı vo s. başqa
orqanlan öz solahiyyotlori daxilindo :,li
resurs vo xidmotlorlo tochiz olunmasim
tohliikosizliyin tomin olunmasi ib ola.ptoşkil edir. Hökumot homçinin ölko iqti- dar todbirlor planlaşdırır vo hoyata к çisadiyyatının soforborlik hazırlığına vo so
rirlor; milli tohlükosizlik sisteminin cforborlik iizro işo başlamasına, onun hor
milləşdirilmosi ilo bağlı tokliflor vei:
bi voziyyot şoraiti rejimino keçirilmosino
milli tohliikosizlik sahosindo qanui ra
rohborlik edir, miilki vo orazi müdafiosi- vo digor normativ-hiiquqi aktlara г ot
nin iimumi planlaşdırılmasını toşkil edir,
olunmasim tomin edirbr; milli toh!
silahlarin vo strateji materiallarin ixraci
sizliyi tohdid edon, milli maraqlara .
r
iizorindo nozaroti toşkil edir, horbi qul- vura bilon foaliyyotin qarşısınm aim iluqçuların, horbi qulluqdan ehtiyata vo sı üçün miivafiq todbirlor görürlər.
Azorbaycan Respublikasinin М лya istefaya buraxılmış şoxslorin, onlarm
fio Nazirliyi, Milli Tohliikosizlik N
ailolorinin sosial vo hiiquqi tominatlarma
liyi, Dövlot Sorhod Xidmoti, Xv: ,i
dair qanunvericiliyin icrasmi tomin edir.
Qanunvericiliyo uyğıın olaraq, Azor
Dövlot Miihafizo Xidmoti, Daxili
r
baycan Respublikasmda mohkomələr
Nazirliyi milli tohliikosizliyi tomin t n
odalot miihakimosini hoyata keçirir vo osas dövlot orqanlarıdır.
Azorbaycan Respublikasinin Müd io
bu zaman ölko Konstitusiyasinda tosbit
edilmiş insan vo votondaş hüquqlarını vo Nazirliyi (MN) - Azorbaycan Respu' Mkasi SQ-o vo yerli horbi idaroetmo >razadliqlarmi, miilkiyyot formasindan
asılı olmayaraq bütün müəssiso, idaro vo qanlarma rohborlik edon dövlot orqanıdir vo onlarm inkişafına, homçinin
toşkilatlarm, siyasi partiyalarin, ictimai
birliklorin, digor hiiquqi şoxslorin
müdafio vozifobrinin yerino yetirilmosihüquqlarını vo qanuni monafelorini hor
no hazırlıq iiçün tam mosuliyyot daşıyır.
cür qosdlordon vo qanun pozuntulannAzorbaycan Respublikasinin Milli
dan müdafio edir.
Tohliikosizlik Nazirliyi (MTN) ölkonin

milli tohlükəsizliyinin tomin edilmosi istiqamotində dövlot siyasotinin hoyata
keçirilməsi moqsodilo olverişli şoraitin
yaradılması üçün todbirlor göron, bu
moqsodlo koşfiyyat, oks-koşfiyyat vo
omoliyyat-axtarış fəaliyyotini toşkil edon
vo hoyata keçiron, solahiyyotlərinə aid
edilmiş cinayot işlori iizro tohqiqat vo ib
tidai istintaq aparan, eloco do cinayotlorin aşkarlanması, qabaqlanması, qarşısının almmasi vo açılması sahosindo
Azorbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ilo miioyyon edilmiş solahiyyotlori
hoyata keçirir.
Azorbaycan Respublikasinin Dövlot
Sorhod Xidməti (D SX ) dövlot sorhodi-

Azorbaycan Respublikasinin Daxili
İşlor Nazirliyi (DİN) - ölkodo ictimai
qaydanm vo ictimai tohliikosizliyin to
min edilmosi, cinayotlorin qarşısının
alınması vo açılması sahosindo qanunvericiliklo miioyyon edilmiş solahiyyotlori
hoyata keçirir. Digor morkozi vo yerli ic
ra hakimiyyoti orqanlarinin foaliyyoti
bu vo ya digor dorocodo milli tohliikosizliyin tomin olunmasi ilo bağlıdır.
Azorbaycan Respublikasinin votondaşları ölko qanunvericiliyino osason
milli tohliikosizliyin tomin olunmasinda
iştirak edirbr. Bu, seçki, referendum vo
qanunla miioyyon olunmuş digor demo
kratik vasitolorb Azorbaycan Respubli-

Milli tohliikosizliyin tominatmin vasito vo metodlari. Azorbaycan Respublikası öz milli tohlükosizliyini soroncaminda olan biitiin siyasi, iqtisadi, horbi, hii
quqi vo digor vasito vo metodlarla birtorofii qaydada vo yaxud beynolxalq müqavilobro miivafiq olaraq tomin edir.
Milli tohliikosizliyin tominati ilo bağlı
beynolxalq omokdaşlıq ölkonin Avro-Atlantika institutlarma inteqrasiyasını, ATƏT-in Minsk qrupunun mandatına uyğun olaraq Ermonistan-Azorbaycan münaqişosinin hollini, qonşu
dövlotlorlo ikitorolli, eloco do Conubi
Qafqaz vo G U A M qrupu çorçivosindo
regional omokdaşlığın genişbndirilmosi-

Azarbaycan
Respublikasi Milli
Tohliikosizlik
Nazrliyi.

nin '
ricili
hoya

lafizosi sahosindo ölko qanunve'1miioyyon edilmiş solahiyyotlori
eçirir.
A baycan Respublikasinin Xiisusi
Dövl Miihafizo Xidmoti (XDMX) Azoi can Respublikasinin Preziden
tinin. ;gor dövlot mühafızə obyektlorinin, ; nçinin xarici ölkolorin dövlot vo
hökı ,^t başçılarmın ölkodo olduqları
vaxt iarm tohliikosizliyinin tomin edil
mosi iövlot başçısınm iqamətgahınm,
Milli Moclisin, Nazirlor Kabinetinin,
Konshtusiya Mohkomosinin, Xarici İşlor Nazirliyinin vo Morkozi Seçki Komissiyasimn obyektlorinin miihafizosinin toşkilini, göstorilən obyektlordo buraxılış rejimini hoyata keçirir.

kasinin milli maraqlan vo onlarm müdafiosinin yollan haqda öz fikir vo toklifiorini ifado vo icra etmok; qanunvericiliklo nozordo tutulmuş qaydada res
publikanm milli tohliikosizliyinin tomin
olunmasi moqsodilo dövlot hakimiyyoti
vo yerli öztinüidaroetmo orqanlan toro
findon hazırlanmış todbirlori könüllü vo
ya konstitusiya vozifobrinin yerino yetirilmosi şoklindo hoyata keçirmok; ölko
hoyatmın miixtolif saholorindo tozahiir
edon tohliikoli hallara dövlot vo ictimai
tosisatlann diqqotini colb etmok, biitiin
qanuni vasitolorb dövlotin tohliikosiz
liyi, habeb hiiquq vo maraqlannm müdafio olunmasina çalışmaq yolu ib to
min olunur.

ni, Azorbaycanin beynolxalq terrorizmo
qarşı miibarizodo antiterror koalisiyasinın üzvü qismindo iştirakını ehtiva edir.
Avro-Atlantika mokanmda tohliikosiz
lik vo sabitliyin güclonməsinə töhfə ve
ron Siilh Namino Torofdaşlıq (SN T)
Proqramimn iştirakçısı kimi, bu mokanda oməkdaşlığın dorinbşdirilmosi, SNT
vo Avro-Atlantika Tohliikosizlik Şurası
çorçivosində NATO-ya üzv vo torofdaş
dövbtlərlə siyasi, horbi, modoni omokdaşlığın genişlondirilmosi, Avro-Atlan
tika siyasi, iqtisadi vo tohliikosizlik
strukturlarma inteqrasiya Azorbaycanin strateji moqsodlorindon biridir.
Azorbaycan Respublikasi ErmonistanAzorbaycan münaqişosinin ATƏT-in

Minsk qrupu çorçivosindo, hər iki dövlotin ərazi bütövlüyü, Dağlıq Qarabağın
(DQ) bütün əhalisi üçün tohliikosizlik
tominati, DQ-a ölko torkibindo geniş
muxtariyyət verilmosi, qaçqın vo mocburi köçkünlorin öz yurdlarına qaytarılması prinsipbri osasinda sülh yolıı ilo
hollinin torofdarıdır. Eyni zamaııda,
Azorbaycan Respublikasinin suveren
hüquqlarını məhdudlaşdıran, dövlət
müstəqilliyinin itirilmosinə yönəlon, yaxud Azorbaycan Respublikasinin milli
tohlükosizliyinə zoror vura biloıı beynol
xalq müqavilolorin bağlanılmasına yol
verilmir.

Silahlı Qüvvələr
Azorbaycan Respublikasinin Silahlı
Qüvvolori (SQ) ölkonin tohlükosizliyinin
vo müdafıosinin osasını toşkil edon dövlot horbi tosjkilatı olmaqla, respublikanın suverenliyinin, orazi bütövlüyünün,
onun toxunulmazlığının vo monafeyinin
silahlı müdafıosino, dövloto silahlı hücumun qarşısının alınmasına, tocavüz
olarsa, onun dof edilmosino xidmot edir.
SQ öz toyinatı ilo bağlı olmayan vozifəlorin icrasına dövlot başçısının toqdimalı ilo ölko parlamentinin qorarına osason
colb oluna bilorlor. Müharibo şoraitindo
SQ öz vozifolorini sorhod qoşunları, da
xili qoşunlar vo ölko qanunvericiliyindo
nozordo tutulmuş digor qoşunlarla sıx
olaqodo yerino yetirir. Azorbaycan Respublikasının müdafiəsi ölko qanunvericiliyino osason, lıorbi doktrinaya uyğun
olaraq toşkil edilir. Horbi doktrina SQnin quruculuğunda müdafıo yetorliyi
prinsipi ilo müoyyonloşdirilir vo Azor
baycan Respublikasinin heç bir dövloto
qarşı orazi iddiasının olmamasına, eloco
do ogor tocavüz obyekti olmasa beynol
xalq hüquqa osaslanan ölıdoliklordoıı
başqa heç vaxt lıcç bir dövloto qarşı hor
bi omoliyyatlara birinci başlamayacağına
osaslanır.
SQ-ııin quruculuğunun vo (əaliyyotiniıı hüquqi osasını Azorbaycan Respub
likasi Konstitusiyası (1995), “ Azorbay
can Respublikasinin Silahlı Qiivvolori
haqqinda” (1991), “ Müdafiə haqqinda”
(1993), “ Horbi xidmot haqqinda”
(1992), “ Azorbaycan Respublikasinda
horbi xidmoto çağırışın osaslari haqqin
da” (1992), “ Horbi qulluqçuların statusu haqqinda” (1991), “ Vətondaşların
pensiya tominati haqqinda” (1992),
“ Fövqolado voziyyot haqqinda” (2004),

“ Horbi voziyyot haqqinda” (1994) vo s.
Azorbaycan Respublikasi qanunlan,
eloco do bir sira başqa normativ-hiiquqi
sonodlor toşkil edir. SQ-nin şoxsi heyoti
horbi qulluqçulardan vo mülki şoxslordon ibarotdir. SQ-nin şoxsi heyotlo komplektloşdirilmosi könüllü (miiddotli hoqiqi horbi xidmotdon başqa horbi xidmotin biitiin növlori) vo çağırış iizro (miid
dotli hoqiqi horbi xidmot) xidmot üsullan ilo hoyata keçirilir. Bağlaşma yolu ilo
hoqiqi horbi xidmoto yalmz digor dövlotlorin votondaşları qobul oluna bilor. Qanunvericiliyo osason alternativ xidmot
(omok miikollofiyyoti) keçmok üçiin göndorilon şoxslordon başqa, Azorbaycan
Respublikasinin 18 yaşından 35 yaşınadok vo sohhotino göro horbi xidmoto yarayan hor bir kişi votondaşı SQ-nin siralarinda hoqiqi horbi xidmot vo ya bir aydan iiç ayadok miiddoto toplanış hazirlığı keçmolidir. Qanunla miioyyon edilmiş hallarda öz oqidosino vo başqa osaslara göro hoqiqi horbi xidmoto qobul edi
lo bilmoyon votondaşlar alternativ xid
mot (omok miikollofiyyoti) keçmolidirlor.
Homçinin tibbi vo ya başqa ixtisas tohsili olan 19 yaşından 40 yaşınadok qadın
votondaşları özlorinin razılığı ilo horbi
uçota götüriilo vo müqavilo osasinda SQnin kömokçi vo ya başqa bölmolorindo
xidmot edo bilorlor.
Miiddotli hoqiqi horbi xidmoto çağırışa möhlot ailo voziyyotino, sağlamlıq
voziyyotino göro, tohsili davam etdirmok
üçiin, deputatlıq foaliyyoti ilo olaqodar
rayon, şohor, şohordə rayon çağırış komissiyasının qorari ilo verilir. Ailo vo
sağlamlıq voziyyotino göro ırıöhlot 35 yaşa qodor verilir. Bu yaşa qodor çağırışdan möhlot hiiququnu itirmomiş şoxslor
dine dövrdo miiddotli hoqiqi horbi xid
motdon azad olunurlar vo ehtiyata keçirilirlor.
Dine dövrdo hoqiqi horbi xidmotin
müddətlori: miiddotli hoqiqi horbi xid
mot horbi qulluqçuları (osgorlor, matroslar) üçün 1 il 6 ay, ali tohsili olanlar 1
il; horbi doniz qiivvolorinin gomilorindo,
döyüş tominati iizro sahil hissolorindo vo
Sorhod Qoşunları doniz hissolorinin
matrosları vo çavuşları 2 il, ali tohsili
olanlar 1 il 6 ay; miiddotdon artiq hoqi
qi horbi xidmot horbi qulluqçuları iiçün
- miiddotli hoqiqi horbi xidmotdon daxil
olanlar, ehtiyatdan daxil olanlar vo qadınlar üçün - 3 il; gizirlor vo miçmanlar
üçiin - 5 il; zabitlor iiçün - ehtiyatdan
hoqiqi horbi xidmoto çağırılanlar vo ya
köniillii daxil olanlar 1 il 6 ay. bağlaşma

iizro hoqiqi horbi xidmoto könüllü qobul
olunanlar üçün 3 ilo qodor miioyyon
olunmuşdur.
Ölko Konstitusiyasına osason (76.2ci maddo). votondaşların oqidosi hoqiqi
horbi xidmot keçmoyo ziddirso, qanunla
miioyyon edilmiş hallarda hoqiqi horbi
xidmotin alternativ xidmotlo ovoz olunmasina yol verilir. Zabit kadrlarm hazırlanması Azorbaycan Respublikasinin
Miidafio Nazirliyi sistemindo foaliyyot
göstoron vo ali horbi tohsil veron moktoblordo Azorbaycan Ali Horbi Moktobi, Azorbaycan Ali Horbi Dənizçilik
Moktobi vo Azorbaycan Ali Horbi Toyyaroçilik Moktobindo hoyata keçirilir.
Silahli Qiivvoloro mülki şoxslor Azor
baycan Respublikasi Nazirlor Kabineti
torofindon miioyyon edilon ştat sayı
hiidudlarinda Miidafio Nazirliyinin I
diq etdiyi siyahi iizro vozifoloro gö irülürlor. Horbi komandanlıqla mülki ş: ;slorin omok münasibotlori omok vo döv >t
xidmoti haqqinda qanunvericili о
tonzimlonir. SQ-nin birliklori. birloşm ri vo horbi hissolori horbi doktrinanin loblorino uyğun olaraq yerloşdirilir. S
nin yerloşdirilmə vo totbiq plan) ı
Miidafio Nazirliyinin tokliflori osasıı i
dövlot başçısı torofindon tosdiq edilir.
Ölko qanunvericiliyino uyğun о raq, Azorbaycan Respublikasinin Sila li Qüvvolorino rohborliyi SQ-nin Ali В ş
komandani kimi Azorbaycan Rcspub ikasinin Prezidenti müvafıq dövlot с qanlarının qanunvericiliklo miioyyon bsdirilmiş solahiyyotlori hiidudlannda li yata keçirir. Azorbaycan Respublika nin SQ-yo vo yerli horbi idaroetmo o>qanlarina bilavasito rohborliyi Az? baycan Respublikasinin Miidafio Naz liyi (M N ) hoyata keçirir. M N SQ-n ı
formalaşdırılmasına vo qurulmasn;
toşkilat-sofərbərlik foaliyyotino vo ça; rış işino, maddi-texniki, sosial-moiş .
tibb vo maliyyo tominatina, SQ üçün
bit vo sıravi heyotinin hazirlanmasi
robborlik edir. MN lıomçinin, horbi yasi voziyyoti qiymotlondirir vo hor i
tohlükonin dorocosini miioyyonləşdir ;
SQ-nin, silahlarm vo horbi texnikan ı
quruculuğunun vo inkişafının dövlot
proqramlarının layiholorini. SQ-nin soforborlik, yerloşdirilmo vo totbiq planlarını, büdcodon miidafio üçün aynlan
mobloğlor haqqinda tokliflori hazırlayıb
dövlət başçısına toqdim edir; qoşunların
döyiiş, omoliyyat-taktiki vo monovi-psixoloji hazırlığına rohborlik edir; SQ-nin
şoxsi heyotinin horbi-votonporvorlik ru-

liunda torbiyosini toşkil edir; horb elminin inkişafma rohborlik edir, horbi-elmi
lodqiqatları toşkil edir vo keçirir. Nazirlik horbi texnikanm vo digor horbi omlakın yaradilmasi. istehsali vo tomiri baro
do dövlot sifarişini verir, onlarm hazirlanmasina, sinaqdan keçiıilmosinə, istehsalma vo keyfiyyotino nozarotin ho
yata keçiıilmosində iştirak edir; SQ-nin
qisimlorinin, növloriniıı, birliklorinin,
birloşmolorinin vo horbi hissolorinin şoxsi heyotinin sayını miioyyonləşdirir, öz
solahiyyoti daxilindo horbi kadrlan hazirlayir vo yerloşdirir, horbi riitbolor ve
rir votondaşların horbi xidmoto hazirlan nasi mosololorino dair qüvvodo olan
qan: nvericiliyin icrasında iştirak edir;
hoi vozifolilorin hazırlanmasını vo toknıi şclirilmosini, vətəndaşların hoqiqi
mi dotli horbi xidmoto çağırılmasını vo
mi yon olunmuş xidmot müddotlorini
ço,
qurtarmış horbi qulluqçularm ehti\ л buraxilmasini, horbi qulluqçulaгш >planışa çağırılmasını, lıomçinin sofoı rliyi vo solorborlikdon torxisetmoni
pli aşdınr vo toşkil edir; başqa dövlotloı
silahli qiivvolori ilo omokdaşlıq
ed M N homçinin qanunvericilikdo nozo
tutulmuş hallarda miidafio ınosoЫ ' ıo aid normativ aktlar qobul vo on
lar ierasina nozarot edir; qüvvodo olan
qa nvericiliyo miivafiq surotdo horbi
xit: ot keçilmosiııi toşkil vo SQ horbi
qu qçularının. miilki heyotinin, horbi
xiti lotdon buraxılmış şoxsloriıı vo onla
rm ilo üzvlorinin sosial vo hiiquqi tomina arim hoyata keçirir. Ölko qanunveric iyino osason SQ quru qoşunlarında . hava hücumundan miidafio vo hor
bi- iva, horbi-doniz qiivvolorindon ibaro; r. Toşkilati cohotdon ölkonin SQ-si
bi clordon, birloşmolərdən, horbi hissoloi ni, horbi toşkilatlardan vo horbi toh
sil iiossisolorindon ibarotdir.

Azərbaycan Respublikasi
vlilli Tohliikosizlik Nazirliyi
\zorbaycan Respublikasi M illi Tolilü sizlik Nazirliyi (M TN ) koşfiyyat,
ok koşfiyyat foaliyyoti, dövlot sirrinin
mi aafizosi, cinayotlorin aşkarlanması,
qaoaqlanmasi, qarşısının alınması vo
açilması sahosiııdo ölko qanunvericiliyi
ilo miioyyon edilnıiş solahiyyotlori hoya
ta keçiron morkozi icra hakimiyyoti orqamdir. Qanunvericiliyo osason, MTNnin vozifolori Azorbaycan Respublikasinin milli tohliikosizliyinin tomin edil

mosi istiqamotindo dövlot siyasotinin
hoyata keçirilmosi moqsodilo olverişli şoraitin yaradilmasi iiçün todbirlorin göriilmosi; milli tohlükosizliyin tomin edil
mosi moqsodilo koşfiyyat, oks-koşfiyyat
vo omoliyyat-axtanş foaliyyotinin toşkili
vo hoyata keçirilmosi, solahiyyotlorino
aid edilmiş cinayot işlori iizro tohqiqat vo
ibtidai istintaq apanlmasi; xarici xiisusi
xidmot orqanlarimn, toşkilatların vo ayrı-ayrı şoxslorin ölkonin milli maraqlanna qarşı yönolmiş niyyotlori, planlari vo
omollori barodo molumatlarm oldo edil
mosi vo onlarm tohlili, milli tohlükosizliyo real vo potensial tohdidlorin proqnozlaşdırılması; xarici xiisusi xidmot
orqanlarimn vo toşkilatlarının. cinayotkar qruplann vo ayn-ayn şoxslorin
Azorbaycan Respublikasinin suverenliyino, orazi bütövlüyüno, konstitusiya
quruluşunun osaslanna vo tohliikosizliyino, iqtisadi, elmi-texniki. miidafio potensialina vo s. milli maraqlanna zoror
vurulmasına yönolmiş koşfıyyat, terrortoxribat, digor pozuculuq vo cinayotkar
foaliyyotinin aşkarlanması, qabaqlanmasi vo qarşısmm alınması moqsodilo
todbirlorin görülmosidir.
Nazirlik beynolxalq terrorçuluq vo
transmilli mütoşəkkil cinayotkarlığın di
gor formaları ilo miibarizo apanr; Azor
baycan Respublikasinin Prezidentini vo
onun tapşırığı ilo miivafiq dövlot orqanlarını milli tohliikosizliyo olan tohdidlor
barodo molutnatlandinr, habelo siyasi,
iqtisadi, horbi, elmi-texniki, ekoloji vo
milli tohliikosizliyin tominati ilo bağlı di
gor saholor iizro zoruri koşfiyyat molumatlari ilo tomin edir. M TN Azorbay
can Respublikasi Miidafio Nazirliyi vo
onun torkibindoki qurumlarin, Daxili
İşlor Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının,
Dövlot Sorhod Xidmoti vo onun torki
bindoki qurumlarin vo qanunvericiliyo
uyğun yaradılmış digor horbi qurumlarin oks-koşfiyyat təminatını hoyata keçirir; horbi-sonaye kompleksinin, energetika, noqliyyat, rabito vo iqtisadiyyatin
digor strateji ohomiyyotli saholorinin,
homçinin milli tohliikosizlik baximmdan
ohomiyyot kosb edon elmi-texniki araşdırmaların vo onlarm noticolorinin
tohliikosizliyinin tomin edilmosi iizro
todbirlor göriir; Azorbaycan Respubli
kasinin xarici ölkolordoki diplomatik vo
digor nümayəndəliklərindəki omokdaşlarinin vo onlarm ailo üzvlorinin, homçinin dövlot sirri toşkil edon molumatlarla
işlomoyo buraxılmış ölko votondaşlarının xaricdo olduğu müddotdo tohliiko

sizliyinin tomin edilmosi moqsodilo zoru
ri hallarda todbirlor görür. M TN homçinin, SQ-do vo başqa silahli birloşmolərdo silahlarm, horbi sursatin saxlanma vo
daşınması qaydalarimn pozulmasi,
döyüş qabiliyyotinin zoiflodilmosino yönolmiş omollorin, dövlot əmlakınm, о
cümlodon, silah, sursat, horbi texnika,
partlayici, zohorloyici vo radioaktiv
maddolorin olo keçirilmosi, talanmasi,
mohv edilmosi hallannin aşkarlanması,
qabaqlanması vo qarşısının ahnmasi
moqsodilo miivafiq todbirlor hoyata keçirir; qaçaqnıalçılığa, qeyri-leqal yolla
informasiya ahnmasi tiçün nozordo tutulmuş xiisusi texniki vasitolorin, narkotik vasitolorin, psixotrop maddolorin vo
prekursorlarin, giiclii tosirli, zohorli, zo
horloyici, radioaktiv, partlayici maddo
lorin vo qurğuların, horbi texnikanm,
odlu silah vo döyüş sursatinm. niivo,
kimyovi, bioloji vo digor kütlovi qırğın
silahlannm, kütlovi qırğın silahlarının
hazirlanmasinda istifado oluna bilon
materiallarm vo avadanlıqların, strateji
ohomiyyotli xammalin, modoni, tarixi vo
arxeoloji sorvot olan oşyaların qanunsuz dövriyyosino qarşı digor dövlot orqanlan ilo olaqodo miibarizo apanr.
M TN ona lıovalo edilmiş vozifolori bila
vasito vo tabeliyindoki qurumlar vasitosilo hoyata keçirir. Nazirliyin strukturuna
baş idarolor, idarolor, şöbolor vo digor qu
rumlar daxildir. Nazirliyin morkozi aparati, Naxçivan MR-in M illi Tohliikosizlik
Nazirliyi, şohor vo rayon orqanlan, horbi
oks-koşfiyyat qurumlan, akademiya,
horbi-tibb miiossisolori, habelo digor
struktur bölmolor nazirliyin vahid sistemini toşkil edir. Nazirliyin foaliyyotinin
hiiquqi osasini Azorbaycan Respubli
kasinin Konstitusiyasi, Azorbaycan Res
publikasi qanunlan, dövlot başçısmın
forman vo soroncamlan, Azorbaycan
Respublikasi Nazirlor Kabinetinin qorar
vo soroncamlan, habelo ölkonin torofdar
çıxdığı beynolxalq müqavilolor, M illi
Tohliikosizlik Nazirliyi haqqinda Əsasnanio vo nazirliyin nonnativ hiiquqi aktları toşkil edir.
MTN-o ölko prezidenti torofindon
vozifoyo toyin vo vozifodon azad edilon
Azorbaycan Respublikasinin milli toh
liikosizlik naziri rohborlik edir. Nazir
MTN-nin işini toşkil edir, tokbaşçılıq vo
kollegialhq prinsiplorinin qarşılıqlı olaqolondirilmosi osasinda onun foaliyyoti
no rohborlik edir, nazirliyin vozifolorinin
yerino yetirilmosino göro şoxsi mosuliy
yot daşıyır.

-Щ
Г
Azərbaycan tohliikosizlik orqanlarının tarixi 20 əsrdən başlayaraq üç dövro
- Azarbaycan Xalq Cümhuriyəti, Sovet
vo müstəqil Azorbaycan Respublikasi
dövrlorino bölünür. Azorbaycan Demo
kratik Respublikasi dövründo Horbi
Nazirlik ölkonin tohliikosizliyinin tomin
edilmosi missiyasim ilk zamanlar iizori
no götürmüş vo 1919 il martm 28-do hor
bi nazir Somod boy Mehmandarovun vo
Baş Qorargah roisi Mommod boy Sulkeviçin imzaladıqları 157 sayli omrlo nazirliyin Baş Qorargahının general-kvartirmeyster şöbosiııdo koşfıyyat vo okskoşfiyyat bölmosi yaradılmışdır. Horbi
idaro çorçivosində olan bu struktur foaliyyotini yalniz tohliikosizliyin horbi aspektlorino yönoldirdi. 1919 il aprelin 13do dövlot hakimiyyotinin biitiin strukturlari Azorbaycan hökumotinin ixtiyarına keçdikdon sonra, denikinçilorin
1919
ilin aprelindo Dağıstan vo
Gürcüstana hücumunun ölkonin miistoqilliyi üçiin do tohlüko törotməsi vo daxildo bolşevik-daşnak qiivvolorinin
Azorbaycanin dövlotçiliyino qarşı dağıdıcı foaliyyotinin genişlonmosi nozoro
alinaraq, parlamentin qoran ilo iyunun
9-da Dövlot Miidafio Komitosi yaradildı. Dövlot Miidafio Komitosi 1919 il iyu
nun 11-do Azorbaycanda fövqolado vo
ziyyot elan etdi. Bununla yanaşı miiva
fiq qorarla dövlot idaroetmo sistemindo
ilk dofo idaro tabeçiliyi olmayan xiisusi
xidmot orqam - “ Əksinqilabla Miibari
zo Toşkilatı” yaradıldı. Homin toşkilat
Azorbaycan dövlotinin müstoqilliyino,
dövlotçiliyino, orazi bütövlüyüno ongol
ola bilocok daxili vo xarici qiivvolorlo
miibarizo aparan tosisat kimi foaliyyoto
başladı. Qisa miiddot orzindo Bakida
toşkilatın yeddi rayon bölmosi yaradıldı.
ilk ovvol denikinçiloro qarşı miibarizo
aparan Əksinqilabla Miibarizo Toşkilatı
sonraki morholodo osas foaliyyotini bolşevik tohliikosino vo şohordo toxribatlar
törodən ermoniloro qarşı yönoltdi. Bolşeviklorin pozuculuq foaliyyoti noticosindo
respublikada voziyyotin mürokkəbloşmosi, homçinin müxtəlif parlament fraksiyalari vo partiyalar arasmda siyasi
mübarizənin gorginloşmosi noticosindo
1920 il martm 6-da Əksinqilabla Miiba
rizo Toşkilatı buraxıldı. Azorbaycanin
ilk xiisusi xidmot orqanlarinin toşokkülündo homin toşkilatın rohborlori olmuş
Mommodbağır Şeyxzamanlı vo Nağı
Şeyxzamanlınm miihüm xidmotlori olmuşdur.
Sovet dövrü Azorbaycanda bolşevik

rejiminin güclondirilmosino xidmot edon
Azorbaycan Fövqolado Komissiyası,
Azorbaycan Dövlot Siyasi İdarosi vo
Xalq Daxili İşlor Komissarlığınm
1920 40 illordo foaliyyoti Azorbaycan
xalqimn minlorlo ziyalısını, elm vo mo
doniyyot xadimini fiziki vo monovi terrora moruz qoymasi ilo xarakterizo olu
nur. Belo ki, 1920 ilin mayindan 1921
ilin ovvollorinodok 40 mindon çox soydaşıınız Fövqolado Komissiya torofindon mohv edilmiş, 1934-38 illordo 27
min 854 nofor Xalq Daxili İşlor Komissarlığı torofindon giillobnmo hökmüno
mohkum edilmişdi.
Omumiyyotlo,
20-50-ci illordo repressiyaya moruz qalaraq, mohv olunanlann sayi 400 mini
keçmiş, yarım milyondan çox insan iso
ölkodon sürgün edilmişdir. 50-ci illorin
sonlanndan etibaron respublika tohlii
kosizlik orqanlarında milliloşmo vo tari
xi odalotin borpa edilmosi, repressiyaya
moruz qalmış bir çox insanlarm hiiquqi
vo monovi boraot almasi istiqamotindo
xeyli işlor görüldii. Bu proses bilavasito
ömrünün vo omok foaliyyotinin böyiik
hissosini tohliikosizlik orqanlarina hosr
etmiş görkomli dövlot xadimi Heydor
Əliyevin adi ilo bağlıdır. Onun Azor
baycan Dövlot Tohliikosizlik Komitosindo (D T K ) oks-koşfiyyata rohborlik et
diyi illor orzindo, xiisusilo do komito rohborliyino iroli çokildiyi 1964 ildon sonra
ki dovrdo orqana milli kadrlarin colb
olunmasi, onlarm yetişdirilmosi, holledici iş saholorindo rohbor vozifoloro toyin
olunmasi geniş vüsot almağa başladı.
Heydor Əliyev respublika vo ittifaq rohborliyindo çalışdığı miiddotdo do Azor
baycanin xiisusi xidmot orqanlarinin foa
liyyotini daim diqqotdo saxlamışdır.
Azorbaycan Respublikasi özüniin
dövlot miistoqilliyini borpa etdikdon
(1991) sonra, Dövlot Tohliikosizlik Ko
mitosinin maddi-texniki vo kadr bazasi
osasmda 1991 il noyabnn l-do Azor
baycan Respublikasi M illi Tohliikosizlik
Nazirliyi tosis edildi. Qisa miiddot orzin
do orqamn ancaq milli kadrlardan komplektloşdirilməsi dövrii başlandı. Bu
dövrdo nazirliyin qarşısında duran vozifolorin mozmunu vo mahiyyoti mühüm
doyişikliyo moruz qaldi. Əgor DTK-nin
biitiin imkanlan vo potensiali sovet dövlotinin mövcudluğunun vo strateji maraqlarmm tomin olunmasina yönolmişdiso, M illi Tohliikosizlik Nazirliyinin
qarşısmda duran vozifolor Azorbaycan
Respublikasinin suverenliyino, konsti
tusiya quruluşuna, iqtisadi, miidafio, el-

mi-texniki potensialina, digor hoyati
ohomiyyotli maraqlarına qarşı daxili vo
xarici tohdidlorin, eloco do xarici dövlotlorin xiisusi xidmotlorinin vo toşkilatlarının, cinayotkar qruplarm vo ayn-ayn
şəxslorin koşfiyyat vo digor toxribat-pozuculuq foaliyyotinin qarşısını almaqdan ibarotdir. Nazirliyin qarşısında
homçinin dövlot sirri toşkil edon molumatlarm qorunmasi, korrupsiya, terrorizm, narkotik vasitolorin, psixotrop vo
radioaktiv maddolorin, odlu silah vo
döyüş sursatimn beynolxalq qanunsuz
dövriyyosi, mütoşəkkil transmilli cinayotkarlığın digor təhlükəli növlori ilo
miibarizo kimi mosul vozifolor durur.
Homçinin Azorbaycan dövlotinin bey
nolxalq antiterror koailisiyasında iştirakinda MTN-in foaliyyoti miihiim yer tu
tur. Bu foaliyyot noticosindo beynolxalq
axtarışda olan terrorçularm yaxalanaraq ekstradiksiya olunmasi, humanita •
pordo altinda foaliyyot göstoron, lakin
oslindo miixtolif terrorçu subyektbriti
maraqlarma xidmot edon toşkilatlarm
ifşası vo foaliyyotino qadağa qoyulmasi,
terrorçularla olaqoli miixtolif bank hesablarmin dondurulmasi vo s. bu kim
noticoloro nail olunmuşdur. MTN-ii
foaliyyotinin on yeni dövriinün başlan
ğıcı Heydor Əliyevin Azorbaycan roh
boıiiyino qayıdışı, nazirliyin işinin yeni
don qurulmasi vo nizamlanmasma gös
tordiyi tolobkarhq, eyni zamanda giindo
lik qayğı vo diqqoti ib bilavasito bağl
olmuşdur. Nazirliyin xiisusi xidmot orqanlanna xas olan, onlarm spesifik foa
liyyotindon iroli golon miivafiq ononolor
vardir. Azorbaycan Respublikasınıı
miihiim dövlotçilik tosisatlanndan olai
MTN-in ölkonin aparıcı qurumlanndai
birino çevrilmosi, tohliikosizlik siyasoti
nin hiiquqi osaslarmin yaradılması d
Heydor Əliyevin adi ib six bağlıdıı
Mohz onun soylori sayosindo Azorbay
canda hiiquqi dövlot quruculuğunuı
biitiin saholorindo olduğu kimi, MTN-ii
foaliyyotindo do osaslı dönüş yaranmışdir. Dofolorlo votondaş miiharibosi v.
dövbt çevıilişi cohdlorinin qarşısmın
alınması, zor yolu ib hakimiyyoto yiyo
lonmok ononosino son qoyulmasi, ölko
daxili separatçılıq meyilloririin neytrallaşdınlması, terror-toxribat subyektlorinin vaxtında zorərsizləşdirilməsi, ölkonin beynolxalq antiterror koalisiyasında iştirakı vo bu sahodo etibarli torofdaşa çevrilmosi, eloco do transmilli
mütoşokkil cinayotkarlığın digor tozahiirlorino qarşı somoroli mübarizənin

toşkili vo oldo olunmuş nailiyyotlor homin dövr orzindo tohliikosizlik orqanlarinin foaliyyotini sociyyolondiron osas
amillordir. Hazirda dövlot quruculuğıınun yeni morholosindo biitiin dövlot
strukturlarmda, о ciimlodon, MTN-do
foaliyyotin milli maraqlar nozoro alinmaqla. beynolxalq standartlara uyğun
f'ormalaşdırılması üçün miihiim todbirlor
hoyata keçirilir.
M TN xarici ölkolorin, torofdaş dövlətbıin müvafıq qurumları ilo qarşılıqlı
maraqlarm tomin olunmasina osaslanan
real vo somoroli omokdaşlığı genişlondirir. )mokdaşlıq yalmz texniki yardimlara, olunloro, tocrübonin monimsonilinosii: deyil. qarşıda duran strateji
vozil
rin, о ciimlodon, tohliikosizlik
mosn irinin holli iizro ölkonin miivafiq
siyas
ıçiin olverişli şorait yaradılması,
bey;
lq hüquqi aktların vo infor
ma;
aübadiləsinin imkanları hesabına A laycan Respublikasinin mövqelori
möhkomlondirilmosinə xidmot
edir
N-in foaliyyoti insan vo votondaş
hüqı
о azadlıqlarma riayot olunmasi,
hum: /m, dövlot vo comiyyot qarşısında
cav
ılik, votonpərvərlik prinsiplori
osasi
hoyata keçirilir. MTN-in rohbəıi
İlhüseyn Hüseynov (1991-92);
Fox?
I in Təhmozov (1992-93); Noriman ıranov (1993 94); Namiq Abba
sov
4- 2004); Eldar Mahmudov (23
iyul 004 ildon).

zarbaycan Respublikasi
Daxili İşlər Nazirliyi
baycan Respublikasi Daxili İşlor
irliyi (D İN ) Azorbaycan Respubl smda ictimai qaydamn vo icti
mai
iiikosizliyin tomin edilmosi, cinayotlc
qarşısmın alınması vo açılması
sah;’ lo Azorbaycan Respublikasinin
qan
in ib miioyyon edilmiş solahiyyotl
oyata keçiron morkozi icra hakimiy
orqamdir. Hob 1918 il mayin
28-c! öz miistoqilliyini boyan etmiş
Azo iycan Xalq Ciimhuriyyotinin ilk
mill hökumotinin torkibindo Daxili İşlor
azirliyi yaradılmış, nazirlik vo
onu torkib hissosi olan polis 1918-20
illori ohato edon foaliyyoti dövründo
Azorbaycan dövlotinin formalaşmasında, milli maraqlann qorunmasinda,
miistoqilliyin müdafiəsində miihiim rol
oynamışdır. 1920 il aprelin 27-do Azor
baycan Xalq Ciimhuriyyotinin siiqutundan sonra SSR İttifaqı Daxili İşlor Na

kar dostolor, qanunsuz silahli birloşmozirliyinin tabeliyindo foaliyyot göstoron
lor torofindon törodilon cinayotlorin,
Azorbaycan SSR D İN sosialist quruluşuna uyğun, mahiyyotco sinfi xarakter
rüşvotxorluq vo korrupsiya hallannm
daşıyan orqana çevrilmişdir. Homin
qarşısının alınması, bu istiqamotdo omodövrdo cinayotkarlığa qarşı miibarizo,
liyyat-xidmoti foaliyyotin hoyata keçirilictimai qaydamn vo ictimai tohliikosiz
mosi iizro DİN-in vo digor dövlət orqanliyin qorunmasi sahosindo qanunvericilarimn osas vozifolorini miioyyon edon
liklo miioyyon edilmiş funksiyalan hoya
“ Cinayotkarlığa qarşı mübarizonin gücta keçiron Azorbaycanin daxili işlor orbndirilmosi, qanunçuluğun vo hiiquq
qanları oməkdaşlarının peşo hazııiığı
qaydasımn möhkomlondirilmosi todbirartmış, bu orqanların strukturu toşkilori haqqında” 1994 il 9 avqust tarixli
lati cohotdon tokmilloşmişdir. Azor
forman imzalanmış vo homin formana
baycan Respublikasi dövlot miisto
osason bu qurumun strukturunda Mütoqilliyini borpa etdikdon sonra D İN keçşokkil Cinayotkarlıqla Mübarizo İdarosi
miş SSR İ DİN-in tabeçiliyindon çıxyaradılmış, cinayotkarlığın on tohlükoli
mışdır.
formasına qarşı miibarizo yeni toşkilati
1991
ildon başlayaraq daxili işlor or-osaslar üzorindo qurulmuşdur. Nazirli
qanlarında köklii islahatlar aparılmışyin strukturunda cinayotkarlıqla miiba
dır. Belo ki, homin il ölkodo baş veron
rizo, insan hiiquqlarimn tomin edilmosi
sosial-iqtisadi doyişikliklor, miilkiyyot
sahosindo ictimaiyyotin miitomadi moluformalarmın inkişaf etmosi, bazar mümatlandırılması, bu işdo kütlovi infornasibotlorino keçilmosi vo yeni tosorriifat
masiya vasitobri ib olaqolorin ləkmilləşmexanizminin formalaşması nozoro ali
dirilmosi, daxili işlor orqanlarinin foa
naraq bu orqanlarda Sosialist Əmlakıliyyotindo şoffaflığm vo aşkarlığın tomin
nın Dağıdılması ilo Miibarizo Xidmoti
edilmosi moqsodilo 1993 ildo Motbuat
(SƏ D M X ) loğv edilmiş, iqtisadi sahodo
xidmoti, şoxsi heyotin monovi-psixoloji
torbiyosi, onlarda humanizm ideyalancinayotkarlığa qarşı miibarizo xidmoti
toşkil edilmişdir. 1992 ildo Azorbaycan
na, hiiquqi vo etik normalara, insan
Respublikasi daxili işlor orqanlan siste
hüquqlarına hörmot hissinin aşılanması,
omokdaşların sosial-hüquqi miidafiosimindo foaliyyot göstoron milis mövcud
nin tomin edilmosi üçün 1995 ildo Şoxsi
hiiquqi statusunu saxlamaqla polis adlandırılmışdır. Daxili işlor orqanlarinin
Heyotlo İş idarosi; beynolxalq toşkilatalitohsilli mütoxəssislərə olan ehtiyacim
larla, xarici ölkolərin hüquq-mühafızo
tomin etmok moqsodilo Azorbaycan
orqanlan ilo omokdaşlığın hoyata keçiRespublikasi Prezidentinin 1992 il 23
rilmosi, ölkonin qoşulduğu beynolxalq
may tarixli formanma vo Nazirlor Kabi
miiqaviləbrdo nozordo tutulmuş öhdonetinin 1992 il 9 iyun tarixli qorarma
liklorin yerino yetirilimosi üzro nazirliyin
osason N.Rzayev ad. Baki Xüsusi Orta
foaliyyotinin olaqələndirilməsi, cinayotMilis Moktobinin bazasinda Azorbay
karliqla miibarizo sahosindo beynolxalq
can Respublikasi DİN-in Polis Akadetocrübonin öyronilmosi, miitoroqqi iş
miyası yaradılmışdır. M D B dövbtlori
forma vo metodlarmin praktiki foaliyarasmda ilk dofo olaraq, Azorbaycan
yotdo totbiqi moqsodilo 1996 ildo Bey
Respublikasi Prezidentinin 1993 il 9 nolxalq Əmokdaşlıq idarosi yaradılmışyanvar tarixli formam ilo İslah İşlori
dir. Daxili işbr orqanlarmda qanunçuİdarosi, İslah Əmok Miiossisolori, Baki
luğa vo xidmoti vozifolorin icrasi zamam
şohoı i Baş Polis İdarosinin strukturunda
omokdaşlar torofindon insan vo votondaş
olan xiisusi müşayiot rotasi, rayon, şo- hiiquq vo azadliqlarina riayot edilmosino
hor polis orqanlarinin islah işlori müfətnozarotin hoyata keçirilmosi, yol verilon
tişliklori, eloco do dövlot başçısınm 1999 qanunazidd hallar iizro xidmoti tohqiqail 9 oktyabr tarixli formam ilo istintaq
tın apanlmasi moqsodilo 1998 ildo Daxi
tocridxanaları DİN-in torkibindon çıxali Tohqiqatlar idarosi tosis edilmişdir.
rılaraq Ədliyyo Nazirliyinin tabeliyino
Ölkodo hoyata keçirilon demokratikverilmişdir. Azorbaycan Respublikasi
hüquqi islahatlar çorçivosindo Azor
Daxili İşbr Nazirliyi sistemindo köklii
baycan Respublikasi DİN-in foaliyyoti
islahatlar 1993 ildon sonra hoyata kenin hiiquqi osaslanni miioyyon edon bir
çirilmoyo başlamışdır. Beb ki, respubli
sira normativ aktlar, о ciimlodon, “ Polis
kanm iqtisadi-siyasi sisteminin osaslanhaqqmda” (1999), “ Əməliyyat-axtarış
nin tohliikosizliyi, votondaşlann hoyati,
foaliyyoti haqqinda” (1999) Azorbaycan
sohhoti, miilkiyyot hiiququ oleyhino yöRespublikasi qanunlan qobul edilmiş,
noldilon vo osason, miitoşokkil cinayot
2001 il 29 iyun tarixli Qanunla “ Azor-

baycan Respublikasimn daxili işlor orqanlarmda xidmot keçmo haqqinda
Əsasnamə” , ölko prezidentinin 2001 il
30 iyun tarixli Formanı ilə “ Daxili tşlər
Nazirliyinin Əsasnamosi vo strukturu”
tosdiq edilmişdir. Təşkilati- struktur islahatının davamı olaraq, 1999 iklo DİNin Qərargahı Təşkilati-İnspektor İdarəsino çevrilmiş vo Qorargahın torkibindo
olan omoliyyat şöbosinin bazasında
müstoqil qurum - Növbotçi Hissolori
İdaroetmo Xidmoti yaradılmışdır. Dov
lot başçısının 2001 il 30 iyun tarixli formanı ilo tosdiq edilmiş DİN-in strukturunda Katiblik, Toşkilati-İnspektor, ic
timai Tohliikosizlik, Dövlot Yol Polisi,
Istintaq voTohqiqat, Kadrlar İdarosi ki
mi qurumlar baş idaro, Ekspert-Kriminalistika İdarosi - Kriminalistik Todqiqatlar İdarosi, Horbi soforborlik vo
mülki miidafio şöbosi Soforboıiik işlori
vo mülki müdafio şöbosi kimi miioyyonloşdirilmişdir.
Azorbaycan Respublikasi Preziden
tinin 2002 il 28 sentyabr tarixli formam
ilo nazirliyin İqtisadiyyatda Cinayotkarlıqla Mübarizo İdarosi loğv edilmişdir.
Ölko Prezidentinin 2004 il 30 iyun tarixli formam ilo nazirliyin strukturunda
doyişikliklor edilorok Mütoşəkkil Cinayotkarhqla Miibarizo, Narkotiklorlo
Mübarizo, Əmoliyyat vo Statistik İnformasiya İdarolorino vo İnterpolun Milli
Morkozi Biirosuna baş idaro statusu verilmiş, Komendant Xidmoti, Əsaslı Tikinti Şöbosi vo İdman Comiyyotino ida
ro solahiyyotlori verilmişdir. Homin formanla daxili işlor orqanlanmn foaliyyotino idarodaxili nozarotin hoyata keçirilmosi, о cümlodon, orqan vo hissolordo
daxili tohliikosizlik voziyyotinin öyronilmosi vo nozarotdo saxlanilmasi, xidmotlo bir araya sığmayan foaliyyotlo moşğııl
olma vo digor neqativ halların qarşısının
alınması, korrupsiyaya şorait yaradan
vo belo hüquqpozmalarına yol veron
oməkdaşların miioyyon edilib barolorindo müvafıq todbirlorin görülmosinin
tomin olunmasi moqsodilo nazirliyin
strukturunda Daxili Tohliikosizlik ida
rosi tosis edilmişdir. Azorbaycan Res
publikasi Prezidentinin 2004 il 6 may ta
rixli soroncami ilo tosdiq edilmiş “ Azor
baycan Respublikasinda insan Alverino
Qarşı Miibarizo iizro Milli Foaliyyot Plam” na uyğun olaraq, 2004 ildo nazirliyin
Baş Miitoşokkil Cinayotkarliqla Miiba
rizo İdarosinin strukturunda insan Al
verino qarşı Miibarizo idarosi yaradilmışdır. Ölkodo insan hiiquq vo azadliq-

larının müdafıosi, ictimai asayişin qorunmasi, cinayotkarliqla miibarizo vo
qanunvericiliklo miioyyon edilmiş digor
vozifolorin yerino yetirilmosi sahosindo
polis orqanlanmn foaliyyotini daha da
tokmilloşdirmok, onun maddi-texniki
bazasimn vo şoxsi heyotinin sosial müdafiosini giiclondirmok moqsodilo Azor
baycan Respublikasi Prezidenti İlham
Əliyevin 2004 il 30 iyun tarixli soron
cami ilo “ Azorbaycan Respublikasinda
polis orqanlanmn foaliyyotinin tokmilləşdirilmosinə dair” xüsusi dovlot proqrami tosdiq edilmişdir. Dövlot proqramina osason cinayotlor vo hadisolor barodo daxil olan molumatlann qobulu, bu
sahodo votondaşlarla polis orqanlan
arasmda operativ rabitonin toşkili vo
müvafıq informasiya sisteminin beynol
xalq təcrüboyə uyğun tokmilloşdirilmosi
moqsodilo, 2005 ildo Daxili İşlor Nazirliyindo telefon zonglorinin qobulu iizro
xiisusi “ 102” olaqo xidmoti yaradilmışdır.
DİN-in foaliyyotinin hiiquqi osasini
ölko Konstitusiyasi, “ Polis haqqinda”
(1999), “ Əmoliyyat-axtarış foaliyyoti
haqqinda” (1999) vo Azorbaycan Respublikasimn digor qanunlan, dovlot
başçısının müvafiq forman vo soroncamlan, Nazirlor Kabinetinin qorarlan,
Azorbaycan Respublikasimn torofdar
çıxdığı beynolxalq müqavilolor, “ Azor
baycan Respublikasimn daxili işlor orqanlarmda xidmot keçmo haqqinda
Əsasnamo” (2001), Azorbaycan Res
publikasi Daxili İşlor Nazirliyinin Əsasnamosi (2001), habelo nazirliyin normativ-hüquqi aktlan toşkil edir. Daxili İşlor Nazirliyi ona hovalo edilmiş vozifolori bilavasito vo tabcliyindo olan orqanlar
vasitosilo hoyata keçirir. Naxçivan
Muxtar Respublikasimn Daxili İşlor
Nazirliyi, Daxili Qoşunlar, orazi vo ixtisaslaşdırılmış polis orqanlan, nizami
polis hissolori, todris, tohsil vo tibb
müossisolori, interpolun Azorbaycan
Respublikasinda Milli Morkozi Biirosu,
yanğın tohliikosizliyi qurumlan, idman
Comiyyoti, habelo digor qurumlar DİNin vahid sistemini toşkil edir. DİN-in
qarşısında duran vozifolorin, solahiyyotlorino aid funksiyalarin yerino yetirilmosinin tomini üçün nazirliyin morkozi
aparatının dövlot başçısı torofindon tos
diq olunmuş strukturuna aşağıdakı xid
mot saholori daxildir: Katiblik (baş ida
ro solahiyyotli), Baş Toşkilati-İnspektor
İdarosi, Baş Cinayot-Axtarış idarosi,
Baş İstintaq vo Tohqiqat İdarosi, Baş

Mütoşokkil Cinayotkarliqla Miibarizo
İdarosi, Baş Narkotiklorlo Miibarizo
idarosi, Baş Əmoliyyat vo Statistik in
formasiya idarosi, Baş ictimai Tohliiko
sizlik idarosi, Noqliyyatda Baş Polis
İdarosi, Baş Dovlot Yol Polisi Idarosi,
Baş Dövlot Yanğın Tohliikosizliyi idaro
si, Baş Miihafizo idarosi. Azorbaycan
Respublikasinda interpolun M illi Mor
kozi Biirosu (baş idaro solahiyyotli), Baş
Kadrlar idarosi, Daxili Qoşunlarm Baş
idarosi, Növbotçi Hissolori idaroetmo
Xidmoti (idaro solahiyyotli), Daxili
Tohliikosizlik idarosi. 7-ci idaro, Kriminalistik Todqiqatlar idarosi, Pasport
Qeydiyyat idarosi, Daxili Tohqiqatlar
idarosi. Şoxsi Heyotlo İş Idarosi, Beynol
xalq Əmokdaşlıq idarosi, ƏmolivyatRabito idarosi. Motbuat Xidmoti (k ;ro
solahiyyotli), Maliyyo-Plan idarosi. ! ochizat idarosi, İdıuan Comiyyoti (;■ ;ro
solahiyyotli), Soforborlik İşlori vo
iki
Miidafio Şöbosi. Daxili İşlor Naz
inin, onun osas torkib hissolori olan
isin vo daxili qoşunlann miistoqil
rbaycan dövlotinin möhkomlondiı ■>
sindo, respublikanm suverenliyi
о
orazi biitövlüyüno qarşı ermoni v
h
qüvvolori torofindon tocavüzloriı
if
edilmosindo, ölkodo votondaş sülhr
n
borqorar olmasinda, qanunun alili;
n,
cinayotkarlığa qarşı mübarizonin,
ımai qaydanm vo ictimai tohliikosizi in
tomin edilmosindo. insanlann hoyati in,
sağlamhğınm, hiiquq vo azadliqlan in,
dövlotin, hiiquqi vo fiziki şoxslorin qa uni monafelorinin vo mülkiyyotinin h uqazidd omollordon qorunmasinda
iihiim rolu vo xidmotlori olmuşdur.
zirliyo Azorbaycan Respublikasmir ; -ezidenti torofindon vozifoyo toyin vo v ifodon azad olunan Azorbaycan Res ;>
likasimn daxili işlor naziri başçılıq
r.
Nazir DİN-in işini toşkil vo tokba
:q
prinsipi osasmda daxili işlor orqai nnm vo daxili qoşunların foaliyyotini iborlik edir. DİN-do nazirliyin rohl
çilorindon ibarot moşvorotçi orq,
Kollegiya foaliyyot göstorir. Kolb,
nın sodri tutduğu vozifoyo göro daxı!
lor naziri, iizvlori iso nazirliyin digor hbor vozifolori iizro nazirin toqdimai la
osason miioyyon olunur. Kollegiyai in
torkibini Azorbaycan Respublikasi, in
Prezidenti tosdiq edir. Nazirliyin Kolle
giya iclasinda daxili işlor orqanlanmn
foaliyyotinin osas istiqamotlori, ictimai
tohliikosizliyin vo ictimai qaydanm to
min edilmosi, cinayotkarlığa qarşı tnübarizonin vo icra intizamimn voziyyoti,

kadr mosololori. omrlorin vo digor aktlann layiholori miizakiro edilir, daxili işlor
orqanlanmn vozifoli şoxslorinin hesabatlan dinlonilir. nazirliyin foaliyyoti ilo
bağlı digor miihüm mosololoro baxılır vo
müvafıq qorarlar çıxarılır. Kollegiyamn
qorarlan nazirin omri ilo elan olunur vo
hoyata keçirilir.
DİN-in rohborlori: Tofiq Korimov
(19911992); Tahir Əliyev (17.03.1992
25.04.1992); İsgondor Homidov (1992—
1993); Abdulla Allahverdiyev (16.04.
1993
17.06.1993); Vaqif Novruzov
(1993-1994); Ramil Usubov (1994 ildon).
Daxili qoşunlar. 1991 ildo votondaşlann hiiquq vo monafelorinin cinayotkar
qəsılbrdon qorunmasını giiclondirmok,
ictin asayişi möhkomlondirmok, dov
lot
ktlorinin, islah-omok miiossisolorinu iihafizosini tomin etmok moqso
dilo
‘ İ D İN daxili qoşunlarının respub
orazisindo yerloşon hissolorinin
baz. da Azorbaycan Respublikasi
Dİ
daxili qoşunları yaradılmışdır.
Da
şoşunlar şoxsiyyotin, comiyyotin
vo
otin monafeyini, votəndaşlarm
kon
isiya hiiquqlanm vo azadliqlanШс
otkar qosdlordon qoruyan, müh iii
vlot obyektlorinin, kommunikasiy; ırğularınm mühafizosini hoyata
keç
ictimai asayişin mühafizosindo,
kütl todbirlor keçirilorkon ictimai tohlük. iiyin tomin olunmasında, kiitlovi
iğtiş arm qarşısının alınmasında iştirak h i, lıabelo qanunvericiliklo miioy
yon ilmiş digor vozifolori yerino yetiron zorbaycan Respublikasi DİN-in
valr sisteminin mühiim struktur hissolori mi biridir. Daxili qoşunlar mühüm
dövi obyektlorinin vo xiisusi yiiklorin
miil zosi üzro horbi hissolordon vo bölmo on; motorlaşdırılmış su, hava
hoi hissolorindon vo bölmolorindon;
om yat toyinatli horbi hissolordon vo
bob ordon; horbi todris miiossisolorindoi aroetmo orqanlarmdan vo miiossis. ndon, habelo daxili qoşunların
foa
:iııin tomin edilmosi iizro xiisusi
bölı irdon (tikinti, rabito vo s.) ibarot
dir. otondaşların daxili qoşunlarda
hoi i idmoto vo toplanışlara çağırılmasını. ovqolado hallarda daxili qoşuıılar
öz
ifolorini yerino yetirorkon onlarin
şoxs leyotinin vo texnikasinin daşınması üçün horbi noqliyyat toyyarolorinin verilmosini, daxili qoşunların zabit kadrlarının hazirlanmasina vo ixtisasimn artinlmasina yardmu Azorbaycan Respublikasimn Miidafio Nazirliyi tomin edir.
Daxili qoşunların horbi qulluqçuları

könüllülük qaydasinda müqavilo iizro,
habelo Azorbaycan Respublikasi votondaşlarının horbi xidmoto çağırışı osasinda komplektloşdirilir. Daxili Qoşunlann Komandani eyni zamanda Azor
baycan Respublikasi daxili işlor nazirinin miiavini vo daxili qoşunlarm şoxsi
heyotinin birbaşa roisidir.

Dövlət Sərhəd Xidməti
Azorbaycan Respublikasimn Dövlot
Sorhod Xidmoti (D SX ) ölko Prezidenti
nin 2002 il 31 iyul tarixli Formam ilo yaradılmış, Azorbaycan Respublikasimn
dövlot sorhodinin mühafızosi sahosindo
Azorbaycan Respublikasi qanunvericiliyi ilo müəyyən edilmiş solahiyyotlori
hoyata keçiron morkozi icra hakimiyyoti
orqamdir. DSX-nin osas vozifolori:
Azorbaycan Respublikasimn dövlot sorhodindo real vo potensial tohdidlorin dof
edilmosi, sorhod boyu zonada ohalinin,
miilkiyyotin bu ciir omollordon qorunmasi, onlarin qarşısının alinmasinin toşkil edilmosi, solahiyyotlori daxilindo sor
hod münaqişələrinin nizama sahnmasi
üçiin todbirlorin görülmosi; şoxslorin vo
noqliyyat vasitolorinin dövlot sorhodini
qanunsuz keçmosinin qarşısının alınmasi. somoroli sorhod nozarotini hoyata keçirmok moqsodilo şoxsiyyoti tosdiq edon
vo digor sonodlorin saxtalaşdırılması vo
ya onlardan qanunsuz istifado edilmosini qabaqlamaq üçün terrorçuların vo
terrorçu qrııpların, habelo qeyri-leqal
miqrantlann yerdoyişməsinin qarşısımn
alınması üzro todbirlorin görülmosi; qa
nunvericiliklo miioyyon edilıııiş qaydada
rosmiloşdirilmiş sonodlor olduqda şoxslorin, noqliyyat vasitolorinin, yiiklorin
vo başqa omlakin miioyyon olunmuş
montoqolordo Azorbaycan Respublikasının dövlot sorhodindon buraxilmasi;
qanunvericiliklo miioyyon edilmiş qay
dada qaçaqmalın dövlot sorhodindon
keçirilmosinin qarşısmııı alınması; dov
lot sorhodinin mühafızosi ilo olaqodar so
lahiyyotlori daxilindo omoliyyat-axtarış,
koşfiyyat vo oks-koşfıyyat foaliyyotinin
hoyata keçirilmosi; solahiyyotlori daxi
lindo miioyyon edilmiş dovlot sorhod rejimino, sorhodboyu rejimo (o cümlodon
sorhod sulannda) vo Azorbaycan Respublikasimn dövlot sorhodindon buraxilış montoqolorindo rejimo omol olunmasinin tomin edilmosi; sorhodboyu zolaqda vo sorhod sulannda tobii vo bioloji
sorvotlorin qorunmasinda aidiyyotli

dövlot orqanlarina kömokliyin göstorilınosi; qanunvericiliyo müvafıq olaraq di
gor vozifolorin yerino yetirilmosi. DSX
ona hovalo edilmiş vozifolori bilavasito
vo tabeliyindoki horbi hissolor vo digor
orqanlar vasitosilo hoyata keçirir. DSXnin strukturuna baş idarolor, idarolor,
şöbolor vo digor qurumlar daxildir.
DSX-nin morkozi aparati, sorhod dostolori, horbi doniz vo horbi aviasiya hisso
lori, sorhod nozaroti dostolori, horbi his
solor, habelo digor struktur bölmolor
DSX-nin vahid sistemini toşkil edir.
DSX-nin toşkili vo foaliyyotinin hiiquqi
osasini Azorbaycan Respublikasi Konstitusiyasi, “ Azorbaycan Respublikasinin dovlot sorhodi haqqinda” (1992),
“ Sorhod Qoşunları haqqinda” (1994),
“ Əmoliyyat-axtarış foaliyyoti haqqinda”
(2001), “ Koşfiyyat vo oks-koşfıyyat foa
liyyoti haqqinda” (2004), “ M illi tohliiko
sizlik haqqinda” (2004) Azorbaycan Respublikasinin qanunlan, Azorbaycan
Respublikasi Prezidentinin 2002 il 31
iyul tarixli formam ilo tosdiq olunmuş
“ Dövlot Sorhod Xidmoti haqqinda Əsasnamo” vo digor normativ-hüquqi aktlar
toşkil edir. D SX bilavasito Azorbaycan
Respublikasimn Prezidentino tabedir vo
ona hesabat verir. DSX-nin roisi ölko
Prezidenti torofindon vozifoyo toyin vo vo
zifodon azad edilir. O, DSX-nin işini toşkil edir, onun foaliyyotino rohborlik edir.
DSX-do Horbi şura yaradılır. Horbi
şuranın iclaslannda DSX-nin foaliyyoti
nin osas istiqamotlori, icra intizamimn
voziyyoti, kadr mosololori, normativ-hüquqi aktlarm layiholori miizakiro edilir,
vozifoli şoxslorin hesabatlan dinlonilir,
digor miihiim mosololoro baxılır vo müvaflq qorarlar çıxarılır. Horbi şuranın iclaslarma DSX-nin roisi sodrlik edir. Ho
min şuranın qorarlan D SX roisinin omrlori ilo elan olunur vo hoyata keçirilir.
Azorbaycanda sorhod miihafizosi saho
sindo foaliyyotin osasi Azorbaycan Xalq
Cümhuriyyoti dövründo qoyulmuşdur.
Homin dövrdo ölko sorhodlorinin qorunması ilo kompleks şokildo moşğul olan
miistoqil idaro, yaxud qoşun növü kimi
foaliyyot göstoron sorhod qüvvolori formalaşdırılmasa da, mühüm dövlot ohomiyyoti daşıyan bu iş 1918-20 illordo
Daxili İşlor vo Maliyyo nazirliklorinin
torkibindo yaradılmış strukturlara hova
lo edilmişdi. Bu sahodo F.Xoyskiniıı
sodrlik etdiyi hökumotin 1918 il iyunun
22-do qobul etdiyi ilk qorarla Poylu
stansiyasında respublikadan konara orzaq daşınmasının qarşısının alınması

horc-morclikdon istifado edorok, sorhod
üçün sorhod postunun yaradilmasi barodə DİN-o müvafıq tapşırıq verilmişdi.
mühafızosi üçün yararlı texniki vosaiti
Bunun ardınca ölkonin oksor sorhod ora- ölkodon çıxarır, buna nail ola bilmodikzilorindo DİN-in tabeliyində olan sor
do iso homin avadanlığı yararsiz voziyhod mühafızo qiivvolori formalaşdırılyoto sahrdilar. Bu monada Naxçivan
mışdır. 1919 il avqustun 18-do ölko parSorhod Dostosi istisna toşkil etmişdir.
lamentinin “ Azorbaycan Respublikasi
Homin il sentyabrm 29-da dostonin
nin gömrük baxımından sərhəd mühafimaddi texniki bazasimn, silah-sursatizosinin tosis edilmosi haqqinda” Qanun
nin vo texnikasmm tam şokildo tohvil
qobul etməsi ilo sorhod miihafizosinin
alınmasında о dövrdo Naxçivan M R Ali
toşkiliııo dair osas vozifolor Maliyyo NaMoclisinin sodri olmuş Heydor Əliyevin
zirliyino liovalo olunur. Nazirliyin torki
miihiim rolu olmuşdur. 1992 il noyabnn
bindo ovvol gömrük yığımları, sonra iso
l-do 2-ci Cobray11 Sorhod Dostosi vo
dövlot sorhodinin mühafızosi şöbosi ya1992 il noyabrin 27-do respublikanin
radılır. Homin dövrdo respublikanin su
doniz sorhodini miihafizo edon Əlahiddo
sorhodlorinin miihafizosi iso Horbi NaKeşikçi Gomilor Briqadasi Azorbaycan
zirliyo tabe olan qurumlara hovalo edilRespublikasi Sorhod Qoşunlarının tabeliyino keçmişdir. Dövlot tohliikosizliyi
mişdi. Maliyyo vo horbi kadrlarla bağlı
imkanların mohdudlugu, eloco do ölko- nin giiclondirilmosi, sorhod miihafizosi
orqanlarimn dövlot tohliikosizliyi ordaxili voziyyot vo müdaxilo tohlükosi,
qanlari ilo olaqosinin tomin edilmosi,
homçinin 1920 il aprelin 27-do bolşevik
dövlot sorhodinin miihafizosinin idaroetişğalı noticəsində Azorbaycanda sorhod
mo strukturlanm tokmilloşdirmok moq
mühafızo qüvvolorinin formalaşdınlmasodilo 1992 ildo Dövlot Sorhodini Miiha
sı başa çatdırıla bilmodi. SSRİ-nin torki
fizo Komitosi Azorbaycan Respublikasi
bindo olduğu müddotdo Azorbaycamn
Milli Tohliikosizlik Nazirliyinin torkibisorhodlorinin mühafizosi SSRİ DTK-nın
no keçirilorok MTN-in Sorhod QoşunlaSorhod Qoşunlarımn Zaqafqaziya Sor
rı İdarosi adlandırılmışdır. 2002 ildo iso
hod Dairosinin Naxçivan, Hadrut, GöyMTN Sorhod Qoşunları İdarosinin osatopo, Lonkoran sorhod dostoləri vo 7-ci
smda Azorbaycan Respublikasinin
sorhod gözotçi gomilor briqadası torofin
Dövlot Sorhod Xidmoti yaradılmışdır.
don hoyata keçirilmişdir. 20 osrin 60-cı
Rohborlori: İsgondor Allahverdiyev
illorinin sonuna qodor ölko hüdudlarının
(1991-1994);
Abbasoli
Novruzov
miihafizosindo milli sorhodçi kadrların
iştirakı aşağı soviyyodo olmuş, azor- (1994-2001); Elçin Quliyev (2001 ildon).
baycanh sorhodçi zabitlorin xidmotdo
irolilomolorino müxtolif süni maneolor
Azərbaycan Respublikasi
yaradılmışdır. Azorbaycanda bu sahodo
köklii doyişikliklor Heydor Əliyevin haXiisusi Dövlət Mühafizə Xidməti
kimiyyətə golişindon sonra baş vermişdir. Onun qorar vo göstorişlori noticosinAzorbaycan Respublikasi Xiisusi
do Azorbaycamn conub sorhodlori boyu
Dövlot Miihafizo Xidmoti (X D M X ) birzəruri sorhəd-mühafizə infrastrukturu
başa Azorbaycan Respublikasinin Preyaradılmışdır. Bundan olavo, Bakıda
zidentino tabe olan xiisusi horbi hissodir.
XDMX-mn osas vozifolori: Azorbaycan
SSRİ Sorhod Qoşunlarının ZaqafqaziRespublikasinin Prezidentinin, digor
yada ayrıca omoliyyat qoşun hissosi yaradılınış, azorbaycanlı zabitlor mosul
dövlot miihafizo obyektlorinin, homçinin
rohbor vozifoloro toyin olunınuş, respub
xarici ölkolorin dövlot vo hökumot başçılika orazisindoki sorhod dəstəlorində
larının Azorbaycan Respublikasinda oltikinti-abadlıq işlori aparılmışdır.
duqlan vaxt onlarm tohliikosizliyinin to
1991
ildo Azorbaycan özünün dövlotmin edilmosi, Azorbaycan Respublikasi
müstoqilliyini borpa etdikdon sonra ölko
Prezidentinin icra Aparatmin, M illi
orazisinin mühafızosini tomin etmok vo
Moclisin, Nazirlor Kabinetinin, Konsti
dövlot sorhodi rejimini qorumaq moqso
tusiya Mohkomosinin, Xarici İşlor Na
dilo homin il dekabrın 16-da Dövlot Sor- zirliyinin vo Morkozi Seçki Komissiyasihodini Mühafizo Komitosi yaradılmışmn obyektlorinin miihafizosinin toşkili
dır. Ölkoniıı Sorhod Qoşunları mürək- vo tomin edilmosi, göstorilon obyektlorkob şoraitdo formalaşmışdır. Belo ki,
do buraxılış rejiminin hoyata keçirilmo1992 ildo respublikanı tork edon SSRİ
sidir. X D M X dövlot miihafizo obyektlosorhodçilori homin dövrdo Azorbaycan
rinin vo miihafizo olunan obyektlorin
da yaranmış hakimiyyot böhranından,
tohliikosizliyinin tomin edilmosi sahosin-

do omoliyyat-axtarış foaliyyotini hoyata
keçirir, Prezident rabitosini toşkil edir,
Azorbaycan Respublikasinin dövlot orqanlarmda informasiya tohliikosizliyi
nin tomin edilmosi iizro todbirlor hoyata
keçiıir. 2003 ildon başlayaraq X D M X
ixrac neft vo qaz boru komorlorinin Azorbaycanın quru sahosindon keçon hissosinin tohlükəsizliyini toşkil vo tomin edir.
Miihafizo xidmotinin tarixi 20 osrin
ovvollorindon başlayır. Belo ki, Azorbay
can Xalq Cümhuriyyoti dövründo parlamentin, onun rohborliyinin, müxtolif saholordo çalışan yüksok riitboli dövlot momurlarmin, eloco do digor dövlot oho
miyyotli obyektlorin miihafizosinin toşkili üçiin 1919 il fevralin 18-do A
baycan parlamentinin 15-ci iclasm la
“ Azorbaycan Parlamentinin Miili;,,
Dostosi” nin yaradilmasi haqqinda
nun qobul edilmişdir. Sovet hakim
tinin ilk günlorindon rohbor işçi,
i
mühafizosini 1920 il aprelin 20-do
dılmış Fövqolado Komissiya, daha
ra Dövlot Siyasi idarosi hoyata keçı
1930 ildon dövlot rohborlorinin tohi
sizliyi ilo bilavasito Daxili İşlor
Komissarlığınm (sonralar Dövlot
liikosizliyi Nazirliyi adlandırılmb
zabitlori moşğul olmuşlar. Sovet İtt
Kommunist Partiyasinm Morkozi
mitosi vo SSR İ Nazirlor Sovetinin Г
il 2 mart tarixli qorari ilo homin ilc n
partiya vo hökumot rohborliyinin m
fizosi SSR İ Nazirlor Soveti yanmda
Dövlot Tohliikosizliyi Komitosinoho in
olunmuşdur. Müstoqillik illorino q r
partiya vo sovet orqanlarimn mühai v
si Azorbaycan SSR Daxlili İşlor Na liyi, bu orqanlarm rohborliyinin miih
zosi iso Azorbaycan SSR Dövlot To:
kosizliyi, Nazirliyinin 9-cu qrupu ("
mosi” ) torofindon tomin edilmi
Azorbaycan özüniın dövlot miistoq
ni borpa etdikdon sonra ölko prezidc
nin 1991 il 5 dekabr tarixli 485 sayh
mam ilo Daxili İşlor Nazirliyi yam
Ali Dövlot Hakimiyyot vo Idaroe
Orqanlanni Miihafizo şöbosi, 1991 r >
dekabr tarixli 524 sayli formam ilo л
M illi Qvardiya yaradılmışdır. Ay
baycan Respublikasi Prezidentinin 19 2
il 25 fevral tarixli 585 sayh formam э
dövlot başçısına tabe olan Azorbaycan
Respublikasi Ali Dövlot Hakimiyyot vo
İdaroetmo Orqanlarmi Miihafizo idarosi
vo onun torkibindo Azorbaycan Res
publikasi Prezidentinin Tohliikosizlik
Xidmoti yaradılmışdır. Dövlot başçısının 1993 il 23 avqust tarixli 734 sayh

formam ilo Ali Dövlot Hakimiyyot vo
İdaretmo Orqanlarmi Miihafizo idarosi
vo Milli Qvardiyanm bazasinda Azor
baycan Respublikasi Ali Dövlot Haki
miyyot vo idaroetmo Orqanlarmi Baş
Miihafizo idarosi yaradılmışdır. Azor
baycan Respublikasi Prezidentinin 2002
il 6 may tarixli 913 sayli soroncami ilo
Azorbaycan Respubhkasi Ali Dövlot
Hakimiyyot vo idaroetmo Orqanlarmi
Baş Miihafizo idarosi Azorbaycan Respublikasinin Xiisusi Dövlot Miihafizo
Xidmoti adlandırılmışdır. Azorbaycan
Respublikasi Prezidentinin 2003 il 31
ma larixli 872 sayli formam ilo Xiisusi
Do lot Miihafizo Xidmoti haqqinda
0 s namo tosdiq edilmişdir. Xiisusi
Do ot Miihafizo Xidmotino bilavasito
Az; oaycan Respublikasi Prezidentino
tab )lan Xiisusi Dövlot Miihafizo Xidm- in roisi başçılıq edir. Xiisusi Döv!ot
iihafizo Xidmotinin roisi: Vaqif
Ax dov (1986 ildon).

izərbavcan Respublikasi
Xarici İşlər Nazirliyi
rbaycan Respublikasinin Xarici
л/irliyi (X İN ) ölko prezidenti toii miioyyon edilon miistoqil Azorn dövlotinin xarici siyasotinin hoeçirilməsi vo diplomatik xidmot
rinin vahid sistemino rohborlik
'.siilo bilavasito moşğul olan mor
ra hakimiyyoti orqamdir. XİN-in
oti Azorbaycan Respublikasinin
itusiyasi, “ Diplomatik xidmot
ida” Qanun (2001) vo homin Qatotbiq edilmosi barodo Azorbay
spublikasi Prezidentinin formam
XİN-in Əsasnamosi (2004) vo
!nun lar, prezidentin forman vo
ulan, Nazirlor Kabinetinin qo
.'ironcamlari ilo tonzimlonir.
in osas vozifolori Azorbaycan
Resi
ikasimn xarici siyasotinin konsep
vo osas istiqamotlori iizro tokliflor iiazirlanmasi vo Azorbaycan Respub isinin Prezidentino toqdim edil
mosi vzorbaycan Respublikasinin xa
rici s isotinin hoyata keçirilmosinin to
min ilmosi; xarici siyasot sahosindo
dövbı. orqanlarimn razılaşdırılmış qarşılıq. ı'oaliyyotinin tomin olunmasi ba
rodo tokliflorin Iiazirlanmasi vo Azor
baycan Respublikasinin Prezidentino
toqdim edilmosi; beynolxalq sülhün vo
tohlükosizliyin qorunmasina diploma
tik iisul vo vasitolorlo kömok göstorilmosi; Azorbaycan Respublikasinin suve-
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rcnliyinin, tohliikosizliyinin, orazi biitövlüyünün vo sorhodlorinin toxunulmazhğınm, onun siyasi, iqtisadi vo
digor maraqlanmn diplomatik iisul vo
vasitolorlo tomin edilmosi; Azorbaycan
Respublikasinin, onun vətəndaşlarmın
vo hiiquqi şoxslorin xaricdo hiiquq vo
maraqlanmn miidafio edilmosi: Azor
baycan Respublikasinin digor dövlotlorlo vo beynolxalq təşkilatlarla diploma
tik vo konsul olaqolorinin tomin edilmo
si; Azorbaycan Respublikasi dövlot
protokolunun tomin edilmosi: Azor
baycan Respublikasinin digor dövlotlorlo vo beynolxalq təşkilatlarla münasibotlorindo vahid siyasot xottinin hoyata
keçirilmosinin tomin edilmosi moqsodilo
digor icra hakimiyyoti orqanlarimn foa
liyyotinin olaqolondirilmosi; Azorbay
can Respublikasinin vo onun ayri-ayn
dövlot orqanlarimn, beynolxalq siyasi,
iqtisadi, elmi-texniki, modoni, humanitar münasibətlorinin olaqolondirilmosi
vo diplomatik tominatindan ibarotdir.
XİN-in osas funksiyalan Azorbay
can Respublikasinin digor dövlotloıio vo
beynolxalq toşkilatlarla münasibotlordə
tomsil edilmosi; Azorbaycan Respubli
kasinin diplomatik xidmot orqanlarimn
vahid sistemino rohborlik edilmosi;
Azorbaycan Respublikasinin daxili vo
xarici siyasoti, ölkənin iqtisadi, sosial vo
modoni hoyati haqqinda informasiyanin
Azorbaycan Respublikasinin diploma
tik nümayondəlikləri vasitosilo xaricdo
yayilmasinm tomin edilmosi; ikitorofli,
çoxtorofli vo beynolxalq problemlorin
biitiin kompleksi iizro molumatlarm araşdırılması osasinda Azorbaycan Respubli
kasinin xarici dövlotlorlo vo beynolxalq
təşkilatlarla münasibotlərino dair tokliflorin Iiazirlanmasi vo miioyyon olunmuş
qaydada Azorbaycan Respublikasinin
Prezidentino toqdim edilmosi; Azorbay
can Respublikasinin beynolxalq miiqavilolorinin layiholorinin Iiazirlanmasi,
müqavilolorin bağlanması, icrası, loğv
edilmosi vo qiivvosinin dayandırılması
barodo tokliflorin Iiazirlanmasi vo miioy
yon olunmuş qaydada Azorbaycan Res
publikasinin Prezidentino baxilmaq
iiçiin toqdim edilmosi; digor dövlotlor vo
beynolxalq təşkilatlarla danışıqların
aparılmasının toşkil edilmosi: Azorbay
can Respublikasinin beynolxalq miiqavilolorinin icrası üzorindo iimumi miişahidonin hoyata keçirilmosi, milli qanunvericiliyin Azorbaycan Respublikasinin
beynolxalq hiiquq öhdoliklorino ııyğunlaşdırılmasına dair tokliflorin hazirlan-

masında iştirak; Azorbaycan Respubli
kasinin beynolxalq müqavilolorinin qeydiyyatı, uçotu vo saxlamlmasi iizro va
hid dövlot sisteminin foaliyyotinin vo onlarin mocmuosinin noşrinin tomin edil
mosi; Azorbaycan Respublikasinin digor
dövlotlər vo beynolxalq toşkilatlarla iqlisadi, sosial, elmi-texniki, modoni vo başqa saholordo əməkdaşlığınm inkişafına
kömok göstorilmosi; beynolxalq sülhün
vo tohlükosizliyin tomin edilmosi saho
sindo Azorbaycan Respublikasinin soylorinin diplomatik vasitolorlo hoyata keçirilmosi; beynolxalq toşkilatların, konfranslann, forumlarin foaliyyotindo
Azorbaycan Respublikasinin iştirakının
tomin edilmosi, onun qlobal vo regional
beynolxalq problemlorin hollindo rolunun yiiksoldilmosino soy göstorilmosi:
beynolxalq konfransların, toplantilann,
digor dövlot soviyyoli todbirlorin vo morasimlorin toşkilindo iştirak; yiiksok
dövlot vo lıökumot soviyyolorindo dövlotlorarası münasibotlərin protokol tominatimn hoyata keçirilmosi; dövlot ha
kimiyyoti orqanlarimn xarici siyasi foa
liyyotinin ayri-ayn istiqamotlori barodo
Azorbaycan Respublikasinin Preziden
tino molumat verilmosi; Azorbaycan
Respublikasinda xarici dövlotlorin dip
lomatik niimayondoliklorinin vo konsulluqlarmm foaliyyotino kömok göstorilmosi, öz solahiyyotlori çorçivosindo onla
ra xidmot göstoron təşkilatlarm foaliyyo
tino nozarot edilmosi; Azorbaycan Res
publikasinin dövlot orqanlarimn vo
kiitlovi informasiya vasitolorinin Azor
baycan Respublikasinin beynolxalq voziyyoti vo xarici siyasoti haqqinda molumatlandırılması; diplomatik vo konsul
imtiyaz vo immunitetlorino riayot olunmasi iizorindo nozarotin hoyata keçiıilmosi; Azorbaycan Respublikasi Milli
Moclisinin parlamentlorarasi vo digor
xarici olaqolorinin hoyata keçirilmosino
kömok edilmosi; dövlot orqanlarına
Azorbaycan Respublikasinda akkredito
olunan xarici dövlotlorin diplomatik vo
konsul nümayondolikləri ilo olaqolorindo
yardim göstorilmosi; Azorbaycan Res
publikasinin orazisindo vo xaricdo kon
sul işinin toşkil edilmosi; xaricdo yaşayan homvotonlorlo olaqolorin vo omokdaşlığın inkişafına yardim göstorilmosi;
miioyyon edilmiş qaydada pasport-viza
sonodlorinin rosmiloşdirilmosi vo s.-dir.
XİN-in foaliyyotino Azorbaycan Res
publikasinin Prezidenti torofindon vozi
foyo toyin olunan vo vozifodon azad edilon
xarici işloı* naziri rohborlik edir. Nazirin

Azarbaycan Respublikasinin Prezidenti
İşlorin Tohliikosiz Görülmosino nozarot
torofindon vəzifəyo toyin olunan vo vozifo- vo Dağ-Modon Nozaroti Komitosi vo
Azorbaycan Respublikasinin Nazirlor
don azad edilon müavinlori var.
XİN-do nazirliyin foaliyyotino dair
Kabineti yanmda Material Ehtiyatlan
mosololori müzakiro etmok vo onlar haq
Komitosi loğv edilorok onlarm funksiqinda qorarlari qobul etmok moqsodilo yalan, omlaki vo tabeliyindo olan idaro
vo təşkilatlar, homçinin Azorbaycan
nazirdon (sodr), onun miiavinlorindon,
homçinin nazirliyin digor rohbor işçilorinRespublikasi Miidafio Nazirliyinin M iil
ki Miidafio Idarosi, Azorbaycan Resdoıı ibarot Kollegiya yaradilir. Kollegiya
publikasi Daxili İşlor Nazirliyinin Dov
üzvlorinin sayi vo torkibi Azorbaycan
lot Yanğmdan Miihafizo İdarosi, Dövlot
Respublikasi NK torofindon tosdiq olu
nur. Kollegiyanin Əsasnamosi X İN iizro Sularda Xilasetmo Xidmoti, Baki Şohor
2004 il 10 sentyabr tarixli 1250 sayli İcra Hakimiyyotinin monzil-kommunal
omrb tosdiq olunmuşdur.
departamentinin "İzotop" xiisusi komAzorbaycan Respublikasinin xarici iş- binati vo Azorbaycan Respublikasi
Dövlot Tikinti vo Arxitektura Komi
lor nazirlori: Hüseynağa Sadiqov (1991tosinin Tikilmokdo olan Obyektlorin
92); Tofiq Qasimov (1992-93); Hoson
Birloşmiş Miidiriyyoti, eloco do miidiriyHosonov (1993-98); Tofiq Ziilfuqarov
yotin anbarlan Azorbaycan Respubli(1998-99); Vilayot Quliyev (1999 2004);
Elmar Mommodyarov (2004 ildon).
kası Fövqolado Hallar Nazirliyinin tabeliyino keçirilmişdir.
Əd.: "Azarbaycan Respublikasinin Silahli
Azorbaycan Respublikasi Preziden
Qiivvolori haqqinda" Azorbaycan Respublikasinin
tinin 2006 il 28 fevral tarixli "Azorbay
9 oktyabr 1991-ci il tarixli Qanunu; "Miidafio
can Respublikasi Fövqolado Hallar
haqqinda" Azorbaycan Respublikasinin 26 noyabr
1993-cü il tarixli Qanunu; "Sorhod qoşunları
Nazirliyinin foaliyyotinin toşkil edilmosi
haqqinda" Azorbaycan Respublikasinin 6 yanvar
haqqinda" formam ilo Azorbaycan Res
1994-cü il tarixli Qanunu; "Milli tohliikosizlik
publikasinin Fövqolado Hallar Nahaqqinda" Azorbaycan Respublikasinin 29 iyun
zirliyinin
Tocili Xilasetmo Xidmotinin
2004-cii il tarixli Qanunu; "Azorbaycan Respublikasi Milli Tohliikosizlik Nazirliyinin osas"112" qaynar telefon xotti toşkil olunnamosinin, strukturunun vo horbi qulluqçularının
muş, strateji ohomiyyotli miiossisolorin,
vo işçilorinin iimumi say torkibinin tosdiq edilmosi
qurğuların
vo digor obyektlorin miihahaqqmda" Azorbaycan Respublikasi Prezidentinin
fızosini toşkil etmok moqsodilo Azorbay
27 mart 2004-cü il tarixli Formam: "Azorbaycan
Respublikasi Daxili İşlor Nazirliyinin osasnamocan Respublikasi Fövqolado Hallar
sinin vo strukturunun tosdiq edilmosi haqqinda"
Nazirliyinin horbiloşdirilmiş xiisusi mii
Azorbaycan Respublikasi Prezidentinin 30 iyun
hafizo xidmoti yaradtlmış, "Xozor ixti2001-ci il tarixli Formam; E l d a r M a h m u d о v.
saslaşdırılmış Hövzo Qoza-Xilasetmo"
"Milli tohliikosizliyin hortorolli tominatma nail
Açıq Tipli Sohmdar Comiyyotinin baolmahyiq", “Azorbaycan” qozeli. 26 mart 2005-ci il,
№ 67, (3986); E l d a r M a h m u d o v . “We are
lansinda olan gomi yanalma körpülori
determined to provide security for our country and
vo gomilor, "Azordövlətsonayelayiho"
its strategic infrastructure”, “Caspian Energy”,
Dövlot Layiho İnstitutu vo Tosisat2005, № 6 (34); M o m m o d С о f о r 1i. "Azorbay
dankonar Dövlot Ekspertiza Baş Idarosi
can Demokratik Respublikasinin milli tohliikosizlik
orqanlan", B., 2004; İ 11 i fa t Ə l i y a r l ı , T a h i r
("Dövlotekspertiza") Azorbaycan Res
B e h b u d o v . "Azorbaycan daxili işlər orqanlapublikasinin Fövqolado Hallar Nazirrinin tarixi", B., 2003; Lo t i f Ş ü k ü r o ğ l u.
liyino verilmişdir.
"Azorbaycanin sorhod miihafizosi tarixindon", B.,
Qanunvericiliyo uyğun olaraq Azor
1999.
baycan Respublikasinin Fövqolado Hal
Mammad Cəfərli
lar Nazirliyi miilki miidafio, ohalinin vo
orazilorin tobii vo texnogen xarakterli
fövqolado hallardan qorunmasi, fövAzarbaycan Respublikasi
qolado halların qarşısının alınması vo
Fövqəladə Hallar Nazirliyi*
noticolorinin aradan qaldinlmasi, yanğın tohliikosizliyi, su hövzolorindo insanAzorbaycan Respublikasi Fövqolado
larin tohliikosizliyinin vo kiçik hocmli
Hallar Nazirliyi ölko Prezidentinin 2005 gomilorin horokotinin tohliikosizliyinin,
il 16 dekabr tarixli soroncami ilo yarasonayedo, dağ-modon işlorindo vo tikindılmışdır. Soroncama osason Azorbay
tido tohliikosizliyin tomin olunmasi,
can Respublikasinin Dövlot Sonayedo
dovlot material ehtiyatlan fondlarimn
yaradilmasi saholorindo dovlot siyasotini
*
Moqalo Azorbaycan Respublikasi Fövvo tonzimlonmosini işloyib hazirlayan,
qolado Hallar Nazirliyinin rohborliyi torofindon
bu saholordo idaroetmoni, olaqolondirtoqdim edilmişdir.

moni vo nozaroti hoyata keçiron, lovqolado halların yaranma ehtimalı böyük
olduqda, yaxud baş verdikdo çevik
reaksiya verilmosini, tobii, texnogen vo
terror tohliikolorino moruz qalan strateji
ohomiyyotli miiossisolorin, obyektlorin
vo qurğuların mühafızosini toşkil edon
morkozi icra hakimiyyoti orqanidir.
Nazirlik öz foaliyyotini strukturundaki morkozi aparat, Naxçivan Muxtar
Respublikasinin Fövqolado Hallar Na
zirliyi, miilki miidafio qiivvolori, yanğmdan mühafızə vo yanğm nozaroti. böhran voziyyotindo idaroetmo, radioaktiv
tullantilarm zərərsizloşdirilmosi, qozaxilasetmo, axtarış-xilasetmo, tocili xilas
etmo, sularda xilasetmo, aviasiyada vo
noqliyyatda xilasetmo, strateji obyekt
lorin horbiloşdirilmiş miihafizo xidi not
ion, dövlot material ehtiyatlarmin id ro
olunmasi, sonayedo, dağ-mədən işl. ndo vo tikintido texniki tohliikosizliyi >
zarot, fövqolado halların qarşısının
ması vo noticolorinin aradan qa
masi ilo bağlı tikinti vo borpa işl:
i
idaro olunmasi, mühondis-axtanş
layiholondirmo, tikinti vo tik
nozarot işlori Qzro xidmotlor, kit
i,
tibb vo laboratoriya xidmotlori,
к
hocmli gomilorin dövlot müfottı
omoliyyat-istintaq, rabito vo infon
ya, maliyyo, kadr, tolim, todris vo
u
todqiqat saholori, sanatoriya-kt
idman-sağlamlıq morkozlori, nazi;
tabeliyindo olan regional mork; r,
digor qurum vo toşkilatlar vasii !o
hoyata keçirir.
Fövqolado hallarm proqnozla.v iması, qabaqlayici todbirlorin görüh; I,
ohalinin operativ molumatlandırıh, ı
vo digor kompleks todbirlorin hoyat
>
çirilmosi üçün xiisusi toyinatli avtoi
laşdırılmış elektron informasiya sisi i,
fövqolado hallarm qarşısınm alinm;
о
noticolorinin aradan qaldirilma
n
operativliyini tomin etmok üçün
o
orazisini ohato edon fövqolado h,
n
idaro olunmasının coğrafı inform
a
sistemi yaradilir.
Azorbaycan Respublikasinin
/qolado Hallar naziri Kəmaləddin F
a
oğlu Heydorovdur (2006 ildon).
M iilki nıüdatlə. Bu qurum düşmon
basqinlan zamam dinc ohalini qoru
maq, istehsalın miintozom işini tomin et
mok vo basqin noticolorini aradan qaldirmaq moqsodilo siilh vo miiharibo dövrlorindo keçirilon ümumdövlot miidafio
todbirlori sisteminin torkib hissosidir.

Tarix boyu tobii folakotlorin, kütləvi qirğın silahlarinm, texnogen qozalarm tosirino moruz qalmış insanlar comiyyotin
miioyyon inkişaf dövründo bu folakotlordon miidafio olunmaq, ohalinin miidafiosi ilo bağlı qurum yaratmağa çalışmışlar. Bu moqsodlo 20 osrin 20-ci illorinin
ovvollorindon respublikada yanginsöndürmo dostolori vo hava hiicumlarmdan miidafio dairolori yaradılmışdır. Ba
ki Hava Hücumundan Müdafıo Dairosino 1924 ildon Azorbaycanin ilk milli
atici divi/iyasinin komandiri Comşid
Naxçıvanski rohborlik etmişdir. 1932 il
ap’ elin 5-do Azorbaycan SSR Xalq Komissarlan Sovetinin (X K S ) qoran ilo Ha
va ! lücumundan Müdafıə (H H M ) siste
mi rohborlik biitünlüklo Horbi vo Doniz şlori iizro xalq komissarma hovalo
edi
1932 il oktyabnn 4-do Azorbayca
SR X K S orazilorin Hava Hiicüm -an Miidafiosi haqqinda Əsasnam • osdiq etdi. Morkozloşdirilmiş qaydi
foaliyyoto başlayan bu toşkilat
SS! ııin Hava Hücumundan Miidafio
qo: larmin torkibino daxil edildi vo
H,
Hücumundan Yerli Miidafio
(HI
M ) adlandırıldı. Baki Hava Hiiсш idan Miidafio Dairosi nozdindo
yar ılmış bıı qurum mohz homin dovr
do ki şohərinin havadan miihafizosi
pkı
işloyib hazırlamışdı.
37 il iyunun 20-do SSR İ X K S
"M kvamn, Leninqradin, Bakinin,
Kiy in hava hiicumundan yerli (miilki)
mii fiosi haqqmda" qorar qobul etmişdi. >u qorara osason Baki ş.-ndo
Hi vl-yo iimumi rohborlik yerli hökumo' ırqanlarma hovalo edildi. 1940 il
okt bnn 7-do H H YM sistemi Daxili
İşlr
omissarlığının tabeliyino keçdi.

Qurumun cari foaliyyotino rohborlik et
mok üçün Xalq Deputatları icraiyyo
Komitosi HHYM-nin Baş İdarosini toşkil etdi. SSR İ Dövlot Miidafio Komito
sinin "Əhalinin Hava Hiicumundan
Miidafioyo Ümumxalq Hazırlığı Haq
qinda" 1941 il 2 iyul tarixli qorannda di
gor todbirlorlo yanaşı HHYM-nin giiclondirilmosi do tolob olunurdu; I1HYM
İdarosindo "Özünümüdafıo qruplarmin
toşkili haqqmda" Əsasnamo tosdiq edil
di. Azorbaycanin Baki ş.-ndə 1124 öziinümüdafio qrupu yaradılmışdı. Homin
özünümüdafıə qruplan hava hiicumu
tohliikosi zamam şohor ohalisinin xobordar edilmosini toşkil edirdilor.
İkinci diinya müharibosindon sonra
HHYM-nin yeni şoraitdo osas vozifolori
miioyyon edildi. 1950-60 illordo bir sira
dövlotlorin silahli qiivvolorinin niivo vo
kimyovi silahlar, ballistik vo qanadli raketlor, reaktiv aviasiya vo radioelektronika texnikasi ilo tochiz edilmosi, onla
rm sınaqdan keçirilmosi H H YM qurumlan qarşısında ohalinin kiitlovi qirğın silahlarından miihafizo olunmasi
mosolosini daha da aktuallaşdırdı.
1961-97 illordo Azorbaycan Respublikasi Nazirlor Kabineti Miilki Miida
fioyo (M M ) iimumi rohborlik etmişdir.
MM-o giindolik rohborlik Respublika
Miilki Miidafio roisi torofindon hoyata
keçirilirdi. Bu illor orzindo Azorbaycan
Respublikasinin iri şəhərlorində vo so
naye obyektlorindo ohalini vo işçilori
kiitlovi qırğın silahlarmdan miihafizo
moqsodilo çoxlu sayda kollektiv miihafi
zo qurgulari tikilorok istifadoyo verilmiş,
ohalinin biitiin toboqolorinin fordi miiha
fizo vasitolorilo tominatı toşkil olunmuşdur. Respublika miistoqilliyini oldo et

dikdon sonra MM-o diqqot daha da artırılmış, bir çox hiiquqi normativ sonodlor, о ciimlodon, MM-in tarixindo ilk do
fo Azorbaycan Respublikasinin "Miilki
Miidafio Haqqmda Qanun"u tosdiq
edilmişdir. 1997 il mayin 26-da Azor
baycan Respublikasinin Prezidenti Hey
dor Əliyevin soroncami ilo M M struktu
runun daha da təkmilloşdirilməsi moq
sodilo qurum Azorbaycan Respublikasi
Miidafio Nazirliyinin tabeçiliyino verilmişdir. Homin vaxtdan M M sistemino
rohborliyi bilavasito Azorbaycan Res
publikasinin Baş naziri, giindolik roh
borliyi iso miidafio naziri hoyata keçirir.
Miistoqil Azorbaycan Respublikasmda
Miilki Miidafio Qiivvolorini daha da tokmilloşdirmok moqsodilo respublikanm
biitiin bölgolorini ohato edon qoza-xilasetmo dostolorinin yaradilmasi vo onla
rm beynolxalq tolobloro cavab veron
miiasir texnika, avadanhq vo cihazlarla
tochiz olunmasina başlanmışdır. Hazirda Baki ş.-ndo Miilki Miidafio alayi vo
Şamaxı ş.-ndo Əlahiddo Qoza-Xilasetmo
taboru miiasir texnika, avadanhq vo ci
hazlarla tam tochiz olunmuş, Naxçivan
MR-do Əlahiddo Qoza-Xilasetmo tabo
ru, Lonkoran ş.-ndo M M qoza-xilasetmo
dostosi yaradılmışdır. Azorbaycan Respublikasi Miidafio Nazirliyi Miilki M ii
dafio idarosi bir çox beynolxalq toşkilatlara iizv olmuş vo onlarm keçirdiyi bey
nolxalq todbirlordo yaxından iştirak etmişdir. Qurum Azorbaycan Respublikasinda da beynolxalq todbirlorin keçirilmosini toşkil edir.
Son illordo xilasedici qiivvolor respub
likanm hiidudlarindan konarda da
irimiqyasli qozalann noticolorinin aradan
qaldmlmasında yaxından iştirak etmişlor.

XARİCİ SİYASƏT*

şokildo hoyata keçirmok ozmindodir.
Mahiyyəti və başlıca moqsədlori.
Azorbaycan Respublikasimn milli
1991 ildo dövlot müstəqillyini bərpa et
monafelorin qorunmasina xidmot edon
di kdon sonra Azorbaycan Respublikasi
xarici siyasot kursunun işlonib hazirlanmiistoqil xarici siyasət hoyata keçirir. Bu
siyasət Azorbaycan dövlotçiliyini mün- masi vo gerçokloşdirilməsi bütövlükdo
tozom şokildo möhkomlondirib inkişaf ümummilli lider Heydor Əliyevin adi ilo
bağlıdır. Onun güclü dövlotçilik tofoketdirmoyo vo milli monafelori qorumağa
yönoldilmişdir. Azorbaycan öz xarici si- kiirii Azorbaycan Respublikasimn bey
yasətini beynolxalq hiiquq norma vo nolxalq olaqolorinin diizgün qurulmasina imkan yaratmışdır.
prinsiplori, о cümlodon. dövlotloıin su
Kompleks vo çoxşaxoli xarakter daverenliyi vo orazi bütövlüyünə hörınot,
şıyan Azorbaycan xarici siyasotinin başdaxili işloro müdaxilo edilmomosi prin
lica prioritetlorindon biri Azorbaycan
siplori osasmda qurmuşdur.
Respublikasimn orazi bütövlüyüniin
Bu prinsiplori rohbor tutaraq vo
borpa olunmasidir.
uzunmiiddotli milli monafelordon çıxış
Ermonistan Respublikasimn Azor
edorok, Azorbaycanm xarici siyasoti res
baycan Rcspublikasına qarşı təcavüzü.
publikanm müstoqilliyino, suverenliyiErmənistan-Azərbaycan müııaqişəsinin
no, orazi bütövlüyüno vo milli tohliikosizmüasir mərhələsi. Azorbaycan Respubliliyino tohdidlorin vo risklorin, ilk ııövbokasının toroqqisi yolunda başlıca maneo
do ona qarşı Ermonistan Respublikasi
Ermonistan Respublikasimn ona qarşı
torofindon edilmiş tocavüzün aradan
orazi iddiası sobobindon yaranmış vo geqaldırılması kimi hoyati ohomiyyotli
nişmiqyaslı horbi tocavüzlo noticolonon
başlıca moqsodo xidmot edir. Regional
Ermonistan-Azorbaycan münaqişosidir.
soviyyodo bölgodo omin-amanliq vo sa
bitliyin borqorar edilmosi, nohong Azorbaycan Respublikasimn xarici
siyasotindo ölkonin orazi bütövlüyünün
noqliyyat vo omokdaşlıq layiholorinin
borpa edilmosi vo ermoni horbi tocaviigerçokloşdirilmosi kimi strateji moqsodzünün ağır noticolorinin aradan qalloro nail olmaq Azorbaycan xarici siya
dırılması xiisusi yer tutur.
sotinin osas prioritetlorindon biridir.
Bugünkü Ermonistan-Azorbaycan
Qloballaşan müasir diinyada Azorbay
münaqişəsinin dorin tarixi köklori var
can xalqimn maraqlarmin daha so
dir. 19 osrin ovvollorindo Rusiya impemoroli müdafıosi namino ölko iqtisadiyriyasi torofindon işğal olunmuş Azor
yatinin inkişafı üçün miixtolif layiholoro
xarici sormayolorin colb edilmosi do baycan torpaqlarina ermonilorin köçüAzorbaycanm xarici siyasotindo miistos- rülmosilo başlanan bu münaqişo
1905-06 vo 1918-20 illordo azorbaycanna ohomiyyot kosb edir. Demokratik
toroqqi yolımu seçmiş Azorbaycan özü- lilarin kiitlovi terror vo soyqırımı morhololorindon keçmişdir. Sonralar sovet
nün qonşusu olan vo olmayan digor
dövlotlorlo miixtolif saholordo hom dövründo ozoli Azorbaycan torpaq lari
hesabina indiki Ermonistan Resikitorofli, hom do çoxtorofli osasda
publikasmin solofi olan Ermonistan
borabor vo qarşılıqlı faydali miinasibotSSR yaradılmış vo orada osrlor boyu yalorin qurulub inkişaf etdirilmosi iizro
şamış
azorbaycanlılara qarşı etnik toiimumi moqsodi mümkiin qodor tam
mizlomo aparılmışdır. Üstolik, Azorbay
can SSR-in torkibindo onun Morkozi
*
Moqalo Azorbaycan Respublikasi Xarici Işlor
İcraiyyo Komitosinin 1923 il 7 iyul
Nazirliyinin rohbarliyi torofindon ləqdim edilmişdir.

tarixli qorari ilo Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayoti təşkil olunmuşdur.
Etnik tomizlomonin davami kimi
1987 ilin axirlarmdan Ermonistan SS do qalan 250 mino qodor azorbayca i
ohalinin planlaşdırılmış şokildo qov masi Ermonistan-Azorbaycan münaı şosinin miiasir morholosino tokan ver
1988 il fevralın 20-do Dağlıq Qarab :
Muxtar Vilayotinin vilayot şurasımn S'
siyasında ermoni nümayondələrin i
qobul etdiyi “ DQMV-nin Azorbayc
SSR-in torkibindon Ermonistan SSR
torkibino verilmosi barodo Azorbayc
SSR vo Ermonistan SSR Ali Sovetlori
müraciot haqqinda” qorari vo 1989
dekabrm l-do Ermonistan SSR Ali S>
vetinin indiyodok lovğ edilmomiş “ E
monistan SSR vo Dağlıq Qarabağ:
yenidon birloşdirilməsi haqqinda” q:
namosi qobul edilmişdir. DQM V vilay
şurasının vo Ermonistan SSR-in atdi
bu addimlar biitiin qanun çorçivoləri
birmonalı vo kobud şokildo pozmaql;
no о zamankı SSR İ Konstitusiyasm
no do hor hansi beynolxalq normaya u
ğun golirdi. Bu qorarlar yalmz vo yalr
ermoni torofinin hiiquqi baximd;
tocavüzü rosmiloşdirmok cohdlori kir
qiymotlondirilmolidir. Buna cavab ol.
raq, Azorbaycan Respublikasi tamami
osaslandırılmış şokildo öz suveren hüqı
qundan istifado edorok, 1991 il n(
yabrin 26-da “ Azorbaycan Respublika sinin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vil;
yotini lovg etmok haqqinda” qanu.ü
qobul etmişdir.
1992-94 illordo daha da dərinloşon
Ermonistan-Azorbaycan münaqişosi
Ermonistan Respublikasimn Azorbay
can Respublikasma qarşı genişmiqyaslı
horbi tocavüzü formasım almışdır. Xocalı şohərinin 1992 il fevralın 25-don 26na keçon geco baş vermiş işğalı xiisusi
qoddaıiığı ilo seçilon facio kimi 20 osrin
boşoriyyətə qarşı cinayotlorinin qara siya-

hısına daxil olmuşdur. Bıırada qoca,
qadin vo usjaq da daxil olmaqla, 613 dinc
sakin vohşicosino qotlo yetirilmişdir.
Bunun ardınca 1992-93 illor orzindo
Ermonistanm xaricdon dostoklonon silahlı qüvvoləri Azorbaycan orazisinin
be^do birini toşkil edon Şuşa, Xocalı,
Xocavond, Laçin, Kolbocor, Cobrayıl,
Qubadlı vo Zongilan rayonlarım bütövliikdo. Ağdamın rayon morkozi daxil ol
maqla oksor hissosini, Füzulinin rayon
morkozi daxil olmaqla bir hissosini vo
keçırıiş DQMV-nin torkibindoki indiki
Tortoi rayonunun bir hissosini homin
or I/ ordo yerloşon 890 yaşayış montoqosilo irlik d o işğal edorok, oradaki biitiin
Az? uycan ohalisini doğma yurd-yuvasınd: didorgin salmışlar. Beloliklo, miin a c j noticosindo toqr. bir milyon azorbay< ill qaçqm vo mocburi köçküno
çev: ıiş, toqr. 20 min nofor holak olmu >0 min nofor yaralanmış, yaxud
əlil
nuş, 5 min nofor itkin düşmüş,
Az lycamn Naxçivan diyari iso Er
in;
a n Respublikasi torofindon blokaıı I moruz qalmışdır.
>4 il mayin 12-don ErmonistanAz '.yean münaqişosinin toroflori arasm atoşkos rejimi oldo olunmuşdur.
I ün bölgonin tohlükosizliyino ciddi
toht lor törodon Ermonistan-Azorbay
can nünaqişosi beynolxalq ictimaiyyoti do diqqotindon konarda qalmamışdir VIT-nin Tohliikosizlik Şurası 1993
ildr iu münaqişoyo dair 822, 853, 874 vo
884 ayli qotnamolor qobul etmişdir. Bu
qot; nolorin hor biri Azorbaycana qarşı
erı
i tocavüziinün növboti morholosindor onra qobul olunmuşdur.
hlükosizlik Şurası birmonalı şokil
\zorbaycan Respublikasimn suverei
orazi bütövlüyü vo sorhodlorinin
to>; lUİmazlığım dostoklomiş, Dağlıq
Q
ağın Azorbaycan Respublikasır orkib hissosi olduğunu dönə-döno
vuı ılamış vo Ermonistan silahlı qüvvolor
Azorbaycanm işğal olunmuş orazil ndon dorhal vo qeyd-şortsiz çıxarih ■ısı vo didorgin düşmüş ohalinin öz
yer rino qaytarılması üçün şoraitin
yaradilmasi barodo ciddi tolob iroli
sürmüşdür.
Lakin bu tolobloro baxmayaraq,
Azorbaycanm orazilori noinki işğal altinda qalmaqda davam edir, hotta
biitiin beynolxalq hiiquq normalarma
zidd olaraq, orada son zamanlar miixto
lif növ qeyri-qanuni foaliyyot aparilmasi
meyillori giiclonmokdodir. Bu, ilk növbodo, golmo ermonilorin moskunlaşma-

si ilo bağlıdır. Yaranmış voziyyotlo
şonin morhololi hollini nozordo tuturdu:
olaqodar, Azorbaycan torofinin toşobovvol keçmiş DQMV-nin orazilori vo
büsü ilo BM T Baş Assambleyasi 2004
onlari Ermonistanla birloşdiron Laçın
ildoki 59-cu sessiyasinin gündoliyino
dohlizindon başqa biitiin işğal olunmuş
“ Azorbaycanm işğal olunmuş orazilorinAzorbaycan torpaqlarınm azad edilmosi
vo oradan didorgin düşmüş ohalinin
do voziyyot” adli bondin daxil edilmosi
haqqinda qorar qobul etmiş vo mosolo
dogma yurd-yuvalarına qayitmasi,
ikinci morholodo iso Laçın vo Şuşa ilo
iizro müvafiq müzakirolor keçirilmişdir.
bağlı mosololorin holli vo Dağlıq QaraEyni zamanda, Azorbaycan torofinin
bağın statusunun osas prinsiplorinin
miiracioti osasmda Azorbaycanm işğal
olunmuş orazilorindo ermonilorin mos- qobul edilmosi. 1997 il oktyabnn 10-da
Azorbaycan vo Ermonistan prezidentlori
kunlaşmasını tosdiq edon faktlar BM T
Strasburqda qobul etdiklori birgo boyasonodi kimi yayılmışdır.
1992
ildo ATƏM-in Nazirlor Şurasınatda homsodrlorin bu toklifinin damşıqların borpa edilmosi üçün ümidverici
Dağlıq Qarabağ münaqişosi üzro
osas olduğunu tosdiqlodilor. Bu toklifio
ATƏM -in prinsiplori, öhdoliklori vo
razılaşdığına göro Ermonistan Respubşortlori osasında böhramn sülh yolu ilo
likasının prezidenti L.Ter-Petrosyan
holl edilmosino yönolmiş Minsk konistefaya çıxdı. Ermonistan torofindon
fransmın (onun işçi formatı, faktiki ola
ovvol
verilmiş raziliq rosmon geri götürraq. Minsk qrupu ilo tomsil olunur) çaüldü.
ğırılması haqqinda qorar qobul etmoklo,
Homsodrlorin 1998 ilin axirlarinda
Minsk prosesino başlamışdır. 1994 ildo
iroli süriilmüş vo “ iimumi dovlot” konkeçirilon Budapeşt zirvo toplantısında
sepsiyasina osaslanan üçüncii toklifi
Minsk prosesinin homsodrlik institutu
Azorbaycan Respublikasimn sorhodlori
tosis olunmuşdur (1997 ildon etibaron,
çorçivosindo Dağlıq Qarabağın dövlot
o, ABŞ, Rusiya vo Fransa üçlüyü ilo
vo orazi vahidi kimi respublika formatomsil olunur). 1996 ildo ATƏT-in Lissinda Azorbaycanla iimumi dövlot toşkil
sabon sammitindo toşkilatın foaliyyotdo
etmosini nozordo tuturdu. Azorbaycanm
olan sodri münaqişonin holli iiçün osas
suverenliyini pozduğu üçün, bu toklif
olan Ermonistan Respublikasimn vo
rodd edildi. Bundan sonra yeni tokliflor
Azorbaycan Respublikasimn orazi biiolmadığı
üçün Minsk prosesi, faktiki
tövlüyü;
Dağlıq
Qarabağın
ona
olaraq,
ifiic
voziyyotino düşdii.
Azorbaycanm torkibindo on yüksok
Danışıqlar
prosesino tokan vermok
özünüidaroetmo dorocosi veron öz
moqsodilo,
1999
ildon etibaron Azor
müqəddəratını toyinetmo prinsipino
baycan
vo
Ermonistan
prezidentlori,
osaslanan sazişdo miioyyon olunmuş
onlarin xiisusi niimayondolori vo xarici
hiiquqi statusu; nizamlamanin miidişlor nazırlori soviyyosindo birbaşa diadoalanm biitiin toroflorin yerino yetirloqa başlanılmışdır. Hazııda “ Praqa
mosinin tomin edilmosi moqsodilo qarşıprosesi” adlandinlan vo xarici işlor
hqlı öhdolikləı* do daxil olmaqla, Dağlıq
nazirlori soviyyosindo apanlan bu diaQarabağ vo onun biitiin ohalisinin tohlüloq sayosindo münaqişonin hollino dair
kosizliyino zomanot prinsiplorini boyan
miioyyon mosololorlo bağlı bozi iimidetmişdir.
verici ilkin noticolor oldo edilmişdir. Bu
Lissabon sammitindon sonra 1997 il
noticolor ATƏT-in 2004 ildo Sofiyada
do Minsk qrııpu çorçivosindo danışıqlar
keçirilmiş
xarici işlor nazirlorinin topdondurulmuş vo homsodrlorin bölgoyo
lantısında
dostoklonmiş vo ATƏT-in
soforlori ilo ovoz olunmuşdur. Bu
Xarici
İşlor
Nazirlori Şurasında
soforlorin noticosindo homsodrlor to
bununla
olaqodar
xiisusi boyanat qobul
rofindon 1997-98 illordo münaqişonin
edilmişdir.
hollino dair üç toklif iroli süriilmüşdür.
Danışıqlar prosesindo Azorbaycan
Onlardan birincisi “ paket” plam idi. Bu
Respublikasimn tutduğu prinsipial
plan mahiyyot etibarilo iki osas toklifdon
mövqe ölkonin orazi bütövlüyünün bor
ibarot idi: silahli qiivvolorin işğal edilmiş
pa edilmosindon vo bu yolda heç bir
orazilordon çıxarılması vo Dağlıq Qaragüzoşto gedilmomosindon ibarotdir.
bağın statusunun işlonib hazırlanması.
Ermonistan-Azorbaycan münaqişoAzorbaycanm konstruktiv moslohotsinin belo odalotli vo beynolxalq hiiquloşmoləro başlamağa hazır olmasına
qun norma vo prinsiplorino söykonon
baxmayaraq, Ermonistan bu “ paket”
osasda holli Conubi Qafqazin golocoyi
planim qoti şokildo rodd etdi.
baximindan miistosna ohomiyyot kosb
Homsodrlorin ikinci toklifi münaqi-

edir, çiinki yalnız bu başlıca şortin ye
rino yetirilocoyi toqdirdo regional omokdaşlıq vo bölgənin perspektiv inkişafı
miimkündür.
Neft diplomatiyası. Dövlot müstəqilliyini yenico qazanmış Azorbaycan Res
publikasi Xozor hövzosinin dünyaya
açılmasının ilk təşəbbiiskarı olmuşdur.
Azorbaycan öz neft vo qaz ehtiyatlarının istismarını iqtisadi inkişafın
başlıca amili vo ölkonin tohlükosizliyino,
suverenliyino vo müstoqilliyinə xidmot
edon miihiim bir şort kimi görməkdədir.
“ Əsrin müqaviləsi” nin bağlanmasından
(1994) keçon dövrdə Azorbaycamn
karbohidrogen yataqlarmın işlonilmosi
üzrə sazışlər imzalanmış vo onların gerçəkloşdirilmosi istiqamotində nohəng
işlor görülmüşdür. ABŞ, Böyük Britaniya, İtaliya, Fransa, Norvec, Rusiya,
Soudiyyo Ərobistam, Tiirkiyo, Yaponiya vo digor ölkolorin şirkotlori ilo
Azərbaycanın “Genişləndirilmiş Av
ropa” təşəbbüsü çərçivəsində ABnin “yeni qonşuluq” siyasətinə daxil
edilməsi Azərbaycan xarici siyasətində mühüm mərhələ olmuşdur.
Bu saziş siyasi dialoq, demokratiyanın qurulmasına kömək, eləcə də
iqtisadi əməkdaşlığı və sərmayələrin
qoyuluşunu nəzərdə tutur.
bağlanmış bıı sazişlor respublikaya böyük hocmdo sormayo vo golir gotirmişdir. Azorbaycan hökumotinin Xozorin
enerji layihəlorino xarici, osason, Qorb
şirkotlərinin colb edilmosinə yönəldilmiş
“ neft diplomatiyası” öz omoli faydasını
vermokdodir.
Lakin Azorbaycamn inkişafına xid
mot edon neft layiholorinin gerçokloşdirilmosi miioyyon çotiııliklorlo bağlıdır.
“ Əsrin müqavilosi” imzalandıqdan son
ra Sovet İttifaqının dağılmasını osas
götüron bozi qüvvolor Xozorin yeni
hiiquqi statusunun toyin edilmosini
problem kimi ortaya atdılar. Bıı, Azorbaycanın suveren haqqı olan vo həlo
keçmiş Ittifaq vaxtında onun üçiin mii
oyyon edilmiş sektorda hər hansı işiıı
aparılmasına ongollor törotmok moqsodi
güdürdü. Lakin Azorbaycamn qotiyyotlo öz mövqeyini miidafio etməsi, onun
Qazaxıstanla vo sonralar Rusiya ilo oldo
etdiyi ikitorofli razılaşmalar noticosindo
rosmi Bakının torofdar olduğu doniz
dibinin milli sektorlara bölünmosi
prinsipi osas götürülmüşdür. Bu sahodo

Türkmonistan vo iranla intensiv damşıqlar davam etdirilir.
Azorbaycamn artan neft hasilatimn
vo ümumiyyotlo, Xozor bölgəsinin kar
bohidrogen ehtiyatlarmin diinya bazarina çıxarılması üçün 1999 ildo ATƏT-in
istanbul zirvo toplantisi zamam Azor
baycan, Tiirkiyo, Giircüstan, Qazaxistan vo A BŞ prezidentlorinin imzasi ilo
Baki-Tbilisi-Ceyhan strateji neft boru
komorinin çokilmosino dair tarixi siyasi
boyannamo qobul olunmuşdur.
Çoxtərəfli omokdaşlıq vo nıünasibətlor. Azorbaycan Respublikasi miistoqil
dövlot kimi bir sira beynolxalq toşkilatlara, о ciimlodon, Birloşmiş Millotlor
Toşkilatı, Avropada Tohliikosizlik vo
Əmokdaşlıq Toşkilatı, Avropa Şurası,
İslam Konfransı Toşkilatı, Miistoqil
Dövlotlor Birliyi vo çoxlu sayda digor
toşkilatlara iizv olmuşdur. Azorbaycan
həmçinin NATO vo Avropa Birliyi kimi
qurumlarla omokdaşlığı, eloco do anti
terror koalisiyasi torkibindo foaliyyoti
durmadan inkişaf etdirir. Azorbaycan
Respublikasi hom do G U A M regional
qrupunun tosisçilorindon biridir.
Bu toşkilatlarda vo regional toşobbüslordo iştirakı ilo Azorbaycan Res
publikasi öz milli maraqlarım gerçokloşdirir.
Azorbaycan-ВMT.
Azorbaycan
Respublikasi öz xarici siyasotindo 1992
ildon iizv olduğu BMT-yo müstosna
ohomiyyotli universal beynolxalq toşkilat kimi yanaşır. Bu monada, BM T
TŞ-nın Ermonistan-Azorbaycan miinaqişosino dair qotnamolorini, BMT-nin
Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığınm xottilo Azorbaycan qaçqınları vo mocburi
köçkünlorinin ağır şoraitinin qismon
yaxşılaşdırılmasına yönoldilmiş yardımlarını xüsusi qeyd etmok olar. Bundan
olavo, Azorbaycamn
Y U N ESK O ,
Y U N İS E F vo BMT-nin digor ixtisaslaşdırılmış toşkilatları ilo əınəkdaşlığı
diqqotolayiqdir.
Azorbaycan-İKT. 1991 ildo İKT-yo
üzv olduqdan sonra Azorbaycan bu
toşkilatın foal iştirakçısına çevrilmişdir.
İslam Konfransı Toşkilatı Ermonistam
tocavüzkar qismindo tanıyan vo pisloyon
ilk beynolxalq toşkilat olmuşdur. İKTnin bu hoyati ohomiyyotli mosoloyo dair
aydın vo odalotli mövqeyi homiıı toşkilatla münasibotlorin yüksolon xotlo iııkişafına olverişli zomiıı yaratmışdır.
Azorbaycan-ATƏT. Azorbaycan
Respublikasinin 1992 ildon iizv olduğu
Avropada Tohliikosizlik vo Əmokdaşlıq

Toşkilatı Avropa qitosinin biitiin ölkolorini ohato edon yegano toşkilatdır. Azor
baycan Respublikasi toşkilatın osas sonodlori olan ATƏM-in Helsinki Yekun
Aktina (1992). Paris Xartiyasma vo Av
ropa Tohliikosizliyi Xartiyasma qoşulmuşdur (1999).
Ermonistan-Azorbaycan münaqişosinin hollindo A T Ə T çorçivosindo omokdaşlıq Azorbaycan Respublikasinin xa
rici siyasotindo xiisusi yer tutur. Azor
baycan ATƏT-lo homçinin demokratikloşdirmo sahosindo do əmokdaşlıq edir.
Buraya seçkilorin müşahidosi, ATƏ7 in
Demokratik Tosisatlar vo İnsan Hüqıtqlari Biirosunun xotlilo hoyata keçiıi m
layiholor vo s. daxildir.
Azorbaycan-Avropa Şurası A/ 'rbaycan Respublikasi 2001 iJdon
olduğu Avropa Şurası ilo omokdaşlu la
öz milli qanunvericiliyinin yük >k
beynolxalq standartlara uyğunlaşd. 1Azərbaycanla NATO arasinda “St ı
naminə tərəfdaşlıq" proqrami çorı ivəsində fəal xarici siyasət müna bətləri qurulmuşdur.
ması istiqamotindo todbirlor göriir. Belo
ki, Azorbaycan milli qanunvericiliklorin
demokratikloşdirilmosino yardım gostoron AŞ-nm Venesiya Komissiyası ilo
six olaqolor qurmuş, Avropa Şurasır.ın
başlıca sonodi sayılan İnsan Hüquqc ıı
vo Əsas Azadliqlarinin Qorunması iizro
Konvensiyası vo onun Protokollan u
2001 il yanvarm 25-do imzalamış, 2( 2
il aprelin 15-do iso onları ratifikasiya
mişdir. Azorbaycamn nümayondo hc\
Ermonistan-Azorbaycan münaqişos
dair odalotli mövqeyin formalaşdırıln
sında Avropa Şurası çorçivosindo m.
sodyönlü vo mohsuldar foaliyyot g
torir.
Azorbaycan Avropa Birliyi. А/
baycan Respublikasi Avropa Bin
ilo münasibətləri TA C İS, TRACEC Л
vo s. proqramlar çorçivosindo inkişaf
etdirir. Azorbaycan ilo Avropa Birliyi
arasinda 1996 ildo imzalanmış Torofdaşlıq vo Əınokdaşlıq sazişı 1999 ildon
qiivvoyo minmişdır.
2004
ildo Avropa Birliyinin Şorqo
doğru genişlondirilmosi ilo Azorbaycan
Conubi Qafqaz ölkosi kimi “ Genişlondirilmiş Avropa” toşobbiisü çorçivosindo
AB-nin “ Yeni qonşuluq siyasotr’no
daxil edilmişdir. Bu, ölkonin Avropa
Birliyi ilo oməkdaşlığmı daha da inkişaf

etdirorok keyfiyyotco yeni morholo üçün
zomin yaradir.
Azorbaycan N ATO . Azorbaycan
NATO-nun “ Sülh namino Torofdaşlıq”
proqramına bu proqamm toqdim edildiyi ildon (1994) qoşulmaqla, AvroAtlantika Torofdaşlıq Şurasında öz
yeritıi tutmuşdur. Azorbaycamn AvroAtlantika mokamnda tohliikosizliyinin
başlıca elementlorindon olan N ATO ilo
miinasibotlor bu dövrdon etibaron
uğurla inkişaf etmokdodir. Planlaşdırma vo analiz prosesi vo Fordi Toroi
ds ?liq Proqrami çorçivosindo AzorbayCc i horbiçiİori NATO-nun başçılığı ilo
К >sovodaki siilhmoramli omoliyyatlard; iştirak etmişlor.
Azorbaycan Antiterror koalisiyasi.
E noni terrorçuluğu timsalinda bu
b imn no olduğunu tam dork edon
A rbaycan 2001 il sentyabrm 11-don
A S-in rohborlik etdiyi beynolxalq an
ti ror koalisiyasinm loal iizvü kimi terr< çuluğun qlobal tohdidlorino qarşı
it wizoyo qoşulmuşdur. Azorbaycanli
si' nioramhlan Əfqamstan vo İraqda
h ita keçirilon omoliyyatlarda iştirak
etmişlor.
Azorbaycan G U A M . Giirciistan,
A ərbaycan-MDB münasibətlərinin
kı nstruktiv əsasda inkişaf etdirilməsi
Azorbaycan diplomatiyasının mühüm
ir ıqamətlərindən biridir.
I rayna, Azorbaycan vo Moldovadan
ib əi transregional G U A M tosisçilorii in biri olan Azorbaycan bu qurutV;
vasitosilo hom özu, hom do digor
iiy akçı dövlotlor üçün mühiim ohoıııiy). kosb edon mosololərdə soylorin birlə irilmosi moqsodini daşıyır. Bu,
n aqişolorin siilh yolu ilo hollindo vo
sc ratizmlo mübarizodo qarşılıqlı foali 't, sülhü tominetmo sahosindo omokd !ıq, somoroli vo tohliikosiz noqliyyat
d. ılizlorinin inkişafında omokdaşlıq,
А гора vo trans-Atlantika qurumları
ilə omokdaşlıq vo qarşılıqlı foaliyyot,
iqtisadi omokdaşlıq kimi istiqamotlori
ohato edir, üzv ölkolorin vo bütövliikdo
bölgoııin toroqqisino xidmot göstorir.
Azorbaycan-Miistoqil
Dövlotlor
Birliyi (M D B). 1993 ildon MDB-nin
iizvii olan Azorbaycan bu toşkilat çorçivosindo öz miistoqilliyini nıöhkomlondirmok vo mehriban qonşuluq zonasi
yaratmaq moqsodi giidiir. M D B homçinin otraf miihitin qorunmasi, elmi vo

modoni omokdaşlıq, eloco do qanunsuz
dövriyyoloro vo cinayotkarlığa qarşı
mübarizodə soylorin olaqolondiricisi
kimi çıxış edir.
ikitorofli miinasibotlor. Azorbaycanın qonşu ölkolorlo miinasibotlori.
Azorbaycan ayrı-ayrı xarici dövlotlor, о
ciimlodon, qonşu ölkolorlo ikitorofli
münasibotlorino xiisusi ohomiyyot verir.
Azorbaycan Respublikasinin miisto
qilliyini tanımış ilk dövlot olan vo bugiinodok Azorbaycamn mövqeyini dostoklomokdo davam edon Tiirkiyo Ciimhuriyyoti ilo miinasibotlor son doroco
miihümdür. Etııik, modoniyyot vo dil
baximindan bir-birilo six bağlı olan bu
iki ölko arasinda qarşılıqlı miinasibotlor
strateji omokdaşlıq soviyyosindo daha
da genişlonmokdo vo dorinloşmokdodir.
Azorbaycan vo Tiirkiyonin bölgodo geosiyasi vo iqtisadi voziyyotin inkişafına,
transregional iqtisadi layiholorin gerAzərbaycan özünün milli mənafelərinin həyata keçirilməsini rəhbər tutan
xarici siyasəti sayəsində qonşu olma
yan dövlətlərlə konstruktiv perspektivli
münasibətlər qurmuşdur.
çəkləşdirilmosinə münasiboti, eloco do
rosmi Ankaranm Ermonistan-Azorbay
can münaqişosinin hollino yönoldilmiş
soylori, müxtolif beynolxalq toşkilatlar
çorçivəsində atdığı addımlar da daxil ol
maqla, onlarm mövqelorinin tam uyğunluğunu vo bu iki ölko arasinda
omokdaşlığın keyfıyyot soviyyosini nümayiş etdirir.
Rusiyanın Conubi Qalqazda güclü
niifuzunu nozoro ahın Azorbaycan öziinün xarici siyasotindo şimal istiqamotino
xiisusi diqqot verir. Bölgodo gorgiııliyin
azaldılması vo mehriban qonşuluq şoraitinin yaradilmasi namino soylor göstoron Azorbaycan Rusiya ilo iqtisadi,
siyasi-ictimai vo modoni saholordo qarşılıqlı faydalı omokdaşlığın daha da
genişləndirilmosinin torofdarıdır.
Bu monada, hor iki ölko prezidentlo
rinin qarşılıqlı soforlori, Xozor donizinin
milli sektorlara bölünmosi iizro Azorbaycan-Rusiya sazişi, eloco do hor iki
torofin tohliikosizliyinin tomin edilmosi
do daxil olmaqla, müxtolif saholor iizro
omokdaşlıq miihiim ohomiyyot kosb
edir.
Tarix vo modoniyyot saholorindo
zongin müştorok irso malik Azorbaycanla Iran arasinda miinasibotlor Azorbay

can xarici siyasotinin osas istiqamotlorindon biridir. M iistoqilliyinin ilk
günlorindon Azorbaycan qonşu İranla
siyasi-iqtisadi vo modoni saholordo
qarşılıqlı faydali olaqolorin gücloııdirilmosino çalışır.
Azorbaycanla oxşar maraqlari olan
Giirciistan vo Ukrayna ilo omokdaşhq
vo torofdaşlığın hortorofli intensivloşmosi ölko iiçiin miihiim ohomiyyot kosb
edir. Azorbaycamn bu dövlotlorlo
iimumi maraqlanmn mövcııdluğu,
Xozorin karbohidrogen ehtiyatlarmin
diinya bazarlarına çatdınlması vo
Avropani Asiya ilo birloşdirmok üçün
tarixi “ İpok Yolu” nun borpasi, eloco do
iimumi tohliikosizliyo tominat veron
birgo transregional layiholordo iştirakı
bu münasibotlərin mühümlüyünün göstoricisidir.
Morkozi Asiya ölkolori ilo miinasi
botlor do Azorbaycamn xarici olaqolor
sistemindo ohomiyyotli yer tutur. Azorbaycanin osas iştirakçılarından biri
olduğu layiholoro Morkozi Asiya dövlotlorinin qoşulması onlarm Avropa mokanına vo bazarlarına çıxması üçün
imkan yaradir vo Azorbaycan bu işdo
etibarlı körpii rolunu oynayir.
Yaxm va Orta Şərq dövlətləri ilə hor
torofli omokdaşlığın davam etdirilmosi Azorbaycamn xarici siyaso
tindo mühüm yer tutur.
Azorbaycamn qonşu olmayan dövlotlorlo miinasibotlori. Azorbaycamn
onunla bilavasito qonşu olmayan inkişaf etmiş Qorb dövlotlori ilo miinasibot
lori xarici siyasotdo on miihiim yerlordon
birini tutur. Azorbaycan öz tohliikosiz
liyi, orazi bütövlüyü vo miistoqilliyini
qorumaq imkanlanm möhkomlondirmok namino Amerika Birloşmiş Ştatlan ilo miinasibotloro böyük ohomiyyot
verir. Bu münasibətlərin inkişafı Azorbaycanin iqtisadi vo siyasi toroqqisino,
Xozordo neft vo qaz layiholorinin gerçokloşdirilmosino, Şorqlo Qorbi biıioşdirən transregional dohlizlərin yaradılmasina tokan verir. Azorbaycanla ABŞ
arasinda omokdaşlıq ölkonin qlobal
iqtisadi sistemo inteqrasiyasmin başlıca
elementi kimi çıxış edir. Miiasir diinyada beynolxalq tohliikosizliyi sarsidan
yeni tohdidlorin yaranmasi Azorbay
canla ABŞ arasinda omokdaşlığı daha
da mölı komlondirmişd ir.
Azorbaycamn Qorbi Avropa dövlot-
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ləri ib münasibotləri xüsusi ohomiyyot
kosb edir. Bu miinasibotlori n inkişafı
dövbt vo özəl sektorda əsaslı islahatların hoyata keçirilmosinə və xarici sərmayolərin colb edilməsinə miisbot tosir
göstorir. Qoıbi Avropa ölkolori Azar
baycan üçün əsas ixrac bazarı kimi çıxış
edir. Bundan olavo, Azarbaycan ölkodo
vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülü prosesində Qorbi Avropa ölkolori ib faydalı
omokdaşlıqdan bohrolənir.
Uzaq Şorqin qabaqcıl dövbtləri olan
Çin vo Yaponiya ib qarşılıqlı laydalı
omokdaşlıq Azorbaycanı “ İpok Yolu”
layihosinin gerçokloşdirilmosində daha
fəal çıxış etmoyə sövq edir. Çinin artan
beynolxalq nüfuzu vo Avrasiyada onuıı
mövqebrinin möhkomlənməsi Azorbay-

can-Çin münasibətlərinin intensivloşmosino tokan vermişdir. Yaponiyanm
Azorbaycaııdakı iqtisadi layiholərə foal
qoşulması vo ikitərəfli oməkdaşlığm da
ha da dorinləşməsinə olan qarşılıqlı
marağı Azorbaycan-Yaponiya münasibotlorinin genişlonmosi üçün olverişli
zomin yaratmışdır.
Conub-Şorqi vo Conubi Asiyada yeııi
iqtisadi vo siyasi giic morkəzlərinin toşokkülü Azarbaycanm xarici siyasətinin
bu istiqamətə marağının artmasına so
bob olmuşdur. Ermonistan-Azorbaycan
münaqişəsinin hollindo Azarbaycanm
mövqeyini beynolxalq soviyyodo tam
dostokloyon Pakistanla münasibotlər
torofdaşlıq, Hindistanla isə omokdaşlıq
soviyyosindo qurıılmuşdur.

Azorbaycanin Yaxın vo Orta Şoı q
dövbtbri ib münasibətbri do böyi
perspektivo malikdir. Bu münasibət!
Yaxın vo Orta Şorqin geosiyasi ohomı yoti, zongin enerji ehtiyatlan vo bu Ы
godo böyiik sormayo potensialının mö
cudluğu əsasında qurulur. Azorbayc
bu bölgo ölkolərinin ticarot, texnoloji
maliyyə imkanlarından istifada etmok
Yaxın və Orta Şorq dövbtbri ib qar
lıqlı faydalı miinasibotlori genişləndiri
Belolikb, Azarbaycan Respub kasının xarici siyasati Azarbaycan
xalqimn tahliikasiz galacayinin tamin ■
tına, Xozor-Qafqaz bölgasinda Azajbaycamn an miihiim ölkəya çevrilmasina
yönalmişdir.

Azarbaycan Respublikasi da daxil olm: qla dur.yanm 70-dak ölkasinda taqr.
5( nilyona yaxm azarbaycanlı yaşayır.
Г ixi arazilarinda yaşayan, hor hansi
m Uacirat faktı baş vermodan, yalniz
mi >yyon ictimai-siyasi hadisolorin gedişiı to yaranan sorhod dəyişmolori notico
si i i.i xarici ölko votondaşlarına çevrilmiş
he ivotonlor
Iranda, Giirciistan vo
R iya Federasiyasmin Azorbaycanla
he isorhod rayonlarmda yaşayan etnik
a/ baycanlilar diaspor hesab olunmur.
D ıyanın digor orazilorino - Amerika
qi sino (1300000 nofor), Avropa qitosii (1500000 nofor), Afrika qitosino
( I 0000 nafar), Asiya qitasina (3250000
n or), Türkiyaya (3000000 nafar),
A' traliya qitasina va Okeaniyaya
(li )00 nafar) müxtalif zamanlarda köç
et: iş soydaşlarm sayi 10 milyondan
ai qdir va bu raqam ekspertlarin rayina
gc э Azarbaycan diasporunun iimumi
sa ! kimi qabul edib bibr.
Vzarbaycan diasporunun taşakkülü,
fo nalaşması va inkişaf tarixi bilavasita
ха Iin miihacirat tarixi ila bağlıdır. Azarb< anlilann xarici ölkalara mühacirati
ta on qodim kökloro malik olsa da, siste i şokildo bu proses 19 osrin birinci
y; sındakı siyasi-horbi münaqişolor,
İr
Rusiya miiharibolori, Qafqaz regi idaki mocburi miqrasiya prosesbri ib
b; ;hdir. 1828 il Türkmonçay müqavilosij Jon sonra tarixi Azorbaycan orazilori; ;n Araz çayı boyunca iki yero parçalaı ması, Şimali Azorbaycan xanhqlanmn çar Rusiyasi tobooliyini qobul edorok
vahid inzibati-orazi bölgiisü halinda
birləşmosi bir torofdon xalqm tomorkiizloşmosi prosesino tokan vermişdiso, digor
torofdon çarizmin siyasotindon narazi
qalanlarm xarici ölkobro kütləvi mühaciroti ib noticolonmişdir. 19 osrdo ayri-

ayrı azorbaycanlilarm imperiya morkozino könüllü mühaciroti do baş vermişdir.
Bu osrdo Mirzo Kazım boy, Mirzo Cofor
Topçubaşov, Mirzo Əbuturab Vozirov,
Xan Naxçıvanski, Somod boy Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski vo b. tanınmış
azorbaycanlilar Rtısiyanın elm, modoniy
yot, xarici siyasot vo digor saholorindo çalışmaqla dövlotin iqtisadi, siyasi, horbi
qüdrotinin artmasina yardim göstormişlor.
20 yüzildo xarici ölkobro azorbaycanlıların miihaciroti intensiv xarakter
almışdır. Bu müddət orzindo baş vermiş
iki diinya miiharibosi, istor Şimali, istorso
Müəyyən ictimai-siyasi, iqtisadisosial va digər səbəblər nəticəsində
tarixi-etnik ərazilərindən kənara zorla, yaxud könüllü mühacirət edərək,
xaricdə kompakt icma halında yaşayan, milli-mədəni mənsubiyyətini
qoruyub saxlayan və inkişaf etdirən,
tarixi vətəni ilə mütəmadi əlaqələr
quran həmvətənlər, həmçinin dil,
din, mənəvi-mədəni dəyərlərə bağlılıq baxımından özünü azərbaycanlı
sayan şəxslər Azərbaycan diasporunu təşkil edir.

Conubi Azorbaycanin daxil olduğu
metropoliyalarda köklü ictimai-siyasi
doyişikliklor, sosial inqilablar, homvotonlorimizin növboti dofo xarico kütlovi köç
etmobri ilo nəticolənmiş, btı köç osrin
sonlarında Azorbaycanin müstoqil dövlotçilik ononolərini borpa etmosi zamanınadok aşağıda adı çokilon dalğalarla ho
yata keçmişdir:
a) 1905-07 il birinci Rus inqilabi vo
Conubi Azorbaycanda Sottarxan horokati;
b) Birinci Diinya miiharibosi, 191820 illor AXC-nin yaranması vo süqutu,
Conubi Azorbaycanda Xiyabani inqilabi;
c) ikinci Diinya miiharibosi; Conubi
*
Mnqab Xaricdə Yaşayan Azarbaycanhlarla İş üzro
Dovlot Komitosi rəhbərliyinin iştirakı ilə hazırlanmışdır.
Azorbaycanda 1945-46 illordo Azorbay

can M illi Hökümotinin yaranmasi vo
süqııtu;
ç) 1970-80 illor keçmiş Sovet Azorbaycanmdan digor ittifaq respublikalarınakönüllü miqrasiya, 1979 il iran islam
inqilabi noticosindo Conubi Azorbaycan
dan osason Avropaya siyasi miqrasiya;
d)
Türkiyodo yaşayan azorbaycanlılarin 1950-60 illordo Avropaya iqtisadi
miqrasiyasi.
AXC-nin süqutundan sonra Azor
baycandan Türkiyo Cümhuriyyotinə
mühacir axını koskin artaraq 50 mini
ötmüşdür.
Xaricdo siyasi mühacirotin osas his
sosini toşkil edon şoxslərin (M.Ə.Rosulzado, Ə.Topçubaşov, M.Mommodzado,
C.Hacıboyli, M.Vokilov, Ə.Ağayev,
S.Ağaoğlu, Ə.Hüseynzado, X.P.Sultanov,
Ş.Rüstomboyov, M .S.Aran, К .Odor,
Ə.Şeyxülislamov, N.Şeyxzamanlı vo b.)
moqsodyönlü ictimai foaliyyotləri о dövrodok miixtolif zamanlarda votondon
mühacirot etmiş digor azorbaycanlilarm
foaliyyotbrindon osaslı forqlonmişdir. 20
osrin 20 illorindon xaricdo noşr olunan
Azorbaycan diasporunun ilk motbu orqanlan - “ Yeni Qafqasiya” (1923, İstanbul), “ Azori-Tiirk” (1928-31, İstanbul), “ Odlu Yurd” (1929-30, İstanbul),
“ Bildiriş” (1929-31, istanbul), “ İstiqlaf'
(1932-34, Berlin), “ Qurtuluş” (1934,
Berlin), “ Azorbaycan” (1952, Ankara)
kimi qozet vo jurnallar, bundan ovval
qonşu ölkalarda azarbaycanhlarm naşr
etdirdiklari “ Əxtər” (1875-95, istan
bul), “ Şahsevan” (1888, Tabriz), “ Şəms”
(1899-1920, Tabriz), “ Fikri-İstiqbal”
(1910, istanbul), “ Bürhani-Taraqqi”
(1906-11, Haştarxan), “ M illat” (1918,
Simferopol), “ Nur” (1906-09, SanktPeterburq), “ Kava” (1915-21, Berlin),
“ İranşəhr” (1921, Berlin) va digarbrindan farqli olaraq sirf diaspor problembrini, tarixi votonin siyasi-ictimai, iqtisadi-sosial durumunu diqqot morkozino

Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin təşəbbüsii ilə Bakıda keçirilən
birinci Azərbaycan Rusiya İqlisadi Forumu.

çəkir, mətbııat vasitosilo mühacirot hoyatı
yaşayan homvotonlori vahid morkoz otrafında cəmləşdirmoyo çalışırdı.
Xaricdo ilk mütoşokkil milli icmaların meydana golmosi İkinci dünya miiharibəsindən sonrakı dövro aiddir. 1949
ilin fevralında Türkiyo Ciimhuriyyotinin
paytaxti Ankara ş.-ndo M.Ə.Rosulzadonin rohborliyi ilo yaradılmış “ Azorbay
can Kültür Dornoyi” Azorbaycan diasporunun toşkilatlanması yönündo ilk
addım olmuşdur. 1956 ildo tosis edilon
“ Azorbaycan-Amerika
Comiyyoti”
(AAC, qorargahı Nyu-Cersi ştatında
yerloşir) Azorbaycan diasporunun nüfuzlıı qurumlarından biridir. Comiy
yotin quıucusu vo ilk sodri AXC-nin
Milli Tohliikosizlik naziri Nağı Şeyxzamanlınm qardaşı Salch Şeyxzamanov
olmuşdur. AAC Ermonistan-Azorbay
can münaqişosi, 907 düzəlişin loğvi, di
gor ümummilli mosololordə hornişo prinsipial mövqe nümayiş ctdirmiş, tarixi votonin milli maraqlan kcşiyindo durmuş,
ABŞ-da ermoni diasporu torofindon yayılan antiazorbaycan tobliğatına mane olmağa çalışmışdır. Comiyyotdo 28 May,
Novruz kimi dövlot vo ınilli bayramlar,
Azorbaycanm işğal günü 28 aprel, 20
Yanvar, Xocalı faciələri qeyd olunur.
ABŞ-da Azorbaycanm milli maraqlarını
miidafio edon bu toşkilat Şuşanın işğalı
günü mayın 8-do BM T qorargahı önündo möhtoşom etiraz nümayişi keçirmişdir
(2003 il). Etiraz aksiyasına minlorlə
azorbaycanli qatılmışdı. Comiyyotin
sodri Amerika-Tiirk Assosiasiyaları Assambleyasının (ATAA) vitse-prezidenti,
eyni zamanda, ATAA Nyu-York şöbo-

siniıı rohboridir. AAC 2003 ilin dekabnnda ATA A torofindon “ on çalışqan
toşkilat” mükafatına layiq görülmüşdür.
1987 iliıı sonlarmdan ermoni diasporunun foal yardımı ilo Ermonistanın ta
rixi Azorbaycan torpaqlarına qarşı orazi
iddiaları ilo çıxış etmosi, xaricdo yaşayan azorbaycanlilarin da diaspor foaliyyotino tosir etmiş, bir sıra comiyyot vo
modoniyyot morkozlərinin yaranmasına
sobob olmuşdur. Xüsusilo 1990 il 20
yanvar faciosindon sonra yaranmış
yeni diaspor toşkilatları foaliyyotlorini
daha da canlandırmışlar.
Homin illor xaricdo foaliyyot göstoron Azorbaycan comiyyotlorindon biri
do Moskva ş.-ndo yaşayan ziyalılar, clm
vo modoniyyot xadimlorinin toşobbüsü
ilo 1988 ildo osası qoyulmıış “ Ocaq”
Modoniyyot Morkozi idi. Comiyyotin
üzvlori arasmda 25 elmlor doktoru, 50don artiq elmlor namizodi, onlarla hokim, rossam, mühondis, inşaatçı, sahibkar vaıdır. “ Ocaq” yarandığı giindon
Azorbaycanm milli monafelorini miida
fio etmoyi qarşısına moqsod qoymuşdur.
Moskva şohoıindo mütomadi keçirilon
konfranslarda, simpoziumlarda comiy
yot üzvlori - tarix elmlori doktoru, pro
fessor Saleh Əliyevin, tibb elmlori dok
toru. professor Svetlana Qasimovanin,
Rusiya Texniki Elmlor Akademiyasmin
hoqiqi üzvii Əli Nosibovıın, folsofo elm
lori doktoru, professor Rafiq Qurbanovun vo b.-nin Azorbaycanm orazi
bütövlüyü, Qarabağ münaqişosinin tari
xi köklori haqqinda çıxışları о zamanlar
yalmz ermoni alimlorino cavab vermok
baximmdan deyil, Rusiyada yaşayan

Azorbaycan icmasinin comiyyot
ida
birloşmosi, diaspor quruculuğu ]
esinin foallaşması baximmdan da
yiik
ohomiyyot kosb edirdi. Yaranm;
lan
az sonra - 1988 il mayin 28-do 1 ;aq”
Azorbaycan Xalq CUmhuriyyotir
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illik yubileyini qeyd etmişdir. To. icdo
Moskva şohorindo yaşayan a> uiycanlilarm bir çox görkomli nün yondolori ilo yanaşı, digor millotlo;
nümayondolori do iştirak etmişlor. ( niyyotin “ Çıraq” adlı motbu orqanı oinıuşdur. Hazirda “ Ocaq” Modoniyyo: Mor
kozi Rusiya orazisindo Azorbayca
iasporunun vahid morkozi olan Ünı
ru
siya Azorbaycanhlan Konqi
min
(Ü A K ) strukturuna daxil edih
iir.
Comiyyotin sodri ÜAK-ın vitsc
zidentidir.
Keçmiş SSR İ mokaninda me
na
golmiş Azorbaycan comiyyotlori
rasında öton osrin 80-ci illorindo В ıkyanı ölkolordo yaradılmış diaspor
kilatlan da vardir: Litva Respublik mda “ Litva azorbaycanhlan comiy ti”
(1988, Vilniis), Latviya Respublik mda “ Azori” comiyyoti (1988, Riq; vo
Estoniya Respublikasinda “ Ocaq" icmasi (1988, Tallinn). Hor üç respublikada iimumilikdo 20 mindon artiq
azorbaycanli yaşayır. Onlarin oksoriyyoti ittifaqdaxili iqtisadi olaqolor zominindo buraya miqrasiya etmişlor. “ Azori” comiyyotinin toşobbüsü vo toşkilati
dostoyi ilo 1990 ildo Baki-Riqa incoso
not festival! keçirilmişdir. 1990 il 20
yanvar faciosindon az sonra - fevralin
1-do iiç Baltikyanı ölkodo yaşayan
azorbaycanlilar Vilniis şohorindo matom

morasimi toşkil etmişlor. 1992 ildon Risindo bir-birinin ardınca baş veron
qada Bazar günü moktoblori foaliyyot
dövlot çevrilişlori ölko daxilindon xarico
göstorir vo burada azorbaycanli uşaqlar
siyasi miihacir axinina sobob olmıış,
Azorbaycan dili, odobiyyati vo tarixi ilo
yalmz iimummilli lider H.Əliyevin
yaxından lanış olurlar.
1993-95 illor orzindo apardığı moqsod“ Azorbaycan Modoniyyot Comiyyo
yönlü foaliyyot bu proseso son qoymıışti” (1990) Avstriyanin paytaxti Vyanadur. 1995 ildon başlayaraq ölko xaricino
da tosis edilmişdir. Comiyyotin ilk sodri,
miqrasiya özünün xarakterini doyişorok,
doktor Əhmod Ponalıi toşkilatın yaransirf iqtisadi xarakter qazanmış, diinyadığı ilk giindon tarixi votonlo six olaqolor
nin digor inkişaf etmokdo olan ölkoloyaratmağa çalışmış, “ Voton” comiyyoti
rindo olduğu kimi sivil formalar almış,
ilo omokdaşlıq münasibotlori qurınuşbeynolxalq hiiquq norma lari çorçivosino
dur. Bunun noticosi olaraq, 1994 ildo
düşmüşdür. Homin ildon etibaron ölko
Roşid Behbudov ad. Mahm Teatn Vyabaşçısının xarici ölkolordo yaşayan
na şhorino qastrol soforindo olmuşdur.
homvotonlorin problemlori ilo yaxindan
i
>90 il noyabrin 3-do Istanbul şoho-maraqlanmasi, xarico etdiyi biitiin rosmi
rinci ki Atatürk Kültür Morkozindo
vo qeyri-rosmi soforlorindo soydaşlarıAzo >aycan comiyyotlorinin beynolxalq
mızla yaddaqalan görüşlor keçirmosi, bu
qur ayı keçirilmişdir. Qurultayin
görüşlər zamani diaspor vo lobbi
işiıi'
Azorbaycan niimayondo heyoti,
mosololorini dövlot ohomiyyotli iş kimi
eyn amanda xarici ölkolordoki (İngilöno çokmosi müstoqillik illorindo ali
tor; Mmaniya, Fransa, İsveç, Norveç,
dövlot rohborliyinin diaspor problemlorino yeni yanaşmasından xobor verirdi.
İsp; iya, Estoniya vo s.) bir sira Azorbay m comiyyotlorinin tomsilçilori iştiDovlot soviyyosindo görülmüş todbirlor
rak mişdilor. Bu, Azorbaycan diaspoqisa zaman orzindo öz bohrosini vermiş,
run \ güclonmosi, vahid morkoz otraxaricdo meydana golmiş milli comiyyot
fınd birloşmosi istiqamotindo iroliyo
vo təşkilatların foaliyyotlorindo keyfiydoğ .1 addim idi. Qurultayin gedişindo
yot doyişikliklorinə sobob olmıış, diinya
azorbaycanlilarmin harada yaşamasmİsta bul, Baki vo Hamburq şəhərlorindo Azorbaycan diasporunun regional
dan asili olmayaraq Azorbaycan dövlotmoi ozlorini, Azorbaycan Modoniyyot
çiliyi namino çalışmaq onlarin başlıca
Morkozlori İttifaqını yaratmaq haqqin
amalına çevrilmişdir. Miixtolif ölkoloro
da qorarlar qobul edilmiş, diaspor qu- sopolonmiş azorbaycanlilarin öz milli
rucı uğuna iimumi nozarot moqsodilo
monsubiyyotlorini qorumaqla modonisiyasi homroyliyi miistoqil Azorbaycan
Əla olondirmo Şurası tosis olunmıı iur. İstanbul qurultaymdan sonraRespublikasimn dövlot maraqlanna
uyğun golir vo onun strateji moqsodlo199 ilin yanvar ayinda Azorbaycan
SSI Nazirlor Kabineti “ Ayri-ayn res- rindon biridir. Müstoqilliyin vo dövlotçilik ononolorinin möhkomlondirilmosi,
pul kalarda yaşayan azorbaycanlilarla
beynolxalq alomdo Azorbaycanm mövola; -lori möhkomlondirmok, milli modoqelorinin giiclondirilmosi, ermoni tocaniy din, dilin vo ononolorin inkişafında
viiziino moruz qalmış xalqin haqq sosionl; a kömok göstormok todbirlori haqnin diinya ictimaiyyotino çatdırılması,
qin i” xiisusi qorar qobul etmişdir. Homi; ilin mart ayinda respublikadan ko- Dağlıq Qarabağ probleminin beynol
na м foaliyyot göstoron Azorbaycan ic- xalq hiiquq normalan vo prinsiplori çorma. n sodrlorinin iştirakı ilo Baki şoho- çivosindo odalotli hollino nail olunmasi
rinuo seminar, iyun ayinda konfrans ke- xarici ölkolordo diaspor foaliyyoti ilo
moşğııl olan toşkilatların vahid morkoz
çiri nişdir. Görülon todbirlor noticosin
otrafında birloşmosini zoruri edir. Diindo Azorbaycan SSR-nin Modoniyyot
ya azorbaycanlilarmin yaşadığı ölkolorNazirliyi xotti ilo Azorbaycan comiyyotlorino bozi maddi-texniki yardımlar gös- do monolit qiivvo kimi çıxış etmolori
onlarin milli vo votondaş hüquqlarının
torilmişdir.
qorunmasina da ohomiyyotli tosir gösto1991 ildo Azorbaycan Respublikasirir. Bu istiqamotdo xiisusilo 1993 ildon
nin miistoqil dövlotçilik ononolorini bor
etibaron aparılan moqsodyönlü işlor ar
pa etmosi vo bunun ardınca ölkodo baş
veron ictimai-siyasi hadisolor xalqin mü- tiq bir sira apanci diinya dövlotlorindo
özünün konkret noticolorini vermişdir.
hacirot tarixindo do öz tosirini buraxmışdır. 1991-93 illorin siyasi horc-morcR u s i y a F e d e r a s i y a s ı (R F ).
Rusiya orazisindo yaşayan azorbaycanliyi, о zamanki respublika rohborliyinin
lilarin iimumi sayi 3 milyona yaxindir vo
dövlot idaroçiliyindo soriştəsizliyi notico

onlarin oksoriyyoti son 10 ildo iqtisadi
miqrasiya noticosindo Federasiyamn
miixtolif subyektlorino köç etmiş soydaşlarımızdır. Ölkodo foaliyyot göstoron
on giiclü Azorbaycan diaspor toşkila
tı “ Ümumrusiya Azorbaycanhlan Konqresi” dir. 2001 il 5 mart tarixli tosis qıırultayında Rusiya vo Azorbaycanm
yüksok dövlot rohborlori, ictimaiyyot
niimayondolərinin iştirakı ilo yaradılan
konqres Rusiya Federasiyası orazisindo
millotlorarası barışığın vo votondaş siılhünün möhkomlondirilmosi, Rusiya
dövloti ilo Azorbaycan Respublikasi
arasmda sosial-iqtisadi vo modoni omokdaşlığın inkişaf etmosi vo dorinloşmosi
prosesino yardım göstormoyi qarşısma
moqsod qoymuşdur. Azorbaycanlilarin
milli özünomoxsusluğunu, adot-ononolorini, dilini, dinini, modoniyyotini qoruyub saxlamaq, hiiquq vo azadliqlarmm,
sosial tominatinm müdafiəsi, Rusiya
orazisindo yaşayan digor xalqlann millimonovi doyorlorino vo adot-ononolorino
hörmot ÜAK-ın başlıca vozifolorindondir. Eyni zamanda, konqres Rusiya ilo
Azorbaycan arasmda ikitorofii dostluq
miinasibotlorinin, siyasi olaqolorin inkişaf etdirilmosi istiqamotindo real addimlar atmışdır. 2003 il oktyabnn 6-da
Moskvanm “ Lujniki” idman kompleksiııdo İlham Əliyevin Azorbaycandaki
prezident seçkilorindo, 2004 il martin
1 l-do iso “ Baki” kinoteatnnda V.V. Putinin Rusiyadaki prezident seçkilorindo
namizodliklorini dostoklomok moqsodilo
Ü A K torofindon toşkil olunmuş aksiyalarda minbrlo azorbaycanli iştirak etmişdir.
Rusiya orazisindo yaşayan azorbaycanlilarm bir çox görkomli nümayondəsi
konqresin işino colb olunmuşlar: Rusiya
Tibb Elmlori Akademiyasmin müxbir
iizvii, R F Dövlot mükafatı laureati, pro
fessor Mommod Əliyev, “ Krokus İnterneşnl” şirkotinin prezidenti, iqtisad elm
lori namizodi Araz Ağalarov, RF-nin 1ci dorocoli odliyyo müşaviri, siyasi elmlor
namizodi Natiq Ağamirov, “ Lukoyl”
neft şirkotinin prezidenti, iqtisad elmlori
doktoru Vahid Əlokborov, Azorbaycan
Kinematoqrafçılar İttifaqının sodri
Rüstəm İbrahimboyov, Rusiya EA-nın
müxbir üzvii, tarix elmlori doktoru, pro
fessor, “ Вопросы истории” jurnalınm
baş redaktoru Əhmod İsgondorov,
Rusiya EA-nın müxbir iizvü. R F Dövlot
miikafatı laureati Forman Salmanov
vo b. Rusiya Federasiyasının 73 sııbyektindo toşkilatın regional şöbolori lbaliy-

ÜAK rəhbərliyinin ümummilli lider Heydor Əliyevb görüşü

yot göstərir. Bıından olavo, digor milli
comiyyot vo icmalar ÜAK-ın kollektiv
üzvbridir: “ Ocaq” Modoniyyot Morkozi
(Moskva), “ Azarbaycan” Comiyyoti
(Moskva), “ Azorbaycan-türk xalqları”
(Kirov vilayoti), “ Nizami” Comiyyoti
(Ulyanovsk), “ Azori-Dorbənd” (Dağıstan), “ Odlar Yurdu” (Stavropol), “ Abşeron” (Kalininqrad), “ Dostluq-Drujba” (Tula), “ Dalğa” (Perm), “ Xozri”
(Novosibirsk), “ Azorbaycan Modoniy
yot Morkozi” (Buryatiya), “ Ozan" (Çelyabinsk), “ Əhli-Beyt” (Moskva), Tver,
Kostroma, Tiimen vilayotlorindo foa
liyyot göstoron milli-modoni muxtariyyotlor vo s. Eyni zamanda, RF-nın Şimal-Qorb, Volqaboyu, Ural, Sibir və
Uzaq Şərq federal dairobrində yerli şöbolorin fəaliyyətbrini olaqolondirmok
moqsodilo ÜAK-ın dairo şuraları yaradılmışdır. Konqresin mərkozi strukturuna “ İqtisadi İnkişaf Fondu” , “ Hüquqi
Müdafiə Morkozi” , “ Азербайджан
ский Конгресс” qəzeti do daxildir. Ru
siya orazisindo azorbaycanlilarm ilk te
leradio şirkoti, RF-do verilişlərini milli
dildo yayimlayan “ inter- Azorbaycan”
şirkoti, “ Milbtin sosi” , “ Asudo vaxt”
qozetlori, “ İ rs” elmi-publisistik jurnali,
“ Azorbaycan” kommersiya-sorgi mor
kozi do ÜAK-ın yardımı ib foaliyyot
göstorir. Comiyyot özünün moqsodyönlü
foaliyyoti sayosindo Rusiya orazisindo
nüfuzlu ictimai təşkilatlardan birino
Azorbaycan diasporunun maraqlarmi
miidafio edon osas quruma çevrilmiş, iq

tisadi omokdaşlıq iizro Azorbaycan-Rusiya hökumotlorarası komissiyasının vo
Azorbaycan Respublikasi Milli Moclisi
ib Rusiya Federasiyasi Federal Moclisinin Dovlot Dumasi parlamentbrarasi
Komissiyasinm daimi iizvü olmuşdur.
2004 il aprelin 6-7-do Bakida Ü A K,
Azorbaycan Rusiya İşgüzar Əmokdaşlıq Palatasi, Azorbaycan Respublikasi
iqtisadi İnkişaf Nazirliyi vo Xarici Ölkolordo Yaşayan Azorbaycanlılarla İş iizro
Dövlot Komitosi ib birlikdo “ Azorbaycan-Rusiya iqtisadi-ticari omokdaşlığı:
inkişafın tendensiya vo perspektivlori”
adi altinda iqtisadi forum keçirilmişdir.
Rusiyanin dovlot orqanlan, elmi vo icti
mai təşkilatları ib birgo miistoqil Azor
baycan Respublikasinin onillik yubileyi,
həmçinin R F ib Azorbaycan arasmda
dipiomatik münasibotlorin onilliyi münasibotilo bir sira elmi konfranslar toşkil
olunmuşdur. ictimai toşkilatların tari
xindo ilk dofo olaraq, Rusiya vo Azor
baycan tohsil nazirlikbri Azorbaycan
Respublikasi Tolobo Qobulu iizro Dövlot
Komitosi ib birgo Azorbaycanin rusdilli
moktob mozunları üçün Rusiya ali tohsil
ocaqlanna miisabiqodonkonar qobul
imtahanlanm keçirmişdir.
Azorbaycan diasporunin Rusiya
orazisindoki strukturlarmdan biri do
1999 il oktyabrm l-do qeydiyyatdan keçmiş “ Azorros” federal milli-modoni
muxtariyyotidir (FM M M ). Moskva,
Tver, Yaroslavl şohorbrində foaliyyot
göstoron regional milli-modoni muxta-

riyyotlorin bazasında toşkil olur
:ş comiyyotin moram vo vozifolori I
ada
daimi vo miivoqqoti moskunla^
izorbaycanlıları mütoşokkil icrna
mda
comloşdirmok, tarixi votondon . arda
milli modoniyyotin, adot-onono
qorunmasına yardımçı olmaq, R
amn
miixtolif yerlorindo yaşayan azori canlilann yerli mühitə adaptasiya>
hii
quqi müdafiosini toşkil etmokd
2001
ildon toşkilatın “ Азербайджан
Рос
сии” qozeti noşr olunur. Comiy\
foal
dostoyi ib “ Azormediya” noşri
s evi,
“ Şohriyar” odobi-ictimai mocli;
aliyyot göstorir. FM M M -o regr
icmalarla (Moskva, Tver, Yaros;,
Ko
mi, Sankt-Peterburq, Kostro'
.ohor
şöbolori) birlikdo “ Бакинец” v
yoti
vo son zamanlar Volqoqrad,
ov,
Hoştorxan, Voronej, Arxangelsl
No
vosibirsk şohərlərində yaradilr
nilli
modoniyyot ocaqlan da daxildii
zorros” un işlori sırasında Azorbayc, 1'ilosofu vo miitofokkiri Nosiroddin
nin
800 illik yubileyino hosr olunmt
onfransı; Dağlıq Qarabağın tarixi n. hosr
edilmiş “ Rusiya vo Azorbaycan: tarix vo
miiasirlik” konfransı; Çingiz Hiiseynovun ikicildlik “ Doktor N ” romanim vo
tarixçi Sisoyevin “ Исторические очер
ки” tədqiqatını, Abdulla Hüseynovun
“ Пилигрим из Ширвана” vo “ Сто
знаменитых азербайджацев X X века”
kitablarmın noşrini və s. göstormok olar.
Toşkilat Ukrayna, Moldova, Belarus,
Estoniya, Qazaxıstan, Kanada vo ABŞ-

da foaliyyot göstoron Azorbaycan comiyyotlori ib do olaqolor yaratmışdır.
Rusiyada regional milli diaspor toşkilatlan arasmda özünün foaliyyoti ib
seçilon comiyyotlordon biri Sankt-Peterburq ş.-ndo 1999 ildo yaradılmış “ Azorbaycanhlarm milli-modoni muxtariyyoti” dir. Rusiya Federasiyasının bu ikinci
böyük şəhorindo azorbaycanlilarm sayi
1988- 93 illor orzindo xiisusilo artmışdır.
Homin illordo burada “ Dayaq” , “ Azori” ,
“Azorbaycan” kimi milli comiyyotlor
meydana golmiş, о dövrdo azərbaycanlılarm hüquqlarmın müdafıosi ilo bağlı bir
sıra mühüm addımlar atılmışdır.
omiyyot Sankt-Peterburqun ictima -siyasi hoyatında yaxından iştirak
edi Azorbaycan Respublikasinin dov
lot о qeyri-hökumət təşkilatları ilo, Rusiy: un digor regionlarında foaliyyot göstor ı milli cəmiyyotlərlo faydalı oməkda- q olaqoləri qurur. AM M M -in foal
do:- yi ilo artıq bir neço ildir ki, burada
az. )aycanlılarm Bazar günü moktobi,
“ Ç :ır” uşaq roqs ansamblı foaliyyot
gös rir. "Azori” qozeti vo “Диалог циB iu 1
заций” jurnalı noşr olunur. “ Mux
tar yot” in toşkilatı vo maliyyo yardımı
ilo ıhordo Nizami Goncəvinin abidosi
uc; dılmış, soydaşımız Süleyman Əlisanın Встреча на берегах Невы” kitabı
çap olunmuşdur. Cəmiyyətin foalları
Sas t-Peterburq vo Leninqrad vilayoti
yun n-Roma güləş federasiyasına, “ Zenit' futbol klubuna, “ Юность России”
gü! məktobino, eyni zamanda Azorbaycaı akı bir sıra ümumtohsil vo idman
mə loblorinə ırıaddi yardımlar göstorir.
)rta A siya Respublikala . “ Turan” Azorbaycan Modoniy
yot Comiyyoti (1993) Azorbaycan Respu ikası ib Qazaxıstan dövloti arasm
da rimai-siyasi, iqtisadi vo modoni olaqol in möhkomlonmosindo yaxindan
işt• ik edir. Rosmi molumatlara göro
Qt' ıxıstanda toqr. 106 min azorbaycanli у .^ayır. Onlar, osason, Cambul, Çimko i, Almatı, Taldi-Kurqan vilayotlorindo moskunlaşmışlar. “ Turan” in toşobnüsü ib Almatida “ Ozan” Modoniy
yot Comiyyoti, digor vilayotlordo (Kus
tanay, Cambul, Taldi-Kurqan, Petropavlovsk) diaspor toşkilatları yaradılmışdır. 1992 ildon Qazaxstan dovlot
radiosunda Azorbaycan dilindo “ Dostluq” proqrami, 2002 ildon azorbaycanlilann Bazar günü moktobi foaliyyot göstorir. “ Turan” öz işini Qazaxistan orazi
sindo foaliyyot göstoron 17 Azorbaycan
comiyyoti ib (“ Qobustan” - Almati,

“ Dostluq” - Aktyubinsk vilayoti, “ Nov
ruz” - Atirausk vilayoti, “ Azori” - Cam
bul vilayoti, “ Voton” vo “ Azorbaycan” Pavlodar vilayoti vo s.) ib birlikdo
qurur.
Özbokistan Respublikasmda foaliy
yot göstoron “ Azorbaycan Modoniyyot
Morkozlori Assosiasiyasi” 2003 ilin
yanvarmda tosis edilmişdir. Coiniyyotin
nozdindo “ Azori” qizlar roqs ansambli
foaliyyot göstorir. Kollektiv 2003 ildo
Özbokistanda keçirilon dostluq vo modo
niyyot festivalmin laureatı olmuşdur.
Daşkond şohərində “ Qardaşlıq” Azor
baycan Modoniyyoti Morkozi, “ Azor
baycan Evi” do foaliyyot göstorir. “ Azor
baycan Evi” ndo ana dili vo kompyuter
iizro siniflor; güloş zalı; kitabxana; Hey157 sayli orta ümumtəhsil Azərbaycan-rus məktəbində azərbaycanlılardan əlavə 19 millətin nümayəndəsi təhsil alır. Məktəbin açılmasında əsas məqsəd Moskvada
yaşayan həmvətənlərimizin uşaqlarına Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənələri haqqinda
ətraflı məlumat vermək, onlarm milli
zəmində təlim-tərbiyəsini təşkil
etməkdir. Bu məqsədlə məktəbdə
tədris olunan ümumi təhsil proqramına Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənləri daxil edilmiş, Azar
baycan tarixi, musiqisi, təsviri sənəti
üzrə dərnək məşğələləri yaradılmışdır. Məktəb Bakı Slavyan Universiteti, Bakı ş.-i 160 saylı məktəb
və Humanitar litsey, Rusiyadakı
Azərbaycan səfirliyi, ÜAK və d.
qurumlarla əməkdaşlıq edir.
dor Əliyev adina muzey; “ Azorbaycan
xalqına qarşı genosid” ekspozisiyası
mövcuddur.
Qırğızıstan Respublikasmda yaşayan azorbaycanlilarm “ Azori” ictimai
toşkilatı 1992 ildo yaradıhnışdır. Ölkodo
toqr. 20 min azorbaycanli yaşayır. Onların böyük oksoriyyoti 20 osrin 30-cu
ilbrindo repressiyalar zamam sürgün
edilmiş Azorbaycan votondaşlarıdır.
“ Azori” comiyyoti yarandığı giindon
qarşısına homvotonlorin hüquqlarmı qo
rumaq, Qırğızıstanm ictimai hoyatinda
aktiv iştirak etmok, tarixi votonlo miitomadi olaqolor saxlamaq moqsodini qoymuşdur. Qırğızıstan Milli Teleradio Şirkoti nozdindo “ Azori” şöbosi foaliyyot
göstərir. Bişkek şohərindo azorbaycanli

uşaqlar üçün Bazar günü moktobi açılmış, “ Ulduzlar” folklor özfoaliyyot an
sambli yaradılmışdır. Qırğızıstanda yaşayan azorbaycanlilar arasmda 4 elmlor
doktoru, 10 elmlor namizədi var, 7 nofor
Qırğızıstan Respublikasinin omokdar işçisidir.
T ü r k i y o C ü m h u r i y y o t i . Türkiyodoki Azorbaycan diasporunun oksor
icma vo toşkilatlan Azorbaycan Respublikası ilo ictimai-siyasi, iqtisadi, mo
doni olaqolorin möhkomlonmosində,
dövlot strukturlan ib six omokdaşlıq
qurulmasinda foal iştirak edirbr.
Tiirkiyo orazisindo 1991-2002 illordo
“ İzmir Azorbaycan Kiiltiir Evi vo Dayanışma Dornoyi” , “ Manisa Azorbaycan
Kiiltiir vo Dayanışma Dornoyi” , “ Bursa
Azorbaycan Evi Dornoyi” , “ Kocaeli
Azorbaycan Evi Dornoyi” , “ Çanakkale
Azorbaycan Evi Dornoyi” , “ Bahkesir
Azorbaycan Evi Dornoyi” , “ Aydin
Azorbaycan Evi Dornoyi” , “ Muğla
Azorbaycan Evi Dornoyi” , “ Adana
Azorbaycan Kültür vo Dayanışma Dor
noyi” , “ Antalya Azorbaycan Evi Dor
noyi” , “ Ankara Azorbaycan Kiiltiir vo
Dayanışma Dornoyi” , “ İğdır Azorbay
can Kiiltiir vo Dayanışma Dornoyi” ,
“ Hatay Azorbaycan Tiirk Kiiltiir Merkezi” , “ istanbul Azorbaycan Kiiltiir vo
Dayanışma Dornoyi” , “ Edirne Azor
baycan Evi Dornoyi” vo s. comiyyotlor
yaradılmışdır. 2004 ilin mayında İskondorun şohorindo Türkiyodoki Azorbay
can toşkilatlarını özündo birloşdiron
“ Tiirkiyo Azorbaycan Dornokbri Federasiaysı” (T A D F) tosis olunmuşdur. Federasiya ölkonin 20-yo yaxın şohorində
(Ankara, istanbul, İzmir, Bahkesir,
Tire, Dörtyol, Çanaqqala, İqdır vo s.)
foaliyyot göstoron “ Azorbaycan E vi” comiyyotlorini ohato edir. Qurum Tiirkiyodo Azorbaycan maraqlarmi tobliğ edir.
Azorbaycan toşkilatlarınm işini olaqolondirir. Türkiyodoki Azorbaycan dor
nokbri foaliyyot göstordiklori bölgonin
ictimai-siyasi, iqtisadi-sosial vo modoni
hoyatinda foal rol oynayırlar. Ölko parlamentinin Azorbaycan osilli üç millot
vokili - Tiirkiyo Parlamentinin Xarici
Əlaqələr Komissiyasinm sodri Mehmet
Giilger, Tiirkiyo-Azorbaycan Parla
mentbrarasi Dostluq Qrupunun sodr
müavini Yücel Artantaş vo Dursun Akdeniz diaspor işindo yaxindan iştirak
edir. “ istanbul Azorbaycan Kiiltiir vo
Dayanışma Dornoyi” 2004 ilin yanvarindan “ Azorbaycan Diinyasi” adli jurnal buraxir. Azorbaycan osilli Tiirkiyo

vətəndaşı Bayram Tanrıverdiyo moxsus
“ Baycan F M ” radiosu İstanbul şohorintb foaliyyot göstorir.
A v r o p a ö l k ə l ə r i . 2004 il aprel
ayının 17-do Almaniyanın paytaxtı Berlindo “ Avropa Azorbaycanlilan Konqresi” nin (AAK) tosis edilmosi müxtolif
ölkolordo yaşayan azorbaycanhlarm toşkilatlanması istiqamətində ohomiyyotli
hadisə oldu. Dünyanııı 28 ölkosindo 50don artıq diaspor ləşkilatı - Rusiya, Ukrayna, Belarus, Moldova, İsveç, İsveçro,
Norveç, Danimarka, Fransa, Hollandiya, Avstriya, Bolqarıstan, Rumıniya,
Macarıstan, Belçika, Finlandiya vo Almaniyadakı Azorbaycan icmaları AAKın kollektiv üzvləridir. Regionda azorbaycanUlavm ımlU-mədoni xüsusiyyotlor’ım qorumaq, sosial və siyasi-hüquqi
maraqlannı təmin etmək konqresitı əsas
vəzifələrindəndir. Л А К -ın fəaliyyət saholərindəıı biri do Azorbaycan, Qafqaz
vo Xozor bölgolori ilo olaqoli elmi-todqiqat işlorini dostoklomok, fondlar, todqiqat institutlan, kitabxanalar vo arxivlor
tosis etmokdir. Toşkilat Avropada,
MDB-do vo digor region larda fəaliyyət
göstorən diaspor qurumları iJo omokdaşliq edir.
Avropada on foal diaspor toşkilatlanmizdan biri do 1999 ilin martmda
yaradılmış “ Ukrayna Azorbaycanlilan
Konqresi” dir (UAK). Comiyyot Ukray
na orazisindo yaşayan azorbaycanhlarm
milli-modoni ononolorinin qorunmasinda, sosial-iqtisadi vo ictimai-siyasi
problemlorin hollindo miihiim rol
oynayir. Ukraynanm 27 inzibati morkozindo (Vinnitsa, Dnepropetrovsk, Do
netsk, Jitomir, Lvov, Odessa, Poltava,
Sevastopol, Ternopol, Xarkov, Xerson,
Çerkassk, Çerniqov vo d.) UAK-in regi
onal şöbolori vardir. Konqres foaliyyot
göstordiyi ölkonin ictimai-mədoni lıoyatinda foal iştirak edir, müxtolif ictimaimodoni vo xeyriyyo aksiyaları keçirir,
Ukraynadaki digor diaspor morkozlori,
ictimai vo dövlot toşkilatları, xeyriyyo
fondlan ilo omokdaşlıq olaqolori qurur.
Comiyyotin xotti ilo çernobılçılara, Zakarpatyedo tobii folakotlordon, Donbass
şaxtalarmda baş vermiş qozalardan ziyan çəkmişlərə, homçinin uşaq evlorino,
internatlara, müharibo veteranlarına
maddi yardim göstorilir. 2000 ilin mar
tmda Kiyev vilayotinin İrpen şəhorindo
konqresin vosaiti hesabina Ukrayna şairi Taras Şevçeııkoya, 2004 ildo iso Kiyev
şohərində Heydor Əliyevo abido ucaldılmışdır. Konqresin nozdindo “ Azor

baycan” ansambli foaliyyot göstorir. Co
miyyotin bir sira regional şöbolori noz
dindo Bazar giinii moktoblori işloyir.
Kiyevdo konqresin “ Голос Азербай
джана” qozeti noşr olunur. Konqresin
toşobbüsü ilo Azorbaycan vo Ukrayna
arasinda tolobo mübadilolori, elmi miiossisolorin oməkdaşlığı haqqinda miiqavilolor imzalanmışdır. Konqres Azorbay
can vo Ukraynanm dövlot vo milli bayramlarimn, tarixi giinlorinin qeyd
olunmasinda, Ukraynanm ictimai-siya
si, iqtisadi, modoni todbirlorindo foal
iştirak edir.
İsveçdo toqr. 20 min azorbaycanli yaşayır. Onlarm böyük oksoriyyoti 1980—
85 ilbrdo iran islam Respublikasindan
mühatirət elmiş azorbaycanlılardır.
2001 ildo “ Azorbaycan - İsveç Komitosi” yaradılınışdır. Comiyyotin işindo bir
sira niifuzlu İsveç votondaşı da iştirak
edir. Avropa Parlamentinin iizvii Olle
Şmidt, İsveç parlamentinin Xarici Əlaqolor Komissiyasimn sodri Marie Qriinland, homin komissiyanm iizvii Yoran
Lindbland, Malmö şohor bolodiyyosinin
iizvii, iş adami Tore Robertson, İsveç
Qırmızı Xaç Comiyyotinin niimayondosi
Brita Asbrinq, Boras Universitetinin
rektoru, professor Soid İrandost vo b.
komitonin iizvloridir. Komito Avropa
Parlamentino Dağlıq Qarabağla bağlı
moruzə hazırlamış Pyer Qahrtonla
Azorbaycan-Ermonistan münaqişosinin
tarixi köklori, müasir durumu haqqinda
müzakirolər aparmışdır. Komito homçinin Nobel Fondunun sodri Mixael
Sohlmana Nobel mükafatı toqdimetmo
morasimino Azorbaycan Respublikasından nümayondo heyotinin dovot edilmo
si barodo müraciot etmişdir. Ölkodo
Conubi Azorbaycandan mühacirot etmiş
azorbaycanlılar 2000 iliıı iyununda
“ Azorbaycan - İsveç Federasyonu” nu
tosis etmişlor. Comiyyot Azorbaycanla
bağlı 14 icmanı, о ciimlodon, “ Ə rk” ,
“ Ulduz” , “ Tribun” , “ Savalan” vo s.
birloşdirir.
Avstriyada 2002 ilin oktyabnnda
yaradılmış “ Azorbaycan akademik dornoyi" Xocalı faciosinin 12-ci ildönümü
ilo bağlı alman dilindo broşurlar noşr
etdirmişdir. 2004 il iyunun 7-do Afrika-Asiya İnstitutunda “ Bir neftin lıekayosi - Azorbaycan nümunosi” adlı se
minar keçirilmişdir. Comiyyot Azorbay
can Respublikasinin dövbt strukturları,
ictimai toşkilatları ilo six omokdaşlıq
edir.
Niderland Krallığında foaliyyot gös-

təron “ Azorbaycan-Niderland Comiyyo
ti” 2003 ilin avqustunda yaradılmışdır.
Toşkilatın 2004 ildon “ Benilüks” qozeti
noşr olunur. Niderland Krallığının DenHaaq şohorindo 1993 ildon “ Azorbaycan
Türk Kültür Dornəyi” foaliyyot göstorir.
Toşkilat Azorbaycan Respublikasinin
ölko ictimaiyyotino tanıdılması istiqamotindo bir sıra konkret işbr görmiişdiir. Onun toşobbüsü ilo Den-Haaqda
yeıioşon beynolxalq toşkilatların binaları qarşısında 20 Yanvar, Xocalı soyqırımınm ildönümlorindo mitinqlor toşkil edilmişdir. Azorbaycandakı qaçqın
vo köçkünlorə yardım göstorilmiş. :.oşkilatın vosaiti hesabina Goncodo Q rabağ şəhidbrinin xatirosino bulaq k. npleksi tikilmişdir.
Azorbaycan diasporunun on g ıiş
tomsii olunduğu Avropa ölkələriı on
biri Almaniyadır. 1988 ildon bu öli io
fasiblərb onlarla comiyyot foaliyyot ':>stormiş, bir çoxu bu gün do işini da an
etdirir. “ Azorbaycan-Almaniya
omiyyoti” 1988 ildo Berlin şohorindo aradılmış, Ermonistan-Azorbaycan
iinaqişosinin kökbri haqqinda Avrop. ic
timaiyyotino doğru məlumatların ça linlmasinda miihiim işlor görmüşdiir. anınmış rossam İ. Əhrari 90-ci ilbrdo >ir
neço dofo Azorbaycanda olmuş, Bak Ja
öz osorlorindon ibarot sorgilordon о do
olunan vosaiti Qarabağ müharibəsi
veteranlarının hesabina köçürmüş, moşhur diinya rossamlarinin bir neço о: >jinal osorini Azorbaycan İncosonot IV uzeyino bağışlamışdır.
Berlindo “ Azorbaycan-Alman A :ademiyasi” (1986), “ Azorbaycan Ki; iir
Ocağı” vo onun nozdindo “ Savalan’ rnali, “ Ocaq” Comiyyoti (1988), “ O ir
Yurdu” Modoniyyot vo Tohsil Comp v
li, Bonn şohorindo “ Azorbaycan Kii .ir
Ocağı” , Düsseldorf şohorindo ‘ 1man-Azorbaycan Comiyyoti” (19l i),
Frankfurt şohərində “ Azorbaycan ‘ odoni Əlaqolor Comiyyoti” , Köln şohər ndo “ Azorbaycan Kültür Comiyy.' i”
(1990), Nürnberq şohorindo “ Azorbay
can Kültür Dornoyi” (1990), Limburq
şohorindo “ Azorbaycan Evi” (1997) vo s.
diaspor təşkilatları Azorbaycan Res
publikasi ib Almaniya arasinda ictimaimodoni vo iqtisadi olaqolorin inkişafında
yaxından iştirak etmişlor.
1996
ildo Almaniyadaki Azorbaycan
comiyyotbri vahid strukturda - “ Almaniya-Azorbaycan Comiyyotbri Federasiyası” nda (A A C F) birbşmişlor. Federasiyanin osas moqsodi diaspor toşkilat-

Ian arasinda olaqolori daha da giiclonka Tiirk Assosiasiyalar Assambleyaxamm Melikoffun foaliyyoti xiisusi yer
dirmokdir. Comiyyotin ilk böyük aksiyası” nm (ATAA) Amerika vo Kanadada
tutur. Şirin xamm anasi ilo birgo Fran
57 şöbosi foaliyyot göstorir. AT A A bir si
larmdan biri 1997 ilin mayinda Bonn şo- sada ilk dofo “ Azorbaycan: keçmişi vo
ra dövri noşrlər, о ciimlodon, “ The Tur
horindo Rusiya sofırliyi qarşısında keçirindisi” mövzusunda beynolxalq kollokkish World” jurnalım (1989) dorc etdirir.
diyi mitinqdir. Fedcrasiya Rusiyanin
vium keçirmişdir. Şirin xamm Bakida
Ermonistana bir milyard dollar hocmin“ Etnik ofsanodon operayadok: Azor
ATAA Tiirkiyo vo Tiirk Amerika icmabaycanda Koroğlu mövzusunun inkişalarinin keçirdiyi forumlannda yaxindan
do horbi döyüş texnikasi, silah vermosino
etiraz olaraq yüriiş keçirmişdir. Bununla
fi” kitabmı, 1989-92 ilbrdo Qarabağ ha- iştirak edir, digor icmalarla six olaqo
disolori haqqinda 4 kitab vo Azorbaycan
olaqodar Federasiya adindan NATOyaradir. 2004 il yanvarında Vaşinqtonda
toşkilatın 24-cii qurultayı Azorbaycan
dilindo M.S. Ordubadinin “ Qanli ilbr”
nun Baş Katibino, BMT-yo, BM T
kitabim noşr etdirmişdir. Onlar Fransa
Tohliikosizlik Şurasının daimi iizvii olan
Respublikasi Xarici Ölkolordo yaşayan
kiitlovi informasiya vasitolorindo Dağlıq
dövlotlorin başçılarına, ATƏT-o vo b.
Azorbaycanlılarla İş iizro Dövlot Komitosi ib birlikdo keçirilmiş vo qurultayin bir
Qarabağ problemi ilo bağlı müntozom
beynolxalq təşkilatlara etiraz moktublan
da göndorilmişdir. 1999 il avqustun
giinii bütövlükdo Azorbaycamn tobliğino
çıxışlar edirlor.
A m e r i k a B ir lo ş m iş Ştathosr edilmişdir. Qurultay ATAA-nin öz
21-22-do AACF-nin Bonnda 1-ci qurull a r i v o K a n a d a . Azorbaycan mii
tayı keçirilmişdir.
golocok foaliyyotindo tiirk diasporu ilo
2004
ilin oktyabnnda Berlin şohorin-hacirotinin on geniş tomsii olunduğu öl- yanaşı Azorbaycan diasporunun da
kolordon biri ABŞ-dır. Burada yaşayan
maraqlarini miidafio etmosi haqqinda
do "Nizami Goncovi adina Modoniyyot
azorbaycanhlarm sayi haqqinda doqiq
qorar qobul etmi^dir.
İm dtutu” foaliyyoto başlamışdır. insti
molumatlar olmasa da, miixtolif monbo2005
il aprelin 16-da Kanadamn
tution yaradılmasında moqsod beynolToronto ş.-ndo Kanada-Azorbaycan
lordo onlarm sayi 400 mindon 1 milyona
xa
konfranslar, modoniyyot günbri,
qodor göstorilir. ABŞ-ın Los-Anceles şo- Əmokdaşlıq Assosiasiyasi, Azorbaycan
ко sertlor vo s. modoni-kütlovi todbirlor
horindo 1997 ildo yaradılmış “ Diinya
Tohsil vo Modoniyyot Morkozi, Kana
ke mok, Azorbaycan Respublikasi ib
da-Azorbaycan Qadinlar Assosiasiyasi,
A1 aniya arasinda modoni olaqolorin
Azorbaycan-Kanada Dostluq Comiyyoti,
mi komlondirilmosino yardımçı olmaq,
"Xaricdə yaşayan azərbaycanlıKvebek Azorbaycanlilan Assosiasiyasi,
A7 rbaycan odobiyyatı nümunolərini allarla bağlı dövlət siyasəti haqOntario
Azorbaycanlilan Comiyyoti,
m; dilino torcümo etmok, Azorbaycan
qında" Azərbaycan RespublikasıKanada-Azorbaycan Alyansinm iştirakı
mo ;iəniyyotini, incosonotini, dilini, tarinın qanunu. Bu qanun xaricdə
ib Azorbaycan Toşkilatları Federasiyaxiı araşdırmaqdır. İnstitutun nozdindo
yaşayan azərbaycanlılarla bağlı
sinin tosis konfransı keçirilmişdir.
ton ümə vo xobor morkozlori işloyir. E y
Azərbaycan Respublikasinin dövlət
A vstraliya
vo Y e n i Zeni amanda, alman vo Azorbaycan dili
siyasətinin məqsəd və prinsiplərini
1a n d i у a. Bu ölkolordo toqr. 10 min
ku Ian açılmış, kompyuter vo musiqi
və bu siyasətin həyata keçirilməsi
azorbaycanli yaşayır. Avstraliyada
dorslori todris olunmağa başlamışdır.
ilə əlaqədar dövlət orqanlarimn fəa“ Azorbaycanlilar Comiyyoti” (1996,
Fransada Azorbaycan miihacirotinin
liyyətinin əsaslarını müəyyən edir.
Sidney) vo “ Avstraliya-Azorbaycan Co
ilk niimayondolori (Əlimordan boy Topmiyyoti” (2003, Sidney), Yeni Zelandiçi! ;ışov, Ceyhun boy Haciboyli vo b.)
Azorbaycanlilan Konqresi” ( DA K) yalyada iso “ Azorbaycan-Yeni Zelandiya
20 osrin 1-ci rübündo foaliyyoto başlasa
nız Amerika orazisindo deyil, dünyanm
Dostluq Comiyyoti” (2004, Oklend) foa
da mütoşokkil diaspor toşkilatlarınm
fo ıalaşması son 15-20 ilo tosadüf edir.
müxtolif ölkolorindəki Azorbaycan co- liyyot göstorir. Azorbaycanhlarm okso
miyyotbrinin foaliyyotini olaqoləndirFi isada bir neço milli modoniyyot morriyyoti iran vo Türkiyodon köçmüş
moyo çalışır. 1997-2004 illordo diinyako, ori, о ciimlodon, “ Azorbaycan Evi”
miihacirlordir.
nın müxtəlif ölkolorində DAK-ın 8 quA isiasiyasi foaliyyot göslorir. 2003 ilin
Azorbaycan diasporu və nıüstəqil
no abrinda azorbaycanli tolobolor vo
Azorbaycan dövlotçiliyi. Azorbaycan
rultayı keçirilmişdir. Sonuncu qurultay
2005 ilin may ayında İsveç Krallığının
go :lor torofindon “ Azorbaycan-Fransa
Respublikasi 20 osrin sonlarmda dövlot
G ıclik Assosiasiyası” (A FG A) yaraStokholm ş.-ndo keçirilmişdir. Qurulmiistoqillyini borpa etmoklo, comiyyotin
dı ıışdır. Comiyyotin moqsodi ölkodo
tayın işindo Azorbaycan Respublikabiitiin saholorindo olduğu kimi, tarixi
fo. iyyot göstoron azorbaycanli tolobo
sının dövlot vo hökumot nümayondolori,
votonin hüdudlarmdan konarda yaşayan
təşkilatlarının işini olaqolondirmokdir.
M illi Moclis üzvlori, siyasi partiya
azorbaycanlılaıia olaqolor yaratmaq
2004 ildon assosiasiyamn “ Körpü-Le
tomsilçilori, K İV rəhbərlori iştirak et- istiqamotindo do osaslı döniiş yaratPont” jurnalı noşr olunur. Fransa Resmişlor. Qurultayda Azorbaycan Res
mışdır. Lakin A. d.-nin vahid qüvvo ki
publikasinda bir sira görkomli Azor
publikasinin Prezidenti conab İlham
mi formalaşması vo toşəkkülü, ilk növbaycan ziyalilan vo modoniyyot xadimƏliyevin tobrik moktubu oxunmuş,
bodo, iimummilli lider Heydor Əliyevin
lori yaşayır vo tarixi votonlo olaqolorin
DAK-ın öton müddot orzindo foaliyyoti
məqsədyönlü siyasi foaliyyoti ilo bağgüclondirilmosi istiqamotindo konkret
müzakiro olunmuş, toşkilatın gördüyü
lıdır. 20 osrin 60-ci illorinin sonu, 70-ci
işlor görürlor. Belə şoxsiyyotlor sırasında
işloro müsbot qiymot verilmişdir. Qu
illorinin ovvollorindon başlayaraq milli
Paıisdoki Beynolxalq Diplomatik Akarultay iştirakçılan Ermonistan-Azor
dirçoliş, iqtisadiyyatm, modoniyyotin,
demiyamn omokdaşı, Strasburq vo Baki
baycan Dağlıq Qarabağ münaqişosi ilo
elmin, tohsilin inkişafı, monovi miihitin
Dövlot Universitetinin foxri doktoru,
bağlı müzakirolor aparmış, prezidentin
sağlamlaşması bütövlükdo milli özübu istiqomotdo soylorini dostəkbmişlər.
“ Turkika” fransiz jurnalmin baş redaknüdorko tokan vermişdir. 70-80-ci il
lordo Heydor Əliyev xalqin qodiin
toru İren xanım Melikoffun qızı Şirin
1970 ildo ABŞ-da yaranmış “ Ameri

tarixinin qorunmasıııa, modoniyyotinin
təroqqisino, Azərbaycanın bütün dünyada tanınmasına çalışmışdır. Homin
dövrün mövcud siyasi reallığı diaspor
problemi ilo milli-ideoloji zəmində açıq
vo sistemli şokildo məşğul olmağa imkan
vermoso do, modoniyyot, incosonot, elm
sahosindo ciddi iş aparılmış, respublikamızın nailiyyotlori tobliğ edilmiş,
diinya azorbaycanlilarmin tarixi votonlo
olaqosino xidmot edocok hor imkandan
istifado olunmuşdur. Xarici ölkolorlo
modoni olaqolorin güclonmosi, torcümo
işinin vüsotlonmosi, xaricdo yaşayan
homvotonlorlo Azorbaycan Modoni Əlaqolor Comiyyotinin (“ Voton” comiyyoti)
yaradilmasi soydaşlarımızm birliyino
xidmot edon mühüm addimlardan idi.
1993-cü ilin iyun ayinda tarixi zorurot vo
xalqin tolobi ilo Heydor Əliyev yenidon
respublika rohborliyino qayitdiqdan
sonra diinya azorbaycanhlan ilo olaqolor
sahosindo keyfiyyot vo mahiyyotco yeni
morholo başlamışdır. Heydor Əliyev
holo 1991-ci ildo Naxçivan M R Ali
Moclisindo 31 dekabrm Diinya Azorbaycanhlarinm Homroylik günii kimi
hor il qeyd olunmasi toşobbüsünü qaldirmışdır. О, çoxşaxoli foaliyyotindo daha
bir milli-tarixi missiyam - diinya azorbaycanlılarının milli birliyinin ideoloqu,
tobliğatçısı vo toşkilatçısı olmaq rnissiyasını üzorino götürmüş, diinya azorbaycanhlan ilo işi dövlot ohomiyyotli
strateji mosoloyo çevirmişdir. Bu sahodo
dovlot konsepsiyasi - diinya azorbaycanlilarmin xalqimizin aynlmaz torkib
hissosi hesab edilmosi, Azorbaycan
Respublikasimn biitiin soydaşlarımızın
votoni sayilmasi, homvotonlorimizin
oqido vo omol birliyi zominindo icma
şəklindo formalaşması, lobbiçilik perspektivi, azorbaycançılıq ideyasının dov
lot siyasoti soviyyosino qaldırılması da
mohz onun torofindon iroli sürülmüşdür.
Xarici soforlorinin proqramma azorbaycanlılarla görüşlorin daxil edilmosi,
miihüm qorarlarm qobulu vo icrasi, diin
ya azorbaycanlilarmin miitoşokkilliyini,
siyasi-monovi inteqrasiyasim, toşkilatlanmasını sürotlondirdi. Milli dövlotçilik
tariximizdo ilk dofo Heydor Əliyevin
simasinda siyasi prinsiplor vo millimənəvi meynrlnr vohdotdo tozahür etdi,
onun rohborliyi ilo diinya azorbaycanlilarmin dogma votono xidmot edon
mütoşəkkil qüvvoyo çevrilmok yolunda
dövlot soviyyosindo ciddi foaliyyot
başlandı. Dövlot başçısı xarici soforlori
zamam homvo\.ənbrimvz.h görüşlərindo

onların problemlori ilo maraqlanmış,
doyorli tövsiyoloriııi vermiş, sofirliklərimizi bu işo colb etmiş, soydaşlarımızı
ölkomizin ictimai, iqtisadi, modoni
hoyatında foal iştiraka dovot etmişdir
(mos., 20 oktyabr 1995 il, ABŞ, NyuYork; 1 iyul 1996 il, Almaniya, Bonn;
15 yanvar 1997 il, Fransa, Paris; 22 iyun
1998 il, Böyiik Britaniya, London; 22
iyun 2000 il, Rusiya Federasiyasi,
Moskva). Homvotonlorimizin milli-monovi birliyindo önomli hadiso olan bu
göriişlor ölko rohborliyinin boyan etdiyi
prioritet mosolonin hollindo - diasporumuzun mütoşokkil qiivvo kimi formalaşmasinda holledici amillordon olmuşdur.
Ümummilli lidcr Heydor Əliyev böyük
siyasi moharot, sobr vo qotiyyotlo diinya
azorbaycanlilarmin Dağlıq Qarabağ
problemi otrafında birloşdiro bilmiş,
onlarda voton eşqi,milli toossübkeşlik
yaratmışdır. Comi 10-15 il ovvol aynayn fordlor, on yaxşı halda modoni-ictimai foallığı ilo seçilon icmalar halmda
yaşayan
homvotonlorimiz
hazirda
ümummilli ideya ilo birloşon, tarixi vo
tono xidmot ozmindo olan, xalqin iradosini diinya soviyyosindo ifado edon
foal siyasi qiivvoyo çevrilmişlor. Xalqimizin monovi birliyi, azorbaycançılıq
ideallan Heydor Əliyevin toşobbüsü vo
qorari ilo 2001-ci ilin noyabrmda Baki
da keçiriloıı Diinya Azorbaycanlilarmin
I Qurultayinda öz tocəssümünü tapdı.
Qurultay xaricdo yaşayan azorbaycanlilarm iimumi moqsod, vahid azorbaycançılıq ideyası otrafında biıioşmosi
yolunda mühüm ohomiyyot kosb etdi,
diaspor horokatimn tarixindo keyliyyotco
yeni morholonin quruculuq vo toşkilatlanma morholosinin osasini qoydu.
Qurultay nümayondəlorinin tokliflori
nozoro alınaraq, disaporla iş sahosindo
dövlot siyasotinin hoyata keçirilmosini
tomin etmok iiçün Xarici Ölkolordo Yaşayan Azorbaycanlilarla İş iizro Dovlot
Komitosi yaradildi. 2002 ilin dekabrmda
qobul olunmuş “ Xarici Ölkolordo Yaşayan azorbaycanlılarla bağlı dovlot siyasoli haqqinda” Qanun bıı sahodoki
prioritet istiqamotlori vo hiiquqi prin
siplori miioyyon etdi.
Azorbaycan Respublikasinin Prezi
denti İlham Əliyev müoyyonloşdirilmiş
siyasi xotto sadiq qalaraq, diinya azorbaycanlilari ilo olaqolorin möhkomlondirilmosi, güclü Azorbaycan diasporunun vo lobbisinin yaradilmasi mosololorino xiisusi diqqot yctirir, bu istiqomotdo
zoruri todbirlorin görülmosini tomin

edir. 2006 il martin 16-da Bakida keçirilmiş Diinya Azorbaycanlilarmin 2-ci
qurultayi diaspor quruculuğu prosesindo iroliyo doğru növboti addim oldu.
Qurultayda qobul olunmuş sonodlor Diinya Azorbaycanlilarmin 2-ci quvultayinin qotnamosi, qurultayin Azorbay
can Respublikasi Prezidentino vo diinya
azərbaycanlılarına müraciotlori, qurultayin Ermonistan-Azorbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişosi ilo olaqodar
diinya ictimaiyyotino, beynolxalq toşkilatlara, xarici ölkolorin parlamentlorino,
dovlot vo hökumot başçılarma, BMTnin Tohsil, Elm vo Modoniyyot Moso
lolori iizro Toşkilatına (Y U N E S K O ),
Azorbaycan vo tiirk diaspor toşkii tlarina miiraciotlori xaricdo yaşayan . orbaycanlilarm qurultaydan sonraki iiddotdo konkret foaliyyot proqramidi
Son illor foaliyyot göstordiklori t kolorin ictimai-siyasi vo modoni hoyat ida
Azorbaycan comiyyotlorinin foal işt .ak
etmolori diaspor quruculuğu işiniı. on
miihiim istiqamotlorindon biridir. iir
sira ölkolorin qanunvericilik, icra 1 kimiyyoti, yerli özünüidaroetmo orq<; iarinda tomsil olunmalan, kompakt y; adiqlan orazilordo Bazar giinii inok >blorinin açılması, miixtolif icma vo bi ;klorin nozdindo 27 qozet, 10jurnal, 3 r lio
vo 1 televiziyanm foaliyyot göstormosi,
Azorbaycan hoqiqotlorinin diinya icti
maiyyotino çatdırılması moqsodilo mi (olif todbirlorin toşkil edilmosi Azorbay an
diasporu nümayəndolərinin ictimai-si si
foallığınm artmasının göstoricisidir.
Əd: 1 s m а у 1 1о v İ. Diinya azərbaycar
п
XX osrdo. В., 1997; Ə l i y e v Н. Müstəqilliy>niz
obodidir, В. 1998; Diiııya xalqları. В., 1998; N st a f a y e v R. Azorbaycan dövbtçiliyi; özü: /.ü
vo dünyanı dork etmo yolunda. В., 1998; R ı m a n 11 N. Tanmanlar, lanıdanlar. B., 1998; > >b i b о ğ 1u V. Heydər Əliycv vo Azorbaycan <‘ 'sроги. B„ 1999; Ə l i y c v Z. Beynolxalq mü■ ibotlordə diasporlann rolu. B., 2001; K o r i - li
E . Azorbaycan diasporu: nozoriyyo vo praki a.
B., 2001; Co fo r о v N. Azərbaycanlılar: etnoi' 1turoloji birliyin siyasi-ideoloji iifiiqlori. B., 20 2;
T a h i r l i A. Azorbaycan miihacirot tarixi. B.,
2003; Azorbaycan diasporuna dövlot qayğısı. В.,
2003; Diinya azorbaycanIıları. B., 2006; Azorbay
can diasporu; böyük yolun başlanğıcı. В., 2006
Etibar Karimov
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İQTİSADİYYATIN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI*
sadiyyatında dönüş yaratdı. İlk növbodo bilavasito neft çıxarılması ilo olaqo
dar miixtolif istehsal saholori inkişaf et
di. Artiq 20 osrin ovvollorindo Abşeronda onlarla neft email müəssisəsi foa
liyyot göstorir vo homin dövrdo çıxarılan
xammalın 58%-i Bakının özündo emal
edilirdi. Neft sonayesi ilo olaqodar bura
da elektroenergetika sonayesi, bir sira
maşınqayırma vo metal email müossisəlori yarandi, ohalinin siirotli artuni ilo
olaqodar tikinti, yüngül, yeyinti vo s.
sonaye saholorindo çoxlu müossisolor
meydana goldi. Böyiik hocmdo çıxarılan
neftin diinya bazarlarina noql edilmosi
zoruroti Xozor doniz gomiçiliyini xeyli
genişlondirdi. 19 osrin axirlarmda tikilmoyo başlamış Baki-Dorbond vo Baki-Tiflis domir yol xotlorinin istismara
verilmosi vo 20 osrin ovvollorindo Irovan-Culfa-Tobriz domir yol xottinin çokilmosi Azorbaycan orazisinin miixtolif
bölgolorinin do iqtisadi inkişafına tokan
verdi. Almaniyanin “ Simens” şirkoti
Godoboy mis modonlorinin istismanna
başladı, Naxçıvanda daşduz istehsalının
hocmi xeyli artdi, Xozor donizindo baliq
ovu on yiiksok soviyyoyo qalxdi, Tovuzda dekorativ sement zavodu, bir sira
yerlordo korpic zavodları vo s. müossisəlor işo düşdü. Bu amilin tosiri ilo Azor
baycan orazilorinin bir çox hissolorinin
(xüsuson okinçiliyi inkişaf etdirmok
moqsodilo) monimsonilmosino başlandı.
Qorb rayonlarında moskunlaşdırılan alman ohalisi sonaye üzümçülüyünü xeyli
genişlondirdi. Düzonlik orazilordo bir
sira suvarma işlorinin hoyata keçirilmosi
sayosindo pambıqçılığın inkişafı yeni
morholoyo qalxdi. Homin dövrdo gcnişlondirilon baramaçılıq yiiksok inkişaf so
viyyosino çatdı. İstehsalı xeyli artan bu
xammal növlori osasmda böyük miqdarda ipok, pambiqtomizlomo vo s. emal so
nayesi müossisələri yarandi, iqtisadiyya
*
Moqalo Azorbaycan Respublikasi iqtisadi İııkişaf
Nazirliyi rohborliyinin iştirakı ilo hazır/anmışdır.
tin bir sira başqa sahoiori do inkişafetdi.

Diinyada on qodim insan moskonl indon biri olan Azorbaycan
oıaz tobii-coğrafi şoraitino, yeraltı vo
yerü
sorvotlorinin zonginliyino göro
lap i dimdon uzun osrlor boyu çoxistiqamc It tosorriifat foaliyyoti üçün olverişli iokan idi. Tarixi monboloro vo
arxe )ji materiallara göro, onun ohalisi
çox Jimlordon taxılçılıq, heyvandarlıq,
ııbıqçılıq, üzümçülük, meyvoçilik,
toro zçilik-bostançılıq vo s. saholori
ohat edon, suvarma sistemlorino malik
geni liqyash kond tosorrüfatı ilo, miix
tolif notkarlıq növlori, modonçıxarma,
xüsı n neft, duz, metal, miixtolif tikinti
mat illan istehsali ilo məşğul olnıuşdu.
Ikodo mühüm ticarot morkozlori
oldt tndan, xüsuson tarixi ipok yolu
üzoı io olverişli mövqe tutduğundan
Azə aycan dünyanm - xüsuson Avro
pa \ Asiya qitolorinin bir çox ölkoloıi
ilo g iş iqtisadi olaqoloro malik idi.
! osrin ortalarında Abşeronun Bibihı ->
t sahosindo mexaniki üsulla ilk
neft uyusu qazıldıqdan sonra (1847)
Azə aycan iqtisadiyyatı üç inkişaf
moı losi keçmişdir.
rinci
morholo
( 18 5 0 —
192 ). Bu dövrdo neft sonayesinin iııkişafı trici inhisar vo şirkotlorin, səhmdar miyyotlərinin, habelo yerli sahibkaıi. ın geniş foaliyyoti ilo sociyyolonirci Neft sonayesi ancaq Abşeronda
inki Гedirdi. 19 osrin axırlarında biitiin
diinyada oldo olunan neftin yansi
burada hasil edilirdi.
Çıxarılan neftin böyük qismi xam
halda xarico ixrac edilir, yalmz az
miqdarı bosit üsullaıia emal olunurdu.
Elmi-texniki toroqqi noticosindo miixtolif neft mohsullarma artan tolobat vo
bununla olaqodar bu sahonin irimiqyasli
yüksolişi tezliklo biitiin Azorbaycan iqti-

Bu morholodo Azorbaycan hom iqtisadiyyatın artım sürotino vo istehsalin
torkib genişliyino, hom do mohsuldar
qiivvolorin iimumi inkişaf soviyyosino göro Rusiya imperiyasinda qabaqcil yerlordon birini tuturdu. Sonaye miiossisolorinin 1908 ildo aparılan Ümumrusiya siyahiyaalma molumatlanna göro, biitiin
Conubi Qafqazda nıövcud olan fabrikzavod sonaye miiossisolorinin 59%-i,
onlarda çalışan fohlolorin 80%-i vo isteh
sal olunan iimumi sonaye mohsulunun
92%-i Azorbaycanm payına düşürdii.
Azorbaycan hotta Ümumrusiya sonaye
mohsulu istehsalinda da ön yerdo idi.
Azorbaycan biitiin Rusiyada hasil edilon
iimumi sonaye mohsulunun 5%-o qodorini verirdi, onun orazisindo imperiyanin
fabrik-zavod sonaye saholorinin 8%-o
qodori comloşmişdi. Sonaye mohsulunun
adambaşma istehsalına göro Baki quberniyasi (239 rubl) Rusiyanin biitiin osas
quberniyaları içorisindo ön yerdo idi
(Moskva - 212 rubl, Sankt-Peterburq 164 rubl vo Vladimir - 146 rubl vo s.).
Qisa vaxt orzindo Azorbaycan iqlisadiyyatinda osason neft sonayesinin liesabına baş veron yiiksolişo baxmayaraq,
onun mohsuldar qiivvolorinin iimumi
soviyyosi vo toşokkiil mcyillori asılı ölkoloro xas olan birtorofli inkişaf yönümü
ilo sociyyolonirdi. Belo ki, 1913 ildo is
tehsal olunan iimumi sonaye mohsulu
nun 80%-don çoxu tokco neft sonaye
sinin, kond tosorrüfatında iso iimumi
okin saholorinin 98%-i ancaq iki sahonin
taxılçılığm vo pambıqçılığın payma
düşürdü. Suvarma şobokosi zoif olduğu
üçün okinçiliyo yararli torpaqlarm an
caq yartsi istifado edilirdi. Ərazinin böyük oksoriyyoti dövrün müasir noqliyyat
vasitolorindon mohrum idi, mohsuldar
qiivvolorin inkişaf soviyyosino göro onun
ayn-ayn regionlari arasmda çox böyük
forqlor yaranmışdı. Azorbaycan iqtisadiyyatmdakı yüksok inkişaf sürəti 20 os-

w
ııiş miqyasda istisman sovet dövlətinin
rin 1-ci onilliyinin ortalarından azalmaenerji balansının yaxşılaşdınlmasına vo
ğa başladı və ümumi soviyyosi aşağı düş- diqqot morkozindo idi. Azorbaycan nefti
onun somorosinin artmasina sobob oldu.
Sovet İttifaqı iiçün osason iki cohotdon
dü. Bunun osas sobəbləri homin dövrdo
20 osrin 50-ci illorinin ortalanna qodor
osas neft sonayesi morkozi olan Azor
Rusiyada başlanaıı böhranın neft sona- müstəsna ohomiyyot kosb edirdi. Birincibaycan faşizm iizorindo qolobonin oldo
yesini do bürüməsi, Birinci dünya müha- si, çox siirotlo inkişaf edon xalq tosorriifatmi neft mohsullan ilo tam ödomoklo edilmosindo misilsiz rol oynadi.
ribosinin başlanması ilə noqliyyatın bii
Azorbaycan iqtisadiyyatinin ikinci
ölkonin bu sahodo hor hansi başqa dövtiin növlərinin horəkətinin pozulması
miihiim sahosi olan kond tosərrüfatında
lotdon asılı voziyyoto düşməsinin qarşısı
nəticəsində Bakı neftinin dünya bazaralınırdı. İkincisi, о zaman yiiksok key fiy- ciddi doyişikliklor baş verdi. Kond tolarma çıxanlmasının mohdudlaşması,
sərrüfatınm inkişafı üçün on vacib olan
yotli Baki neftinin ixracindan oldo edilon
imperiya daxilinda ictimai-siyasi sabitlisuvanlan okin saholori az genişləndirilsə
valyuta geniş sonayeloşdinnə layiholoriyin pozulması, bolşevik-daşnak birloşni hoyata keçirmok iiçün avadanhq vo do, maddi-texniki bazanın, tosorrüfatmo/ərinin Azarbaycanda törotdiyi soylararası aqrozootexniki xidmotin soviy
texnologiyalar oldo edilmosindo vo So
qırımılar, həmin qüvvolorlo birlikdo
yosi xeyli yaxşılaşdırıldı, kond
sorvet ittifaqimn qisa müddotdo iqtisadi
“ Scntrokaspi diktaturası” mn Azorbay
riifati saholori olverişli zonalarda ir işaf
qiidrotinin möhkomlondirilmosindo müscanin varidatım talan etmosi vo s. idi.
etdirildi. Heyvandarlığın cins tori bini
tosna rol oynayırdı. Ölkodo hasil edilon
Noticodo, 1920 ildo ncft hasilatının hocyaxşılaşdırmaq vo onun yem ba/ sini
neftin 70-80%-ini veron Azorbaycanda
mi 1913 ilo nisboton 3 dofo, onun email
möhkomləndirmək istiqamotindo
rü2,4 dofo vo digor saholordo do istehsalin bu sahonin inkişafı keyfiyyotco yeni
Ion işlor mal-qaranın mohsuldäi iini
soviyyoyo qalxdi. Neft hasilati siirotlo
hocmi dofolorlo azaldi. 1920 ildo sonaye
ovvolki dövrloro nisboton artirdi.
>nd
borpa edildi vo hocmino göro özünün on
mohsulunun hocmi 1913 il soviyyosinin
tosorrüfatı sahosindoki nailiyyotlor
un
toqr. 48%-ini toşkil edirdi. Kond tosor- yiiksok hoddino (1941 ildo 23,5 mln. /)
çatdı. Azorbaycanda neft hasilatinm
riifatinda iimumi okin saholori 1,6 dofo,
emal sonayesinin güclonməsinə sob; ol
du. Kond tosərrüfatında zoruri tod' lor
artırılmasmda Abşeronda yeni yaayri-ayri mohsullarm hocmi iso daha çox
taqlarm koşfi vo istismarinm intenazaldi, noqliyyat vo istehsalin başqa
ardicil hoyata keçirilmodiyindon
vin
saholori ciddi dağıntılara moruz qaldi.
saholori zoif artirdi (1940 ildo 1913 dosivloşdirilməsi, Kür-Araz düzonliyindo
yeni neft ehtiyatlarmin aşkar edilmosi
kindon comi 162,2 min ha çox idi), yni
Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyoti
dövriindo miistoqil ölkoııin foaliyyotindo
do ohomiyyotli rol oynadi. Donizdo koşf zamanda biitiin saholor iizro mohsul ,irlıq aşağı idi. Beb ki, 1913-40 ill do
onun sosial-iqtisadi inkişafı mosololo- edilmiş yataqlann istismarına başlandı.
Artiq 20 osrin 50-ci illorinin ovvolbrindo
rino xiisusi diqqot yetirilirdi. Lakin о
kond tosorrüfatı mohsulunun üm imi
dovrdo respublikadaki miirokkob daxili
Azorbaycanda çıxarılan neftin 20%-i,
hocmi 56% artmış, heyvandarlıq ı ioh70-ci ilbrin ovvolbrindo 60%-don çoxu,
şorait vo ölkonin zonginliklorino sahib
sullan iso bütövliikdo azalmışdı.
sonralar iso 90%-o qodori Xozorin Azor
olmaq üçün bir çox iri dövlotlorin ona
Bu morholodo Azorbaycanin ox
qarşı yaratdıqları hor cür toxribatlar
giiclii noqliyyat sistemi yarandi. D nir
baycan sektorunun payma düşürdü.
Neft sonayesinin inkişafında bir sira
osas diqqotini dovlot miistoqilliyini
yol xotlorinin uzunluğu 2,4 dofo ; di,
qoruyub saxlamağa yönoldon Azorbay elmi-texniki yeniliklorin vo istismar iisul- respublika orazisinin, demok olar, l ün
can Xalq Ciimhuriyyoti hökumotini iqti
bölgolorini ohato edon yeni xotlor ç. di
larinin votoni olan Azorbaycan açıq do
nizdo neft-qaz çıxarılması sahosindo do (Bakı-Astara, Əlot-Mincivan-Q; m,
sadi mosololorlo bağlı problemlorin holilk morkoz oldu. Digor torofdon, res
lindo böyük çotin/iklorlo üzbşdirmişdi.
Mincivan-Culfa, Salyan-Neftçala, (acıqabul-Əli Bayramlı, Alabaşlı-Qı ;u,
publikada neft sonayesinin somoroli inkiBununla belo, dovlot aqrar sahodo bir
sira islahatlar aparmağa hazırlaşır, şafını tomin etmok üçün geniştorkibli Y e v l a x -Bordə-Ağdam-Xankə; li,
Yevlax-Balakon). Respublikanm \
in
istehsal kompleksi yarandi. Bu kompleks
neftin ixraci, xarici iqtisadi olaqolorin
orazisini olaqolondiron avtomobil \
aneft-qaz çıxarılmasına osaslanan vo ona
genişləndirilməsi, Xozor gomiçiliyinin
rinin six şobokosi yarandi. Baki X
or
xidmot edon giiclii neft email, neft-kimya
inkişafı vo s. mosololorin holli ilo olaqo
donizindo
on
böyük
liman
şohorino
vvo kimya, qara metallurgiya (boru vo
dar todbirlor hazırlamışdı. Lakin bolşerildi.
Azorbaycanda
yeni
noqliyyat
1
ii
maşınqayırma
üçün
metal
istehsah),
neftviklorin ölkoni işğal etmosi onlarm hoya
- hava nOqliyyati da yarandi vo siir .lo
maşınqayırma, cihazqayirma, elektrota keçirilməsinə imkan vermodi.
genişlonmoyo başladı.
energetika, tikinti materiallan istehsah
Birinci niorholodo yaranmış böyük
50-ci ilbrin axirlarmda yeni zongin
vo s. sonaye saholorindon ibarot idi.
iqtisadi potensial vo istehsal imkanlan
neft rayonlarmda, xiisusilo Qorbi SibirAzorbaycanin başqa tobii sorvotlobütövlükdo ölkonin sonraki iimumi todo daha ucuz neft xammah hasilatinm
rindon vo imkanlarmdan da istifado ediroqqisindo, habelo mohsuldar qüvvolorin
siirotlo artmasi ib olaqodar Azorbaycan
lorok, respublikada olvan metallurgiya,
Rusiya imperiyasimn digor orazilorino
da bu osas sahonin inkişafma Morkozin
maşmqayırmanın bir sira yeni istiqanisboton daha sürotli vo miqyaslı toşkimarağı ildon-ilo azaldi vo ona aynlan
motbri (elektronika, energetika maşınlindo böyük rol oynadi.
vosaitin miqdari mohdudlaşdı. Bunun
qayırması, elektrotexnika, moişot cihazIkinci morholo (1920-91).
noticosindo 60-ci illordo Azorbaycan
qayırması vo s.), meşo vo ağac email,
Azorbaycan iqtisadiyyatinin daha yiik
yiingiil vo yeyinti sonaye saholorinin insok vo hortorofli inkişafmın bu morholosi
osas iqtisadi inkişaf göstoricilorinin ar
sovet hakimiyyoti illorino tosadiif edir.
kişafı respublikada sonayenin genişlontim sürətinogörə SSRİ-nin miivafiq orta
Ölkənin başqa tobii xammal növloıi ilo mosini tomin etdi. 20-ci ilbrin sonlarmgöstoricilorindon xeyli geri qalirdi.
zongin olmasina baxmayaraq, yeni neft
dan tobii vo somt qazimn sonaye miqyaBununla belo, SSRİ-nin torkibindo
ehtiyatlarmin aşkara çıxarılması vo ge- sında istismarına başlanması yanacaqolarkon Azorbaycanin mohsuldar qiiv-

volorinin inkişafında böyiik doyişiklikbr
baş verdi, görünmomiş nailiyyotlor oldo
edildi. Bu morholo biri-birindon öz inkişaf xiisusiyyotlorino göro forqlonon iki
dövro ayrihr. 70-ci ilbrin ovvollorinodok
olan birinci dövrdo Azorbaycan iqtisadiyyatimn inkişafında xeyli yüksoliş baş
verso do, onun soviyyosi iimumi sosialiqtisadi inkişafın bir sira zoruri toloblorino cavab vermirdi. Sonaye birtorofli
inkişaf etdirilir vo respublikaya aynlan
vosaitin çoxu SSRİ-nin iimumi monafeyino
idmot edon neft sonayesinin vo
qismon do onunla olaqodar olan bir
qrup ;aholorin inkişafına yönoldilirdi.
Resp blikanın başqa tobii sorvotlorind
vo imkanlarmdan zoif istifado
edile
ino göro onun zoruri saholori ya
heç
vişaf etmir, ya da onlarm inkişaf
sovi osi xeyli aşağı vo mohdud olurdu.
Biiti
bunlar yerli omok ehtiyatlarmdan
>x zoif istifado edilmosi vo ohalinii ifahinin aşağı düşmosi ilo nəticolonit. i. Kond tosorrüfatında suvarma
şob: osinin zoifliyi iiziindon yararli
torj iq saholori okin dövriyyosindon
kon da qalir, onun iimumi mohsuldarhğı artmirdi.
/ zorbaycan iqtisadiyyatinin osl yiiksoli^ 70-ci illor - 80-ci ilbrin 1-ci yansınc: baş verdi. Beb ki, respublikaya
rohborlik edon Heydor Əliyev Azorbay
can i sosial-iqtisadi inkişafına böyiik
hoc ıdo vosait vo resurslar ayrilmasina
nail oldu. 1970-85 illordo Azorbaycan
üçii ayrılmış maliyyo vosaiti sovet
dö\ iniin biitiin ovvolki 50 ilindo istifa 1 olunan vosaitdon 1,4 dofo çox idi.
920-69 illordo Azorbaycanin sosialiql di inkişafına ildo orta hesabla comi
34 7 mln. rubl vosait sorf edildiyi hal
da. 970-85 illordo onun hocmi ildo orta
hes bla 2,1 mlrd. rubla borabor oldu vo
bii n sosial-iqtisadi sahobrin inkişafına
im m verdi.
Respublikada sonayenin osas sahob
rin! ohato edon 220-yo qodor yeni iri so
naye müossisosi tikilib istifadoyo verildi
(ovvolki 50 ildokinin 70%-i qodor). Sona
yenin quruluşu osaslı şokildo tokmilloşdi, respublikanm zongin xammal vo başqa imkanlarmdan daha somoroli istifado
etmoklo istehsalin yeni istiqamotlori ya
randi ki, bu da yerli omok ehtiyatlarmdan somoroli istifado olunmasinda oho
miyyotli rol oynadi. Respublikada çoxsaholi maşınqayırma sonayesinin giiclii
inkişafı, onun yeni miihiim saholorinin
yaradilmasi ilo yanaşı, ononovi neft-modon maşınqayırması da ohatoli istehsal

sahosino çevrildi. Biitiin SSRİ-do bu sa
honin iimumi mohsulunun 70%-o qodorini veron Azorbaycanda onun, demok
olar ki, biitiin zoruri avadanhqlarimn
hamisi istehsal edilirdi.
Yeni sahobrin inkişafı ilo yanaşı,
respublikanm ononovi sonaye sahosi
olan yanacaq-energetika kompleksinin
inkişafında çox ciddi keyfıyyot doyişikliklori baş verdi. Neft email miiossisolorinin istehsal güclərini artirmaq moqso
dilo Bakida miiasir texnologiyalar osa
smda ED-AVQ (ELO U -AVT) tipli iki
qurğu qisa müddotdo inşa edilib istismara verildi. Azorbaycanda hasil edilon
xam neftin tam hocmi, Rusiya vo Qazaxistan neftinin iso bir qismi Bakida emal
edilirdi, Bu, bütövlükdo yanacaq sona
yesinin iimumi istehsalda soviyyosinin
yiiksoldilmosino vo neft-kimya sonayesi
nin inkişafı iiçiin olavo xammal oldo edil
mosino imkan verdi. Bununla yanaşı,
ikinci morholonin bu dövriindo Azorbay
canda neft hasilati aşağı düşso do, yeni
qaz yataqlarinin istismara verilmosi
hesabma xeyli artan (15 mlrd. m3) tobii
qaz hasilati yanacaq sonayesinin res
publika iqtisadiyyatında apanci rolunu
osason saxladi. Conubi Qafqazda on böyiik istilik-elektrik stansiyasi olan Azor
baycan DRES-in, Kiir çayı iizorindo on
iri su-elektrik stansiyasi olan Şomkir
SES-in vo b. stansiyalarin yaradilmasi
respublikanm yanacaq-enerji sistemini
möhkomlondirdi vo noticodo Azorbay
canin qaza, elektrik enerjisino olan tolobati tam ödonildi.
Yiiksok inkişaf tempi Azorbaycan
iqtisadiyyatinin biitiin saholorini, о cümlodon kond tosərrüfatım da ohato etmişdi. Respublika rohbori Heydor Əliyev
70-ci ilbrin ovvolbrindo SSR İ hökumoti
qarşısında aqrar sektorun inkişafı, kond
ohalisinin moşğulluğu, giizoram baximından taleyüklü mosololor qaldırdı vo
onlarm hollino nail oldu. 1971-75 illordo
1966-70 illordokino nisboton mohsul
istehsah 34% artdi, bir sira vacib saholordo yiiksok göstoricilor oldo edilmosinin möhkom tomoli yaradildi. 1976-80
illordo Azorbaycan kond tosorriifatimn
iimumi mohsulunun artımına göro
SSRİ-do birinci yero çıxdı. Aqrar sekto
run maddi-texniki bazasının möhkəmlondirilmosi üçiin miihiim todbirlor görüldü. istehsalin ixtisaslaşmasında yerli
xüsusiyyotləri, somorolilik göstoricilori
nozoro alınaraq mütoroqqi doyişikliklor
edildi. On min hektarlarla bağlar vo
üzüm plantasiyaları salındı, okinçilik

modoniyyotinin yüksəlməsi üçün böyük
işlor görüldü.
Respublikada suvarma okinçiliyinin
imkanlarmdan geniş vo somoroli istifado
edilmosino xiisusi diqqot yetirildi vo
miixtolif toyinatlı çoxlu su tosorrüfatı
obyektlori (doryaçalar, kanallar vo s.)
tikilib istifadoyo verildi. Su tosorriifati
tikintisino 1920-70 illordo comi 755 mln.
rubl, 1971-85 illordo iso 3,1 mlrd. rubl
vosait sorf edildi. Noticodo, okinçilikdo
istifado edilon saholor 21,5% genişbndi,
onun iimumi mohsulunun hocmi iso 2,7
dofo çoxaldı. Bu illordo Azorbaycanda 9
mln. f-dan çox pambiq, 735 min t tiitiin,
11,3 mln. t-a qodor torovoz, 16,5 mln. t
iiziim, 295 min /-dan artiq yaşıl çay yarpağı istehsal olundu. Bu roqomlor homin
mohsullann sovet dövrünün ovvolki 50
ilindo oldo edilmiş hocmindon xeyli çox
idi. 1985 ildo bütövlükdo SSRİ-do okiııçilikdo istifado edilon torpaq saholorinin
0,8%-i Azorbaycan orazisindo olduğu
halda, o, hasil edilon iimumi mohsulun
2%-don çoxunu verirdi. Azorbaycan
iiziim vo tiitiin istehsalına göro 1-ci, yaşıl
çay istehsalına göro 2-ci, tobii ipok xam
mah istehsahna göro 3-cü, pambiq istehsalına göro 4-cii, torovoz istehsahna
göro 5-ci yerdo idi. Heyvandarlığın yem
bazasmm möhkomlondirilmosi vo malqaramn cins torkibinin yaxşılaşdırılması
hesabma onun inkişafında da ohomiy
yotli doyiijikliklor baş verdi.
Bebliklo, Azorbaycan iqtisadiyyati
20 osrin 70-80-ci ilbrindo özünün on
yiiksok inkişaf zirvosino qalxdi. Bu
dövrdo iqtisadiyyatda yiiksok artim siiroti tomin edildi, onun strukturu xeyli
yaxşılaşdırıldı. Biitiin bunlar da müstəqil Azorbaycanin iqtisadi bazasmm formalaşdırılması vo inkişaf etdirilmosindo
müstosna rol oynadi.
BMT-nin beynolxalq miiqayisolor
proqramlarimn inetodologiyasina osa
son, 1980-ci ilbrin ovvolindo Azorbay
can adambaşına düşon daxili mohsulun
hocmino göro 220 ölko arasmda 112-ci
yeri tuturdu. Bu göstorici bir çox Şorq
ölkolorindoki soviyyodon yuxan, qardaş
Türkiyonin miivafiq göstoricisi soviyyosinə uyğun idi.
Homin dövr daha çox milli moqsodloro cavab veron iqtisadiyyatın geııişmiqyash artimi, mohsuldar qiivvolorin
hortorofli kompleks yiiksolişi ib sociyyo
vi idi. Lakin milli iqtisadiyyatın uğurlu
inkişafı 80-ci ilbrin 2-ci yarısından başlayaraq koskin şokildo zoillodi, bir çox
holledici saholordo mohsul istehsalinin

hocıni osaslı dorocodo aşağı düşdü. Respııblika iqtisadiyyatında ohomiyyotli rol
oynayan üzümçülük-şorabçılıq kompleksinin dağılmasına sobob olan mohdudlaşdırıcı todbirlor, istismara verilmok orofəsindo olan mühiim sonaye
müossisobrini vo başqa yarımçıq tikintilori maliyyoloşdirmonin dayandırılması,
Ermonistanın Azorbaycan orazisinin
20%-ini işğal etmosi, 1 mln. noforodok
azorbaycanlının öz doğma yurdlanndan
qovularaq qaçqın vo mocburi köçküno
çevrilməsi, keçmiş SSRİ respublikalan
ilo iqtisadi olaqolorin pozulması Azorbay
can iqtisadiyyatına güclü zorbo vurdu.
Üçüncü morholo (1991 ildon
sonra). Azorbaycan iqtisadiyyatı
müstoqillik dövrüniin ilk illorindo hom
SSR İ dövründon miras qalmış tonozzül
içində idi, hom do soriştosiz vo mosuliyyotsiz idaroçilik noticosindo daha sürotlo
gerilomokdo davam edorok dorin böhran
keçirirdi. 1991-93 illordo ölkədo ÜDM-in
vo sonaye istehsalının hocmi 2 dofo, kond
tosorrüfatı mohsullarının iimumi hocmi
40%, osaslı vosait qoyuluşu 3 dofo, yük
dövriyyosi 4 dofo azalmışdı.
1991-93 illordo iqtisadi islahatların
aparılması sahosindo müoyyon işlor göriildü, ölkodo iqtisadi transformasiyanın
başlanmasına imkan veron “ İqtisadi
müstoqillik haqqinda” Konstitusiya Qa
nunu qobul edildi, milli valyuta - manat
dövriyyoyo buraxıldı, qiymotlor liberallaşdırıldı, iqtisadi sorbostlik vo müossisolorin müstəqilliyi artırıldı.
Lakin ölkodo mal qıtlığı yarandığı
üçün müossisələrin oksoriyyoti inhisarçılığa meyillondi, milli valyutanm zoruri
tominat bazası olmadığına göro onun
alıcılıq qabiliyyoti koskin şokildo aşağı
düşdü vo s. Bütün bunlar işsizliyin artması, ohalinin rifahınm koskin sürotdo
pisloşmosi ilo noticolondi.
Heydor Əliyevin respublika rohborliyino qayıdışından sonra ölko iqtisadiyyatında köklü doyişikliklor aparılmasına
başkındı. Azorbaycan Respublikasinin
iqtisadiyyatını dirçoltınok, onun miistoqilliyiııin bütün saholordo qorunmasını
tomin etmok üçiin düşünülmüş strategiya hazırlandı vo bu strategiyada neft
faktoruna üstiinlük verildi. 1994 ildo
Azorbaycan Respublikasi dünyanın böyiik neft şirkotlori ilo “ Əsrin miiqaviləsi” ni imzaladi. Bu, ölkoni ağır voziyyotdon çıxarmağm yegano çıxış yolu idi.
Miistoqil Azorbaycan başqa neft hasil
edon ölkolorin keçdiyi yolla getmodi,
özüniin orijinal inkişaf modelini seçdi.

Neft siyasoti ölkonin ümumi inkişaf
strategiyası, hüquqi, demokratik comiy
yotin priıısiplori ilo olaqəlondirildi, milli
monafelor, investisiya mühitinin yaxşılaşması, xarici ticarotin liberallaşması
istiqamotindo zoruri todbirlor hoyata keçirildi.
Ölkodo somoroli maliyyo, pul-kredit,
vergi, qiymot, göınriik siyasotini hoyata
keçirmok üçiin beynolxalq standartlara
cavab veron 70-don çox qanun qiivvoyo
mindi, 100-don çox forman vo soroncam
imzalandi, 30-a yaxın dövlot proqrami
qobul edildi (2006), dövlotin iqtisadi si

loblorino uyğun şokildo yenidon qurulmasi, iqtisadiyyata daxili vo xarici investisiyalarm colb edilmosindon ibarot idi.
“ Azorbaycan Respublikasinda dövlot omlakinin özolləşdirilməsinin 2-ci
Dövlot Proqrami” nda (2000, avqust)
osas moqsodlor artıq yüksolişdo olan mil
li iqtisadiyyatin strukturunun tokmilloşdiı ilmosi vo roqabot miihitinin formalaşdırılması osasinda onun somoroliliyini
artirmaq, bazar münasibətlorinin daşıyıcıları olan özol mülkiyyotçilor toboqosi
dairosini genişlondirmok vo gücləndirmok, iqtisadiyyata hom daxili, horn do

pleks tohlili siibut edir ki, respublikanin
davamlı inkişafını, ohalinin layiqlj hoyat
soviyyosini tomin etmok moqsodi daşıyan dövlot siyasoti müvoffəqiyyətlo ho
yata keçirilir. Son illor Azorbaycan biitövlükdo iqtisadiyyatin inkişaf soviyyosi
ni sociyyolondiron miihiim göstəricinin
ÜDM-in artim sürotino göro lider ölkolor
sırasındadır (sxem 1). Belo ki, 2000-06
illordo ÜDM-in hocmi 2,4 dofo artmış,
onun adambaşına düşon mobloği 2000
ildo 665 A B Ş dollarına borabor olduğu
halda, 2006 ildo 2373 A BŞ dollan olmuşdıı (sxem 2).

2000

2001

2002

motloro olan ehtiyacın ödonilmosi, sanitariya vo gigiyena şəraitinin, homçinin
otraf mühitin yaxşılaşdırılması, insan
üçün layiqli hoyat şəraitinin tomin edil
mosi moqsodilo 225-don çox todbir hoya
ta keçirilmişdir (2006).
2003-04 illordo yoxsulluğun azaldilmasma yönolmiş todbirlordo toqr. 1,7 mlrd.
ABŞ dollan hocmindo vosait xorclonmişdir. Görülon işlərin noticosindo 2001-06 il
lordo ölkodo yoxsulluğun soviyyosi 49%don 20,8%-o enmişdiı* (sxem 4).
Azorbaycamn ictimai-siyasi, sosialiqtisadi hoyatında baş veron irimiqyasli
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Sxem 2. Azorbaycanda ÜDM-in adambaşma hocmi, A B Ş dollan ilo.

Sxem 1. Azorbaycanda ÜDM-in artim dinamikasi, mln. manatla.

yasotini icra edon iqtisadi quruinlar yaradıldı, miilkiyyot münasibotlərində
köklii doyişikliklor edilmosi moqsodilo
cosarotli addımlar atildi.
Artiq 1996 ildon ÜDM-do, kond tosorrüfatında, xidmot sferasinda, 1997 il
don sonayedo, sonralar iso bir sira başqa
istehsal saholorindo miitomadi artim
meyli yarandi.
Ölkodoki ictimai-siyasi qeyri-sabitlik
vo Ermonistan in birbaşa tocaviizii Azor
baycanda dövlot omlakinin özolloşdirilmosino digor M D B ölkolorindon gee başlanmasina sobob oldu. Lakin onun ho
yata keçirilməsi üçün normativ-hiiquqi
baza yaradildi, moqsodlori, istiqamotlori
vo prinsiplori “ Azorbaycan Respublikasinda 1995-98 illordo dövlot mülkiyyotinin özolloşdirilməsinin Dövlot Proqramı” nda öz oksini tapdi. Bu miihiim sonoddo miioyyon edilmiş moqsodlor bazar
iqtisadiyyatimn yaradilmasi, iqtisadiyyatin strukturunun milli maraqlarin to-

xarici investisiyalar colb etmok, ohai in
özolloşdirmo prosesindo geniş vo
il
iştirakını tomin etmok olmuşdur.
Hoyata keçirilon todbirlorin not >
sindo 35 mindon çox kiçik müossisc о
digor obyekt özolloşdirilmiş, 1500- n
çox sohmdar comiyyoti yaradılmış, г ikiyyotçilorin (payçılarm) sayi 300 n »i
keçmiş, sohmdarların sayı iso 120 nr о
çatmışdır (2006).
Respublikaya xarici investisiyalaı n
colb edilmosi, ocnobi investorların hii
quq vo monafelorinin qanunvericilik yo
lu ilo müdafiosi, qarşılıqlı sorfoli omokdaşlığın tomin edilmosi üçün hortorofli iş
aparıldı. Noticodo, Azorbaycamn iqtisa
di vo sosial toroqqisinin neft hasil edon
bir sira başqa ölkolorlo müqayisodo xeyli
yiiksok olmasi tomin edildi, ölkonin ma
liyyo imkanlari ohomiyyotli dorocodo
artdi.
Ölko iqtisadiyyatimn inkişafını xarakterizo edon osas göstoricilorin kom-

İ
büdc
etmi
goli.
Biic
qi p

ısadiyyatın dinamik inkişafı
golir vo xorclorinin artımını tomin
r. Son 10 ildo dövlot biidcosinin
' xorclori 10 dofodon çox artmışdır.
xorclorinin strukturunda miitoroq.eslor baş verir (sxem 3).
isial toyinath xorclorin siirotlo artmaj ilo yanaşı, dövlot büdcosindon inves lya yönümlii todbirloro ildon-ilo da
ha X vosait aynlir. 2006 ildo növboti il
üçü! qobul edilmiş dövlot biidcosindo in
vest ,iya yönümlü xorclor 27%o-o (2000
ildo comi 2%i-o) borabor idi.
Sosial sahodo mövcud problemlorin
kompleks şokildo hollini nozordo tutan
“ 2003- 2005 illordo yoxsulluğun azaldilmasi vo iqtisadi inkişaf iizro Dövlot Proqramfna uyğun olaraq, ohalinin isteh
sal resurslarmdan, о ciimlodon torpaqdan, su ehtiyatlarmdan istifado etmosi,
habelo onlarm işlo tomin olunmasi,
tohsil almaq, sohiyyo xidmotlorindon
faydalanmaq imkanlarımn genişlondirilmosi, kişilorlo qadınların biitiin soviyyolordo hiiquq boraborliyinin tomin edil
mosi, infrastruktur vo kommunal xid-

komiyyot vo keyfıyyot doyişikliklori bir
daha tosdiqloyir ki, Heydor Əliyevin
miioyyon etdiyi inkişaf strategiyası milli
monafelor, respublikanin potensial imkanlan, diinya iqtisadiyyatimn inkişaf
meyillori nozoro alınaraq uğurla hoyata
keçirilir.
Dövlot quruculuğunun möhkomlondirilmosi, ölko iqtisadiyyatimn keyfıyyotco yeni morhəloyə keçmosi, BakıTbilisi-Ceyhan neft boru kəmorinin istifadoyo verilmosi, digor qlobal vo re
gional layiholordo iştirak, Qorb vo Şorq
ilo tarazlaşdırılmış omokdaşlıq siyasoti
nin hoyata keçirilmosində oldo olunan
nailiyyotlor Azorbaycamn yaxııı golocokdo dünyanın sivil, inkişaf etmiş ölkolori səviyyəsinə yüksoləcoyino dolalot
edir.
Respublikanin iqtisadi yüksolişi xey
li dorocodo neft amilinin hesabina tomin
edilmişdir. Bu obyektiv haldır, çünki
dövlot müstoqilliyinin ilk illorindo - çox
çotin, maliyyo resurslarının olmadığı bir
dövrdo neft amili ön plana çokilmoso idi,
müharibo şoraitindo yaşayan Azorbay

can belo dinamik inkişaf edo, güclü ma
liyyo imkanlarma malik ola bilmozdi.
Ölko neftinin diinya bazarma daha
böyiik hocmdo çıxarılmasının böyük
hocmdo valyuta daxil olmasi ilo noticolonocoyino göro Azorbaycan dövloti makroiqtisadi sabitliyin qorunmasmi, biitiin
soviyyolordo maliyyo vosaitlorindon istifadonin somoroliliyini, şoffaflığın tomin
edilmosini vacib bir vozifo kimi qiymotlondirir.
Azorbaycan Respublikasi Dövlot
Neft Fondunda (A R D N F ) toplanan vosaitlordon somoroli istifado olunmasi, bu
vosaitlorin bir qismindon on miihiim sosi
al mosololorin holli üçün istifado edilmosi,
xeyli hissosinin iso golocok nosillor üçiin
strateji ehtiyat kimi qorunub saxlanmasi
ilo bağlı dövlot strategiyasi miioyyon
edilmiş, ARDNF-nin beynolxalq stan
dartlara uyğun olaraq idaro olunmasi sis
temi formalaşdmlmış, “ Neft vo qaz golirlorinin idaro olunmasi iizro uzunmüddotli
strategiya” Azorbaycan Respublikasi
Prezidentinin 27 sentyabr 2004 il tarixli
formam ilo tosdiq edilmişdir.
Azorbaycan dövlətinin miioyyon et
diyi inkişaf strategiyasinda prinsipial
moqamlardan biri do ondan ibarotdir ki,
neft moqsod yox, vasitodir, Azorbaycan
iqtisadiyyatimn golocoyini tokco neftlo
bağlamaq olmaz. Odur ki, qeyri-neft
sektorunun daha siirotli inkişafı iqtisadi
siyasotin prioritet istiqamotlorindon biri
kimi miioyyon edilmişdir.
2003
ilin noyabnnda Azorbaycan
Respublikasi Prezidenti İlham Əliyev
“ Azorbaycan Respublikasinin sosialiqtisadi inkişafınm sürotləndmlmosi todbirlori haqqinda” forman imzaladi. Bu
tarixi sonoddo qarşıya qoyulmuş vozifolorin hoyata keçirilmosi noticosindo iqti
sadi vo investisiya şoraiti xeyli yaxşılaşmış, yeni istehsal obyektlori vo iş yerlori
açılmış, qeyri-neft sektorunun daha
siirotlo inkişaf etdirilmosi üçün real imkanlar yaradılmışdır.
Sorbost bazar miinasibotlorinin inkişafını iqtisadi siyasotin prioritet istiqamoti hesab edon Azorbaycan dövloti ölkodo özol sektorun genişlonmosinə, kiçik
vo orta biznesin inkişafına mane olan
ongollorin aradan qaldırılması, iimumiyyotlo, olverişli işgiizar investisiya miihiti
nin yaradilmasi üçün ardıcıl vo sistemli
todbirlor hoyata keçirir.
Hazırda ÜDM-in payında özol sek
torun xiisusi çokisi 81% (sonayedo
79,1%), kond təsərrüfatında 97,7%, ticarotdo 98,3%, tikintido 90,2) toşkil edir

(2006). Bu, hom MDB məkaııı, hom do
Avropa ölkolori ilo miiqayisodo yiiksok
noticodir.
Ümummilli lider Heydor Əliyevin
2002 ilin aprel-may aylarinda yerli vo
xarici iş adamlari ilo görüşlorinin noticosi olaraq imzalanmış bir sira mühüm
forman vo soroncamlar ölkodo sahibkarlığın inkişafında yeni morholonin osasini
qoymuş, Prezidentin Formam (2002) ilo
tosdiq edildikdon sonra hoyata keçirilon
“ Azorbaycanda kiçik voorta sahibkarliğın inkişarınm Dövlol Proqramı (2002-

edilməsi, ölkonin qiymotli kağızlar bazarının diinya kapital bazarına inteqrasiyası üçün şəraitin yaradilmasi isti
qamotindo işlor genişlonir.
Ölkodo istehsalı hovosləndirmək,
yerli istehsal mallarının davamlılığını
artırmaq moqsodilo, gömrük riisumlarının totbiqi üçün çevik mexanizm qurulmasını, onlarııı tarif vo qiymotlorinin, iqtisadi inkişaf toloblorino uyğun
olaraq, dövlot torofindon tonzimlonmosini tomin etmok moqsodilo T arif
(qiymot) Şurası yaradılmışdır.

Sxem 3. Dövbl büdcəsinin golir vo xoıcloıiııin dinamikası, nı/n. manıüla.

2005 iffor)” iso ölkodo sahibkarhğm inkişafına böyük tokan vermişdir.
Sahibkarlığın inkişaf strategiyası
Azorbaycan Respublikasimn Prezidenti
İlham Əliyev torofindon uğurla hoyata
keçirilir. Dövlot Proqramında müoyyonloşdirilmiş istiqamotlor: ölkodo sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması, regionlarda sahibkarlığm maliyyo tominatmın
artırılması, mövcud potensial haqqinda
molumat bazasının yaradilmasi, infrastrukturun inkişaf etdirilmosi, sahibkarlığın toşviqino yönoldilmiş dövlot tonzimlomosinin hoyata keçirilmosi, dov
lot sahibkar münasibotlorinin inkişafı,
sahibkarların hüquqlarının müdafiosi
mexanizmlorinin tokmilloşdirilməsi vo sahibkarlara texniki yardımın genişlondiı ilmosi üzro işlor davaın etdirilir (2006).
Ölkonin daxili maliyyo ehtiyatlarıııın iqtisadiyyatin real sektoruna qoyulan investisiyaya yönoldilmosi, qiy
motli kağızlar bazarında maliyyo sabitliyinin vo tohlükosizliyinin tomin

Müstoqilliyin ilk illorindo radikal
todbirlor noticosindo ölkonin sonaye
potensialına ciddi ziyan vurulmuşdur. Sonayenin strukturu koskin şokildo doyişmiş, onun başqa regionlarla
olaqodar olan bir sira istehsal saholori
öz foaliyyotini dayandırmışdır. Son
illordo görülmüş todbirlor noticosindo
sonaye istehsalinin dinamikasinda pozitiv meyillor güclonir. Sonayenin
strukturunun yaxşılaşdırılması üçün
etibarlı zomin yaradılır. Xalq istehlaki mallarinin vo digor mohsullarm istehsalında inkişaf sürotlonir. Özolloşdirilmiş müossiso vo obyektlərin,
sohmdar comiyyotlorinin foaliyyotbrini canlandırmaq, onların keyfiyyot
göstoricilorinin yaxşılaşdırılması moq
sodilo tokmil iqtisadi mexanizmlordon
istifado olunur.
Sonaye vo Energetika Nazirliyinin,
Miidafio Sonayesi Nazirliyinin yaradilmasi respublikada iqtisadiyyatin
bu miihiim sahosinin düşünülmüş dov

lot siyasoti osasmda inkişaf etdirilmosi
üçiin yeni perspektivlor açıı*.
Kond tosorriifatim inkişaf etdirmok
iiçün olverişli şoraito vo unikal imkanlara
malik ölko olan Azorbaycanm iqtisadiyyatinda aqrar sektor osrlor boyu mii
hiim yer tutmuşdur. Miiasir dövrün forqlondirici xiisusiyyoti ondan ibarotdir ki,
kond tosərrüfatında osaslı doyişikliklor
edilmiş, torpaq kondlilorin xiisusi mülkiyyotino verilmişdir.
Son illorin yekunlan siibut edii ki,
aqrar islahatlarm birinci morholr i is
tehsal hocminin xeyli artması, г ialinin orzaqla yerli monbolor lies; ->ma
tochizat soviyyosinin yaxşılaşmas . ölkonin orzaq tohlükosizliyinin 1 rıin
edilmosi üçün real şorait yaranma ilo
nəticolonmişdir.
Azorbaycan dövloti respublika halisinin yarismin yaşadığı konddo
ar
islahatlarm yeni morholosindo к din
daha siirotli sosial-iqtisadi ink ?fi,
konddo miiasir tolobloro cavab
on
istehsal, sosial infrastrukturlarin
adilmasi, fermer təsərrüfatlarma q ğının artırılması, onlara göstorilon ; roservis, marketinq xidmotinin ya ^1laşması istiqamotindo görülon işl. in
miqyasmın genişləndirilmosini öziiı iin
iqtisadi siyasotinin prioritet istiqaı iotlorindon biri kimi qiymotlondirir.
rspublikada aqrar sektorun inkişal Ja
müşahido olunan miisbot meyillorii iaha da güclonmosi, istehsal olunan 1 hsulların somoroliliyi vo keyfiyyo
n
yiiksoldilmosi, onlarin daxili vo
ci
bazarlara maneosiz çıxarılması
in
miihiim todbirlor görülür. Konddo
li
xammala osaslanan emal miiossis
inin, istehsal saholorinin yaradih si
üzümçülük, pambıqçılıq, meyvrn <,
çayçılıq kimi omoktutumlu, yiiksoki rli saholorin inkişaf imkanlanmn reai ■$ması üçün konkret layiholor hoyata eçirilir.
iqtisadiyyatin iimumi inkişaf me; li
no uyğun olaraq, noqliyyat sahosindo
xeyli irolilomo baş verir. Xozor Do niz
Gomiçiliyi bir neço miiasir irihocmli
tankerlorlo, Azorbaycan Hava Yollan
Dövlot Konserni on miiasir toyyarolorlo
tomin olunur. Domir yol noqliyyati bir
çox istiqamotlordo foaliyyotini borpa
etmişdir, yiik vo sornişin daşınmasında
ohomiyyotli yer tutan avtomobil magistrallarinm yenidon qurulmasi üçün
irimiqyash işlor görülür.
Azorbaycan Briisseldo keçirilon
(1993) beynolxalq konfransda iroli sii-

rülmüş A vropa-Qafqaz-Asiya ar>l
da noqliyyat dohlizinin inkişafım bttşlica moqsod kimi nozordo tutan boyannamoni imzalamış vo TRASEKA Proqramına qoşulmuşdur.
Avropa İttifaqının dostoyi ilo Ba
kida keçirilmiş (1998), dünyanın 32
dövlotindon nümayondolərin iştirak
etdiyi “ Böyiik İpok Yolu” nun borpasına hosr olunmuş beynolxalq kon
fransda Avropa vo Asiyanm 12 dövloti torofindon A v r o p a - Q a f q a z - A s i y a
( T R A S E K A ) dohlizinin inkişafına
dair Beynolxalq noqliyyat haqqinda
Əsas 'oxtorəfli Saziş imzalanmışdır.
Baku ı T R A SEK A -n in Daimi Katibliyinı baş ofisi açılmışdır.
Q im ipok Yolunun borpasi Azor
bayc n Avropa vo Şorqlo omokdaşlığınıı: iaha da dorinləşməsi, inteqrasi
ya p >seslorinin güclonmosi iiçün tosirli nil, eyni zamanda onun iqtisa
di te ıkosizliyinin etibarlı qarantıdır,
noql at infrastrukturunun miiasir
diiny standartlarına uyğun olaraq
yeni mosi, milli noqliyyat-yol siste
mini diinya kommunikasiya mokanina s otli inteqrasiyası üçün möhkom
bazji .aratmışdır.
A orbaycan Respublikasi Şimali
Avicpa-Rusiya-Xozor donizi-Azorbayc n-İran-İran köıfozi-Hindistan
mai ulunu ohato edon “ Şim alCon
beynolxalq noqliyyat dohlizi
iizrc >azişo do qoşulmuş, 10 iştirakçı
döv don biri olmuşdur.
Г ki Tbilisi-Axalkali-Qars domir
yoh dohlizinin istifadoyo verilmosi
Azo aycamn Avropa vo Şorq ilo noqliyy iqtisadi olaqolorinin inkişafında
çox iihüm rol oynayacaqdir.
istoqil Azorbaycanm inkişaf
stio giyasinda regionlarin sosial-iqtisa
inkişafının sürotlondirilmosi
mül in yer tutur. Çünki regionlarin
inki ifında neço-neço onilliklori ohato
edo dövrdon “ miras” qalmış uyğunsuzl qlar vo işsizlik problemlori holo
do ıvıövcuddur. 20 osrin ovvollorindo
Baki diinya neft sonayesinin osas morkozlorindon biri kimi tamnsa da,
Azorbaycanm digor rayonlarimn payina iimumi mohsulun comi 9%-i düşürdü. Sovet dövründo bu roqom nisboton artsa da, iqtisadi potensialin
osas hissosi yalmz Baki vo Sumqayit
şohorlorindo comloşmişdi. Bu cür qcyri-borabor inkişaf respublikanm so
sial-iqtisadi toroqqisini longitmiş,
moşğulluq problemlorinin hollindo

çox ciddi çotinliklər yaratmış, somorəsiz miqrasiya axınını gücləndirmişdi.
20 osrin 70-ci illorindo Heydor Əliyev
problemin koskinliyini, onun ağır so
sial-iqtisadi noticoloro gotirib çıxara
bilocoyini nozoro alaraq, SSRİ hökumoti qarşısında respublika iqtisadiyyatının strukturunun tokmilloşdirilınosi, rayonlarda sonaye, tikinti, noq
liyyat miiossisolorinin yaradilmasi,
omoktutumlu, yüksokgolirli iizümçiiliik, çayçılıq vo meyvoçiliyiıı inkişafı
ilo bağlı mosololor qaldırdı vo onlarin

landiqdan sonra ölkədə makrosabitliyin tomin olunmasi, neft strategiyasinın reallaşması, respublika iqtisadiyyatının sağlamlaşdırılması, ölkoyo xa
rici investisiyalar colb edilmosi, kiçik
vo orta biznesin, xidmotlor sahosinin
inkişaf etdirilmosi ilo bağlı görülon
todbirlor noticosindo mövcud gorginlik nisboton yumşaldı.
Regionlarin tarazlı inkişafını öziiniin iqtisadi siyasotinin miihiim istiqamoti hesab edon Azorbaycan dövləti

hollino nail oldu. Respublikanm şohor
vo rayonlarında çoxsaylı yeni sonaye,
tikinti miiossisolorinin işo salınması,
kond yerlorindo böyük iqtisadi iroliloyişlor, yiizlorlo sosial-modoni obyektlorin istifadoyo verilmosi noticosindo
respublikanm ÜDM-indo, iqtisadiy
yatin salio, orazi strukturunda regionlarin xiisusi çokisi xeyli artdi. Lakin
dövlot m iistoqilliyinin borpasindan
sonraki ilk illordo istehsal hocminin
koskin şokildo azalması, ölkonin idaro
edilmosindo buraxılmış kobud sohvlor
regionlarin sosial-iqtisadi inkişafına
ciddi zorbolor vurdu. Noinki Bakida,
eloco do regionlarda yiiz minbrlo in
san işsiz qaldi, ohalinin ahongdarlığı
ilo seçilon tokrar istehsalinda xeyli uyğunsuzluqlar yarandi, ohalinin tobii
artım süroti aşağı düşdü, konddon
miqrasiya axini giiclondi.
1994 ildo “ Əsı in müqavilosi” imza-

do regional siyasoto yeni yanaşmalar
olmalıdır. Çünki inzibati-amirlik sis
temi maddi-texniki resurslarin morkozloşdirilmiş bölüşdürmo monbolori,
yuxandan miioyyon edibn planlaşdırma artiq yoxdur vo bazar qanunlan
ön plana keçmişdir. Yerli hakimiyyot
orqanlanmn büdco vosaitlorindon isti
fado hiiquqlan genişlonir, azad işgiizarliq, sahibkarhq foaliyyotinin güclonmosi ilo yanaşı bolodiyyo miilkiyyoti do formalaşır.
11
fevral 2004 ildo Azorbaycan Respublikasmin Prezidenti “ Azorbaycan
Respublikasi
regionlarmin
sosialiqtisadi inkişafı Dövlot Proqrammin
(2004-2008-ci illor)” tosdiq edilmosi
haqqinda forman imzaladı. Dövlot Proqramı ölkonin ohalisi üçün böyük oho
miyyot kosb edon, bir neço fundamental
mosolonin hollino yönolmiş aşağıdakı
moqsodlori nozordo tutur:

- rilko iqtisadiyyatinin tarazlı inkişaf\mv\ təmin ol\ınmas\ və nei\ amilmdon asılılığın azaldılması;
- regionlar arasmda sosial-iqtisadi
inkişafa görə yaranmış uyğunsuzluqların, somorəsiz miqrasiya proseslorinin xeyli dorocodə yumşaldılması;
- regionların malik olduğıı resurslardan somoroli istifado olunmasi;
- regionlarda sahibkarlığın genişləndirilmosi, mövcud yerli istehsal
müəssisolorinin foaliyyotinin bərpası
vo gücbndirilmosi, yeni iş yerbri ya
radilmasi;
- regionların istehsal, sosial infrastrukturunun müasir tobbbr soviyyosindo qurulması.
Bundan əlavə, dövbt başçısınm sorəncamları ib respublikanm bir çox şo-

iimumi doyori 0,5 mlrd. A BŞ dollan
olan mühüm layiholərin hoyata keçirilmosi davam etdirilir (2006).
Maliyyəloşdirilmiş layiholorin 80%-indon çoxu regionlann payma düşiir,
onlarm 90%-i iso istehsal vo emal yöniimlüdür.
Bununla belo, regionlarda inkişaf
elementlorino malik olan, lakin onlari
kifayot dorocodo realhışdıra bilmoyon
miiossisolor holo do vardir. Ölko başçısının tapşırığı ilo hazırlanmış, sonaye
nin inkişafına aid Dövlot Proqrammda regionlarda iqtisadiyyatm bu mii
hiim sahosinin yerli xammal vo resurslar hesabma daha siirotlo inkişaf etdi-

sindo özünü doğrultmuş iqtisadi mexanizmlordon istifado olunmasi, xiisu
si iqtisadi zonalarin yaradilmasi ölko
iqtisadiyyatinin tarazlı inkişafına öz
müsbət losirini göstormokdodir.
Azorbaycan dünyanın on nüfuzlu
maliyyo toşkilatları: Diinya Bankı,
Beynolxalq Valyuta Fondu (BVF) ,
Avropa Yenidonqurma vo İııkişaf
Bankı ( A Y İ B ) , Asiya İnkişaf Bankı,
İslam İnkişaf Bankı, Alm aniyanın
K fW İnkişaf Bankı, Ərob Fondları
(Küveyt Fondu, Abu-Dabi Fondu,
Soudiyyo Fondu, O P E K Fomıı),
Yaponiya Beynolxalq Əmokda lıq
Bankı, Qara Doniz Ticarot vo trik al'

2004 06 illordo yaradılmış ycni

yerlorinin xiisusi çokisi

hər və rayonlarının sosial-ıqtisadi inkişafının sürotləndirilməsinə dair bir sıra
todbirlor planı tosdiq edilmişdir.
Regionlarda istehsal vo sosial infrastrukturların yenidən qurulması istiqamotindo irimiqyaslı layihələrin ha
yata keçirilməsi noticosindo respublikanın rcgionkınndn adambaşma ciüşən umumi məhsul 2006 \ldə 2003 il
dokino nisboton 1,5 dəfədən çox artmışdır. Bakı ilo yanaşı, Naxçivan M R
vo digor iqtisadi rayonlarda dünya
standartlarına cavab veron istehsal vo
xidmot saholori, ofisbr, binalar istifa
doyo verilir. Rabito, informasiya texnologiyalari, noqliyyat, energetika,
qaz tochizati sistemi tokmilloşir, miia
sir mbits stansiyalan, qovşaq/arı açılir. Ucqar kondlordo ohaliyo xidmotin
yaxşılaşdırılması ilo bağlı çoxsaylı
todbirlor hoyata keçirilir. Özol sektorun strukturu tokmilloşir, hom onono
vi istehsal vo xidmot, hom do intellektual miilkiyyot saholorino sormayo
qoymaq marağı artir.
“ Regionlann sosial-iqtisadi inkişafı Dövlot Proqrami (2004-2008-ci
illor)” çorçivosindo hoyata keçirilon
todbirlor noticosindo yeni iş yerlorinin
83%-i regionlann, 94%-i qeyri-neft
sektorunun payma düşür (sxem 5).
2004-06 illordo, Baki vo Sumqayit
şohorləri istisna olmaqla, Naxçivan
MR-o, digor şohor vo rayonlara aynIan büdcə xorclori 2001 03 illordokino
nisboton 2,2 dofo çox olmuşdur.
Regionlann sosial-iqtisadi inkişafina maliyyo tominatmin artırılmasında beynolxalq maliyyo qurumlan da
foal iştirak edir. Beynolxalq maliyyo
institutlarmin yardimi ilo regionlarda

baycan Respublikasinin maliyyo imkanları qat-qat yaxşılaşıb, artiq onun
kreditor ölko kimi çıxış etmosi üçün
möhkom real bazası vardır. Ölkonin
malik olduğu valyutaların mobloği 4
mlrd. A B Ş dollarından çoxdur.
Azorbaycan dövlotinin xarici borcu
ÜDM-in 12%-ini toşkil edir (2006), bu,
əksər ölkobro aid soviyyodon xeyli aşağıdır.
Xaıici iqtisadi ticarot olaqələrində
köklü doyişikliklor noticosindo Azorbay
can dünyanın 130-dan çox ölkosi ilo iqti
sadi o aokdaşlıq olaqolori qurmuşdur.
Respı/ ıkanın xarici ticarot dövriyyosində mi ot saldo yaranmışdır. Bu meyil
yaxm
uzaq golocokdo do özünü göstorocə ir. İxracda hololik neft vo neft
mohsı .ı ı iistiin yer tutur, lakin qeyrineft ; torunun iistiin inkişafı ixracin
strukl
na da öz müsbot tosirini göstorir. Ö do xarici bazara çıxmaq iiçün
roqa!
davamli mohsullar istehsal
edilm
problemino do diqqot artinhr.

İqtisadiyyata sistemli yanaşma, in
vestisiya vo struktur siyasotinin daha da
tokmilloşmosi, ölkonin iqtisadi tohliiko
sizliyinin tomin edilmosino şorail yaradan strateji proqramlarin hoyata keçirilmosi ön plana çokilir. Biitiin saholordo
yeniloşmo prosesi sürotlonir. Keyfiyyotli
inkişaf. real sektorun somorosinin artinlmasi, ohalinin rifah halinin yiiksoldilmosi mosobbrino getdikco daha çox
önom verilir.
İnkişaf etmiş ölkolor üçiin sociyyovi
olan yiiksok innovasiyali yeni iqtisa
diyyat yaradilmasina xidmot edon todbirlorin hoyata keçirildiyi Azorbaycanda
ixrac potensialimn artmasma, omok
mohsuldarlığının, о ciimlodon intellektual omoyin mohsuldarlığınm daha da
yiiksolmosino nail olmaq üçün sosial-iq
tisadi motivasiya vo idaroetmo mexanizmlori yaradilmasi ilo bağlı miihiim
ohomiyyot kosb edon işlor görülür.
Taleyino bu qodor ağır sınaqlar düşmüş Azorbaycan xalqimn öz votoninin

orazi bütövlüyünü borpa cdocoyi şübhosizdir. Bu taleyiiklii mosobnin holli
Azorbaycanin inkişaf sürotino vo digor
parametrlorino, iimumiyyotlo, iqtisadi
siyasoti no mahiyyotli pozitiv düzolişlor
edilmosino sobob olacaqdir.
Dövlotin iqtisadi siyasotinin funda
mental ohomiyyot kosb edon istiqamotbri iizro miioyyon edilmiş vozifolorin müvoffoqiyyotlo yerino yetirilmosi miistoqil
Azorbaycan dövlotinin davamli inkişafda olacağına, onun qloballaşan dünyada özüno layiqli yer tutacağına qoti inam
yaradir.
Əd.: H e y d o r Ə 1i у e v Azorbaycan XXI
osr vo üçüncü minilliyin ayrıcında. B., 2001;
N ad i ro v A. Miistoqil Azorbaycan iqtisadiyya
tinin inkişaf mosololori. B., 2001; И л ь х а м
А л и e в Каспийская нефть Азербайджана; М.,
2003; S о m о d z a d о Z. Böyiik yolıın morhololori.
Yarim osrdo Azorbaycan iqtisadiyyati, onun
reallıq vo perspektivlori. B., 2004.
AsəJ Nadirov, Ziyad Smwdzada

qeyri-nel't scktoıunda
94":

İQTİSADİ POTENSİAL
fəbii resurs potensiah
S x e n ı 5.

rilmosi nozordo tutulmuşdur. Regionların inkişafı, yoxsullıığun azaldılması vo işsizliyin loğviııi nozordo tutan
strateji proqramlarin reallaşması noti
cosindo ölkonin iqtisadi hoyati daha
da canlanmış, real sektor vo xidmot
saholorino aid yiizlorlo miiossiso yaradilmasi hesabma artiq 2006 ilin sonuna 500 mindon çox yeni iş yeri açılmışdır.
Məlumdur ki, hor bir inkişaf etmiş
dövlot özüniin iqtisadi siyasotindo re
gionlar arasmda sosial-iqtisadi inkişafa göro ırıövcud olan köklü forqlori
azaltmaq üçiin miixtolif güzoşt mexanizmlorindən istifado edir. Keçid dövrünii spesifik şoraitdo yaşayan Azor
baycan kimi dövlot üçün bu cohot xii
susilo ohomiyyotlidir. Regionlann inkişafındakı müsbot meyillorin möhkomlonmosi, morkozdon uzaq olan
kond rayonlarmda investisiya mühitiııin yaxşılaşması iiçün diinya tocrübo-

Bankı vo digor beynolxalq iqtisad yat institutları ilo faydalı omokdaş ,\
edir.
1996
ildo Azorbaycan ilo Avropa
İttifaqı arasında Torofdaşlıq
о
Əmokdaşlıq Sazişi
imzalandıqd n
sonra iqtisadi ticarot olaqolori siiro: о
artmaqdadır. Ölkonin diinya iqtis tdiyyatina inteqrasiyasmi siirotlond mok moqsodilo Azorbaycan Respublikasinin Ümumdünya Ticarot Toşkilatina iizv olmasi ilo bağlı intensiv danişıqlar apanlir (2006).
Azorbaycan Respublikasinin M D B
ölkolori ib iqtisadi olaqolori do mii
hiim ohomiyyoto malikdir vo hazirda
bu ölkolorlo qarşılıqlı marağa osaslanan omokdaşlıq inkişaf etdirilir.
Müstoqilliyin ilk ilbrindo respubli
kanm maliyyo imkanlan yox dorocosindo idi. Beynolxalq maliyyo qurumlarindan kredit almaq istoyondo çoxlu
çotinliklor, ağır şortloıiə üzloşon Azor-

A M'baycan Respublikasmda iqtisa
di ii Işafın osasını toşkil edon başlıca
tobi sorvot neft vo qaz ehtiyatıdır.
Tar, molumatlara göro, Azorbaycan
da r idon hob qodim dövrlordon istifa
do
imosino başlanmış, ölko 19 osrin
son, da neftin istehsal hocmino göro
dün ıda önciil yerlordon birini tutmuf ur. İndiyo qodor Azorbaycanda
yeri tokindon 2 mlrd. 350 mln. t neft vo
kor, ensat hasil edilmişdir (2005).
. zorbaycan Respublikasinin iqtisa
di inkişaf potensialinda su-enerji ehtiyatlan miihiim yer tutur. Azorbaycan
Respublikasinin 31,7 km3 illik su ehtiyatimn 10 km3-\ (27%) onun orazisindo
formalaşır, qalan hissosi tranzit çaylarm ehtiyatidir. Respublika çaylarınm
44 mlrd. kVt.scicit hocmindo potensial
enerji resursunun 16 mlrd. kVt.saati
miiasir texnika totbiqi şoraitindo istifadoedilmo imkanma malikdir ki, bu
nun da 7 mlrd. kVt.saatmin istifadosi
iqtisadi baximdan sorfolidir. Son 50 ildo
Respublikada Kiir vo Araz çayları iis-

tiindo istifadoyo verilmiş Mingoçevir,
Şomkir, Sorsong, Yenikond, Araz
qovşağı SES-lorinin iimumi giicii 2
mlrd. kVt.saat toşkil edir. Bu hesabla
çayların enerjisindon somoroli istifado
ehtiyati 5 mlrd. kVt.saat toşkil edir.
Respublika çaylarmın potensial enerji
ehtiyati texniki-iqtisadi cohotdon istifa
dosi sorfoli olan enerji ehtiyatindan 8-9
dofo çoxdur (2005).
Təbii sərvətlər mənşə etibarilə üç
qrupa bölünür: bərpa olunmayan;
bərpa olunan; tükənməyən.
Bərpa olunmayan təbii sərvətlərə
bütün yeralti faydalı qazıntılar da
xildir.
Bərpa olunan təbii sərvətlərə məhsuldar torpaqlar, təbii bitki, heyvanat aləmi, meşələr daxildir.
Tükənməyən təbii sərvətlərə su, iq
lim, təbii bitki ehtiyatlan daxildir.
Azorbaycan Respublikasmda istifa
dosi nozordo tutulan alternativ enerji
ehtiyatlarmin monimsonilmosi elektrik
vo istilik enerjisi alınması üçün etibarli

monbodir. Abşeron, Kolbocər-Laçın,
Naxçivan, Şirvan, Lonkoran-Astara,
Aran regionlarimn geotermal, günoş,
kiibk enerjisi elektrik enerjisinin tobii
monboyino çevrilo bilor. Azorbaycan
Respublikasmda mövcud olan miixtolif
faydali filizlorin, qara, olvan metallann
vo s-nin aşkar edilmiş ehtiyatlarmin
istifadosi miistosna ohomiyyoto malik
dir. Bunlara Daşkoson domir filizi, Zoylik alunit, tükonmokdo olan Parağaçay
molibden, Gümüşlü qurğuşun, Alabaşlı
inaqnetik domir filizi, Filizçay, Ağdoro,
Munundoro, Mehmana polimetal yataqlari daxildir. Qeyri-filiz ehtiyatlarma
Xaçbıılaq, Naxçivan, Nehrom duz, dolomit, Daşsalahlı bentonit modoni aid
dir. Zongilan, Daşkoson, Kolbocor rayonlanndaki, Naxçivan MR-doki qizil
yataqlari istifado baximindan perspektivlidir. Azorbaycan Respublikasinin
perspektiv ohomiyyotli faydali qazinti
yataqlarmin golocokdo monimsonilmo
si vo onlarm bazasinda istehsal proseslorini başa çatdıran miiasir metallurgi
ya müossisolərinin yaradilmasi kimyametallurgiya, maşınqayırma, metal

email, cihazqayırma kimi saholərin inkişafını da təmin etmək imkanı verir.
Tikinti-sənaye kompleksinin potensial ehtiyatını toşkil edon yeraltı və
yerüstü tikinti materialları - ohəngdaşı,
mormor, travertin, tuf, həmçinin kiroınit, korpic, semeııt istehsalı üçün xammalın Abşeron yarımadasında, Yuxarı
Qarabağ, Gəncə-Qazax, Kolbocoı-Laçın, Naxçivan vo Aran regionlannda
zəngin yataqları ınövcııddıır.
Ni)bi Nəbiyev

İstehsal potensialı və
əsas fondlar
Azorbaycan Respublikasinin iqtisadi poteıısialı istehsal olunmuş və olunmamış maddi vo qeyri-maddi ehtiyatların mocmusu olan milli sorvotdon
ibarotdir. Bu milli sorvotin mütləq oksoriyyətiııi tobii ehtiyatlar, о ciimlodon
mineral xammal, xüsuson karbohidro-

giic maşınları, ötürücü mexanizmlor,
noqliyyat vasitoləri vo bu kimi omək
vasitolori osas fondlar adlanır vo
iqtisadiyyatin maddi-texniki bazası
olmaqla tobii resurslardan müxtolif
məhsullar istehsalında holledici rol
oynayır. Bu işdo osas fondların aktiv
hissəsi sayılan texnoloji avadanlıqlar,
istehsal avadanlıqları müstosna ohomiyyət kəsb edir.
Ölkənin istehsal potensialının miqyasını bilmok moqsodilo onun torkibini
təşkil edən ünsürbrin, xüsusib osas
fondların vaxtaşırı inventarlaşdırılması
vasitosilo yenidon qiymotbndirilməsi işi
hor il hoyata keçirilir.
Əsas fondların qiymətbndirilməsi
hom onun quruluşundakı mütoroqqi
meyilbri vo istehsal potensialının miq-.
yasını öyronir, həm də iqtisadiyyatin
perspektiv inkişaf imkanlarını, struktur
dəyişmələrinin istiqamətbrini vo ohalinin hoyat soviyyosinin reallıqlarını
aşkarlamağa imkan verir. Bu zaman

mindən birbaşa asılı olduğuna göro
Azərbaycan iqtisadiyyatına daxili vo
xarici investisiya qoyuluşları ölkənin
istehsal potensialının artmasında ciddi
rol oynayır. Bu artımın sonaye istehsalı
sahosindo daha üstiin olmasının sobobi
xarici investisiyaların mütbq oksoriyyotinin neft sektorunda neft vo qaz
hasilatınm genişlondirilməsinə yöııoldilmosidir.
İstehsal edilən mohsulun əsasını
toşkil edon xammal, osas vo kömokçi
materiallar, yanacaq, elektıik enerjisi
və bu kimi omok cisimləri, başqa sözb,
dövriyyo fondları ölkənin istehsal potensialında mühüm yer tutur.
M illi sorvotin mühüm torkib üns ırlərindən biri do əhalinin hoyat səviy> 'si
vo sosial rifahını sociyyobndiron ev . nlakıdır. Əhalinin ev omlakı öz tərkibnə
göro xeyli müxtolif olsa da, buraya s asən xidmət müddəti 1 ildon çox olan :v
əşyaları, yoni uzun miiddot istif; lə
olunan omtəələr (avtomobil, mus qi

Cədvəl 1
1995-2005 illərdə asas foııdlarııı istifadəyə verilmosi diııamikası

(müvafiq ilhrin qiyməthri ib, win ınanat)

ilbr

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Comi

75635,2
282862,1
317098,9
355814,1
530216,4
666856,7
647612,9
1162550,8
2183096,0
3415724,0
4780670,3

gen ehtiyatları toşkil edir. Ölkonin milli
sərvotinin həm bütövlükdə, hom də
təsnif edibn ünsürbrinin ayrılıqda artımı sabit qalmır vo onlardan biri olan
osas fondlar digorino nisboton xeyli çox
olur. Beb ki, milli sorvotin iimumi
dəyorindo homin ünsürün xüsusi çokisi
82-85% arasinda tərəddüd etdiyi halda,
9-10%) ohalinin ev əmlakmın, toqr. 5%
dövriyyə fondlarınm, qalan 0,2-0,3%
iso qeyri-maddi aktivbrin payına düşür
(codvol 1).
Maşın vo avadanlıqlar, qurğular,

dövlət
56308,6
185419,3
165110,5
256996,8
286381,0
422331,3
313618,5
183879,9
657021,1
659292,9
582599,6

о cümlədən miilkiyyot formaları üzrə
ondan
xarici
və
qcyri-dövbt
xiisusi
müştorək
müossisələr
19326,6
19326,6
97442,8
63914,4
33528,4
151988,4
64639,4
87349,0
98817,3
51852,2
46965,1
243835,4
60625,8
183209,6
244525,4
108398,7
136126,7
_ 165990,7
333994,4
168003,7
978670,9
251419,6
727157,5
1526074,9
234317,4
1290669,9
412743,7
2342532,1
2756431,1
4198070,7
650997,5
3540855,6

əsas fondların horokotinin keyfiyyot
torofi iki göstərici - təzələnmə və sıradançıxma omsalları vasitəsib tədqiq və
təhlil edilir (cədvəl 2).
Bu göstəricilərin köırıoyi ib təzəbnmə
əmsalının sıradançıxma əmsalını qabaqlama göstəricisi do hesablanır. Res
publika iqtisadiyyatimn əsas fondlan iizrə
həmin göstərici 2005 ildə эп yiiksək (14,7 :
0,4 = 36,7), 1999 ildə isə эп aşağı həddə
(2,5 : 1,1 = 2,3) olmuşdu.
Əsas fondların təkrar istehsalı
investisiyaların (real, maddi) həc-

bolədiyyə

-

(mal) nişanları, ticarət markaları,
lisenziyalar, bir çox hüquqi aktlardan
(torpaq və təbii resurslar, ixtiraçılıq və
müəlliflik və s.) istifadə, “ nou-hau” ,
Təbii və əmək resursları, əsas kapi
tal (əsas fondlar) və elmi-texniki tərəqqinin qarşılıqlı əlaqə və təsirləri
iqtisadiyyatin istehsal potensialını
formalaşdırır.
rnsmil: şdirilmiş məsbhət, rəqabotə
girməı ^k öhdəlikbri və s. aiddir.
Fiziki əsası olan əsas fondlarla
müqa isədə qeyri-maddi aktivbrin
bərpa dəyəri üzrə qiymətbndirilməsi

C ə d v jl 2
Əsas fondların təzələnım vo sıradançıxına
omsallannın dinamikasi ( 1995-2005)

iöstəricilər
To 'onmə əmsalı (ilin
axırı in mövcud olmuş
əsas Kİların (mal-qaradii
tşqa) dəyərinə
görə ı ıların istifadəyə
veri! >si), %-lə
Sı ançıxma əmsalı
(ilin .' voli üçün mövcud
olmu' osas fondların
(та ıradan başqa)
dəyə. ıə göro onların
sırat? . ■
( çıxması), %-h

1995

1998

7,3

2,3

2,5

4,9

2,9

2,0

3,7

3,0

14,7

0,7

0,7

1Д

0,8

0,8

0,4

0,8

0,4

0,4

1999 2000 2001

çətin ə əməktutumludur, onlar həm
ilkiı həm də qalıq dəyəıiərinə görə
qiyr bndirilir və uçota alınır.
Telman Hüseynov

-

93,8
1087,6
1155,3
6217,6

mərkəzi, televizor, videomaqnitofoıı,
telefon, soyuducu, paltaryuyan maşın
və s.) aiddir. Əhalinin ev əmlakı 2005
ildo 1995 ilə nisbətən təqr. 3 dəfə artmış, onun ırıilli sərvətin dəyərindəki
payı isə həmin ildəki 3,4%>-don 9,5%o-ə
qalxmışdı.
M illi sərvətin, istehsal potensialının
və ebcə də istehsal fondlarının tərkib
hissəbrindən biri olan qeyri-maddi
aktivbr də uzun müddət istifadə olunaraq öz dəyərbrini tədricən itirir.
Qeyri-maddi aktivbrə patentbr, əmtəə

vafiq olaraq tokmilləşdirildi. DSK-nin
hazırladığı (2000) “ Moşğulluğun bey
nolxalq tosnifatimn Azorbaycan versiyasi” nda ohalinin moşğulluğa dair quruluşu barosindo daha otrafli molumatlar verilmosi tomin olundu. iqtisadiy
yatin oksor bölmobrindo omoyo tolobi
osason özəl şirkotlor tomin edir, tohsil,
sohiyyo, elm, modoniyyot vo s. saholordo
işogötüron kimi dövlot çıxış edir.
İ n s t i t u s i o n a l ş o r a i t . Azor
baycanda moşğıılluq sferasi vo omok
bazan 90-ci ilbrin ovvollorindon başlayaraq yeni istiqamotlordo inkişaf edir.
Əmok vo Əhalinin Sosial Müdafıosi
Nazirliyinin Baş Moşğulluq idarosi

Əmək potensialı və
əmək bazarı
( :ədə baş verən demoqrafik dəyişi kbr onun başlıca mohsuldar qüvvəb ıi təşkil edən этэк potensialının
forıv ılaşması və inkişafına təsir göstərmiş, respublikanin этэк ehtiyatlarının ortaillik artım sayı 1960-70 ilbr
do 43,7 min nəfər (2,3%), 1970-80 ilbr
do 107,6 min nəfər (4,6%), 1980-90
illordo 60,3 min nofor (1,77%)) toşkil
etmiş, 1990 2005 ilbrdo iso bu göstərici
artaraq 72,3 min nofor (1,8%)) olmuşdu.
Azorbaycan Respublikasinin Dövlot
Statistika Komitosi (DSK) sistemindo
islahatlar aparildiqdan sonra omok
göstəricilori beynolxalq alomdo qobul
edilmiş uçot vo statistika sistemino mii

2002 2003

2004 2005

bir neço moşğulluq proqramları hoyata
keçirmiş, ölkonin şohor vo rayonlarında
omok yarmarkaları toşkil etmişdir. Bakıda yaradılmış (1999) “ Əmok birjası”
Əmək potensialı ölkənin malik olduğu canlı insan resurslarının məcmusudur.
müvoqqoti iş axtaran müxtolif peşo sahiblorini ohalidon vo işçi axtaranlardan
aldıqları sifarişlor osasinda miivoqqoti
işlo tomin edir.
Ə m o k M o c o l l o s i . Azorbaycan
Respublikasinin Əmok Mocollosi (1999,
iyul), qanunvericiliklo miioyyon edilmiş
qaydada. Azorbaycan Respublikasinin
miivafiq hakimiyyot orqanlarimn, fiziki
vo hiiquqi şoxslorin tosis etdiklori,
miilkiyyot vo təşkilati-hüquqi formasından asili olmayaraq, respublika orazi
sindo yerloşon biitiin müossiso, idaro vo
toşkilatlarda totbiq edilir. Burada hii
quq normalari ib tonzimlonmoli omok
miinasibotlori göstorilmiş, votondaşların
mocburi omoyo colb edilmosini vo aynseçkiliyo yol verilmosini qadağan edon
prinsiplor tosbit olunmuşdur.
Ə m o y o tolob. Bazar miinasibotlorino keçidin ilk illorindo Azorbaycan
da ononovi saholordo istehsalin siirotlo
aşağı düşmosi omoyo iimumi tolobin
xeyli azalmasina sobob oldu. Dövlot
torofindon iş yerlorinin toklifı sferasimn

Əmək bazarı dedikdə, ən ümumi
moşğulluğun idaro edilmosi sisteminin
halda işə götürənlərlə muzdlu fəhləmühüm qurumlarindan biridir. İşsizlər, iş qüvvəsi alıcıları ilə onun satılorin sosial miidafiosinin tomin edilmosi
cıları arasinda (birincilərin əməyə
vo omok bazarının nizamlanması, işsizolan tələbləri ilə ikincilərin işə olan
liyin azaldılması, moşğulluğun genişlontəkliflərinin ödənilməsi üzrə) formadirilmosi vo s. todbirlorin hoyata keçirillaşan iqtisadi münasibətlər sistemi
mosi bu idaronin üzorino düşür. İdarobaşa düşülür.
nin orazi moşğulluq morkozlori ohaliyo
osason yiiksok ixtisas tolob etmoyon vo
kifayot qodor nizamlana bilmodiyi vo
adoton omokhaqqı aşağı olan mohdud
peşolor iizro iş yerlori toklif edir. Buna
investisiya proqramlarının totbiqi istiqamotinin doyişdiyi bir şoraitdo maddi
göro işsizlorin oksoriyyoti işo sorbost
istehsal saholərində moşğul olanların
düzolir vo onlarm yalmz beşdobiri - ilk
dofo iş axtaran, ixtisası aşağı, omok staji
sayi siirotlo azalmağa başladı. Elm vo
elmo xidmot sahobrinin büdcodon ki
az olan vo s. şoxslor moşğulluq morkozlorino müraciot edirbr.
fayot qodor maliyyəloşdirilmomosi bu
2005
ildo moşğulluq xidmoti orqan mühüm sahodo moşğulluğun azalma
larmda işsiz statusu veribn 56343
sina sobob oldu. İş yerlorinin sayi
nolordon 2087 nofori işsizliyo göro müa1992-2001 ilbrdo 2,3 dofo azalsa da,
vinot almış, 1542 nofori peşo hazırlığına,
2002 ildon artmağa başladı vo bu artim
yenidon hazırlıq keçmoyo vo ixtisasını
2005 ildo 2001 ilo nisbolon 94,8%> toşkil
artırmağa, 2521 nofori iso ictimai işloro
etdi. 2005 ilin sonuna iqtisadiyyatda
colb edilmişdir. BMT-nin İnkişaf Proq
mövcud olan boş iş yerlorinin 21,1%-i
rami çorçivosində Beynolxalq Əmok
sohiyyo vo sosial xidmot, 17,8%>-i tohsil,
13,9%>-i emal sonayesi, 4,9%)-i tikinti,
Toşkilatı T A SİS Proqrami ilo birlikdo
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19,5%-i iso digor kommunal, sosial vo s.
xidmot saholorindo idi.
M o ş ğ u 11 u q. Azorbaycan keçmiş
SSRİ-do uzun illor omok ehtiyatlarmin
on sürotlo çoxaldığı regionlardan biri idi
vo burada omok ehtiyatlarmin artımı iş
yerlorinin artımını homişə iistoloyirdi.
Buna göro Azorbaycan keçmiş SSRİ-do
omok ehtiyatlarmin ictimai istehsaldaki
məşğulluq soviyyosinin on aşağı olduğu
orazilordon biri idi. Bu dövrdo Azor
baycanda mohsuldar qiivvolorin inkişaf
etdirilib yerloşdirilmosindoki doyişikliklor ohalinin məşğulluğunun hom
saho, hom do orazi quruluşunun doyişilmosıno sobob oldu. Bu doyişiklikloro
baxmayaraq, respublika ohalisinin xeyli
bir qismi işsiz idi. SSRİ-do moşğulluq
siyasoti ictimai istehsalda omoyin hami
üçün mocburiliyino, tam moşğıılluq vo
ciddi standart iş rejimino osaslandığına
göro işsizlik faktı gizli saxlanırdı.
Sürotlə artmaqda olan щ yerlorindo
işçi qüvvosi, kadr çatışmazlığı aradan
qaldırılır, olavo işçi qiivvosi monbolori
axtarılıb tapılır, boş iş yerlori işçi qiivvosi
ilo komplektloşdirilirdi. 1990 ildo 1922
ildokino nisboton Azorbaycanda xalq tosorrüfatında moşğul olan fohlo vo qulluqçuların sayi 17,3 dofo artınışdı. Azor
baycanm xalq təsərrüfatında məşğul
olan fohlo vo qulluqçuların ortaillik
artım süroti ittifaqın göstoricisindon
1960-90 illordo 2 dofo yiiksok idi. Lakin
burada yeni yaradılan iş yerbrinin sayi
homişə omok ehtiyatlarmin sayindan
gerido qahrdi.
1971-85 illordo respublikada 249 iri
sonaye müossisosi tikilib işo salındı,
respublika üçün yeni olan miiasir elektrovo radiotexnika sonaye saholori yaradildi,
sonaye istehsalinin strukturu kimya, neft
kimyası, elektronika, maşınqayırma vo
cihazqayirma saholorinin, kond tosorriifatmin strukturu iso pambıqçılıq vo iiziimçüliik kimi yiiksok omoktutumlu saholorin
inkişafı hesabina xeyli dəyişdirildi, yüksokixtisasli miitoxossislor vo fohlo kadrlan
hazırlanmasına diqqot artinldi. Noticodo
respublikanm xalq tosərrüfatmda moşğul
olan fohlo, qulluqçu vo kolxozçuların or
taillik sayi 1970 90 illordo 139,4% (2156
min nofor) artaraq 1547 min nofordon
3703 min noforo (keçmiş ittifaqda 16,4%
(17,6 mln. nofor) artaraq 107,2 mln.
nofordon 124,8 mln. noforo) çatdı. Respublikamn xalq təsorrüfatında moşğııl
olan işçi sayinin ortaillik artimi 1960 70
illordo 33,0 min nofor, 1970 90 illordo iso
107,8 min nofor (36,8%) toşkil etdi. Buna

baxmayaraq, 1960-90 illordo respublika
qodor, ticarotdo 15,6%-don 16,6%-o
da omok ehtiyatlarmin sayi 2061 min nofor
qodor, tikintido 4,2%>-don 5,l%)-o qodor
artdığı halda, xalq tosorrüfatında moşğul
artdı. Moşğulluğun miilkiyyot növüno
olan fohlo, qulluqçu vo kolxozçuların sayi
göro quruluşunda da ciddi doyişikliklor
comi 1217 min nofor çoxaldı, yaxud omok
baş verirdi. 1996 illo miiqayisodo 2005
ehtiyatlan sayinin artimindan 844,0 min
ildo dövlot sektorunda moşğul olanlarm
nofor vo ya 1,7 dofo (69,4 % ) gerido qaldi.
sayi 1,5 dofo, xiisusi çokisi 51,0%>-don
1970-85 illordo respublikanm xalq to- 31,9%o-o qodor azaldı, qeyri-dövlot sekto
sorrüfatında moşğul olan biitiin ohalinin
runda iso müvafıq surotdo 1,5 dofo vo
49,0%-don 68, l%o-o qodor çoxaldı. Qeyrisayi SSRİ miqyasındakı göstoriciyo
nisboton 2,3 dofo, о ciimlodon fohlo vo dövlot sektorunda moşğul olanlarm
38,l%)-i fordi, 9,3%-i xiisusi, 0,5%-i bolo
qulluqçuların sayi toqr. 2 dofo (95,2%)
diyyo mülkiyyotində, 1,6%-i xarici in esartdı. Bu dövrdo Azorbaycanda ohalinin
tisiyali vo birgo miiossisolordo, 0, o-i
moşğulluq soviyyosinin yüksəlməsi, onun
xidmot sahosindo, 17,8%-i iso sorbost
saho vo orazi quruluşunun tokmilloşdirilmoşğul olmuşdu.
mosi ohalinin tohsil, peşo vo ixtisas soviy
İ ş s i z 1i к. Azorbaycan Respub! ;ayosinin ohomiyyotli dorocodo artmasi ilo
sinin moşğulluq xidmoti orqanlar da
ınüşayiot olundu, xalq təsərrüfatında
işsiz statusu verilmiş 56,3 min no) in
çalışan ali vo orta ixtisas tohsilli miitoxos27,2 min nofori kişi, 29,1 min n ori
sislorin sayi 2,2 dofo artaraq 274 min
qadin, işsizlik soviyyosi iso, müv iq
nofordon 606,2 min noforo çatdı.
olaraq, 1,44; 1,33 vo 1,56%-dir (20 5).
Azorbaycanda yiiksokixtisasli kadrİşsizlorin sayi 1993-2005 illordo 2,9 v. >fo
lann hazırlanması sahosindo oldo edilon
artaraq, 19,5 min nofordon 56,3 ;in
nailiyyotlordo homin illordo yaradılmış
yeni ali moktoblorin, açılan fakülto vo noforo, о ciimlodon qadinlar arasii da
kafedralann da böyiik rolu oldu.
2,5 dofo artaraq 11,8 min nofordon 29,1
1969-79 illordo Azorbaycanda ali mok
min noforo, kişilor arasmda iso 3,5 d.ifo
artaraq 7,7 min nofordon 27,2 min
toblorin sayi 12-don 17-yo, onlarda
tohsil alanlarm sayi iso 70 min nofordon
noforo çatdı.
100 min noforo çatdırıldı.
“Məşğulluq haqqinda” Azorbaycan
1969-82 illordo Azorbaycan Elmlor
Respublikasi Qanununda deyilir:
Akademiyasında çalışan işçilorin sayı
“İşi və qazanci olmayan, işə başla1,9 dofo artaraq, 7892 nofordon 15072
mağa hazir olub müvafiq icra haki
noforo, о ciimlodon elmi işçilorin sayi
miyyoti orqanlarında iş axtaran kimi
45,6%) artaraq, 3431 nofordon 4995
qeydiyyata alınan, əməkqabiliyyə:!i
noforo çatdı.
yaşda olan əməkqabiliyyətli vətə: 90-ci illorin ovvollorindo iqtisadiydaşlar işsiz statusu almaq hüquqı yatda baş veron köklii doyişikliklor,
na malikdirlər”.
işğal olunmuş orazilordo 300 mindon
artiq iş yerinin itirilmosi, yiiksokixtisasli
kadrların ölkoni tork etmosi, özolƏhalinin işsizlik soviyyosinin az 1dılması, onlarin tam vo somoroli m şloşdirmo noticosindo böyiik sayda işçi
qüvvosinin ixtisar olunmasi, yeni iş ğulluğunun tomin edilmosi Azorbayc n
Respublikasi Prezidentinin “ Azorbb yyerlori açılmasının çotinliyi omok bazacan Respublikasinda sosial-iqtisadi iannda xeyli gorginlik yaratdi.
1999
ildon başlayaraq statistikadakişafın sürotləndirilməsi haqqinda” form a n ;n d a (2003) mühüm vozifo kimi iromoşğulluğun iqtisadiyyatin saholori iizro
li sürülmüşdür vo “ Azorbaycan Respub
deyil, ohalinin iqtisadi foaliyyot növlorino
likasi
regionlarının sosial-iqtisadi inkigöro göstorilmosi son illordo moşğulluğun saho quruluşunu miioyyon etmoyo vo şafı Dövlot Proqramı (2004-2008 illor)”
ovvol ki illorlo miiqayisodo baş veron do- osasmda hoyata keçirilir.
yişikliklori qiyinotlondirmoyo imkan ver
Əd.: M u r a d o v Ş. tnsan potensialı: osas
di. Məşğulluğun ohalinin iqtisadi foaliy
meyllər, reallıqlar, problemlor. B., 2004; Əıııok bayot ııövlori iizro quruluşunun tohlili gös- zarı 2003. B., 2004; Azorbaycanm demoqrafık
inkişaf göstoricilori - 2003. B.. 2004; Azərbaycatorir ki, moşğul olanlarm xiisusi çokisi
ıııtı iqtisadi göstoricilori
2004. B., 2004; Azor
1999 illo miiqayisodo 2005 ildo kond tobaycanm ohalisi. 2004. В., 2004; Azorbaycanm resorrüfatı, ovçuluq vo meşo tosorriifatlagionlari - 2004. B., 2004; Azorbaycanm statistik
nnda 42,3%-don 39,2%)-o qodor, emal so- göstoriciləri 2006. В.. 2006.
nayesindo 4,9'!/o-don 4,5%-o qodor azalŞahbaz Muradov, СзШ Quliyev
dığı halda, tohsildo 8,l%)-don 8,7%>-o
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X a r ic i iq tisa d i olaqolorin
f o r m a l a ş m a s ı . Özüniin coğrafi
mövqeyino göro Azorbaycan qodim zamanlardan Morkozi Asiyadan Avropaya
gedon ticarot yolunun keçdiyi çox mii
hiim vo üstün ohomiyyoto malik ölkolordon biri idi. Sovetlor Birliyino qatılanadok xa :ci iqtisadi olaqolori, demok olar
ki. yalr: /. ticarot omoliyyatları ilo (osason
Rusiyı İran, Giırcüstan, Dağıstan vo
Tiirkü nistanla) mohdudlaşan Azorbay
canm ırici ticaroti yerli məhsulların:
xam t \, ağ neft, pambıq, yun, ipok,
mis, 1 ın kökii, kustar sonaye məhsulları ve nin ixracından, parça, qalanteriya, te iki mallar kimi sonaye mohsullarının о baqqaliyyo momulatlarının
idxalı an ibarot idi.
A baycan SSR-in xarici iqtisadi
olaqo i bütünlüklo ittifaq dövloti torofindoi izibati-amirlik sistemi çorçivosindo h; ta keçirilirdi. Tamamilo morkozi
hakii yotin inhisarmda saxlanan xarici
iqtisa foaliyyot ciddi surotdo hoyata keçirilo makroplanlaşdırma iqtisadiyyatınin t. kib hissosi idi. Miistoqil Azorbaycanir arid iqtisadi olaqolori 1992 ildon
form ışmağa başlamışdır. İlkin dövrdo
totbic .dilon xarici iqtisadi siyasotdo idxalı ıhdudlaşdırma vo ona nozaroti toşkilet
deyil, ixracı idaroetmə meyli üstün
nuş, paralel işlodilon rublun vo
mill’ alyutanın - manatın mozonnəsi
süni rotdo aşağı salınmışdı ki, bu da ixracı ıcuzlaşması vo idxalın bahalaşması ik oticolonmişdi. Dövlot orqanlan bu
yoll jiymotlorin paritetinə nail olmağı
nozc lo tuturdu. 1995 ilo qodor Vahid
Val a Fondu foaliyyot göstorirdi. Dov
lot > ici ticarot omoliyyatlannda hakim
mö' elorini birbaşa, yaxud dolayısı ilo
noz; ot etdiyi iqtisadi subyektlor vasitosi
lo q< uyub saxlayirdi. iqtisadi konyunktun i pisloşmosi kapitalın ölkodon “qaçmasina” sobob olmuşdu vo s.
Ölkodo xarici iqtisadi olaqolorin liberallaşdırılması vo bazar prinsiplori osa
smda yenidon qurulmastna 1995 ildo
başlanmışdı. 2005 ildo Azorbaycan Res
publikasi dünyanm 130-dan çox ölkosi
ilo qarşılıqlı iqtisadi münasibotlor qurmuş vo onun xarici ticarot kvotasi
68,2%o toşkil etmişdi.
T о d i у o b а 1а n s ı. Ölkonin xarici
iqtisadi foaliyyotinin noticolorini oks etdiron vo ticarot, qeyri-kommersiya xarak-

terli omoliyyatlar, kapitalin horokoti hissolorindon ibarot olan todiyo balansı ölkonin xarici ticarot olaqolorinin, kapitalin
vo işçi qiivvosinin beynolxalq miqrasiyasının, hökumot vo qeyri-hökumot toşkilatları, müossisolor, fiziki şoxslor torofindon
hoyata keçirilon miixtolif maliyyo omoliyyatlarmin, о ciimlodon barter sazişlori,
humanitar yardim, qrantlar vo s-nin noti
colorini oks etdirir (codvol 1).
Todiyo balansinm oksor maddolorinin
dinamikasi 1997-2005 illordo qeyri-sabit
olmuş, 1999 ildon etibaron cari omoliy
yatlar iizro kosirin azalması, birbaşa xa
rici investisiyalarm vo rosmi valyuta ehtiyatlannm artimi hesabina müsbət doyişikliklor yaranmağa başlamışdır.
X arici
ticarot
balansi.
1995-2005 illordo müsbət saldo ticarot
balansinda yalmz 2000-05 illordo olmuş, xidmot balansinda iso, iimumiyyotlo, baş vermomiş, biitiin dövr orzindo
xidmotlorin idxalı ixracını üstolomişdi.
Xarici iqtisadi əlaqələr milli iqtisadi
subyektlərin xarici ölkələrin müvafiq
strukturları ilə formalaşdırdığı qarşılıqlı əlaqələr sistemidir.
İ x r a c vo i dxal . Idxalın iqtisadiyyatda yeri vo rolunu müoyyonloşdiron idxal kvotası məcmu xorcloıdə idxalın xiisusi çokisini göstorir. İxrac kvotası
da analoji qaydada miioyyon edilir. ix
rac osason daxili qiymotlorlo hesablanir.
Azorbaycanda, bir qayda olaraq, qiymot pariteti kimi valyuta mozonnosi
götürüliir vo onun osasmda alman notico
ixracin mocmu golirlordo xiisusi çokisini
oks etdirir (codvol 2).
1992-95 illordo milli valyutanin - manatın devalvasiyası böyiik sürotlo getmiş vo
1994 ildo onun toqribon 35,5 dofo ucuzlaşması baş vermişdi. Homin dövrdo devalvasiyanin inflyasiyam qabaqlamasi, bir torofdon valyuta dempinqi üçün şorait yaratmış, digor torofdonso idxalin koskin qiymot
artimina imkan vermoklo xarici ticarot şoraitinin ifrat dorocodo pisloşmosino gotirib
çıxarmışdı. İxracın ucuzlaşması da regio
nal vo diinya bazarlannda hor hansi bir
üstünlük oldo edilmosino sobob olmamış,
oksino, giiclii xarici roqabotin tosiri notico
sindo milli istehsal saholori tənozzülo uğramışdı. Yalmz 1997 ildon sonra qismon dirçoliş baş verdi vo ovvolki dövrlordo müşahi-

do edilon koskin disproporsiyalar aradan
qaldırıldı. Sistemli islahatlarm hoyata keçirilmosi noticosindo sosial-iqtisadi inkişafın
sürotlonmosi, makroiqtisadi vo makromaliyyo sabitloşmosi milli valyutanin revalvasiyasina rovac verdi.
İ x r a c ı n s t r u k t u r u vo coğr a f i у a s l. İxracın omtoo strukturunun
daha da pisloşmosi vo monostrukturlaşma prosesi intensiv xarakter almış, ölkonin iimumi ixracatinda mineral xammalin xiisusi çokisi 76,8%>-o çatmışdı (2005).
Mineral xammalm diinya qiymotlorinin
koskin şokildo doyişmoyo meyilli olmasi
vo ölkoyo daxil olan valyuta golirlorinin
mohz homin omtoo qrupundan mütloq
asılılığı, bütövlükdo sosial-iqtisadi inkişafın sabitliyi baximmdan, tohliiko monboyi kimi qalmaqdadir. Emal sonayesi
mohsullarmin iimumi ixracda payi olduqca ciizi vo 2004 ilo qodor azalmağa
meyilli idi. Bu göstorici 2003 illo miiqayi
sodo 2004 ildo 3,1%> artaraq 4,5%, 2005
ildo 2,3%> artaraq 6,8%>-o çatmış, miixto
lif sonaye mallari iizro iso 2004 ildo 0,3%
artaraq 0,8%>, 2005 ildo 0,4%> azalaraq
0,4% olmuşdu (codvol 3).
Azorbaycandan ixracda xiisusi çokisino göro üstiin olan ilk beş ölko İtaliya
(30.3%o), Fransa (9,4%>), Rusiya (6,6%>),
Tiirkiyo (6,3%), Türkmənistan (6,3%>)
idi (2005).
İ d x a l ı n s t r u k t u r u vo с о ğ r a f i у a s ı. Ölko idxahnm omtoo struk
turunda osas yeri sonaye mallari, maşın
vo avadanhqlar, eloco do mineral yanacaq tutur. Hor üç qrupun iimumi idxalda xiisusi çokisi 73,0%» idi (2005) (cod
vol 4). Ölko iqtisadiyyatimn kifayot qo
dor roqabotodavamh olmamasi idxalin
istehlak sociyyoli qalmasini şortlondiron
başlıca cohotdir.
1999-2005 illordo yeyinti mallarmin
iimumi idxalda xiisusi çokisi 10,4%> aza
laraq 7,3%, homin mal qrupunun idxali
mütloq hocmdo 67,6%o artaraq 307,1
mln. dollar toşkil etmişdi.
Ərzaq mallarmin idxahnm fiziki
hocmi 8 adda mal qrupu: кого yağı
6,0%), yumurta 6,7 dofo, kartof 11,9%,
düyü 22,6%), buğda unu 31 dofo, marqarin 39,7%), ot kolbasasi 22,8%, makaron
47,4%o azalmış; 6 adda mal qrupu: quş
oti 4,2%), çay 2,4 dofo, buğda 73,8%, bitki yağları 3,8 dofo, konservlor 54,0%, şokor 2,4 dofo artmışdı (codvol 5).

Cədvəl 1
Tədiyə balansi (nıin ABŞ dolları)
Todiyo balansi

1999

2000

2001

2003

2002

2004

2005

Cari omoliyyatlar hesabi

-915755,0

599703,0

-167773,0

-51755,0

-768373,0

2589213,0

167315,0

Mallar va xidmotbr

-951065,0

636487,0

94589,0

238833,0

-454039,0 -1712717,0 -2077108,0

1329081,0

566907,0

408161,0

319330,0

613867.0

481552,0

-98191,0

808257,0

1025231,0

1858335,0

2078931,0

2304893,0

2624513,0

Xarici ticarəl balansi
Mallarm ixraci
Mallarm idxali
Xidmotbr balansi
Sığorta daxil olmaqla
noqliyyat
səforlər
tikinti
rabito
maliyyo
dovlot
Digor
Golirb v
Əmək ödonişləri

-1375164,0 -1433392.0

2020591,0

-1539005,0 -1465064,0 -1823341,0 -2722704,0

-384158,0

228326,0

-224741,0

-375034,0

-16778,0

45989,0

-24724,0

5057,0

-24545,0

-57720,0

-68560,0

-66327,0

-172005,0

-173145,0

-8571 1,0

179922,0

6686,0

8696,0

9334,0

7204,0

161297,0

3299105,0

3742982,0

7648962,0

-3581685,0 -4349857,0

-935591,0 -1614526,0 -2238405,0 -1970024,0

38833,0

8280,0

-83694,0

-139695,0

-54411,0

-53742,0

-62769,0

—8<-96,0

-559564,0 -1019356,0 -1363856,0 -14<" 398,0
6336,0

9645,0

20000,0

; : 09,0

-4169,0

-

-

-

-

-

-

-

2079.0

10974,0

16015,0

19360,0

26740,0

21004,0

10378,0

30 34,0

171268,0

-63120,0

-71095,0

160406,0

-393525,0

-580357,0

-758464,0

-9485,0

-44969,0

-335453,0

-367185,0

-384691,0

-442008,0

-700602,0 -164. 37,0

-19038,0

-

-

-

-

-51704,0

-

-

-

168,0

-

-

-422313,0

-30

78,0

-95296,0

2< 58,0

-

16.0

Qiymotli kağızlar portfelindon golir
Birbaşa investisiyadan golir

10,0

-

-7263,0

-

Digor golirlor

16826,0

-

25867,0

-

-3151,0

31841,0

-24106,0

- 8 5 ' 59,0

44795,0

81753,0

73091,0

76597.0

70357,0

134134,0

188497,0

483 71,0

Cari transfertlor
Beyoalxalq toşkilatlara ü/vlük haqqı
'

1997

Humanitar, texniki vo digor yardimlar
Pul baratlan
Digor

Kapitalin vo maliyyonin horokoti hesabi
Neft bonusu
Mühacirlorin transfertlori
Qeyri-maliyyo aktivlorinin almmasi (torpaq,
1 onun sorvotlori vo s.)
İqtisadiyyata investisiya
Azorbaycan iqtisadiyyatına birbaşa
investisiyalar
Sohmdar kapitali
Digor kapital
Portfel investisiyalan

Aktivlor

3852,0

-

-

-

-

6003,0

-5750,0

-4749,0

-

-

-

-

62637,0

63209,0

119763,0

-16171,0

-

-

-

-

-

-

-

7306,0

-

-

-

-

77500,0

131038,0

368857,0

960153,0

828203,0

441937,0

317395,0

1051521,0

2238314,0

3023303,0

565980,0

74199,0

155000.0

99999,0

6397,0

1007072,0

58600,0

21600,0

1000,0

-

-

-

-

1224,0

-

-

-

-

-4,0

-

-

-

-

1050639.0

355317,0

29178,0

220116,0

1066821,0

Aktivlor
Ticarot kreditbri
Krcditlor vo ssudalar
Nağd pullar vo depozitlor

-

-

-

-

-

-933251,0 -1204816,0 -122C

9,0

3948730,0

6,0

4697507,0

447:

824686,0

194240,0

-

-

-

-

-

225953,0

161077,0

-

-

-

-

-

-

1063,0

-

-

-

370,0

-10,0

-18071,0

30. 3,0

1063,0

-

-

-

370,0

-10,0

-18071,0

-

-

-

-

927664,0

78Г -4,0

88672,0

317886,0

312760,0

90882,0

13052,0

9722,0

694234,0

354-2.0

-102639,0

-81007,0

114164,0

173488,0

-102152,0

-45844,0

233430.0

-889602,0

-97407,0

28000,0

-

-93230,0

-83852,0

-42930,0

-57890.0

-766430,0

300,0

-220,0

-119877,0

-77700,0

300,0

200,0

-

-12600,0

5000,0

44008,0

7064,0

-

-18600,0

14900,0

20100,0

-74200,0

P assivbr
Digor investisiyalar

581200,0 -1494043,0

57512,0

-11440.0

•47

; ,0

Digor aktivlor
Passivbr

10532,0

-8779,0

-1351,0

-2558,0

-

11786,0

5260,0

-36432,0

191311,0

398893,0

426924.0

264370,0

115204,0

55566,0

927664,0

925084,0

Ticarot kreditbri
Krcditlor vo ssudalar

49724,0

66996,0

33506,0

74522,0

-57375,0

-169920,0

89900,0

-97360,0

194288,0

302163,0

203393,0

104224,0

138776,0

210519,0

1038064,0

1179574,0

N ağd pullar vo depozitlor

18800,0

0,0

22600,0

2200,0

18000,0

210519,0

Digor passivbr

65547,0

163726,0

212625.0

87824,0

15803,0

14967,0

20500,0

-171930,0

244200,0

-228500,0

-274164.0

265640,0

-196500.0

-205400,0

384000,0

-607707,0

86648,0

-112323,0

-50090,0

-125588,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ehtiyat aktivlori

Buraxilan sohvlor vo hesaba almmayanlar
Omumi balans

44398,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

-

0,0

Azarbaycana idxalda xüsusi çakisina
göra üstün olaıı ilk beş ölkə Rusiya
(17,0%), Böyük Britaniya (9,1%), Sinqapur (9,1%)), Türkiya (7,4%), Almaniya
(6,1%) idi (2005).
Ölkənin idxal-ixrac siyasətinin takmilləşdirilməsi istiqamatinda эп mühüm
problem xarici ticarat siyasati ila mantiqi bağlılığı olan xarici ticarat uduşunun
maksimuma çatdırılmasıdır (sxcm).
K a p i t a l ı n h a гaк at i balansi. 1994 2005 illərdə Azarbaycan iqtisadiyyai na qoyulan 22,1 mlrd. A B Ş
dollan miqdarmda investisiyalarm
84,2%ı-'ni
birbaşa
investisiyalar,
13,6(/
i isa maliyya kreditbri təşkil
etmişc
Birbaşa
investisiyalarm
89,9% ıeft sənayesinin inkişafına yönəlmi :i. Portfel investisiyalarının

14800,0

Cədvəl 2
ÜDM-

11!

19°:
1993
19^4
1995
19%
1997
1998
1999
2(00
2001
2, >2
2,03
2>'.04
Г )5

ılx al vo ixracın xüsusi çokisi

İxracı n
xiisusi çokisi
113,0
54,6
40,1
26,3
19,8
19,7

(%-b)

Idxalm
xiisusi
çokisi
72,0
47,3
47,7
27,6

13,6

30,2
20,5
24,2

20,3
33,1
40,5
34,7

22,6
22,2
25,1
26,7

35,6
42,4

36,1
41,2
33,6

34,6

xiisı çakisi çox cüzi olmuşdu. Bu, ölkad; qiymətli kağızlar bazarınm zaif
inki iı ib birbaşa bağlı idi. Xarici in
vest iyaların yönaldildiyi asas saha
neft ektorudur (cadval 6).
Xarici investisiyalarm iqtisadiyyatın
saho va sferaları üzrə qeyri-mütanasib
bölgusü, karbohidrogen ehtiyatlan istisna olmaqla, real sektoıdan yan keçməsi
sistemsiz inkişafın başlıca şartidir. Xarici
investisiyalardan istifada real sektor, infrastrukturun inkişafı, regional tarazlığın
(coğrafı diversifikasiya) qorunmasi istiqamatlərinda paralel suratda nazara alındıqda samara vera bilar.
Beynalxalq
taşk ilatlarla
q a r ş 111q 11 a 1a q a 1a r. Dövlat müstaqilliyi barpa edildikdan sonra Azar
baycanm regional va beynalxalq taşki-

Cədvəl 3
Beynalxalq Staııdart Ticarət Təsnifatı (B S T T ) iizr.ı ixracıtı quruluşu

(cari qiymatlərh, % -h)
Mohsul bölmolori
Comi
Yeyinti mohsullan vo
diri heyvanlar
İçkilor vo tiitiin
Qeyri-orzaq xammali
(yanacaqdan başqa)
Mineral yanacaq, siirtkii
yağları, analoji materiallar
Heyvan vo bitki monşoli
yağlar, piylor
Kimyovi mallar vo digor
kateqoriyalara daxil
edilmoyon analoji mohsullar
Əsasən materialın növiino
göro tosnifloşdirilon sonaye
mallan
Maşınlar vo noqliyyat
avadanhqlan

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3,0
2,9

1,9
1,0

1,0
1,2

1,8
1,0

3,0
0,5

2,7
0,5

5,4
0,8

4,9

4,8

1,7

2,1

2,8

2,6

3,4

78,6

85,1

91,3

88,9

86,0

82,2

76,8

0,4

0,2

0,1

0,2

1,3

1,1

1,2

2,5

2,0

1,1

1,9

2,0

2,5

2,3

2,4

1,0

0,7

1,2

2,5

3,1

2,9

3,8
1,5

3,6

1,8
1,1

1,6
1,3

1,4

0,4

0,5

4,5
0,8

6,8
0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Miixtolif sonaye momulatlari
BSTT-nin digor
kateqoriyalanna daxil
edilmoyon mallar

latlarla alaqalari süratla inkişaf edir.
Onlarm sırasında asas yeri BMT-nin
ixtisaslaşdırılmış tasisatlari tutur.
Xüsusan Beynalxalq Valyuta Fondu
( B V F) va Diinya Bankı ( DB) ib qarşılıqlı alaqalar yüksak saviyyadadir. 01kada struktur islahatlannm aparilmasinda, makroiqtisadi sabitliyin forma-

laşdırılması va qorunub saxlanmasinda, elaca da sosial-iqtisadi sferada bir
sira problemlarin hall edilmasinda
beynalxalq qurumların böyük rolu olmuşdur. DB-nin güzaştli şartlarla ver
diyi kreditlar aqrar sahanin inkişafına
ahamiyyatli kömak göstarir. Azar
baycan 30-a yaxin beynalxalq taşki-

Cddvəl 4
Beynalxalq Standart Ticarat Təsnifatı (B S T T ) iizro idxalın quruluşu

(cari q iytm th rb , %-h )
Mohsul bölməlori

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Comi
Yeyinti mohsullan vo
diri heyvanlar
İçkilor vo tiitiin
Qeyri-orzaq xammali
(yanacaqdan başqa)
Mineral yanacaq, siirtkii
yağları, analoji materiallar
Heyvan vo bitki
monşoli yağlar, piylor
Kimyovi mallar vo
digor kateqoriyalara daxil
edilmoyon analoji
mohsullar
Əsasən materialin
növünə göro tosnifloşdirilon sonaye mallan
Maşınlar vo noqliyyat
avadanhqlan
Miixtolif sonaye
momulatlari
BSTT-nin digor
kateqoriyalanna daxil
edilmoyon mallar

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

17,7

16,2
1,6

13,6

11,9

9,9

1,0

1,7

1,4

0,9

9,9
0,9

2,3

2,5

5,0

2,8

2,5

2,6

2,9

3,1

6,3

4,9

15,1

17,6

11,3

11,4

11,9

1,1

0,8

0,9

0,8

1,0

0,9

0,8

6,2

7,9

5,5

5,9

5,6

4,9

5,4

17,2

17,5

15,0

22,2

23,7

22,5

17,6

41,6

40,0

38,6

31,1

38,7

37,8

43,5

6,4

6,1

6,8

6,6

6,3

8,8

8,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,3

Cədvəl 5
Osas ərzaq malları idxalınııı dinamikasi (min dollar)

İllər
1999

Malların
adı

2000

2002

2001

2003

2004

2005

Miqdarı Mobloği Miqdarı Mobloği Miqdarı Mobloği Miqdarı Mobbği Miqdarı Mobləği Miqdarı Mobloği Miqdarı Mobloği
25580,8 10869,1 23260.9 14628,6 17607,4 15140,3 20096,1 11569,1 22800,2
6707,7 5925,6 6366,4 7914,7 9974,8 12576,5 12405,8 10201,5

Quş oti, t

Kərə yağı, t
8533,0
Quş yumurtaları, min əd. 120667,7
Kartof, /
35868,5
3168,1
Çay, t
Buğda, min t
Düyü, t
Buğda unu,
min t
Bitki yağları, t
Marqarin, /

13369,5 26663,5

11968,9 26182,1
11587,9

6554,4

6634,8

8021,7

15004,7
7685,9

2255 29469,6 1826,2 6775,3
1673,9 10656,5 2568,4 17944 5009,5
3966,5 81417,4 3690,7 51978,4
3662,8 42785,2 4960,9 54986,2 6653,1 82642,3 7193,5 73107,9 7882,9 32739,6 4999,6 31613,4 3900,4
5681,5 2703,0 6513,0 6540,6 22090,7 5146,8 14274,0 4315,8 9912,1 9474,5 18285,7 7713,3 ■1603,3
909,3 1: ’442,8
523,1 68184,9
807,6 108940,2 1130,3 185503,8
706,6 87908,3
657,2 68612,3
615,1 69410,9
•523,3
21116,5 4757,7 17817.8 4045,9 14693,3 3489,6 19513,9 3322,1 20396,5 3724,6 18414,8 3941,7 16343,5
117,7 22008,2
22,9
18033,5 8547,7 14661,6
5386,0 3265.4 4765,4
3138,1 3047,5 2348,3

6,2
1840,7
3,8
6,7
1599,7
5168,7
17,7 4097,4
9,8 2071,6
7101,2 28918,2 10177,9 27365,6 12145,9 52434,8 24057,8 62006,8 28996,2 68496,5
3726,4 2205,4 2516,7 1108,1
796,7
663,8 1360,7
986,7 3249,5
947,1
2417,9 2421,3
1940,7 2468,1
2932,6 2197,3 2644,9 2029,9 1926,9 2120,1

Ət kolbasast, t
Ət və balıq
826,6
991,8
konscrvlori, l 2203,7 2049,2 1066,8
853,3
64,4 15909,6
75,8 17514,0
94,5 19596,9
Şəkər, rnin t
Makaron məmulatlan, t 14042,9 3329,1 14851,6 3843,7 11367,8 3126,8

2866,6 2189,0
129,2 21473,3
9482,2

4606,9

5160,9
140,7 22557,0

3215,5 11851,5

1524,7
1463,5
146,9 24358,8

4433,0 24808,2

6649,7

270,6
>65,4
’64,6

648,2

Xarici ticarət siyasəti

Qısamüddətli

U z u n m ü d d o tli

Taktiki moqsodlor

Strateji moqsodlor

К
S ahonin

somoroli
m iihafizosi

1
Biidcə

Makroiqtisadi

sabitliyi

sabitlik

I

İxracı
stimullaşdırma
todbirlori

Somoroli
idxal
siyasoti

I

İ

1 _______I

..
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Xarici ticarət uduşunun maksimuma çatdırılması
Sxem. Kcçid iqtisadiyyatı şəraitində xarici ticarət uduşunun maksimuma çatdıı^lması bloku

Cədvəl б
Xarici investisiya axınlarının dinamikasi (% -h)

1999
Cəmi xarici investisiya
Maliyyo kreditlori
Neft sonayesino
Birgo müossisolor vo xarici firmalar

2000

2001

1995 = 100%
2002

+2,9 dofo

+2,5 dofo

+2,9 dofo

+5,9 dofo

+52,5%
+3,9 dofo
+ 14,1 dofo

+ 19,3%
+3,9 dofo
+7,9 dofo

-12,9%
+5,9 dofo

+ 1,1%
+ 12,1 dofo
+21,4 dofo

+5,3 dofo

* Dövlot tominati olmayan kreditlor, ticarot kreditlori vo onlar kimi olan digor invcstisiyalar nozoro ahnmadan.

2003
+8,9 dofo
+8,1%
+21,3dofo
+3,0 dofo

2004

2005*

+ 12,2 dofo

+ 11,8 dofo

+32,9%
+29,2 dofo

+27,9%
+29,1 dofo

+6,9 dofo

+5,8 dofo

Əməkdaşlıq Təşkilatı (Q D İƏ T ) və s.)
yaxından iştirak ediı*.
Avropa İttifaqı dövlotləri vo Azor
baycan arasinda Lüksemburqda imzalanmış (1996) vo 1999 ildo qüvvoyo
minmiş Torofdaşlıq voƏmokdaşlıq Sazişi (T Ə S) toroflor arasinda mümkün
əmokdaşlığın bütün, о ciimlodon siyasi
vo iqtisadi saholorini ohato edir. 2004
il iyunun 17-18-indo Azorbaycan Co
nubi Qafqazın başqa ölkolori ilo eyni
zamanda Avropa İttifaqının Yeni

Q o n şu lu q S iy asətin ə (Y Q S ) q o şu lm u şd u r. Y Q S A zo rb ay cam n iq tisad i inkişafı üçün geniş im k a n la r aç m ışd ır.

Azorbaycamn strateji mövqeyi A v
ropa İttifaqına iizv dövlotlorin onunla
siyasi vo iqtisadi münasibətlori inkişaf
etdirmok marağını artırır. Bu, Azorbaycamn Avropa İttifaqı inteqrasiya
blokuna daxil olmasina perspektiv
imkan yaradir.
Şəmsəddin Haciyev

SƏNAYE
tuni xarakteristika

325,5

3394,4
233,1
152,1 20-747,5
7390,5

latlarla (Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı
Təşkilatı (F A O ), Ümumdünya Ərzaq
Proqrami, BMT-nin İnkişaf Proqra
mi, BMT-nin Ə traf Mühitin Qorunması üzrə Proqrami və s.) somoroli
qarşılıqlı münasibətlər qurmuşdur.
Azorbaycan Respublikasi regional
qurumlarda da (Miistoqil Dövlotlor
Birliyi (M D B ), Giirciistan, U k r a y n a ,
Azorbaycan vo Moldova ölkələrinin
birliyi ( G U A M ) , iqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilat (İƏ T ), Qara Doniz Iqtisadi

So с üç böyiik bölmodon: modonçıxarn vo emal sonayelorindon, elektrik e isi, qaz vo suyun istehsali vo
bölüşt ülmosi saholorindon ibarotdir.
Modo \arma sonayesino tobiotdo bork
(kömi vo filiz), maye (neft) vo ya qaz
halinci (tobii qaz) olan faydali qazintilari asil edon, habelo bu sahodo
xidmoi >r göstoron sahibkarliq subyektlorinii emal sonayesino qida, toxuculuq
vo tik dori vo ayaqqabı, sellüloz-kağız,
neft -mail, kimya, metallurgiya sonayes qeyri-metal mineral maddolor vo
s. isle al edon vo (vo ya) xidmotlor göstoron niquqi şoxslor vo fordi sahibkarlarin; iektrik enerjisi, qaz vo suyun
isteh li vo bölüşdürülmosi sahosino
elekb enerjisi, qaz vo isti suyun isteh
sali
bölüşdürülmosi, suyun yığılması,
tomi nmosi vo paylanmasim hoyata
keçi
müossisolorin foaliyyoti aiddir.
S nayenin in k iş a f tarixi.
Son; natural ev tosorrüfatı çorçivosindo
yara uşdır vo burada xammal hom hasil, həm do emal edilirdi. Sonayenin icti
mai stehsalin miistoqil sahosi kimi toşokk 1tapması sonətkarlığın okinçilikdon
ayrılması (ikinci ictimai omok bölgüsü)
prosesi ilo bağlı idi. Sonotkarliq cpdim
dövbtlordo, xüsuson feodalizm dövründo
miihiim iqtisadi rol oynamışdır. Əksor ölkolordo sonayenin ictimai omoyin xiisusi
sferasına çevrilmosi böyiik orazilordo sonaye-ticarot morkozlori olan feodal şohorlorinin formalaşması ilo bağlı idi. Ho
lo 12 osrdo Azorbaycamn Ərdobil, Baki,
Bordo, Gonco, Marağa, Naxçivan, Tob
riz, Şamaxı vo b. şohorlori sonotkaıiığın
ohomiyyotli dorocodo inkişaf etdiyi mor-

kozlor idi. Qorb vo Şorq ölkolori arasında tranzit ticarotindo Azorbaycan foal
rol oynadığına göro onlarm daimi maraq
dairosindo olmuş, hom strateji, hom do
osas xammal bazasi olan mokanlardan
biri kimi tanınmışdı.
1883 ildo Conubi Qafqaz domir yolunun açılması Azorbaycamn ticarot ola
qolorinin daha da genişlonmosino, onun
diinya omtoo dövriyyosi sferasına daxil
olmasina kömok etdi. Bakmin neft vo
neft mohsullan Qorbi Avropanın tngiltoro, Almaniya, Belçika, Fransa vo digor
ölkolorino, 1888 ildo Tiirkiyo, Hindistan
vo Çino, sonralar iso Yaponiya vo Avstraliyaya ixrac edildi.
19 osrin 2-ci yansinda Azorbaycanda
kapitalist miinasibotlorinin intensiv inkişali sonayenin siirotli yüksolişino vo so
naye islehsalinm xüsusiyyotindo dorin
doyişiklikloro sobob oldu. Əmoyin yeni
bölgüsü onun mohsuldarlığını vo istehsalin artim templorini siirotlondirdi. Manufakturadan iri maşmlı sonayeyo keçid
tamamlandı vo biitiin neft saholorinin
texniki cohotdon yenidon qurulmasina
başlandı, ol omoyinin maşın omoyi ilo
ovoz olunmasi sonaye çevrilişino gotirib
çıxardı. Fohlolorin, maliyyoçilorin vo sonayeçilorin axıb goldiyi Baki dünyanın
neft morkozino çevrildi. Azorbaycan
diinya tosorrüfat sistemino colb edildi.
Neft sonayesi ilo bağlı olan yeni saholor
meydana goldi. Azorbaycan sonayesi istehsalm strukturuna vo region iizro toşkilino göstordiyi tosirino göro bir neço inkişaf morholosi keçdi.
1844-47 illordo Bibiheybotdo mexa
niki üsulla ilk neft quyusunun qazılması
ilo osası qoyulmuş Azorbaycamn neft so
nayesi siirotlo iııkişaf etdi, 1897 ildo 6949

min t, 1898 ildo 8014 min /, 1899 ildo
8534 min t , 1900 ildo 9856 min /, 1901 il
do 10979 min / neft hasil edildi vo 1898
ildo diinyada birinci yeri tutdu. Onun
diinya neft hasilatinda xiisusi çokisi
1881 ildo 15,6%, 1890 ildo 38,5%, 1898
ildo 48,2%, 1900 ildo 48,9%., 1901 ildo
48,6%) idi. Bu, Azorbaycana xarici kapi
tal axininm noticosi idi vo onun daha da
giiclonmosino sobob oldu.
Baki 20 osrin ovvolindo emal etdiyi so
naye mohsullarimn doyorino vo mal dövriyyosino göro Conubi Qafqazda apanci
yerlordon birini tuturdu. 1908 ildo Conu
bi Qafqazdaki miiossisolorin 59%-i, so
naye mohsulunun 92%>-i vo işçilorinin
80%-i Azorbaycamn payına düşürdü.
1913 ildo bu roqomlor, miivafiq olaraq,
77,7%o, 94,5%> vo 80,7%) idi. Ümumrusiya
neft hasilatinda Baki rayonunun xiisusi
çokisi 1914 ildo 79,4%), 1917 ildo 87,3%
toşkil edirdi. Sonayenin strukturunda
neft sonayesinin xiisusi çokisi yiiksoldi vo
digor saholorin (maşınqayırma, tökmo işi,
qazan istehsali, gomilorin tomiri, tikinti
material lari istehsali, yüngül vo qida
mohsullari sonayesi, çap işi) meydana
golmosino tokan verdi. Maşınqayırma
sahosindo dozgahlar, qazıma işlori iiçün
lovazimatlar, qazanlar, neft-yağ zavodlari üçün avadanliqlar, marten polad külçolori vo s. istehsal edilirdi. Maşınqayırma
zavodlan toxuculuq, pambiqtomizlomo,
çoltiktomizlomo, tütün vo s. saholorin tolobatını ödoyirdi. 20 osrin ovvolindon 1917
ilo qodor strateji moqsod yeni iqtisadi
qaydalarm qoyulmasi, bazar miinasibot
lorinin vo infrastrukturun yaradilmasmdan ibarot idi. Amrna, yaxşı tochiz vo
toşkil edilmiş ayrı-ayrı istehsalların ınövcudluğuna baxmayaraq, sonayenin tex-

niki səviyyosi aşağı, strukturu qeyvi- ma miiossisolorinin t'aktiki gücü 57,4%-o
tokmil idi, mövcud disproporsiyalar vo enmişdi. Godoboy misoritmo zavodu daziddiyyətlər Azorbaycan iqtisadiyyatını
ğılma dorocosino çatmış, Zoylik zoy
xarici kapitaldan asılı vəziyyoto salırdı.
zavodu sonaye ohomiyyotini itirmişdi.
1900 03 illordo müossisolorin 76,1%-i
1920 ildo pambiq lifi istehsah 1913 ildoki
rus vo xarici kapitalin, yerdo qalanı iso no nisboton 56 dofo, pambiq parça isteh(23,9%) daxili kapitalin payına düşürdü.
sali 3,4 dofo, baliq ovu 8,1 dofo, baliq
mohsullan email 17 dofo azalmışdı. 1921
Homin müossisolordo işloyonlorin comi
12,5%-i yerli ohalidon ibarot idi. 1914-17 ildo sonaye mohsulunun hocmi 1913 ildoki soviyyosinin comi 43%o-ini toşkil edirdi.
illordo, müvafiq olaraq, rus vo xarici kapi
Azorbaycanda sovet hakimiyyoti qutalin xiisusi çokisi 66,8% vo 88,5%), milli
rulduqdan sonra qisa vaxtda iri sonaye
kapital iso 33,2% vo 11,5% olmuşdu.
miIliloşdirildi. Milliloşdirilmiş sonaye
Biitiin işçi qüwosinin 64,5%-i, osas kapi
müossisələrini
idaro etmok üçün Azor
talin 70-80%-i neft hasilatinda iri şirkot
baycan Xalq Tosorrüfatı Şurası yaradılvo müossisolorin payına düşürdü. Maşındi. Sonayenin bir çox sahosini oslindo
qayırmada miiossisolorin 92,3%-i vo isteh
yenidon yaratmaq lazim goldi. Xalq
sal hocminin 97,7%-i, podrat qazimada,
müvafıq olaraq, 92,8%-i vo 83,1%-i, go- təsorrüfatmm, xüsusilo imperiyanm kos
mi təmirində 72,7%-i vo 82,3%-i xarici kin ehtiyaclarini ödomok üçün neft so
nayesinin borpası sürotlo aparıldı, neft
kapitala moxsus idi.
hasilati 1913 il soviyyosinin 73%-inoçat1920
ilin aprelino qodor Azorbaycan
dırıldı. Digor saholordo do canlanma var
sonayesi neft çıxarılması vo email, toxuidi. 1925-26 illordo sulfat turşusu istehculuq xammali (pambiq, yun, ipok vo
salimn iimumi hocmi 1913 ildokino nis
s.), bir sira qida mohsullan (balıq, şorab
və s.) istehsah ib səciyyəbnirdi; metal boton 64%o, elektrik enerjisi 184%), pam
biq parça istehsah 126,7%, tütiin todaemail zavodlan vo energetika sonayesi
osason neft sonayesino xidmot edirdi. Bu
riikii 10 0 ,8% o, duz hasilati 3,5 dofo artdi.
dövrdə bütün sonaye məhsuWarının
Əsash vosait qoyuluşunun müntozəm
79,0%)-i neft sonayesinin, 3,3%-i maşınartırılması noticosindo Azorbaycan soqayirmunm, 0,15%-i kimya , 2,4%-i nayesinin osas fondlari сid çoxalır vo yeyüngül, 6,8%-i qida mohsullan sonayesi
niloşirdi. 1925-28 illordo sonayenin osas
nin payına düşürdü. Sonaye zoif inkişaf
fondlari 75%) artmışdı. Yeni obyektlorin
etmiş vo qeyri-borabor yerloşmişdi. Nelt
tikilib istifadoyo verilmosi, mövcud fab
sonayesi tamamilo, başqa mühüm so
rik vo zavodlann yenidon qurulmasi, isnaye saholori iso osason Bakida comləştehsahn somoroloşdirilməsi, omok mohsuldarlığının yüksoldilmosi noticosindo
mişdi vo Azorbaycanm biitiin sonaye
Azorbaycan SSR-in iimumi sonaye moh
mohsulunun 91%>-i onun payına diişürdii. Qalakond vo Godoboydo olan mis- sulu 1928 ildo 1913 ildokino nisboton
30%o, iri sonaye mohsulu iso 39% artdi.
oritmo zavodlarmin mohsullan osason
Sonaye beşillik planlar osasmda
xarico daşınırdı. Bakida inkişaf etmiş
inkişaf etdirilirdi. 1928-32 illori ohato
yanacaq sonayesi ilo yanaşı, ucqarlarda
edon birinci beşillik plamn osas moqsodi
geri qalmış kond tosorrüfatı istehsah
ölkoni sonayeloşdirmokdon ibarot idi.
mövcud idi. Energetika, modon sonayesi,
Azorbaycan xalqimn ciddi soylori
maşınqayırma zoif inkişaf etmişdi, Baki
noticosindo bu plan comi 4 ilo, neft
pambiq parça fabriki istisna olmaqla,
sonayesi iizro iki il alti aya yerino
fabrik-zavod toxuculuğu yox idi. Mövyetirilmişdi. Homin miiddot orzindo
cud toxuculuq müossisolori xammalm
sonaye sahosi osasli surotdo yenidon
email pambıqtomizlomo, baramaaçma,
quruldu. Neft sonayesinin osasmda so
yuntomizlomo vo s. ilo moşğul idi.
nayenin digor saholori - neft email, neft
Rusiyada votondaş müharibosi vo
kimyası, neftmaşınqayırma sürotlo inkixarici horbi miidaxilo Azorbaycan iqtişaf etdirilmoyo başladı.
sadiyyatına ağır zorbo vurdu. Neft hasi1926-32 illordo 25 iri sonaye müossilatı aşağı düşdü, sonaye mohsulu istehsosi işo salindi, iimumi sonaye mohsulu
sali azaldi. 1914-21 illordo sonaye moh
86%o, о ciimlodon neft hasilati 1,6; masulu istehsalinm ortaillik azalma tempi
10%» olmuş, 1920 ildo neft hasilati 1913 şınqayırma vo metal email mohsulu 1,2;
ildokino nisboton 2,6 dofo azalmışdı.
sement istehsah 2,2; yun parça istehsah
1920 21 illordo qazıma işlorinin hocmi 2,8; qonnadi momulati istehsah 3,4 dofo
1913 il soviyyosinin 3,6%o-ini toşkil edir
artdi. Respublikada kimya, ipoktoxuma
di. Neft hasilatmin azalmasi ilo neftayir(ipok parça), trikotaj, ayaqqabi, maka-

von, qonnad\ və s. yeni saholorin omolo
golmosi ilo sonayenin saho strukturunda
köklü doyişikliklor baş verdi. 1933 40 il
lordo sonaye daha yiiksok siirotlo artdi.
1940 ildo sonayenin iimumi mohsulunun
hocmi 1928 ildokino nisboton 4,6 dofo,
1913 ildokino nisboton iso 5,9 dofo çoxaldi. 1940 ildo neft hasilati 1913 ildokino
nisboton 2,9; maşınqayırma vo metal
email mohsulu 21; sement 2,4; pambiq
parça 4; konserv istehsah 20 dofodon
çox artdi.
Olkodo hoyata keçirilon sonay. loşdirmə xottino uyğun olaraq, ictimai istchsalin strukturu vo onun iki iri bohnosi “ istehsal vasitolori istehsah” vo b‘i ehlak
predmetlori istehsah” arasindak; sisbot
do doyişdi. “ istehsal vasitolori Ь !isah”
qrupunun mtitloq artimi şoı indo
“ istehlak predmetlori istehsah’
upunun üstün inkişafının tomin
imosi
sayosindo onun xiisusi çokisi с xeyli
artdi. Respublikanm regionlarin
yeni
sonaye miiossisolorinin yaradilma vo istehsalın inkişafı noticosindo mo! :ldar
qiivvolorin yerloşdirilmosindo do oliloyişlor oldu. Sonaye mohsullarini toqr.
30%o-ini sovet hakimiyyoti illorinc ikilmiş, yaxud yenidon qurulmuş müos isolor
verirdi. Sonayebşdirmo illorindo so. .vedo
çalışanlann sayi 1940 ildo 1929 ildok 62,1
min nofordon 139,0 min noforodok rtdi,
peşo torkibi xeyli doyişdi. Miiossisolorin
texnika ib tochizi, fohlolorin modoni texni
ki bilik soviyyosinin artmasi biitiin шуе
saholorindo omok mohsuldarlığının vsolmosino sobob oldu. 1940 ildo so, yedo
omok mohsuldarlığı 1913 ildokino n oton
5 dofodon çox artdı. Sonayedo çalıs
urn
omokhaqqi 1939 ildo 1928 ildokino
boton 4,1 dofo çoxaldı.
ikinci diinya müharibosi illorin- res
publika sonayesi cobhonin toloblori -uyğun yenjdon quruldu. Neft sonayes obhonin vo xalq tosorriifatimn duru ya cağa, sürtkü yağları vo başqa neft moh Ha
nna təbbatını ödoyirdi. Maşınqayırma
müəssisəlori ordunun texniki tochi/ ido
zoruri olan mohsullann kiitlovi istehsalim
monimsodi, toxuculuq miiossisobri tonzif
vo texniki parça istehsalim xeyli artirdi.
Müharibo illorindo bir sira iri miiossisolor
tikildi vo yeni saholorin inkişafı iiçün osas
yaradildi. Bu illordo sonaye mohsulunun
iimumon azalmasina baxmayaraq, bir si
ra saholorin mohsulu xeyli artdi.
1946-50 illordo respublika sonayesi
dine quruculuq mohsullan buraxmaq
üçün yenidon quruldu. 1940-ci illordo
Azorbaycan elektrik enerjisi iizro Rusiya

mosi vo onun strukturunun tokmilloşdirilmosi dövrü idi. Yalmz 1969 ildo 1913
illo miiqayisodo sonaye mohsulunun ardüncii (23,7 min /), neft hasilatına göro
tım süroti 30 dofodon çox oldu. 80-ci il
birinci (22,2 mln. /), qaz hasilatina (2498
lordo yeni sonaye miiossisolorinin açılmln. m3) vo pambiq parça istehsalina
masi, yeni maşın vo avadanhqlarm alingöro üçüncii (49,1 mln. p.m.) yeri tuturdu.
ması SSRİ-nin digor respublikalanna
Sonaye mohsulunun iimumi hocmi
1950 ildo 1940 ildokino nisboton 39%o, nisboton Azorbaycanda osas kapitalin
elektrik enerjisi 64%>, ıuaşınqayırma vo daha siirotlo artmasi ib noticolondi. Belo
ki, bir işçinin osas fondlarla tochiz
metal email sonayesi mohsulu 2,8 dofo,
tikinti materiallari toqr. 2,5 dofo artdi.
olunmasi 1980 ildo SSR İ iizro 13,3 min
Yeni sonaye saholori: elektrotexnika, ra- rubl, 1985 ildo 17,8 min rubl, 1990 ildo
24,2 min rubl, Azorbaycanda iso, müdiotexi ;ka, asbest-sement sonayesi, qara
vo olva metallurgiya saholori yaradilavafiq olaraq, 19,3; 24,5 vo 33,6 min rubl
toşkil etdi.
raq g< şlondirildi. 1951 55 illordo biitiin
sonay о ciimlodon kimya sonayesi xeyli
Sonayenin orazi yeıioşdirilmosindo
inkişa tdirildi, geoloji-koşfiyyat vo qaziböyiik iroliloyişlor oldu. Baki ilo yanaşı,
ma iş i, donizdo estakadalar quraşdırıliri sonaye morkozlori (Gonco, Naxçivan,
nıası cminin genişlondirilmosi, neft to- Quba, Şoki, Lonkoran) yarandi, yeni so
sorrii' rinm texniki cohotdon yenidon qu- naye şohərləri (Sumqayıt, Mingoçevir,
rulm I sahosindo böyük proqram hoya Daşkoson, Əli Bayramli) salindi. Sovet
hakimiyyoti illorindo tikilmiş 530 iri so
ta ke ildi. Çağdaş metodlann kömoyi
naye müossisosinin 70%-indon çoxu Bailo qi da vo donizdo xeyli yeni neft yataqla aşkar edilib istismara verildi.
kıdan konarda yerloşdirildi.
Azorbaycan sonayesinin strukturun
Neft onayesinin inkişafım siirotlondirda neft sonayesi vo onunla bağlı olan samok, neft vo qaz hasilatim artirmaq
holorin xiisusi çokisi üstünlük toşkil etmoqs iilo koşfıyyat, qazima vo hasilat
mosino baxmayaraq, digor saholor do inişlori izro ağırlıq morkozi qurudan doniz
kişaf edirdi (codvol 1).
yatac anna keçirildi.
vo Ukraynadan sonra üçüncii (1827 mln.

kVt.scuit), polad oridilmosino göro dör-

if istiqamotlonmosindo vo roqabotodavamlılığın vo somoroliliyin artırılması
üçün tosirli stimullann olmamasinda tapırdı. Qapalı iqtisadiyyat şoraitindo ağırlaşmış strukturu vo geri qalmış texniki
bazasi olan, yeniliklorin sahodaxili vo
saholorarasi miibadilosi vo totbiqini çox
long hoyata keçiron, inhisarlaşmış so
naye kompleksi yaradılmışdı. Böyiik
ölçüdo xammal vo yanacaq hasilati,
həmçinin ilkin materiallann istehsah
bunlann sonrakı istifadosindoki israfçılığı ancaq ödoyirdi. Daxili bazarda tok
lif olunan hazır mallarin oksoriyyoti
aşağı keyfiyyotli idi vo ancaq mal qıtlığı
vo seçimin yox dorocosindo olması şoraitindo satılırdı. Aşağı keyfiyyotli olmasina baxmayaraq, biitiin nomenklatur
iizro sonaye mohsulu istehsal edilirdi.
Respublika sonayesi lokco texnika vo
texnologiyanm daha mütoroqqi növlorinin oldo olunmasi iizro deyil, homçinin
orzaq mohsullan, material, avadanliqlarin bir çox növlori iizro do asılı voziyyotdo idi. İstehsalın lazimi soviyyodo saxlanmasi olavo ehtiyatlarm colb edilmosini, mohsul vahidino investisiya hocminin
artırılmasını tolob edirdi. Lakin artimm
biitiin ekstensiv monbolori tiikondi, digor

Cadval I
Sənaye istehsalinm saho strukturu, yekuna nisbotən %-1o (miivafiq ilbrin cari qiymətbri ib)

Bit in sm aye
ieklroenergetika

1940

1950

1960

1970

1980

1990

1993

1995

100.0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4,09
48,1
0,2
1,04

4,2
37,1
0,3
1,4

4,4
22,1
4,7

4,4
20,5
3,9

3,4
14,6
4,0

11,0

19,2
46,2

5,3

7,2

7,5

4,0
10,1
3,6
6,4

14,9

11,5

11,0

11,0

13,5

20,3

16,0

3,6

1,4
1,07
12,6
14,2

2,1
2,1
18,1
21,8
1,4

2,1
3,9
24,0
20,7

1,7
3,6
22,2
21,8

1,6
3,0
23,4

1,9
3,0
19,9

1,3
5,0
14,8

0,2

25,4

26,6

13,3

1,5
9,5
6,6

1,8

3,7

3,6

3,8

6,5

6,3

anacaq sonayesi
letallurgiya
imya vo neftkimya
laşınqayırma vo
metal email
vleşə, ağac email vo
sellüloz-kağız
■ikinti materiallari sonayesi
r üngül sonaye
Yeyinti sonayesi
Sonayenin digor saholori

Sonayenin strukturunda müharibodon sonraki illordo ciddi doyişikliklor
baş verdi. Bunun noticosindo maşınqayırmanın vo metal emahnin xiisusi çokisi toqr. 25,3%) artdi, yanacaq sonayesi
nin payi iso toqr. 42,5%) aşağı düşdü. Di
gor müttəflq respublikalann sonaye saholorindon asili olan çoxsaholi sonaye
yaradildi.
1960-80 illor sonayenin genişlondiril-

2,02

Sonayedo istifado olunan kapital
qoyuluşunun 70-80%»-inin neft hasilati
vo neft email saholorinin inkişafına yönoldilmosi digor saholorin do irolilomosino tokan verdi.
Lakin buna baxmayaraq, respublikamn nohong sonaye potensiah azsomoroliliyi ib xarakterizo olunurdu. İqtisadiyyatın deformasiyası öz ifadosini biri
nci növbodo onun istehlak tolobatina zo-

18,7
5,3
7,7

1,3
5,4

torofdon iso iqtisadiyyatin yenidonqurulması vo aparılan uğursuz eksperimentlor voziyyoti daha da pisloşdirdi.
Biitiin bunlar sovet sosialist sisteminin
qüsurları idi vo sovet imperiyasının çökmosino sobob oldu.
A z o r b a y c a n s o n a y e s i m ii s t оq i 11 i к d ö v r ü n d ə . Azorbaycan
da sovet dövriindo foaliyyot göstoron
sonaye kompleksi SSRİ-nin süqutundan

sonra böhran voziyyotino düşdü, sonayenin strukturu koskiıı şokildo doyişdi vo bir
sira istehsal sahələri öz foaliyyotini dayandırdı. Sonaye mohsulunun istehsali bu
dövrün ilk illərində sürətlo aşağı diişтэуэ başladı. Sonayedoki tonozzül planlı sovet tosorrüfatçılıq sistemindən yeni
bazar münasibətləri sisteminə keçidb
olaqodar çotinliklərlə bağlı idi. Miiossisolor arasinda istehsal-təsərrüfat olaqolərinin qırılması, osas satış bazarlarının
itirilməsi, istehsal fondlarının vo ma
liyyo ehtiyatlarmin morkozloşdirilmiş
qaydada formalaşdırılması vo bölüşdürülməsi mexanizmindon imtina edilmosi,
qiymotlərin liberallaşdırılması, bir sözlo,
sonaye müossisələrində istehsalın bazar
münasibətlori osasinda qurulmasına vo
idaro edilmosino keçilmosi zoruroti sonayeni ağır tonozzülə gotirib çıxardı.
Sonaye istehsalının aşağı düşməsini
bngitmək və tədricən aradan qaldırmaq
üçün makroiqtisadi prosesloro tosir edo
bibn todbirlorin hoyata keçirilmosinə
başlandı. Əsas diqqot bazar münasibotlərino söykonon təsorrüfatçılıq sisteminin yaradılmasına, sonaye müossisolorinin özolbşdirilməsinə yönoldildi vo noticodo sonayenin bir çox saholərindo iroliləyişbr müşahido oluııdu.
Sonayedo dövlot müossisələrinin
özəlloşdirilməsi prosesi 1996 ildo kiçik
özolloşdirmədən başladı. Sonrakı illordo
özəlloşdirmo sürətlondi vo 2006 il yanvarın 1-inodok 842 kiçik sonaye müəssisəsi
satılaraq 9 mln. manat vosait əldə edildi,
eyni zamanda nizamnamo kapitalının
ümumi hocmi 405,4 mln. manat olan
359 sayda orta və iri sənaye müossisosi
səhmdar comiyyotino çevrildi.
Lakin özolləşdirilən dövlot müossisolorinin foaliyyotinin borpa edilmosi
vo dirçoldilmosi prosesindo qarşıya bir
çox toşkilati vo iqtisadi xarakterli
problemlor çıxdı. Bunlardan on başlıcası sonaye müossisələrinin istehsal
bazasinin bazar konyunkturuna uyğun olaraq yenidon qurulmasi vo modernizo edilmosi üçün lazim olan ma
liyyo resurslarının çatışmazlığı idi.
Buna göro ölkodo sonaye müossisələrinin investisiya resurslarma olan tolobatını ödomok üçün miivafiq investi
siya mühitinin yaradilmasi istiqamo
tindo todbirlor hoyata keçirildi.
1990 ildon 1996 ilodok sonaye istehsalinm soviyyosi 3,8 dofo aşağı düşmüş, mii
hiim mohsul növlorinin buraxılışı koskin
azalmış (neft 30,8%, qaz 43,3%, domir
filizi 178 dofo, alüminium-oksid 380 dofo,

dizel yanacağı 50,2%), avtomobil benzini
52,7%, sürtkü yağları 86,3%, yanacaq mazutu 47,6%, elektrik enerjisi 26,7%, sement 78,9%, pambıq mahlıcı 64,4%) vo s.),
bir sıra müossisobrin işi dayanmış, fohlo
vo mütoxəssislərin hor üç noforindon biri
işdon çıxdığı üçün sonaye müossisələrində
işbyonlərin sayi 426,8 min nofordon
289,4 min noforodok oskilmişdi.
Azorbaycan Respublikasi hökumoti
iqtisadi böhrandan çıxmağı, yeni iqtisa
di mexanizmlor osasinda bazar münasibotlorinin dorinloşmosini, bazar infrastrukturunun yaradılmasının sürotlondirilmosini strateji moqsod kimi qarşıya
qoydu. Lakin sonayeni dirçoltmok onun
osasını toşkil edon neft sonayesindo diin
ya texnologiyalanna osaslanan irimiqyasli layiholori hoyata keçirmodon mümkün deyildi. Xozor donizinin Azorbay
can sektorunda “ Azori” , “ Çıraq” , “ Giinoşli” yataqlarmin işlonmosi üçün “ Os
rin müqavilosi” imzalandi (1994), Azor
baycan Respublikasi Dövlot Neft Fon
du (A R D N F ) yaradildi (1999).
Hökumot sort pul vo fiskal siyasoti
hoyata keçirmoyo başladı, qiymotlor vo
xarici ticarot liberallaşdırıldı, kütlovi
özolloşdirməyə başlamaq üçün ciddi hazırlıq işlori aparıldı, kiçik sahibkarlığa
dövlot dostoyi haqqinda qanun qobul
olundu, kiçik biznes üçün vergi sistemi
sadələşdirildi, özol sektorun inkişafına
mane olan bir sira mohdudiyyotlor
götürüldü, lisenziyalaşdırılan foaliyyot
növlorinin çox hissosi ixtisara salındı.
Apanlan todbirlor sonayenin inkişafında iroliloyişlərb nəticəlondi, bazar iqtisadiyyatimn on zoruri osaslari fortnalaşdı, bazar institutlarimn toşokkülü sürotlondi, osas bazar mexanizmlori işlomoyo başladı. Sonaye istehsalimn ilboil
aşağı düşmosi 1997 ildo dayandırıldı vo
sonraki ilbrdo sonaye yüksobn xott iizro
inkişaf etdi. 1995 illo müqayisodo sonaye
mohsulu istehsali 2005 ildo 72,6%), о
ciimlodon modənçıxarma sonayesindo
2.3 dofo, dori, dori momulatlan vo ayaqqabi istehsalmda 26,9%o, kimya sona
yesindo 2,3 dofo, digor qeyri-metal mine
ral maddolorin istehsalmda 10 dofo,
metallurgiya sonayesi vo hazir metal
momulatlarinin istehsalmda 5,5 dofo,
noqliyyat avadanliqlannin istehsalmda
9.4 dofo, mebel istehsalmda 2,4 dofo vo
s. saholordo ohomiyyotli dorocodo çoxaldi, neft hasilati 2,4 dofo, domir filizi
istehsali 4,9 dofo, aliiminium-oksid 12,1
dofo, ağ neft 25,7%, avtomobil benzini
14,5%, elektrik enerjisi 34,7%, sement

7,8 dofo, osas sonaye-istehsal fondlan
3,3 dofo artdi, ortaayliq omokhaqqi
10,7 dofo yüksolorok 213,2 manata
çatdı. 2005 ilin fevralinda morkozi
“ Azori” yatağından ilk neftin alinmasindan sonra sonayenin ölko iqtisadiyyatı üçün ohomiyyoti daha da
güclondi. ÜDM-in 47,5%-i, osas fondlann 50,8%)-i, osas kapitala yönoldilmiş
investisiyalarin 72,3%-i sonayenin payına düşdü (2005).
Sabitliyin borqorar olunmasi, ardicil hoyata keçirilon iqtisadi islahatlar,
ölkonin zongin karbohidrogen eh iyatlari, zoruri normativ-hüquqi ba anin
yaradilmasi Azorbaycana xarici к pital
axinini şortləndirdi. Miistoqillik с vrünün ilk illorindo Azorbaycanda < yrisabitliyin hökm siirmosi xarici iş a amlarim ölko iqtisadiyyatina kapitai oymaqdan çokindirirdisə, sonraki i ərdə
sahibkarlığm dinamik inkişafım min
etmok moqsodilo olverişli mühit ıradılması istiqamotindo zoruri todbi orin
hoyata keçirilmosi noticosindo ic; isadiyyatın müxtolif saholorino inves -.iya
yönoldon sahibkarlarin sayi si; otlo
artdi.
Son ilbrdo sonayenin saho strukturundakı dəyişiklikləri oyani şokild. nozordon keçirmok üçün 2-ci codvolin vnolumatları müqayiso ili kimi götiiri ıüş
1996 ilin qiymotlori ib, 3-cii codvolin
molumatlan iso miivafiq illorin fa i iki
qiymotlori ib göstorilmişdir. Bu. homçinin qiymot amilinin sonayenin st ukturuna tosir dorocosini müoyyonl. lirmoyo do imkan verir.
4-cii codvoldo osas sonaye moh larinin, istehsali natura ifadosindo
rilmişdir.
5-ci codvoldo iso sonayenin ayri yn
saholori iizro mohsul istehsalimn a im
tempi tohlil olunmuşdur.
2005 ildo ölko iqtisadiyyatina ;oyulan xarici investisiyalarin 91,4%-i
vo ya 3,3 mlrd. manati sonayenin is
tehsal potensialinin inkişafına yö' э1dildi. Sonayedo osas kapitala yönoldilmiş investisiyalarin iimumi həcmində
neft vo qaz sonayesinin payi 95,8%
toşkil etdi (2005). Modonçıxarma
sonayesindo 649, emal sonayesindo
8585, elektrik enerjisi, qaz vo suyun
istehsali vo bölüşdürülməsi bölmosindo 731 noforlik yeni iş yerlori açıldı.
2006 ilin 1 yanvarına ölkodo 796, о
ciimlodon sonaye sahosindo 208 xarici
vo müştorok müossiso foaliyyot göstorir, onlarda 58 min nofor, о ciimlodon

Cədvəl 2
Sənaye məhsulu istehsalıııın sahə strukturu, yekuna nisholon %-lə (1996 ilin qiymətlari ih )

Sonayenin foaliyyot növlori
Biitiin sam yc
Modonçıxarma sonayesi, 0 ciimlodon:
istilik energetikası üçün faydalı qazıntıların
hasilati
istilik energetikasından başqa, faydali qazintıların hasilati
F'inal sonayesi, 0 ciimlodon:
içki vo tiitiin do daxil olmaqla qida mohsullari
istehsali
toxuculuq vo tikiş sonayesi
dori, dori momulatlan vo ayaqqabi istehsali
duncaq email vo ağac momulatlan istehsali
ellüloz-kağız istehsali vo noşriyyat işi
neft mohsullari istehsali
kimya sonayesi
ezin vo plastmas momulatlar istehsali
igor qeyri-metal mineral maddolor istehsali
ıetallurgiya sonayesi vo hazir metal momulatlar istehsali
maşın vo avadanliqlar istehsali
elektrik avadanlığı, optik vo elektron avadanliqlar istehsali
noqliyyat vasitolori vo avadanliqlan istehsali
emal sonayesinin digor saholori
iektrik enerjisi, qaz vo suyun istehsali vo
bölüşdürülmosi

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

26,0

27,4

34,4

40,0

37,4

39,1

38,8

36,8

35,0

39,2

0,1

0,1

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

0,6

0,4

12,3

13,2

9,6
2,4
0,4

9,7

10,0

11,2

10,7

10,6

9,8

8,1
0,2

1,4
0,2

1,4
0,3

1,6
0,3
0,0

8,5
1,8
0,3

0,0

1,5
0,5
0,0
0,1

1,5
0,3

0,0

1,6
0,5
0,0

0,0

0,0

0,1

3,7
0,2
0,0

0,2
26,8

0,1

0,2

29,1

4,1
0,4

3,5
0,3

26,8
3,2
0,3

0,1
23,5
3,8
0,1

1,2

1,4

1,3

1,3

0,1
1,5

0,7

0,9
2,2

0,9

0,5

0,4

1,7

1,1

2,1
0,8
0,4

0,1

0,0
0,1

24,3

18,0

5,0

4,3
0,0
2,8

0,2
17,2

0,1

0,1

17,4

3,8

5,8
0,0
4,2

6,8
0,0
6,0

16,1
5,6
0,0

0,9

2,1

1,4

0,6
1,5

1,1

1,1

3,5
0,7

3,8
0,5

0,7

0,6

17,6
5,8
0,0

1,0

1,0

0,6

0,5
0,5

0,5
0,4
0,5

0,5
0,5
0,6

0,6
0,6
3,7

0,4

0,4
0,5

16,2

15,9

16,9

16,6

15,8

15,7

6,1

1,0

1,1

1,0

1,7

1,3

1,2

0,5
1,7
1,4

15,9

17,3

16,4

14,0

>eyd. 1-ci cədvəl keçmiş SSRİ respııblikaları ərazisindo qüvvodə olan, planlı iqtisadiyyat üçün nəzərdo tutulan və bıı sobabdon beynolxalq səviyyədə
5 iərarası müqayisolorin apanlmasına imkan verməyən Xalq Tosərrüfatı Saholərinin Ümumittifaq Təsnifatı əsasında hazırlanmışdır. Lakin Azorbayc; n öz dövlət müsləqilliyini bərqərar etmosi, bazar iqtisadiyyatı yolu ilo getməsi ınüasir beynolxalq standartlara osaslanan milli təsnifatların işlonib
h rlanmasmı şərüəndirdi və 1996 ildo ölkomizdo yeni miUi İFNT (Iqtisadi FəaUyyət Növbri Təsnifatv) qəbu\ ed\\d\. Ycm və köVvtvs VəsmfaÜarvn
s :turu və metodologiyasında koskin forqlorin olması uzıın dövro aid molumatların bir codvoldo verilmosini qeyri-mümkün etdiyindon, 1995 ildon
s rakı molumatlar milli İFNT üzro vcrilmişdir.

som e müossisələrindo 23,6 min nofor
işlo^ di. 2000-05 illordo işo salınmış
yen arici vo müştərok sonaye müossisosi n oksoriyyoti Türkiyo, Iran, R u 
siya Ingiltoro, ABŞ, Almaniya, Fran
sa, veçro, Çin, Birloşmiş Ərob Əmirlikk i vo b. ölkolorin şirkotlori torofin
don yaradılmışdır.
Azorbaycanda yaradılan iqtisadi
sabnlik vo olverişli iqtisadi şoraitdon
moqsodyönlü istifado edon yerli vo
xarici sormayoçilər 1995-2005 illordo
sonaye sektoruna 16,8 mlrd. manat
(18 mlrd. A B Ş dollari) vo ya iqtisadiyyatin biitiin saholorino qoyulan investisiyaların 74,6%-ini yönoltdilor. Sormayolor mövcud güclorin işlok voziyyotdo saxlanmasina, yeni texnologiyaların, maşın vo avadanliqlann alinmasina, obyektlorin inşası vo genişlondirilmosino sorf edildi. Noticodo sonaye

nin osas fondlannin doyori 19,4 mlrd.
manata çatdı vo istehsal potensiali 3
dofo artdi. 2004 ildo Xaçmazda illik
gücü 50 mln. şorti banka olan “ Qaf
qaz” konserv zavodu, Siyozondo
istehsal giicü sutkada 15 min şorti korpic olan korpic zavodu, Abşeronda
istehsal gücü sutkada 60 t bentonit
olan “ Azbentonit” zavodu, Şamaxıda
elektrik-moişot texnikasi istehsal edon
“ Star Ltd” zavodu, Lonkoranda ildo
1,2 min t tomat istehsali gücüno malik
“ Vita” M M C vo illik gücii 12,5 min
dkl pivo olan “ S . M A R İ ” M M C ,
Masallıda növbodo 7 t şokor istehsal
edon “ Şokor-şirniyyat” müossisosi, Sodorok, Şorur vo Tortordo transformator yarımstansiyaları, Şokido ildo 7,3
mln. şorti banka istehsali gücüno ma
lik meyvo şirosi zavodu vo s. sonaye
obyektlori foaliyyoto başladı.

Son illor sonayenin oksor saho/orindo yeni mohsul vo xidmot növlorinin, habelo onlarm istehsali metodlarının todqiqi vo içlonib hazırlanması
(innovasiya cohotdon foal sonaye
müəssisəlorinin 31%)-i bununla moşğul
olmuşdur), habelo yeni texnologiyalann ahnmasi (miivafiq olaraq 29%-i)
innovasiya foaliyyotinin prioritet isti
qamotlori olmuşdur. 2004 ildon başlayaraq innovasiya xorclorinin maliyyo
monbolorinin strukturunda doyişikliklor baş verdi. Beb ki, 2002 ildo biitiin
innovasiya xorclorinin 76,5%-i xarici
investisiyalar vo yalmz 23,5%-i yerli
müəssisolərin öz vosaitlori olmuş, 2005
ildo bu moqsodlor üçün xarici investisiyalardan tamamilo istifado edilmorniş, qoyulan investisiyalarin oksor
hissosi (80,8%) dövlot büdcosindon
ayrılmışdı. Qabaqcil istehsal texnolo-

Cədvəl 5

Cədvəl 3

Səııaye mohsulunun artım templori

Sənaye istehsalinin sahə strııkturıı {iimumiyekuna görə, ınüvafıq illərin fa k tik i qiymətləri asasinda, %-b)

Bütün sənaye
Modonçıxarma sənayesi
Emal sonayesi,
о ciimlodon:
içki vo tütün do daxil olmaqla qida məhsullarmın istehsah
toxuculuq və tikiş sonayesi
dori, doridon momulatlar vo ayaqqabi istehsah

2000

2001

2002

2003

2004

2005

100,0

100,0

/00,0

100,0

100,0

100,0

100,0

19,6

53,5

58,7

56,9

57,5

67,6

Elektroenergetika

59,4

31,3

29,2

59,5
30,0

33,1

33,6

26,0

10,8

3,2

3,6

1Д
0,1

0,5

0.6

0,1

0,8
0,2

4,1
0,8

4,9

9,1
0,4

4,8
0,9

0,1

0,1
0,1

0,1
0,2
18,4
3,4

0,1
0,3
14,9
3,4

0,1
0,4
14,0
3,4

0,1
0,05

0,1
0,1

0,1
0,8

0,2

0,2

0,5
15,4
3,3
0,3

0,4

0,3

Y

1,0

1,4

1,6

1,9

1.6

* I

1,5
2,2

0,4

0,8

1,1

1,4
1,3

3,6

1,0

1,0

4,8
0,9

0 ,4

0,5

0,3

0,3

0,25

0,3

0,3

0,3
0,4
21,0

1,9
0,2

1,2
0,2
12,1

0,2
2,0
0,2
10,5

1,9
0,2
10,0

1,6
0,4

2,0

8,9

6,4

oduncaq email vo ağac momulatlari istehsah
sellüloz-kağız istehsah vo noşriyyat işi
neft mohsullarmm istehsah
kimya sonayesi

26,8
3,0
2,6
1,6

rezin vo plastik kütlə momulatlannin istehsah
digor qeyri-metal maddolorin istehsah
metallurgiya sonayesi vo hazir metal momulatlannin
istehsah
maşın vo avadanhqlann istehsah
elektrik avadanlığı, optik vo clektron avadanhqlann
istehsah
noqliyyat vasitolori vo avadanliqlarmin istehsah
emal sonayesinin digor saholori
Elektrik enerjisi, qaz vo suyun istehsah vo bölüşdürülmosi

Saholor

1995

15,2

4,4

0,1
0,4
13,8
3,5

0,3
10.0
2,4

1940-=100%
1990

1960*

1970*

1980*

1985*

2,8
3,8

5,5

12,1
10,1

15,8

7,3

12,8

Yanacaq sonayesi
1,4
956,0
Metallurgiya
Kimya vo neft kimyasi 33,5
Maşınqayırma vo
metal email
6,9
M şə, ağac email vo
elliiloz-kağız
2,6
Ti nti m ateriallan
mayesi
9,7
Y giil sonaye
2,2

1,8
1321,0

1,9
2658,0

1,9
3526,0

120,0

303,0

367,0

84,2
87,8
85,4

19,7

65,3

103,0

6,0

12,1

19,6
3,8

Biitiin sanaye

inti sonayesi

1,7

3,7

1995= 100%

1985=100%
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

29,9

99,1

105,9

111,3

115,3

122,3

129,3

172,6

78,1

96,7
113,4

99,8

101,7

100,2

114,3

116,1

122,3

121,1

123,9

124,8

127,9

82,2

119,3
205,5

85,5

168,1

301,6

86,6

106,7

61,6

80,1

87,7

456,6
109,7

177,9
696,8

44,6

25,1

49,1

58,7

47,9

100,8

160,8

156,1

93,4

20,5

29,7

29,6

30,1

30,9

30,7

30,1

19,7

95,6
78,2
60,2

39,0

55,7

66,7

17,1
61,6

21,1
63,0

123,1
16,1
67,8

174,8

51,1
28,9

210,1
17,7
74,6

321,5
18,5
74,7

381,9
29,8

1993

1995

99,1

50,4

111,8

91,6
61,9

51,9

42,6
35,4

5,8
19,7

116,1

94,9

17,1

104,8

38,0

51,6

8,9
10,2

10,2

89,3
90,5
103,4

14,9

17,5
70,9

108,5

77.8

), 1970, 1980, 1985 illərdə sənaye məhsulunun artım templəri dəfə ilə vcrilmişdir.

3.9

0,4

Qeyd. Sənaye istehsalinin saho strııkluru ev təsərrüfatlarmm foaliyyoti nozoro alınmadan vcrilmişdir.

dürənlər, elektrik naqilləri, odadavamlı keramika momulatlari vo s. ki
mi yeni məhsulların istehsahna başlanmışdır. Əvvollor xarici ölkolordon
idxal olunan mallarm böyük qisminin
ölkədə istehsahna başlanmışdır. “ Ba
ki yağ vo qida sənaye” ASC (bitki
yağları), “ Coca-Cola Bottlers Ltd ”
(alkoqolsuz içkilor), “ SUN-Tea Azor-

гэк Dsas vəsaitlərin yeniləşdirilməsi,
onl dan istifadənin yaxşılaşdırılması
iiçiı əlverişli şorait yaratdi. Bu proses
əsa fondların yeniloşmo sürotinin
art; asında müşahidə olunur. Əsas
fon iların yeniloşmə omsalı 1995 ildo
1,061, 2000 ildə 1,048, 2005 ildə iso
1,207 təşkil edirdi.
akin qida məhsulları və içkilər, to-

foaliyyoti noticosindo dövlot mülkiyyotindo olan sənaye müəssisoləri mohsu
lunun xiisusi çəkisi getdikco aşağı
düşmüşdür (codvol 6).
Sahibkarlığın keyl'iyyotco yeni
morholoyo çatdırılması qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinin giiclii
vasitəlordon birino çevrildi. Ölkodo
sahibkarlığın güclondirilmosi üçün

Cədvəl 4
Cədvəl 6

Sonaye məhsulu istehsah (natura ifadəsində)

Soııaye ınohsulu istehsalinin miilkiyyot forıııalarına göro strukturu, yekuna nisbətsn %-1э
Mohsulun adi

mln. t
Tobii qaz hasilati, mln. m3
Elektrik enerjisi, mlrd. kVt.saat
Dom ir filizi (omtoolik), min t
D uz hasilati, min t
Avtom obil benzini, min t
Susuz sulfat turşusu, min t
Semen t, min t
T ik in ti korpici, mln. adad
T ikin ti korpici, mln. m3
Soyuducular, min ad,id
Pam biq mahlici, min t
B itki yağları, min 1
N eft hasilati,

Qablaşdırılmış çay, l
Üzüm şo rab ı,
Pivo,

min dkl

min dkl

1928

1940

1960

1970

1995

2003

2004

7,7

7,7

22,2

17,8

20,2

14,7

12,5

9,2

15,4

15,5

-

176,0

2498,0

5841,0

5521,0

14004,0

99 2 6 ,0

6644,0

5128,0

4 995,0

0,1

mln. ədəd

0,4

6,6

1,8

-

1334,0

12,0
1413,0

1980

15,0

1990

2 3 ,2

17,0

21,3

21,7

-

-

10,3

39,6

78,1

55,0

62,1

81,8

99,3

6,8

7,6

-

-

927,0

891,0

1590,0

2 204,0

1472,0

791,0

720,0

852,0

6,1

12,1

26,3

32,0

125,9

652,2

6 0 3 ,Г

24,0

22,5

2 6,7

46,0

34,0

112,0

939,0

1409,0

1196

990,0

196,0

1012,0

1428,0

-

-

40,0

99,1

65,8

90,0

132,0

26,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,7

1100,0

501,0

1,5

3,1

19,1
9 ,2 *

106,6*

2005

22,2
22,9
7,3

18,8
1538,(

161,4*

-

-

5,2

75,2

267,0

330,0

25,0

5,4

10,1

13,4

58,2

104,4

131,4

248,1

167,0

98,5

38,8

4 0,6

56,0

-

-

10,8

20,1

28,1

49,3

4 0,7

11,7

54,4

4 6,0

64,1

2056,0

2141,0
4222,0

10969,0
10346,0

1367,0

1002,0
1719,0
3036,0

3514,0

49 1 3 ,0

2375,0

5166,0

6632,0

7673,0

-

-

-

906,0

-

-

7525,0

7477,0

4975,0

8624.0

1839,0

379,0

309,0

401,0

5 876,0

223,0

1330,0

1838,0

2490,0

6 5 2 0 ,0

1970,0

6611,0

3671,0

5008,0

64950,0

fordi sahibkarlarm foaliyyoti daxil olmaqla.

giyalarından istifadə soviyyosi do yüksəlmiş, onların sayı 2001 ildo 111 olmuş, 2005 ildo 131-odok artmışdı.

Texnologiyaların totbiqi miiddəti
azalnıış, onların toxminon yarısı üçün
5 il, beşdobiri üçün 8 il, qalan hissosi

2000

2001

2002

2003

2004

2005

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

dövlot mülkiyyoti

56,3

48,8

41,8
58,2

29,3

43,7

45,2
54,8

43,2

qeyri-dövlət mülkiyyoti

51,6
48,4

51,2

56,8

70,7

11. *

19,5

-

1999

906,'.

-

-

Göstəricilər
naye üzrə cami

5732,

22,4

-

Papiros vo siqaretlor,

* Fizikişəxslərin

1913

üçün isə 10 ildon artıq olmuşdu.
Iqtisadi islahatlar vo özəlləşdirmə
müossisoloro тйэууэп sərbəstlik vero-

xu .ıluq momulatlari, maşın vo avadanlıq ır vo s. istehsal edon bir sıra miiossisol rdo osas fondların yeniloşmosi ölko
soı ıyesi üzro olan orta göstoricidon aşağı .wiyyodo idi. Yeniloşmo prosesi xam
ne t vo tobii qaz hasilati (27,2%), neft
məhsullarının (7,8%), tiitiin momulatlarinin (13,8%), sellüloz-kağız, karton vo
onlardan hazirlanan momulatlarm
(14,8%) istehsah, noşriyyat vo poliqrafiya foaliyyoti (8,9%) müossisolorindo yiik
sok siirotlo getmişdir.
Ənonovi mohsullarla yanaşı, yeni
mohsul növlorinin istehsah da monimsonilir. 2004-05 illordo rongli televizorlar, minik avtomobillori, heyvan
lar üçün yem hazırlayan maşınlar,
paslanmayan polad kiilçolor, odsön-

baycan” (qablaşdırılmış çay), “ BakıKastel” M M C (pivo), “ European To
bacco Baku” (papiros vo siqaretlor),
“ D A D ” , “ Borokot” (süd mohsullan),
“ Azor-Pen B M ” , “ Türk-Baycan” (plastikdon qapı vo poncoro), “ E U P E C Pire Coatings Azerbaijan” (neftin noqli
üçün xiisusi borular) vo digor miiossi
solorin diinya standartlarina cavab ve
ron mohsullan daxili bazarı zonginloşdirdi, bu mohsullar iizro idxaldan asihlığı xeyli azaltdi.
Sonaye saholorinin miilkiyyot formalarimn quruluşunda osaslı doyişikliklor baş vermişdir. Özolloşdirilmiş
dövlot müossisolərinin, habelo yeni yaradılan qeyri-dövlot müossisolorinin.
konsorsiumların todricon genişlonon

“ Sahibkarlığa Kömok M illi Fondu”
yaradıldı vo güzoştli kreditlor verilmosino başlandı. Ölkodo azad sahibkarlıq mühitinin formalaşması yeni tosorrüfatçılıq formalarının yaranmasına
tokan verdi. Bunlardan bin’ о/an fərdi
sahibkarlıqda çalışanlarm sayı 2005 ildo
7 min nofordon çox olmuşdur. Ölkodo
istehsal olunan qondin 51%-ini, kişi
kostyumlarının 94%-ini, taxta poncorələrin 63%-ini, taxta taranın, demok olar ki,
hamısını fıziki şoxslor istehsal etmişlər.
Fordi sahibkarlarm sayı, habelo ölko so
nayesinin digor iqtisadi göstoriciləri 7-ci
codvoldo verilmişdir.

Əd.: С у м б а г з а л с А. С. Промышлен
ность Азербайджана в в. X IX . Б., 1964: N a d i -

Cədval 7
Sənayenin iimumi iqtisadi göstəriciləri

Göstəricilər
Foaliyyot göstəron miiossisolorin sayi
Sonaye foaliyyoti ilo moşğul olmaq üçün qeydo
alınmış fordi sahibkarların sayi, nəfərlə
Məhsulun hocmi (mövcud olan faktiki qiymətlərlo),
mln. manat la
Sonayedo moşğul olan işçilorin sayi, min nəfarh
modənçıxarma
emal sonayesi
elektrik enerjisi, qaz vo suyun istehsah vo
bölüşdürülmosi
İşloyonlorin iimumi sayinda qadinlarm xiisusi çokisi,
V rh

1990

1995

1969

2094

-

1220,0
450

modonçıxarma

Monfoot, mln. manatla
Zorər, mln. manatla
Sonayeyo yönoldilon investisiyalar, comi, mln.
manatla
о ciimlodon xarici investisiyalar

r o v Л. A. Azorbaycanda sənayenin səməroli yer-

ləşdirilməsinin iqtisadi problemlori. B., 1976; С a-

м с д з а д е 3. Л. Структура и эффективность
общественного производства. Б., 1980: Ф ар а д ж е в Ф. А. Темпы развития и отраслевые
пропорции промышленности в Азербайджане.
Б., 1975; А б б а с о в М. Азербайджан в годы
Великой Отечественной Войны. Б.. 1990.

Giilş.vı Yüzbaşova, Tannverdi Pcışa,
Rauf Səlimov

2002

2003

2004

2005

1756

1974

2138

2357

2412

2439

2575

1721

2236

2846

3904

4983

6151

7409

2882,0
200,8
33,7

3639,0
200,2
33,7

3769,0
185,9
35,6

4019,0
176,9
34,9

4982,0
170,9

5961,0
175,3

-

38,6

39,6

-

-

137,1

131,7

116,5

106,1

95,3

100,0

101,9

-

-

30

34,8

33,8

35,9

37,0

35,7

36,6

43,5

34,3

30,6

29,2

25,2

-

22,1

19,4

-

-

17,3
41,5

27,8
20,2

27,4

-

35,0

31,3
23,5
36,6

34,5

34,2

33,9

i 8,1
0,0

22,5

21,9

21,1

20,5

19,3

18,9

9,7

87,2

100,0

113,6

137,1

187,0

: 3,2

198,2
56,8

218,1
60,6

258,1
69,8

290,3
88,9

451,3
98,3

5 ),2
) ; 5,3

21,9

emal sonayesi
Özolloşdirilmiş kiçik müəssiso və obyektlorin sayı,
vahidlə
özolləşdirilmiş kiçik miiossisolorin ilkin doyori, min
manatla
Kiçik ö zəlh şd irmodon oldo edilon vosait, min
manatla
iri vo orta miiossisolorin osasmda yaradılmış
sohmdar comiyyotlorinin sayi, vahidlə
ÜDM -də sonayenin payi, % -b

2001

-

334,4

-

mədonçıxarma
emal sonayesi
elektrik enerjisi, qaz vo suyun istehsah və
[
öö/üşdıirLİ/mosi
Əsas sonaye-istehsal fondlari (ilin sonuna), mlrd.
manatla
Sənayedo texnoloji innovasiyalara çokilon xorclor,
comi, min manatla

2000

9291,0
179,3
40,8

47,9

mədonçıxamıa
emal sənayesi
elektrik enerjisi, qaz vo suyun istehsah vo
bölüşdürülməsi
Sənayedo çalışanların ortaaylıq omokhaqqı,
manat la

1771,0

1999

22,6

-

-

-

-

57,2
108,4
42,4

-

-

43,6

53,5

64,7

64,9

73,2

87,7

1 1,7

6,7

7,3

8,2

9,4

11,9

15,1

19,4

-

1087,0

2130,0

80,0

107,0

52,0

417,0
154,0

5327. .0
43897,0

1,4

20,7

4,1

-

-

-

1055,0

10296,0
872,0

—

-

-

32,0

9424,0

2023,0

28,0

263,0

857 ,0

_

-

63

43

48

58

40

34

57

-

-

550,0

427,0

339,0

1226,0

473,0

1365,0

1263,0

-

-

333,0

261,0

219,0

793,0

283,0

1116,0

86 0

-

-

3

32
36,1

47
37,4

20
37,2

10

28,2

130
37,6

3
4' 5

-

22,0
100,0
-

107,0
-

-

27,2
291,8
6,6
106,0
-

107,1
67,0

337,6
43,9

393,0

487,4

17,1

66,1

574,5
61,8

944,1
65,7

11810
131' 1

1630,0
1485,0

3005,0

3916,0

417C: 9

2648,0

3337,0

335» 9

573,0

660,0

826,0

403,0

463,0

697,0

Mədənçıxarma sənayesi
Xam neft hasilati. Azorbaycanda
neftçıxarmanın tarixi çox qədim dövrlərdən başlayır. Hələ 8 əsrdə Abşeron
yarımadasında quyulardan ncft çıxarıldığı məlumdur. Ərob tarixçilori, coğrafiyaşünasları vo səyyahlarından Əhməd olBəlazuıi (9 osı*) Abşerondakı iqtisadi
hoyatin qədimdon neftlə bağlı oldıığunu
göstormiş, Əbu İshaq ol-İstoxri (9 10
osrlor), Əbu-l-Həsən ol-Mosudi (10 osr)
Bakının neftli torpağı, Abşeronun “ ağ”
vo “ qara” nefti haqqinda molumat vermişlor. İlaliya səyyahı Marko Polo

38,3

(13-14 əsrlor) Bakı neftinin Yaxın S rq
ölkəbrinə aparılması, alman diploı atı
vo səyyahı Adam Oleari (17 əsr) B.ı ıdakı neft quyuları, türk soyyahı Evliya
Çələbi (17 osr) ııeft mədənləri, neftin
İrana, Orta Asiyaya, Tiirkiyoyo, Hindistana aparılması vo neftin gotirdiyi illik
golir haqqinda məlumat vermişlor. Balaxanıdakı neft quyularından birində
aşkar edilmiş daş üzərindəki yazıda
quyunun (35 m dərinliyində) həb 1594
ildə usta Allahyar Mommədnur oğlu
tərəfındən qazılıb istifadoyo verildiyi
göstorilir. Əmin Əhmod Razinin məlıımatına (1601) göro, 16 əsrin əvvəlbrin-

də Bakı ətrafında 500-э qodər neft
çalası vo quyusu mövcud idi ki, bunlardan da həm “ qara” , hom do “ ağ”
neft çıxarılırdı.
1683 ildo Balaxanı, Binoqodi, Suraxanı yataqları orazisindo olmuş alman
soyyahı və təbiətşünası Engelbert Kempfer quyuların qazılması vo neftin çıxarılması barədə otraflı məlumat vermişdir.
О burada quyuların dorinliyinin 27 m-o
çatdığını, quyu divarlarının daşla höriildüyüniı və ya ağac ib bərkidildiyini göstormiş, ıcftin Abşeron yarımadasından
İrana, )rta Asiyaya vo Şimali Qafqaza
aparılr . s ı n ı təsvir ctmişdir. 1729 ildə
Abşeı yarımadasındakı neft quyularının
ini göstoron xorito tortib olunmuşd 798 ildə Bakı sakini Qasım bəy
Mons; ->əyov Bibiheybot yaxınlığında,
doni/. ahildən 18 m və 30 m aralı iki
neft cj ısu qazdırmışdı.
A
ıaycan neft vo qaz sonayesinin
inkiş
rixi bir neço mərhələyə ayrılır.
В
n с i m о r h о 1ə neftin mexaniki
ılla qazılmış quyulardan hasil
edilm ilə başlanır və 1920 ilo kimi da
vam
ir. 1847 ildo ilk dəfə Bibiheybot
vəso Balaxanı yataqlarında mexaniki üs la qazılmış quyulardan sonaye
əhəm otli neft alınmışdır. Homin il
Azor
eanda neft sonayesinin inkişafının
jhınğıcı hesab olunur. Bibiheybotdo iahildon 30 m aralı qazılmış quyudü : 803 ildo diinyada ilk dolo donizdon
i hasil edilmişdir. Mexaniki üsulla q tlarm qazılmasının texnikasi vo
lexn giyası inkişaf etdikco bir sira ye
ni nt yataqları aşkar edildi (Binoqodi,
Pira
ü adasi, Suraxam vo s.), neft hasilat
di, neft sonayesinin infrastrukturii
neftin email inkişaf etmoyo başladi
rtin hasilati, email vo satışı iizro
yiizl, şirkot yaradildi. Azorbaycanda
milli irjuaziya formalaşdıqca, Baki şohori linyanm sonaye morkozlorindon
birir evrilirdi. ilk dofo 1871 ildo Abşeron . inmadasmda Balaxam-Sabunçu-R mana yatağı sonaye üsulu ilə işlonilmoyo başladı. 1872 ildo neft sonayesindo münasibotlori tonzimlomok moqso
dilo neft modonlori vo neft mohsullarindan aksiz vergisi haqqinda vo icarodarlarda olan neftli saholorin horrac yolu ilo
fiziki şoxsloro satılması haqqinda qa
nunlar qobul edildi. 1872 il dekabnn 31indo Balaxamda 15 saho, Bibiheybotdo 2
saho horraca qoyuldu. О dövrdo istifadosiz dovlot torpaqlari neft axtarışı vo
aşkar edilmiş neftli saholorin istismari
üçiin 24 il müddotino icaroyo verilirdi.

İcarodar hasil etdiyi nefti ixrac etmok vo
onun satış qiymotini toyin etmok hiiqu
quna malik idi. İcarodarlar satılan neftdon 14-15% tomiz golir oldo edirdi. 19
osrin 70-ci illorindo neft sonayesino to
miz milli kapital qoyuluşu comi 4%o, mil
li kapitalin iştirakı ilo qarışıq kapitalin
hocmi toqr. 10%) toşkil edirdi. 1874 ildo
Bakida ilk sohmdar neft şirkoti - "Baki
neft comiyyoti” yaradildi. İsveçli Ro
bert Nobel Bakiya goldikdon (1873)
sonra 1876 ildo “ Nobel qardaşları neft
istehsah şirkotinin Bakı şöbosi” yaradil
di. Azorbaycanda Nobel qardaşlarına
bir sira neft modonlori, neft email
zavodlarından başqa ilk dofo Xozor donizindo quraşdırılmış neftdaşıyan tan
ker, barjlar, domir yollar, mehmanxana-

neft komorlorinin iimumi uzunluğu 230

km idi. Bu komorlorlo ildo 1 mln. / neft
noql edilirdi. 1883 ildo Baki-Batum do
mir yolunun istifadoyo verilmosi neft vo
neft mohsullarmin Avropa ölkolorino ix
rac edilmosindo miihiim ohomiyyot kosb
etdi. 1883 ildon Rotşild qardaşları Baki
da maliyyo-kredit omoliyyatlarina qatilaraq neftin satışı ilo məşğul olmağa
başladı. 1883 ildo Rotşildlorin “ Xozor-Qara doniz neft sonayesi vo ticaroti
comiyyoti” yaradildi. Rotşildin banki
1890 ildo Baki neftinin ixracmin 42%>-ino nozarot edirdi. 1901 ildo Azorbaycan
da 11 mln. t neft (diinya neft hasilatinin
yanya qodori) hasil edilmişdir (sxem 1).
1880 ildo D .İ.Mendeleyev Baki neftinin
diinya bazarlarına çıxarılmasını tomin
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hi г vo s. moxsus idi. )9 əsnn sonunda
neft sonayesindo foaliyyot göstoron 167
sahibkarin 49-u (29,8%o) azorbaycanli
idi. Milli neft milyonçularından Haci
Zeynalabdin Tağıyev, isa boy Hacinski,
Murtuza Muxtarov, Musa Nagiyev,
Şomsi Əsodullayev, Seyid Mirbabayev
vo b.-mn neft sonayesinin inkişafında
böyük rolu olmuşdur. 1876 ildo neft
mohsullarma aksiz vergisi loğv edildikdon sonra yeni neftayirma zavodlan tikilib istismara verildi. 19 osrin 80-ci illorindo Bakida 200-ə yaxın kiçik neftayir
ma zavodu (qurğusu) foaliyyot göstorirdi. Bakinin neftayirma zavodlannin
mohsullan Parisdo (1878), Londonda
(1886). Brüsseldo (1897) keçirilon diinya
sorgilorindo yiiksok qiymotlondirilmişdi.
1878 ildo Balaxanı yatağı ilo Baki neft
ayirma zavodunu birloşdiron 12 km
uzunluğunda Rusiyada ilk neft komori
inşa edildi. 1898 ildo neft modonlori ib
Baki neftayirma zavodlanm birloşdiron

еШэк üpün Bakj-Batum neft komorinin
çokilmosini toklif etdi. Bu komorin
(uzunluğu 833 km, diam. 200 mm) tikintisino 1897 ildo başlandı vo 1907 ildo başa çatdırıldı.
Neft sonayesinin vo onunla bağlı
saholorin inkişafı Bakını Rusiya imperiyasının birinci dorocoli sonaye morkozino çevirdi. Neft sonayesi Bakinm
iimumi sonaye mohsulunun 79,2%o-ini
verirdi. Neft sonayesindo xarici kapi
talin, xüsusilə “ Nobel qardaşları” şirkotinin niifuzu giiclü idi. 1914 ildo neft
sonayesindo biitiin investisiya kapitalinm 42%)-i, 1917 ildo iso 56%>-i xarici
inhisarlara moxsus idi. О dövrdo neftçıxarma texnikasi çox bosit idi, ol omoyi
üstünlük toşkil edirdi. Çoxzohmotli vo
azeffektli vurma qazimasi osas qazima
iisulu idi. Quyular kiçik dorinlikdo
qazılırdı vo aşağı laylar açılmırdı,
koşfiyyat işlori aparılmırdı. Bu sobobdon, ayn-ayn neft laylan deyil, bütöv-

lükdo neft yataqiarı sıradan çıxırdı.
Azorbaycanda 20 osrin ovvollorindo
109 sohmdar comiyyoti foaliyyot göstorirdi. Onlardan 72-si rus kapitalina (240
mln. rubl), 37-si iso ingilis kapitalina
(100 mln. funt-sterlinq) moxsus idi. No
bel qardaşlarınm neft sonayesino qoyduqlan kapital 30 mln. rubl toşkil edir
di. Ən varli neft sonayesi sahibkarlarmdan olan İsa boy Hacınskinin “ Hacı-Çolokon” neft şirkoti neft sonayesino 1,25
mln. funt-sterlinq mobloğiııdə kapital
qoymuşdu. Azorbaycan Xalq Ciimhnriyyoti dövründo Baki-Batum neft
komori yenidon borpa olundu (1918).
Homin orofodo Azorbaycanda neft isteh
sal edon 270 müossiso, neft quyularinin
qazilmasi ilo moşğul olan 49 orta vo kiçik şirkot, ııeftin email ilo moşğul olan
25 şirkot, 100-don artiq mexaniki sex, to-

19 osrin

gin neft yataqlarının koşfi neft çıxarılmasina dair birinci beşillik plain iki il
yarima (1931 il, mart) yerino yetirmoyo
imkan verdi. Azorbaycan SSRİ-nin osas
neft bazasına çevrildi: iiınumon çıxarılan neftin 70%-indon çoxu Azorbaycanin payına düşürdü. 1940 ildo 22,2 mln.
/ neft çıxarıldı. Neft sonayesinin sürotli
inkişafı neft-maşınqayırma sonayesinin
yaranması vo inkişafı ilo yanaşı gedirdi.
SSRİ-do mancanaq dozgahlan, dorinlik
nasoslan, metal buruqlar, qazima avadanliqlan vo s. istehsali ilk dofo Bakida
monimsonildi. Quruda yeni neft yataqları koşf edilib istifadoyo verildi. Xozorin
zongin neft yataqlarimn geniş monimsonilmosino hazırlıq görüldü. Bu morholodo axtarış-koşfıyyat işlorinin genişlondirilmosi ilo olaqodar Azorbaycanda bir
sira yeni neft yataqlari (xiisusilo Qala,

sonunda Bakidaki neft modonlorindon biri,

mir emalatxanasi vo s. foaliyyot göstorirdi. Bu morholonin son illorindo neft so
nayesindo ağır voziyyot (müharibo, inqi
labi horokat vo s. noticosindo) yarandi vo
neft hasilati koskin surotdo azaldi.
Ik in c i m ə r h o 1o Azorbaycanda
neft sonayesinin milliləşdirilməsindən
(1920) açıq donizdo “ Neft Daşları” yatağının istismannadok (1949) olan
dövrü ohato edir. Neft sonayesinin milliloşdirilmosi orofosindo illik neft hasilati
azalaraq 2,4 mln. t oldu (1921). Milliloşdirilmiş neft sonayesino rohborlik etmok,
dağıdılmış tosorrüfatı borpa etmok vo is
tehsali artırmaq üçün “ Azorneft” İstehsalat Birliyi yaradıldı. 1920-25 illordo
neft sonayesinin borpasi, 1928-29 illordo
iso texniki cohotdon yenidon qurulmasi
osason başa çatdırıldı. 1928 ildo neft çıxarılması (7,7 mln. t) 1913 il soviyyosino
çatdırıldı. Yeni texnikanm totbiqi, qazima işJərinin .sürotlo artiriJmasj, yeni zon-

Buzovna-Maştağa vo s.) aşkar edilib istismara verildi. 1941 ildo Bayilda diinyada ilk dofo turbin üsulu ilo 2 min m
dorinlikdo maili quyular qazildi. Homin
ildo neft hasilati 23,6 mln. /-a çatdırıldı.
Bu, о dövrdo SSRİ-do neft hasilatının
76%-ini toşkil edirdi.
ikinci diinya müharibosi illorindo
Azorbaycamn neft sonayesi cobhodoki
tank vo toyyarolori, eloco do xalq tosorrüfatının müxtolif saholorini yüksokkeyfıyyotli duru yanacaqla, siirtkü yağları
ilo tochiz edon giiclii bazaya çevrildi.
Homin illordo (1941-45) Azorbaycan
SSRİ-yo 75 mln. /-dan çox neft verirdi.
SSRİ-do çıxarılan neftin З/4-ü Azorbaycanın payına düşürdü. Lakin miitoxossis-neftçilor coblıoyo getdiyindon işçi
qüvvosinin çatışmaması (mütoxossislori
qadııılar vo yeniyetmolor ovoz edirdi),
neft avadanlığının koskin azalması, qazım a işloriniıı, denıok olar ki, dayaııdı-

rılması, maddi-texniki tochizatın zoif olması neft sonayesinin sonraki inkişafına
monfl tosir göstordi. 1942 ildo neft avadanlıqlarının vo neftçi mütəxossislorin
SSRİ-nin şorq rayonlarıııa (Tatarıstan,
Türkmonistan, Başqırdıstan vo s.) köçiirülməsi ilo olaqodar Azorbaycanda neft
hasilati 11,1 ıııln. /-a düşdü. 1944 ildon
başlayaraq biitiin neftçıxarma trestlorindo qazıma müossisolori borpa edildi.
“ Azorneftkombinat” m torkibindo doniz
qazıma tresti yaradıldı. SSRİ-nin şohor
vo rayonlannda neft sonayesinin yaranmasında vo inkişafında Azorbaycan
neftçilorinin, alimlorinin, mühəndı lorinin, texniklorinin, qazıma toşkilatl; nin
vo başqa müossisolorin böyiik rolu t du.
Bu sahodoki foaliyyotlorino göro 19- -1il
do Süleyman Vozirov, Riistom İsıı tyilov, Baba Babazado vo Riistom R ;tomov Sosialist Əmoyi Qohromani
ma
layiq görüldiilor. Müharibodon s nra
Azorbaycamn neft sonayesini iııkiş; etdirmok moqsodilo onun texniki vo I kilati cohotdon yenidon qurulmasına aşlandi. Tezliklo yeni konstruksiyali i tzima qurgulan, dorinlik nasoslan, qa; na
baltalari, qazima turbinlori, endir ioqaldirma avadanhqlan, “ qoruyucu komor” vo s. yaradildi. Neft quyulai run
geofıziki koşfıyyatı metodları, neftçıxarma texnikası vo texnologiyasi xeyli iokmilloşdirildi. Neft çıxarılması 3 ki
rayonu hüdudlarını aşdı, Küry; ni,
Kür-Qabırrı çayları arası, Şamaxı-<}obustan, Xozoryanı-Quba saholorino edib çıxdı. Koşfiyyat qazımasının ho> ni
artaraq 1950 ildo 424,1 min m-ə çatdı i,
bu da 1946-49 illordo bir sıra neft yat jlarıııın (Qazanbulaq, Tortor, Acıdc ə,
Umbakı, Əmirxaıılı, Zağlı, Gürgan-. 5niz, Çilov adası vo s.) kəşf edilmosini ■
; >min etdi. Müharibodən sonra neftçıx; ma coğrafiyasındakı on böyük irolilo; ;ş
Xozordo zongin neft yataqlarmın koşfı ,'o
istismara verilmosi oldu. Dünya tocrül sindo ilk dofo sahildon 40 km (Bakıd; n
100 km) aralı, açıq donizdo domir özüll r
üzorindo nadir “ Neft Daşları” şohori salındı, neftçıxarma morkozi qurudan doııizo (Xozoro) keçdi. 7 noyabr 1949 ildo
“ Neft Daşları” yatağında (yatağın ilk
geoloqu Ağaqurban Əliyev olmuşdur)
942 m dorinlikli I saylı quyuııun (Qala
lay dostosindon) gündo 100 ı hasilatla istismarma başlandı vo açıq doııizdo neftçıxarmamn osası qoyuldu. Belo ki, res
publikada çıxarılan neftin 2/3-si doniz
neft modonlorinin payına düşdü.
Ü ç ii n с ü m o r h о 1о 1950 ildon

başlanır vo 1969 ilo kimi davam edir. Bu
morholodo doniz geoloji-kəşfiyyat işlori
genişlonmiş, bir sira neft vo qaz yataqlan aşkar edilib istismara verilmiş (Qumdoııiz, Songoçal--Duvanm-doniz-Xoro
Ziro adasi, Bahar, Bulla-doniz, Darvin
kiiposi, Palçıq pilpilosi vo s.), doniz qazima işlorinin (о ciimlodon, axtarış-kəşfıyyat qazımasının), hidrotexniki neft
qurğularının tikilmosinin texnika vo texnologivasi, donizdo neftçıxarmanın infrastru! turu inkişaf etdirilmiş, homçinin
quru saholordo bir sira yeni neft vo qazkondcs- :it yataqlari aşkar edilib istis
mara ilmişdi (Kürovdağ, Mişovdağ,
Kiiıs; . Qarabağlı, Qalırıaz, Qaradağ
vo s.) a dövrdo osason “ Neft Daşlarf’nıı digor yataqlann intensiv surot
do işl; mosi vo istisman hoyata keçirildi. D
t tocrübosindo ilk dofo açıq do
nizdo akada diroklori üzorindo doniz
modo ;ikildi. Burada kompleks miihondi э elmi-texniki todbirlorin totbiqi
nolie, do kiilli miqdarda kapital qoyulusju metala qonaot edilorok yiiksok
omok hsu\dar\ığma, nef\\n hor bir Vonunu
üaya doyorinin aşağı düşmosino
nail <
du. Yüksok omok göstoricilorino göı neftçilorin bir qrupu - Ağa Nemətuİ! . Qurban Abbasov, Ağaqurban
Əliye. Mixail Kaveroçkin, Nosrulla
Baba v, Sabit Orucov, Yusif Soforov
vo b. >Rİ Dövlot mükafatına, Qurban
Abb; >v, Boxtiyar Mommodov, Molik
Göyc ev, Yusif Korimov vo Mixail
Kav( çkin (ölümündon sonra), Ağadada Corbolayı oğlıı, Qaraş Əmirov iso
Sosi. t Əmoyi Qohromani adina layiq
görü lor.
I 'ıaribədən sonra neft sonayesinin
süro' jıkişafı noticosindo 1966 ildo neft
hasil
(21,7 mln. t ), demok olar ki,
1940 soviyyosino (22,2 mlıı. t) çatdı.
1 r d ü n с ü m o r h о 1о 1969 ildon
başl; r vo respublikanin neft vo qaz so
naye sin, xiisusilo doniz neftinin hasilatının nkişaf tarixindo miihiim oliomiyyot I-,:tsb edir. 1970 ildo “ XozordoniznefUiaz” Sonaye Birliyi yaradildi. SSR İ
Neft Sonayesi Nazirliyi, Azorbaycan
nefti, ilorinin doniz şəraitindo iş aparmaq
tocrübosini nozoro alaraq, Xozorin biitiin
sektorlarinda (1970 ildo Xozor donizi
sektorlara böliindii) geoloji-koşfiyyat,
qazima, işlonilmo, istismar vo digor işlorin aparilmasmi Azorbaycan neftçilorinə
liovalo etdi. О vaxtadok Xozor donizindo
istifado olunan texniki vasito donizin
yalmz 40 m-оdok dorinliyi olan saholor
do iijlomoyo imkan verirdi. Homin dövr-

do Xozorin Azorbaycan sektorunda
40 /;/-odok dorinlikdoki perspektivli sa
holordo biitiin neft-qaz yataqlarimn, demok olar ki, hamısı aşkar olundu. Do
nizdo neft vo qazın hasilatinin artirilmasi daha böyük doriııliklordo olan neft vo
qaz yataqlari ilo bağlı idi. Orta К iir diizonliyindoki Muradxanli (1971) vo
Kürün yuxan axannda - Kiirlo Qabirn
çayları arasındakı sahodo Torsdollor
(1983) neft yataqlari aşkar edildi.
Azorbaycamn neft tarixindo ilk dofo neft
çöküntü süxurlardan deyil, vulkanik
siixurlardan çıxarıldı.
1970-80 illordo Azorbaycana 75 növdo 400-don çox ağır yükqaldıran krangomi. boruçokən gomilor, seysmik, sornişin vo s. gomi növlori gotirildi. Xozordo
25001giiciindo “ Azorbaycan” kran-gomisi işo başladı. Bundan başqa, ilk vaxtlar

mzin 80-350 ni donnliklonndo hazirda
Azorbaycan neftinin osas hissosini veron
zongin neft ehtiyatlanna malik yataqlar
(“ Günoşli” , “ Çıraq” , “ Azori” vo s.) koşf
olundu. Bu dövrdo neftçilordon Salman
Nağıyev, Əhmod Dünyamalıyev, Mommod Qomborov, İsrafil Hiiseynov, Akif
Əınoııov Sosialist Ənıoyi Qohramani adina layiq görüldülor. Bakida diinyada analoqu olmayan Dorin Doniz Özüllori Za
vodu 1979 ildo tikilmoyo başladı (tikintiyo
450 mln. ABŞ dollan liocmindo vosait ayrılmışdı) vo 1985 ildo istismara verildi. Sahil qosobosindo zavodun işçilori iiçün 130
min m2 yaşayış sahosi, bir neço tohsil. so
hiyyo vo moişot obyektbri tikilib istifado
yo verildi. Çox nadir prolilli zavodda
kadr mosololorini holl etmok moqsodilo
1981 83 illordo 1500-don çox mühondis,
fohlo vo miitoxossis öz ixtisaslannı artir-

Bakida “Nobel qardaşlan” şirkətinin idaro binasi.

donizin 70 m dorinliyindo olan saholordo
geoloji-koşfıyyat işlori aparmaq iiçün
“ Xozor” lipli özüqalxan, sonralar iso do
nizin 200 /;/ dorinliyindoki saholordo işlomoyo imkan veron “ ŞelP’ tipli yanmdalma iizon qazima qurgularinin ahnmasi
noticosindo donizin daha dorin saholorindo zongin neft vo qaz yataqlarimn koşf
olunmasina imkan yarandi. Noticodo, 20
osrin 60-ci illorinin sonu ilo miiqayisodo, 8
yeni neft vo qaz yatağı koşf edildi, neft ehtiyatlan iki, qaz ehtiyatlan iso üç dofo art
di. 1975 ildo neft vo qazin iimumi hasilati
27,1 mln. / (şorti yanacaq) oldu. 80-ci il
lordo iizon qazima qurğularının sayi 1l-o
çatdırıldı vo onlardan istifado etmoklo do-

maq üçün dünyanm vo SSRİ-niıı miixtolif
şohərlorindo yerloşon zavodlara göndorildi.
В e ş i n с i m о r h o 1o. Bu morholo
SSRİ-nin dağılması, Azorbaycamn niiistoqilliyinin borpasi (1991) vo yeni neft strategiyasinin yaranmasi ilo sociyyolonir.
Azorbaycanda yeni neft strategiyasimn
Iiazirlanmasi vo hoyata keçirilmosi Hey
dor Əliyevin adi ilo bağlıdır. Azorbaycan
miistoqilliyini borpa etdikdon sonra bir
çox çətinliklərlo (SSRİ-nin keçmiş respublikalan ilo iqtisadi olaqolorin qınlması, ölkodoki daxili voziyyotin qeyri-sabitliyi,
maliyyo çatışmazlığı, texniki tochizatin
pozulmasi vo s.) üzloşınişdi. Bu problemlor artıq aşkar edilmuj “ Azori” , “ Çıraq” ,

MƏDƏNÇIXARMA SƏN A YESİ
“ Günəşli” kimi yataqların işlonilməsino
imkan vermirdi. Neft sənayesini böhrandan çıxarmaq vo ölkonin karbohidrogen ehtiyatlarmin monimsonilmosino
başlamaq üçün Heydor Əliyev nüfuzlıı

neft ehtiyatının 730 mln. t, 2006 ildo iso
924 mln. I olduğu tosdiqlonmişdir.
Ümumi xalis golirin 80%-i Azarbaycan
Respublikasi üçün, 20%-i sormayəçilor
üçün nozordo tutulmuşdur. “ Əsrin mii-

mayənin əsas hissosi dəniz yataqlarının
mənimsənilməsinə vo perspektivli struktıırlarda axtarış-koşfiyyat işlorinin aparılmasına yönoldilmişdir. “ Əsrin müqavilosi” nin hoyata keçirilmosino başlanan
vaxtdan Azorbaycan iqtisadiyyatında
dönüş yarandi. Birinci növbodo 1995 il
do ilkin neft hasilati layihəsi çorçivosindo “ Çıraq-1” özülü Qorb standartlarına
uyğıınlaşdırıldı vo böyiik maillikli quyuların qazılması üçün öziilün üst modulu
modernizo edilorok yeni qazıma avadanlıqları ilo tochiz olundu. Maksima! mailliklo qazılmış A-18 (inhirafı 5500 , ), A19 (inhirafı 6300 w-don artıq) vo • istis
mar quyuları böyük neft hasilalı >işo
düşdiilər. Bu özüldon 20 quyu (I neft
hasilati quyusu, 4 suvurucu quyu ızılmış, 1997-2005 illordo 48,3 mln.
ıeft,
10,5mlrd. mJ qaz hasil edilmişdiı
1999
ilin dekabrında Azorbay min
“ monfəot nefti” ilo doldurulmuş ilk an
ker diinya bazarlarına çıxarıldı. 005
ilin ovvolindo tankerlorin sayi 39-a . 16
“Əsrin miiqaviləsi”nin imzalanma mərasimi.Bakı.
20 sentyabr 1994 il.
mln. t neftlo) çatdı. Şimal istiqamo ado
Baki-Novorossiysk neft komori 19' 7 il
xarici neft şirkotlorini Azorbaycana do- qavilosi” ni hoyata keçirmok moqsodilo
do yenidon borpa edildi, qorb istiq moAzorbaycan Beynolxalq Əmoliyyat Şirvot etmok qorarina goldi vo az bir vaxttindo iso 1999 ildo Baki Supsa bor ko
da yeni neft strategiyası işlonib hazirlankoti (A BƏ Ş) yaradıldı vo tosdiq olunmori inşa edilorok, işo salındı. 200( ilomuş vahid proqram iizro Azorbaycan
di. Xarici şirkotlorlo aparilan danışıqlar
dok hor iki komorlo 59,8 mln. t neft uoql
noticosindo 1994 il sentyabrm 20-sindo
Respublikasi Dövlot Neft Şirkoti
edilmişdir.
“ Azori-Çıraq-Günoşli" yataqlarmm iş- (A R D N Ş) ilo birgo işloro başlanıldı.
1991-2004 illordo Azorbayc; ida
lonilmosi iizro dünyanm 7 ölkosinin 11 “ Əsrin müqavilosi” sonradan dünyanın
neft hasilatinm dinamikasi 2-ci sxt do
19 ölkosini tomsil edon neft şirkotlori ilo verilmişdir. 2005 ildo neft hasilati :2,2
iri neft şirkoti ilo “ Əsrin müqavilosi” im
sazişlərin imzalanması üçün do yol açdı,
zalandi. Miiqavilo Azorbaycan Respubmln. t-a çatdırılmışdır.
1993
ildo Azorbaycanda “ Kas in
Geofizikal” müştorok müossisosi
adıldı. Miiossiso 1995 ilin dekabnnd m
miiasir avadanhqla tochiz olunmuş
iki” elmi todqiqat gomisi vasitosilo
srin müqavilosi” no daxil olan yataq
n
A ZƏ R BAYCAN
tektonik quruluşunu doqiqloşdird
о
dorin koşfiyyat quyularmın qazılı si
iiçiiıı hazırlıq işlori gördü. Xozorin be к
dorinliklorindo yeıioşon saholordo do n
koşffyyat quyuları qazımaq üçün toi ir
vo modernizo edilmiş “ Dodo Qorqud”
(keçmiş “ Kaspmorneft” ) yarimdalma
üzon qazıma qurğusu 50 720 m doniz
dorinliyindo 7620 /77-odok quyu qazimaq
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imkanina malikdir. “ İstiqlal” (keçmiş
“ Şelf-5” ) yarimdalma üzoıı qazima qur“Azori -Çıraq Günoşli" neft yataqlannın işlənilmə layihosi.
ğusu da tomir vo modernizo edildikdon
sonra donizin 50-700 m dorinliyindo
likasinin Milli Moclisi torofindon tosdiq
eloco do dünyaya Xozor donizinin akva7620 /7/-odok quyu qazımağa imkan ve
edildi vo 1994 il dekabrm 12-sindo
toriyasinda birgo işlorin başlanmasını
rir. Modernizo olunmuş qazıma qurğuqiivvoyo mindi. İlkin hesablamaya göro,
elan etmok lo digor dövlotlorin Azorbay
lannin kömoyilo “ Azori Çıraq Giinoşçıxarıla bilon neft ehtiyati 511 mln. 1 ol- cana inamini artirdi. İmzalanmış neft
li” yataqlannda 6 koşfıyyat quyusu qamuş, sonradan qiymotlondirici quyularsazişlori iizro Azorbaycanin neft sonaye
zılmış, noticodo neft ehtiyatimn ovvolki
dan oldo edilon molumatlar osasmda
sinin inkişafı üçün nozordo tutulmuş sor- qiymotlondirilmosi 80%-don çox artmış-

ğının qorb vo şorq hissolorindo, layiho
strategiyasimn hoyata keçirilməsinin
dır. Bu qurğular 1996 ildo yaradılmış
“ Kaspian Drillinq Kompani” müştorok
nin 2-ci fazasma osason, iki öziil qurulohomiyyotli cohotlorindon biri do Qormiiossisonin torkibindo “ Şahdoniz” vo masi vo onlarm hor birindon 48 quyu
bin qabaqçıl texnika-texnologiyasının
Azorbaycana gotirilmosidir. Tikintido
“ Azori-Çıraq-Günoşli” yataqlannda öz qazilmasi nozordo tutulur. “ Azori” yatavo yataqların işlonilmosindo, qazimada
işlorini uğurla davam etdirir. Xarici şir- ğının qorb hissosindo 1 qazima-hasilat
kotlor torofindon Azorbaycan üçün quraşdırılmış Heydor Əliyev ad. “ Lider”
qurğusunun kömoyilo texnika-texnologiya sahosindo böyük iroliloyişlor oldo
edilmişdir. Bu qurğu donizin 1000 nı
dorinliyindo 9140 /77 - lik quyu qazımaq
üçün imkan yaratmışdır.
1999
ilin noyabrında Türkiyonin İs3
tanbııl ohorində ABŞ, Tiirkiyo, Azor
baycan Giirciistan, Qazaxıstan vo
Türkn. istan prezidentlori Baki—Tbili
si Ce
ı (BT C ) osas ixrac neft komorinin ç.
>i haqqında dövlotlorarası müqavik
/alamışlar. 2002 il sentyabrm
8
18-inf Hakıda, Songoçal terminalında
Bakı
3İİİSİ- Ceyhan osas ixrac neft koI
Azarbaycan üzrə
Daniz yataqlan flzra
ABƏŞ iizra]
məriı
omol daşı qoyuldu vo tikintisino ba
ıldı. BTC komorinin Azorbay
Sxem 2. 1991 2004 illordo Azorbaycanda neft hasilatinm dinamikasi.
can h
sinin Gürcüstan hissosi ilo 2004
ilin с yabrında birloşdirildi. 2006 il
öziilii quraşdırılmış vo 4 quyu qazılmışmayıI ,8-indo Azorbaycan nefti komor
vo istismarda totbiq olunan yeni texni
dır. Onlardan 12 min / neft hasil olunur
ka, texnologiya vo avadanliqlar neft so
vasito о Ceyhana çatdı. Komorin iimu
nayesinin inkişafına miisbot tosir
mi ш
luğu 1768 km (Azorbaycan his (2006). “ Azori-Çıraq-Giinəşli” yataq
sosi 4
km, Giirciistan hissosi 250 km, larmm tammiqyash işlonilmosi layihosi- göstormi^dir.
Azorbaycanda ilk dofo olaraq “ Azo
nin sonuncu - 3-cii fazasma göro, “ GiiTiirk
hissosi 1075 km), diam. 1070
mnu к neftötürmə qabiliyyoti 50 mln. noşli” yatağınm dorin sularda yerloşon ri” yatağmın morkozi hissosindo 48 osas
t, üm i i doyori 2,95 mlrd. A BŞ dollandir. ГС komorinin tikintisino sormayo
qoyıı unun sohmdarlan BP (Böyük
Brita ya - 30,10%), A R D N Ş (Azor
bayc;
25%>), Yunokal (A B Ş
8,90
Statoyl (Norveç - 8,71%),
TPA
Tiirkiyo —6,53%), EN İ (Italiya5%),
tal Fina E lf (Fransa - 5%,), itoçi (Y
miya - 3,40%), İN P E K S (Yaponiya
’.50%>), Konokol Fillips (A BŞ 2,50
vo Amerada Hess (A BŞ - 2,36%o)
şirk.
ridir. Azorbaycan Respublikasind; neft hasilatinm perspektivlori
“ Əsr müqavilosi” no daxil olan daha
iki y, qda tammiqyash işlomo proqra
mi il. alaqodardir. Layihonin 1-ci fazasi
iizro :0()5 ildo “ Azori” yatağının morko
zi hissosindon neft hasil edilmişdir. Bu
moqsodlo “ Dodo Qorqud” yarimdalma
qazıma qurğusundan 12 quyu qazılmışdir. Burada, layihonin 1-ci fazasma uySəngoçal tcrminali.
gun olaraq, “ Azori” yatağınm morkozi
hissosindo qazima, hasilat vo digor tex
qııyu lülosinin qazılmasına imkan veron
noloji işlor üçün iki öziil quraşdırılmışdı.
hissosinin vo “ Çıraq” yatağının qorb
hündürlüyü 143 m, çokisi 13700 / olan
Qazima vo hasilat iiçün olan özüldon 48 hissosinin birgo işlonilmosi, orada iki
dayaq blokundan vo ölçüləri 122x55x34
özüliin qurulmasi (qazima-hasilat vo
osas quyunun, sonradan iso bu quyulartexnoloji işlor iiçün), eyni zamanda, qa- /77 , çokisi 14500 t olan üst modııldan iba
dan 46 yan lülonin qazılması planlaşdırırot nohong dorin doniz özülü tikilib quzıma-hasilat özülündon 48 qııyıı qazillır. Özüldoki 10 quyudan giindo 30 min
raşdırılmışdır. Songoçal terminalında
masi nozordo tutulmuşdur. Yeni neft
/-dan çox neft hasil edilir. “ Azori” yata-

iizrə) bağlamışdır. Bıı sazişbrdə 19 ölkəni tomsil edon 42 şirkət iştirak etmişdir.

"Azəri" yatağımn morkozi hissosindo
quraşdırılmış özüliin üst modulu.

genişlondirmə ilo əlaqədar “ Azori” yatağından uzunluğu 186 /c/;/, diam. 800
mm olan sualtı neft vo uzunluğu 187 km,
diam. 720 mm olan sualtı qaz kəmərləri
çəkilmişdir. Bu tikintilərin aparılmasında
“ Tekfen” , “ Azfen” , “ MakDermott” və s.
miiossisolorin rolu böyükdür. Azorbay
can Respublikasinda neft-qaz sektorun
da fəaliyyət göstoroıı xarici şirkotlərdə
vo müəssisələrdo minbıb Azərbaycan
votondaşı işləyir.
Heydər Əliyevin müəllifi olduğu yeni
neft strategiyası vo “ Əsrin müqavibsi”
Azərbaycan neftinin yeni tarixinin osasını qoymuşdur.
Əci.: Azorbaycanda neft (1920 1970). IV hisso. Neft sonayesinin inkişaf tarixi: biblioqrafik
göstorici. B., 1986: Heydor Əliyeviıı neft stratcgiyası. Azorbaycanm miistoqilliyi vo rifalıı namino. 2
hissodo. В., 2001: А л и е в Н . А.. М и р з ос в
М . А.. Ш а х б а з о в Э . К. О ЭТ Баку Тбили
си Джейхан: от видения к реальности. Б., 2001;
И л ь х а м А л и е в . Каспийская нефть Азер
байджана. М., 2003; А л и е в Н. А., М н р з о е в М . А. Перспективы освоения углеводо
родных ресурсов и некоторые аспекты пробле
мы правового статуса Каспийского моря. Б.,
2003; Əsrin müqaviləsi 10 il. В.. 2004; Y ıı s i fz a d o X. Heydor Əliyevin neft strategiyası. B.,
2004.

Xoşbə:xt Yusifzcıdə

Neft sazişləri*. Azorbaycan Respııblikası Dövbt Neft Şirkoti ( ARDNŞ )
1994-2005 illərdə xarici neft şirkətlori
ib 26 saziş (15 doniz və 11 quru orazilori
* Məqalə Azərbaycan Respublikasi Dövlət Neft
Şirkəti rəhbərliyinin iştirakı ilə hazırlanmışdır.

X оz о r d o n i z i n i n A z o r b a y 
can s e k t о r ıı ü z г о b a ğ 1a n m ı ş
s a z i ş 1о r. “ A z ə r i - Ç ı r a q - G ü n о ş 1i ” у a t a q 1a r ı ü z г о . Xozor
donizinin Azorbaycan sektorundakı
“ Azori” , “ Çıraq” vo “ Günoşli” (donizin
dorin hissosi) yataqlannin işbnmosi vo
hasilatin pay bölgüsüno dair sazişin imzalanmasinda dünyanın 7 ölkosini tomsil
edon 11 neft şirkoti iştirak edirdi.
1994-2004 illordo sazişiıı pay bölgüsüno
bir sira şirkotbr daxil olnıuş (ABŞ-ın
“ Ekson” , Yaponiyanın “ İtoçi” ), bozi
şirkətlər birbşmiş (ABŞ-ın “ Amoko” vo
Böyiik Britaniyanin “ B P ” ), bozilori iso
paylarim sataraq sazişdon çıxmışlar
(ABŞ-ın “ MakDermott” , Böyük Brita
niyanin “ Remko” , Rusiyamn “ Lukoyl”
vo Soudiyyo Ərəbistanının “ Delta” ). Saziş iştirakçılarının sormayo qoyuluşunda pay bölgüsü 3-cii sxemdo verilmişdir.
Saziş sahosi toxm. 432,4 km 2-dir (Bakıdan şorqo doğrıı 110-130 km, sahildon
donizo doğru 70 90 km, donizin dorinliyi 160-420 /;/). Saziş (işlomo müddoti
30 il) iizro işlori yerino yetirmok üçün
■
□ DevonEnerji

ıindən ibarot beynolxalq konsorsium
yaradildi. Eyni vaxtda “ Çıraq” vo “ Giinoşli” yataqlan iizro do danışıqlar aparılırdı. Azorbaycan Respublikasinin Pre
zidenti Heydor Əliyevin “ Sazişlorin bağlanması vo danışıqların aparılması iizro
biitiin solahiyyotlorin ARDNŞ-yo veril
mosi haqqinda” formam danışıqlarda
döniiş yaratdı vo 1994 il sentyabnn 13ündo “ Azəri-Çıraq-Günoşli” sazişinin
layihəsinin toqdimat morasimi, 1994 il
sentyabrin 20-sindo iso imzalanma morasimi keçirildi. “ Əsrin müqavilosi' ııin
imzalanmasi morasimindo osas neft irkotlorinin rohborlori ib yanaşı, ABŞ-ııı,
Böyük Britaniyanin, Norveçiıı, Türk yonin vo Rusiyamn yanacaq-energeuka
idarobrinin rohborlori iştirak etdi or.
Miiqavilonin yerino yetirilmosi dövı indo “ Çıraq-1” özülünün üst moduluı un
tikilmosi, istismar quyularinm qazil asi, sualti neft vo qaz borularimn ço ilməsi, Songoçalda. yeni terminalın ti ilmosi, eyni zamanda Qara donizdo ye >
şon Novorossiysk limanina neftin n?<,linin tomini üçün bir sira todbirlorin ho ata keçirilmosi vo s. nozordo tutulmuşdur.
Azorbaycan Respublikasi 1995 il mar m
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□
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(ABŞ)

3'92%

2-72°/o

ARDNŞ
(Azarbaycan)

10.00%

8 .00%

Statoyl
(Norveç)
8.56%

□
□
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Sxem 3. "Azori Çıraq Günoşli” yataqlannin işlonməsino sormayo qoyuluşunda
neft şirkotlorinin iştirak payı.

1995 il fevralin 12-do Azorbaycan Bey
nolxalq Əmoliyyat Şiı koti (A BƏ Ş) yaradıldı.
Azorbaycan geofiziklorinin Xozorin
Azorbaycan sektorunda 1950-ci illordo
aşkar etdiklori strukturlarda 1979 ildo
“ Giinoşli” , 1985 ildo “ Çıraq” vo 1987 il
do “ Azori” yataqları koşf edilmişdir.
Azorbaycan mütoxossislori xarici şirkotlorlo “ Azori” yatağının birgo koşfıyyatı
vo işlonmosi üzro danışıqlara liolo 1989
ildo başlamışdılar. 1991 ildo “ Amoko” ,
“ Yunokal” , “ MakDermott” (A BŞ),
“ Britiş Petroleum” vo “ Remko” (Böyük
Britaniya), “ Statoyl” (Norveç) şirkotlo-

8-indo Tbilisido Güıcüstan Respublika i
ib, 1995 il oktyabrm 16-sinda Moskv; da Rusiya Federasiyası ilo dövlətbrarası müqavib bağladı.
Saziş sahosindo ilk dofo 1995 ildo
“ Baki” elmi todqiqat gomisi vasitosilo 3ölçülü seysmik koşfiyyat işlori aparılmışdır. 1994 95 illordo “ Dodo Qorqud” ,
1997-98 illordo “ İstiqlal” yanmdalma
iizon qazıma qurğuları tomir vo modernizo edildikdon sonra donizin dorinliyi
50-700 m olan saholordo 7620 m dorinliyo qodor quyu qazimaq imkani yaran
di. “ Azori-Çıraq-Günəşli” yataqlannda
1996-97 illordo 5, 1998-2000 illordo iso 2

qiymotbndirici quyu qazıldı. NjƏt' >
“ Fasilo” vo “ Balaxani” lay dəstolərfnfn
neftli-qazli horizontlarimn daha da
yiiksok göstoricibro malik olduğunu tos
diq etdi. Layihonin tam işlonməsi
zamani 7 doniz özülii tikilmolidir. “ Os
rin müqavilosi” ndoki yataqlann iki morholo ilo işlonmosi nozordo tutulurdu.
1995 ilin oktyabrmda qobul edilmiş il
kin neft layihosi (birinci morholo) “ Çıraq” yatağının işlənilməsini vo "Çıraq1” özülündən ilkin neft hasilatını ohato
edir. Y taqların tammiqyash işlonilmosı
(ikinci mərhələ) iso 3 fazam (1-ci, 2-ci vo
3-cii fa ilar) ohato edir vo tam işlonilmo
üçün U .15 mlrd. A B Ş dollan sormayo
tolob
unurdu. 1996 ilin yanvarmda
Rusiy. vo Azorbaycan Respublikasi,
mart yinda iso Azorbaycan vo
Gürcı n Respublikasi arasmda xam
neftin qli barodo dövlətbrarası müqaviblo ızalanmış, 1997 il oktyabrm 27sindo
ki-Novorossiysk vo 1999 il
apreli 7-sindo Baki-Supsa neft komori
işo s, nmışdır. “ Çıraq-1” özülündon
1997 л noyabrında ilk neftin alınmasında ıaşlayaraq 2006 ilin yanvar ayinadol ’0 istismar vo suvurucu quyu qazilmi: 48,3 mln. t neft, 10,5 mlrd. m3
qaz h il olunmuşdur. Yataqda su-basqi rej
yaratmaq moqsodilo “ Çıraq-1”
öziilıi 'о quyulara su vuran nasos-kompress avadanhğı quraşd\nlm\ş və 2000
ilin
ymdan laylara su vurulmasina
başkı slmışdır.
“ ori” yatağının morkozi hissosini
ohat
ion layihonin 1-ci fazasimn doyori 3. vılrd. A B Ş dollan, giindolik hasilat
55 min /-dur (400 min barrel).
Layi yo göro burada 48 quyu gövdosino
i!ik hasilat, qazıma vo yaşayış
özü: juraşdırıldı (suyun 128 m dorinliyinc
Bu özül körpü vasitosilo kompres r vo suvurma özülüno birloşdirildi.
Om iist modulu işlənmonin digor fazalan iin zoruri lay tozyiqini tonzimloyon
avaı ılığııı quraşdırılmasına imkan ve
rir. Neft diam. 762 mm olan yeni boru
komori ib Songoçal terminahna noql
edilir. Qaz iso diam. 706 mm olan yeni
boru komori ilo noql olunur vo
ARDNŞ-yo tomonnasiz tohvil verilir.
“ Azori” yatagimn morkozi hissosindo
“ Dodo Qorqud” qazima qurğusundaıı
qazılmış 12 qabaqlayıcı istismar quyusunun 10-undan gündo 30,0 min t neft,
6,0 mln. m3 qaz hasil edilir (2006). La
yihonin 2-ci fazasi 5,2 mlrd A BŞ dollan
doyorindodir. “ Azori” yatağının qorb
hissosindo ilk neft hasilatina 2006 ildo

başlanmış, şorq hissəsindo iso 2007 ildə
başlanacaqdır. Gündolik iimumi hasilat
toqr. 83 min /-a (600 min barreb) çatacaqdtr. “ Azori” yatağınm qorb hisso
sindo (suyun 120 m dorinliyindo) 48
quyu gövdosino malik 1 hasilat, qazima
vo yaşayış öziilü quraşdırılmış, şorq his
sosindo iso (suyun 150 m dorinliyindo)
beb bir özülün quraşdırılması planlaşdırılır (2006). Layihonin 3-cii fazasi 2004 il
sentyabnn 20-sindo tosdiq edilmişdir.
Layihodo “ Günoşli” yatağının dorin sularda yerloşon hissosinin vo “ Çıraq” yatağının qorb hissosinin birgo işlonmosi,
orada iki özülün (qazima-hasilat vo texnoloji) qurulmasi nozordo tutulmuşdur.
Layihonin З-cü fazasi 4,7 mlrd. ABŞ
dollan doyorindodir vo ilk neftin 2008 il
do hasil edilocoyi nozordo tutulur. Bura
da 1-ci fazanin analoqu kimi donizin
175 m dorinliyindo bir odod 48 quyuluq
qazima, texnoloji vo yaşayış özülü qurulacaq vo körpii ilo hasilat, kompressor,
suvurma vo texnoloji tochizat özülüno
birləşdirilocəkdir. Neft yeni yataqdaxili
xotlorlo “ Azori” yatağı üçün quraşdırılmış iki neft boru komorino (diam. 762
mm), oradan da Songoçal terminahna

□ NİKO
(İran)

■ 1РЛО
(Türkiyə)

ra q -G tin ə şli” sazişi üzrə görülm üş işləro
12,0 m lrd. ABŞ d o lla n xərclənm işdir.

“ Ş a h d ə n i z ” s t r u k t u r u üz г о s a z i ş. Xozor donizinin Azorbaycan
sektorunda yerloşon “ Şahdoniz” pcrspcktivli sahosinin koşfıyyatı, işlonməsi
vo hasilatının pay bölgüsüno dair saziş
1996 il iyunun 4-iindo imzalanmış vo
1996 il oktyabrın 17-sindo qiivvoyo minmişdir. Saziş iştirakçılarının pay bölgüsü 4-cü sxemdo verilmişdir.
“ Şahdoniz” perspektivli strukturu
1954 ildo Azorbaycan geofıziklori torofındon aşkar edilmiş vo 1983 ildo koşfıyyat qazımasına hazırlanmışdır. “ Şahdoniz” strukturu Xozor donizindo Bakıdan conub-şorqo 55 km mosafodo vo do
nizin 50-500 m dorinlikli hissosindo yerloşir. Saziş sahosi toxm. 859,8 km2-dir.
Koşfıyyat dövrü 3 ildir vo bu dövrdo
minimum 2 koşfıyyat quyusunun, olavo
koşfıyyat müddoti orzindo iso daha 1
koşfıyyat quyusunun qazılması nozordo
tutulurdu. Sazişo göro işlonmo müddoti
30 ildir (müddot 5 il do artırıla bilor) vo
işbıi hoyata keçirnıok üçün Britiş Petro
leum Eksploreyşn (“ Şahdoniz” ) Ltd. şirkoti yaradılmışdır. “ Şahdoniz” perspek
■

ARDNŞ
(Azarbaycan)

10.0%

9.0%

VQ.0%

□

I.UKAcip
(Rıısiya-İtaliya)
10.0%

□ Total
(Fransa)
10.0%

■ Statoyl
(Norveç)
25.5%

(Böyük Britaniya)
25.5%

Sxem 4. “ Şahdəniz” strukturu iizro saziş iştirakçılarının pay bölgiisü.

noql olunur. Somt qazi kompressiya
olunaraq “ Azori” nin morkozi hissosindo
quraşdırılmış diam. 706 mm olan qaz
boru komorino vurulur. Songoçal terminali neftin texnoloji emahna vo saxlanmasina nozarot edon qurğular tikmoklo
genişlondiıilir. “ Azori-Çıraq-Giinoşli” do hesablanmış çıxarıla bibn neftin
miqdan 730 mln. /-dur, tammiqyash işlonmo layihosi iizro (“ Çıraq-1” özülünün
quyulan da daxil olmaqla) 400-O yaxin
quyunun qazılması planlaşdırılmış vo
bunlara çokilocok xorclor 15 mlrd. ABŞ
dollan hocmindo nozordo tutulmuşdur.
2006 ilin yanvannadok “ Azori-Çı-

tivli strukturunun koşfiyyatı vo işbnilınosi barodo xarici şirkətlərlə danışıqlara
1991 ildo başlanılmışdı. 1992 iliıı oktyabrında Azorbaycan dövloti ilo “ Britiş
Petroleum” vo “ Statoyl” şirkotlori arasında “ Şahdoniz” perspektivli struktu
runun işloııilmosinə dair müqavilo imzalansa da, bu struktur üzro işlor aparmaq yalnız 1996 ildon sonra mümkün
olmuşdur. 1997 ildo “ Şahdoniz” sa
hosindo kosilişin üst hissosinin öyronilmosi moqsodilo mühondis todqiqatları
vo 3-ölçülü seysmik koşfiyyat işlori apanlmış, “ Şahdoniz” sahosindo qazılacaq
quyuların yeıi seçilmişdir. “ Şahdoniz”

2003
il fevralin 27-sindo Bakida keçi-edon Apstrim (Upstream) vo qaz ixrac
rilmiş müşavirodo “ Şahdoniz” yatağı
komorinin tikintisi iizro Midstrim (M id
stream) layiholori daxildir. Layihonin
iizro layihonin 1-ci fazası çorçivosindo
birinci morholosindo Türkiyoyo (BO TAŞ
sınaq istismarı üçün yatağın şorq hisso
şirkoti) ildo 6,3 mlrd. m3 (ovvol 2 mlrd.
sinin işlonilməsində qaz ehtiyatları
m3), Gürcüstana (Giirciistan Beynolxalq
340-400 mlrd. m3 hocmindo qobul edilNeft Toşkilatı) ildo 0,5 mlrd. m3, Azor
mişdir. Burada SDX-1 koşfıyyat quyu
baycana 1,5 mlrd. m3 hocmindo qazin
sunun yaxınlığında TPG-500 özülünün
satilmasi nozordo tutulmuşdur. 2006 ilin
qurulması, 12 istismar quyusunun qazılyanvarmadok “ Şahdoniz” sazişi iizro göması, qaz üçiin 660 mm, kondensat iiçün
305 mm diametrli iki sualtı komorin ço- rülmüş işloro 2 mlrd. 905 mln. ABŞ
dolları xorclonmişdir.
kilmosi, Songoçal terminalınm genişlonX o z o r d o n i z i n in A z o r b a y 
dirilmosi vo Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
c an s e k t o r u iizro d i g o r s a ixrac komorino paralel Bakı-Tbilisi-Ərz i ş 1o r:
zurum qaz ixrac komorinin inşası nozor
Xozor donizinin Azorbaycan ektorunda yerloşon “ Qarabağ” pers; iktivli strukturunun birgo koşFıyyatı, ;lonilmosi vo hasilatm pay bölgüsü haq mda saziş. Baki, 10 noyabr 1995;
- Xozor donizinin Azorbaycan :ktorunda yerloşon “ Dan ulduzu” vo
“ Əşrofi” perspektivli strukturlar in
birgo koşfiyyatı, işlonmosi vo hasil Iin
pay bölgiisünə dair saziş, Baki, 14 ekabr 1996;
- Xozor donizinin Azorbaycan se; orunda yerloşon “ Lonkoran-doniz-Tii ışdoniz” strukturlarimn birgo koşfiyy.iı,
işlonmosi vo hasilatm pay bölgüsiinə cl tir
saziş, Paris, 13 yanvar 1997;
- Xozor donizinin Azorbaycan sek!orunda yerloşon D-222 (Yalama San ur
tağ qalxımı) blokunun birgo kəşfıyy ı,
“Şahdəniz” strukturuna dair sazişin imzalanma morasimi.
işlonmosi vo hasilatm pay bölgiisüno cl ir
saziş, Moskva, 4 iyul 1997;
do tutıılmuşdur. Yataqda “ İstiqlal” yaxam” lay dostosinin 8-ci horizontunda
- Xozor donizinin Azorbaycan sek >
rımdalma qurğusundan donizin dibino
vo “ Fasilo” lay dostosindo sınaq işlorino
runda yerloşon “ Abşeron” perspekt Ii
(101 m dorinliyo) oturdıılmuş 15 quyu
başlanılmışdır. “ Fasilo” lay dostosindon
strukturunun kəşfıyyatı, işlonmosi о
giin orzindo 1,8 mln. m3 qaz, 520 540 / iiçün dayaq tavasından ilk 4 qabaqlayıcı
hasilatm pay bölgüsüno dair, Xozor с >
kondensat, “ Balaxam” lay dostosinin 8- istismar quyusu (SDA-1, SDA-2, SDAııizinin Azorbaycan sektorunda yerlo^ n
ci horizontundan iso 1,7 mln. m3 qaz,
3, SDA-4) qazılmışdır vo alınan notico“ Naxçivan” strukturunun koşfıyyatı,
lor Azorbaycan geoloqlarının proqnoz381 t kondensat almmışdır. Sazişdo no
lonmosi vo hasilatm pay bölgüsüno da •,
larını tosdiq etmişdir. Saziş sahosindo
zordo tutulmuş koşfiyyat işlorinin olavo
Xozor donizinin Azorbaycan sektorun a
dövründo (2000, 17 iyul) “ Şahdoniz”
Qırmokiüstü qumlu vo Qırmokialtı lay
ycıioşon “ Oğuz” perspektivli struktui nun koşfıyyatı, işlonmosi vo hasilat n
yatağında “ İstiqlal” qazıma qurğusu ilo dostolorini açmaq moqsodilo daha bir
pay bölgüsüno dair sazişlor, VaşinqtOM,
SDX-1 axtarış quyusundan 6 km şimalkoşfıyyat quyusunda aparilan qazima
işlori başa çatdırılmışdır. “ Şahdoniz”
qorbdo SDX-3 quyusu (6688 m) qazıl1avqust 1997;
- Xozor donizinin Azorbaycan sekto
yatağında TPG-500 özülünün tikintisi
mışdır. SDX-1, SDX-2, SDX-3 axtarış
runda yerloşon Kiirdaşı blokunun koştam başa çatdıqdan sonra, 2006-09 il
quyularınm noticolorino osason, “ Balaxafiyyatı, işlonmosi vo hasilatm pay böllordo özüldon 4 istismar quyusunun,
nı” lay dostosinin 8-ci, 10-cu horizontları
güsiino dair saziş, Baki, 2 iyun 1998;
vo “ Fasilo” lay dostosi iizro yatağın şimal- sonraki illordo iso daha 4 quyunun qa- Xozor donizinin Azorbaycan sekto
şorq qanadı vo şimal periklinalı, eloco do zılması planlaşdırılır. Bu şortlorlo “ Şahrunda yerloşən “ İnam” perspektivli
bütün yataq iiçün aparılmış ilkin hesab- doniz” yatağmm 2006 ildo işlonilmoyo
strukturunun daxil olduğu doniz blokulamalar göstordi ki, bu yataqda 1 trln.
verilmosi vo homin ildo Azorbaycan qanun koşfıyyatı, işlonmosi vo hasilatm pay
m-*-don çox qaz vo 200 mln. t kondensat
zının Türkiyoyo noqli nozordo tutulur.
vardir. “ Şahdoniz” yatağımn koşf edil
Layihonin iimumi xorclorino yatağın iş- bölgüsüno dair, Xozor donizinin Azor
mosi neft ixrac edon ölko kimi tanmmış
baycan sektorunda yerloşoıı “ Araz” ,
lonmosi, özülün tikilmosi, iki sualti ko
Azorbaycanin hom do qaz ixrac edon öl- morin çokilmosi, terminalın inşası vo
“ Alov” vo “ Şorq” perspektivli strukturkoyo çevrilmosi üçiin zomin yaratdi.
quyularin qazilmasi iizro işlori do ohato
larimn koşfıyyatı, işlonmosi vo hasilatm

sahosindo 1998 il iyulun 7-sindo “ Dodo
Qorqud" iizon qazima qurğusımdan I
sayli quyunun (SDX-1) qazılmasına başlanılmış vo “ İstiqlal” iizon qazima qurğusıı ilo davam etdirilmişdir (14.12.1998
ildon). Dorinliyi 6316/7/ olan bu quyuda
1999 il iyunun 23-ündo sınaq işlorino
başlanılmışdır. Quyudan gündo 1,5 mln.
m3 qaz, 400 t-a yaxm kondensat alinmışdır. 1999 il mayın 4-ündo “ İstiqlal”
qurğusu vasitosilo “ Şahdoniz” strukturunun tağ hissosindo, SDX-1 quyusundan 6 km conubda SDX-2 quyusunun
qazılmasına başlanılmışdır. 2000 ilin
yanvarmda SDX-2 quyusunda, “ Bala-

yonloşdirilmişdir. Koşfıyyat işlori notico
pay bölgüsüno dair sazişlor, London, 21
Azorbaycan Respublikasmda Posindo Xozorin Azorbaycan sektorunda
dor sahosi vo ona bitişik perspektivli
iyul 1998;
Xozor donizinin Azorbaycan sekto orta neft vo qaz ehtiyatlarma malik “ Əşstrukturlarm daxil olduğu blokun koşrofi” (1998) neft-qaz vo “ Qarabağ”
runda yerloşon “ Atoşgah” , “ Yanan ta
fıyyatı, işlonmosi vo hasilatm pay bölva” vo “ Muğan-doniz” perspektivli
güsii haqqmda saziş, Baki, 24 aprel
(1998) neft zolagina malik qaz-konden1999;
strukturlarimn koşfıyyatı, işlənmosi vo sat yataqlan aşkar edilmişdir.
A zo rb ayc ani n quru saho
hasilatm pay bölgiisüno dair saziş, Baki,
-Azorbaycan Respublikasmda Mişovdağ vo Kolamoddin neft yataqlanl or i ü z г o b a ğ 1a n m l ş s a z i ş 1о r:
25 dekabr 1998;
Azorbaycan Respublikasmda co- nin daxil olduğu blokun borpası, koş-Xozor donizinin Azorbaycan sekto
nub-qorbi
Qobustanm Şıxzogirli, Şeytafiyyatı, işlənməsi vo hasilatm pay bölrunda “ Zofor” vo “ Moşol” perspektivli
nud, Bürgüt, Donquzluq, Nardaran, İ1- güsii haqqmda saziş, Baki, 12 sentyabr
strukturlarimn daxil olduğu blokun
1999;
xıçı, Qorbi Hacıvoli, Sundi, Şorqi Hacikoşfıyyatı, işlonmosi vo hasilatm pay
Azorbaycan Respublikasmda Zığ vo
voli, Turağay, Konizodağ, Qorbi Duvanbölgüsfmo dair, Xozor donizinin Azor
Hövsan neft yataqlannin daxil olduğu
m, Duvanm, Solaxay vo Daşgil yataqlabaycan sektorunda “ Savalan” , “ Dalblokun borpası, işlonmosi vo hasilatm pay
rimn daxil olduğu üç blokun koşfıyyatı.
ğa” , “ Lerik-doniz” vo “ Conub” perspektiv strukturlarimn daxil olduğu
bloku xoşfıyyatı, işlonmosi vo hasilatm
pay b üsüno dair sazişlor, Vaşinqton,
27 apt 1999.
Sa orin imzalanma tarixinodok bu
saholo ' heç birindo neft-qaz yatağı
açılrn uşdı. Bağlanmış sazişlorin şortlorino ;,ason, bütiin saziş saholorindo
seysn' koşfıyyat işlorinin aparılması vo
koşfıy t quyusunun qazılması nozordo
tutul
sdur. Keçon miiddot orzindo saziş sa orində seysmik koşfıyyat işlori
арап! ış, demok olar ki, biitiin saholor
üçölçı (3D) seysmik koşfıyyatla ohato
olıınn , bozi strukturlarda iso ikiölçülii
(2D) ysmik koşfiyyat işlori do aparılmışdi >u işlorlo yanaşı, ayrı-ayrı struk
turlar dorinlik quruluşunun öyronilmosi
ıqsodilo dorinlik seysmik profıllorini >dqiqatı (qeydetmo müddoti 16
san-y ək) vo qravimetrik işlor do hoya
ta ke Imişdir. Saziş orazilorindo “ Qaraba.i ; ;omdəm” (1997-98), “ Əşrofı”
(1997 8), “ Dan ulduzu” (1998-99),
“ Ara loniz” (2000), “ İnam” (2000),
“Tal miz” (2000-01), “ Abşeron”
(200C i), “ Oğuz” (2001), “ Kiirdaşı”
(200 ‘Naxçivan” (2001-02), “ Yanan
tava 2001-02), “ Atoşgah” (2002),
“ Zofc
(2004), “ Yalam a” (2004 05)
“Lənkəratı-dəniz” və “Tahş-dəniz”
struk larında axtarış-koşfıyyat qazıstrukturlarına dair sazişin imzalanma morasimi. Paris. Yclisey sarayi.
ması arılmışdır. Koşfıyyat qazımasının a rıldığı saholordo donizin dorin
bölgüsü haqqinda saziş, Baki, 9 yanvar
işlonmosi vo hasilatm pay bölgüsii haq
liyi 14/77-dən (“ Yanan tava” , “ Atoşqinda saziş, Baki, 2 iyun 1998;
2001;
gah” ) 740 т-э (“ Zofor” ) kimi doyişmiş,
Azorbaycan Respublikasmda Pirqazılmış on dorin quyunun dorinliyi
-Azorbaycan Respublikasmda Musaat neft yatağı vo ona bitişik saholorin
radxanli, Coforli vo Zordab neft yataqla7087 m (“ Zofor” ) olmuşdur. Aparılmış
daxil olduğu blokun borpası, işlonmosi vo
geoloji-geofıziki işlor noticosindo ayrırimn daxil olduğu blokun borpası, işlonhasilatm pay bölgüsü haqqmda saziş,
ayn regionlann geoloji quruluşları öyromosi vo hasilatm pay bölgüsii haqqmda
saziş, Baki, 27 iyul 1998;
Baki, 4 iyun 2003;
nilmiş, perspektivli strukturların iiçölçü- Azorbaycan Respublikasmda Qaralii geoloji modellori qurulmuş, todqiq
Azorbaycan Respublikasmda Kiirolunmuş, saholorin kollektoıiuq xüsu- songi vo Qarabağlı neft yataqlannin da
çuxur neft yatağının daxil olduğu blokun
siyyotlori vo neft-qazhhq perspektivliyi
xil olduğu blokun borpası, koşfıyyatı, iş- borpası, işlonmosi vo hasilatm pay bölqiymotlondirilmiş, apanlacaq geolojilonmosi vo hasilatm pay bölgüsü haqqin
güsü haqqinda saziş, Baki, 18 iyun 2004;
koşfıyyat işlorinin istiqamotlori müəy- da saziş, Baki, 15 dekabr 1998;
- Azorbaycan Respublikasmda Bino-

qodi, Qırmoki, Çaxnaqlar, Sulutopo, Masazır, Fatmayı, Şabandağ vo Sianşor ııeft
yataqlarimn daxil oldıığu blokun borpası,
işbnmosi vo hasilatın pay bölgiisü haqqin
da saziş, Bakı, 29 sentyabr 2004;
- Azorbaycan Respublikasinda Kiirovdağ neft yatağınm daxil olduğu blo
kun borpasi, işbnmosi vo hasilatin pay
bölgüsü haqqinda saziş, Baki, 4 noyabr
2004;
Azorbaycan Respublikasinda Suraxani neft yatağmın daxil olduğu blokun

lan iizro bağlanmış sazişlorin təcrübosi
göstərdi ki, Azorbaycamn qurudaki yataqlari neft-qaz hasilati vo monfootinin
artınlması üçün kifayot qodor potensiala
malikdir. Mürokkob geoloji quruluşa ma
lik vo yeni neft-qaz yataqlarimn koşl' edil
mosi üçün miioyyon perspektivliyi olan
yataqlar üzro bağlanmış sazişlorin bozilorindo neft-qaz hasilatının artırılması öhdoliklori ilo yanaşı, axtarış-koşfıyyat işlorinin aparılması da nozordo tutulmuşdur
(conub-qərbi Qobustan, Kürsongi, Qara-

“Abşeron” strukturuna dair sazişin
imzalanma mərasimi. Vaşinqton. Ağ ev.

borpasi, işlənməsi vo hasilatin pay bölgüsü
haqqinda saziş, Baki, 16 avqust 2005.
Sazişbrin, dcmok olar ki, hamısı işbnilmonin son mərhələsində olan, qaliq
neft vo qaz ehtiyatları böyiik olmayan yataqlar iizro bağlanmışdır. Qurudaki yataqların kiçik qaliq neft-qaz ehtiyatina
malik olmaları, işlənilmə zamam mürəkkob ckoloji mosolobrin meydana çıxması
vo qoyulmuş sormayonin geri qaytarilma
tempinin aşağı olmasi sobobbrindon ilk
dövrdo xarici sərınayəçibrin qurudaki yataqlara maraqları yiiksok olmamışdır.
Lakin Kürsongi-Qarabağlı, MişovdağKolamoddin vo habelo Kürovdağ yataq-

bağlı vo s.). Qurudaki yataqlarm borpasi
vo işlonilmosi üçiin colb olunmuş xarici
sormayolor, demok olar ki, biitiin yataq
lar iizro somoroli olmuş vo neft-qaz hasilatinm artırılmasına imkan yaratmışdır.
Xoşbəxt Yusifzadə

Tobii qaz hasilati. Azorbaycan orazi
sindo tobii qaz monbolori qodimdon molumdur. 5 osrdo Xozor sahilindoki qayaliqlarda tobii qaz çıxırdı. Diinyada ilk
dofo Azorbaycanda tobii qazdan yanacaq kimi vo b. moqsodlor üçün istifado
edilmişdir. 18 osrin ovvollorindo tobii
qaz çıxanldığı monbodon saxsı, qarğı

vo s-don düzoldilmiş borular vasitosilo
ötürülür, ondan moişotdo vo sonotkarliq
işlorindo (ohong yandirmaq, qir vo mis
oritmok vo s.) yanacaq vo işıqlandırıcı
kimi daha çox istifado olunurdu.
1859 ildo Bakının Suraxam orazisin
do kiçik bir zavodda buxar qazanlarmin
qızdırılması ilo qazdan sonaye moqsodilo
istifado edilməsino başlanmış, 1902 ilin
ovvollorindo iso Suraxamda Baki Neft
Comiyyotino moxsus olan sahodo qaz ve
ron quyu qazılmışdı. Homin dövrdo Suraxanı-Balaxanı-Sabunçu orazilorindo
qazın noqli üçün ilk qaz komorlori okilmiş vo xiisusi nasos stansiyaları tik mişdi. Lakin homin dövrdo qazi sax! maq
vo uzaq mosafoyo ötürmok üçün I- oiki
vasitolorin olmamasi onun işlodilr sini
mohdudlaşdırır (onu moşəl kimi \ idirır, yaxud havaya buraxirdilar) > bu
sahonin inkişafına imkan vermird Bu
sobobdon 1919 ildo Abşeronda is' ado
edilon tobii qaz hasilati comi 48 ml. m3
toşkil etmişdi.
1920 ildon sonra, neftçıxarmad quyuların dorinlik nasosu ib istismai vo
neftin qapali yero toplanmasi neftlo an
qazın yığılıb istifado edilmosino ii an
yaratsa da. homin dövrdo respubl ida
ixtisaslaşdırılmış toşkilat vo miitoxo; lor
hob yox idi. Artiq 1924 ildo ün umi
uzunluğu 3000 m, diam. 100-200 чт
olan borularla qazin noqli toşkil ed di.
1927 ildo Binoqodi rayonu orazisi ; ion
15 km uzunluğunda qaz xotti çok di.
Qaz hasilati 1923 ildoki 28,8 mln. i3don 1928 ildo 175,5 mln. m3-o, 1930 do
270 mln. m-?-o, 1932 ildo iso 522 mln.
э
çatdırıldı. 1929 ildo Qaraçuxur oraz ndon “ Ağşohor” o vo “ Qırmızı ıılduz" t ktrik stansiyalannadok qaz xotti uzadı ı.
1932 ildo Suraxam, Qaraçuxuı vo
Balaxam rayonlarmin magistral
\z
xotlori “ Qaraşohor” do Bibiheybot
iz
xotti ilo birloşdirildi. Homin il Baki >
veti nozdindo yaradilan “ Bakqaz” ti ti
sonralar ölkodo qaz sonayesinin inkv afinda miistosna rol oynadi.
1940 ildo hasil edilmiş 2,5 mlrd. m3
qaz SSRİ-do çıxarılan qazin toqr. 78%-i
qodor, yaxud 1928 ildokindon 14,2 dofo
çox idi. Müharibodən sonraki illordo Qaradağ, Ziro, Siyozon, donizdo “ Bahar”
qaz-neft yataqlarimn istismara verilmosi
qaz sonayesinin inkişafına sobob oldu.
1954 ilodok Azorbaycanda qaz hasilatında somt qazimn hocmi üstünlük toşkil edirdi. 1949 ildo SSRİ-do ilk dofo
uzunluğu 45 km olan qaz komori vasitosilo butan-propan fraksiyasi 50 atm. toz-

yiqi ilo Sumqayıt sintetik kauçuk
zavoduna ötürüldü vo bununla da qazin
sonaye iisulu ib email vo istifadosino
başlanıldı.
1955 ildo Qaradağ qaz kondensati
yatağı açıldıqdan sonra Sumqayit sintetik kauçuk zavodunadok QaradağSumqayit qaz komori çokildi. 1955 ildo
Qaradağ orazisindo 78 sayli qaz quyusunun istismara verilmosi tokco Azorbaycamn yox, biitiin Conubi Qafqazin
qaz sonayesinin inkişafında yeni sohifo
açdı. Qaz hasilatinin hocmi 1953-60 il
lordo 5,S mlrd. m3-o, 1970 ilin ovvolindo
iso 6,6 ilrd. m 3-o çatdırıldı.
Q; an istifado ölko üçün böyiik iqti
sadi s ioro verdi. Tokco 1956-58 ilbrdo
4,0 n
yanacaq mazutuna qonaot edil
di. H n ilbrdo donizdoki qaz yataqlannin b bma qaz hasilatinin hocmi xeyli
artdi ! 982 ildo maksimum soviyyoyo 14,9 ; d. m-?-o çatdı.
Q hasilati 1965 ildo 6,2 mlrd. ш-?-о,
1976 ə iso 11 mlrd. m 3-o çatdırıldı. Çıxarıh qazı istehlak yerlorino ötürmok
üçün Rİ-do ilk dofo Xozorin dibi ilo
böyül ametrli qaz komorlori çokildi.
On la qazpaylayici stansiya vo montoqo, n aiblikadan konara qaz vurmaq
üçün iiclii kompressor stansiyalan tikil
di. Q in saxlanmasinda yeralti anbarlarda da istifado olunurdu. SSRİ-do ilk
yeral
ikimortoboli qaz anban Azorbayc ' da yaradılmışdı. Bu, istehlakçıları
qazli Iboyu vo fasilosiz sabit tochiz etmoy. nк an verdi.
1 11 ildo Qaradağ qaz-benzin zavo
du.
2 ildo Siyozon qaz-benzin zavo
du,
'68 ildo iso Qaradağ qaz-benzin
zav<
(1963-68 illordo Azorbaycan
qaz nzin zavodu adlanmışdı) bazasinda
orbaycan qaz email zavodu yarad> . Zavod maye qaz, propan-butan ntan fraksiyasi, açıqrongli neft
moh '(lari (benzin, dizel yanacağı vo s.)
istel il edir.
i: к ötürmo qabiliyyoti 10 mlrd. m3,
dian iso 1000-1200 mm olan İran-Astara Oazimommod-Qazax magistral qaz
komori 1971 ildo istifadoyo verildi. Homin
qaz komori üzorində Qazımommod, Ağdaş
vo Qazax orazisindo üç giiclü kompressor
stansiyası tikilmişdi.
Qaz komorinin istisman ib olaqodar,
Qaz Sonayesi Nazirlyinin “ Aztransqaz”
Istehsalat Birliyi (İB) yaradildi vo o,
SSRt-nin vahid qaz tochizati sistemino
daxil edildi.
1975-80 ilbrdo diam. 700 mm, illik
qazötürmo qabiliyyoti 4,5 mlrd. m3 olan

Yevlax-Naxçıvan qaz komori inşa edildi.
İ randan Azorbaycana qazin verilmosi
1980 ildo dayandinldiqdan sonra, diam.
1200 mm olan Mozdok-Qazimommod ye
ni magistral qaz komori çokildi. Tikintisi
1989 ildo başa çatan bu komorin illik
qazötürmə qabiliyyoti 13 mlrd. m3-dir.
1992 ildo yaradilan “ Azoriqaz” Dövlot

olan “ Şahdoniz” yatağının koşf olunmasıdir. Donizin 50-500 m dorinlikbrindo yerloşon “ Şahdoniz” yatağının böyük qazkondensat ehtiyatlarına malik olmasi hob
20 osrin 70-ci illorindo Azorbaycan geoloqlan torofindon osaslandinlsa da, texniki vasitolor olmadığından burada axtanş-koşfiyyat işlori apanlmırdı. “ Şahdoniz” qaz^Bäki I

Q Şarq qanadi, 100 m j . ■

/ < j^ Şə rq qanadi, 300 m^]

“Şahdəniz" qaz layilıəsi.

Şirkoti 1996 ildo qapali tipli sohmdar comiyyotino çevrildi. Bu sohmdar comiyyoti

kondensat yatağınm istismar edilmosi
azalan qaz hasilatını (codvol 1) 21 osrdo

Cədvəl 1
1990-2005 illər üzrə Azorbaycanda qaz hasilatinin dinamikasi

1991
1992

Respublika iizro
hasil edilon qazin
hocmi
( mln. in3)
9926,0
8621,0
7872,0

1993
1994
1995
1996
1997

6805,0
6379,0
6644,0
6305,0
5964,0

1998
1999
2000
2001
2002

5590,0
5997,0
5642,0
5535,0
5144,0
5128,0
4995,0

İllər
1990

2003
2004
2005
1990 ib nisboton, %-lo

о ciimlodon somt
qazi nin hocmi
( mln. m3)
2123,0
1497,0
1371,0
1109,0
1382,0
2146,0
2076,0
2008,0
2334,0
3062,0
2860,0
3165,0
3119,0
3170,0
2056,0

Ümumi hasilatdan
donizdo qaz
hasilatinin hocmi
( mln. m3)
9525,0
8333,0
7634,0
6567,0
6143,0
6407,0
6066,0
5709,0
5338,0
5754,0
5427,0
5293,0
4898,0
4854,0

5732,0

3855,0

4731,0
5492,0

57,7

181,6

57,6

aktiv hocmi 3 mlrd. m3 olan 2 yeralti qazsaxlama anbanndan istifado edir (2005).
Miistoqillik illorinin on miihiim nailiyyotlorindon biri 1 trln. m-^-don artiq qazi,
200 mln. /-dan çox qaz-kondensat ehtiyati

artirmaq, qaz sonayesinin inkişafı vo Azorbaycamn neftlo yanaşı, qaz ixrac etmosi
üçün real zomin yaratmışdır.
T.wbi: Əliyev, Behbud Əbmədov;
Yav.v Malikov

Digər faydali qazıntıların hasilati.
15 17 yüzillərdə Gonco, Qarabağ, Şamaxı vo s. yerlordo metaldan müxtəlif
yaraqlar, sənotkarlıq, kond təsərrüfatı
alətbri vo s. istehsah inkişaf etmişdi.
Kolbocor vo Ağstafa ərazisindən axan
çaylann, homçinin Tortor çayının qumlarından holo 1628 ildo qızıl oldo edilmo
si 1'aktı məlumdur. Lakin Azarbaycanda
digor faydalı qazıntıların (domir fılizi,
mis, aluııit vo s.) sonaye üsulu ilo mənimsonilməsino 19 osrin ortalarından başlanmışdır. 1906 ildo Rusiyada çıxarılmış
289,5 min t dəmir filizinin 74,6 min /-и,
yaxud toqr. 26%-i Azorbaycanin payına düşürdü. Godoboy mədənlorində

vo Nijni Novqorod yarmarkalarına çıxarıldı vo Rusiyamn toxuculuq sonayesindo onun işlədilməsino başlandı. Ru
siya imperiyası dövründo Azorbaycan
metallurgiya sonayesini xammalla tomin
edon istehsalat saholori osason xarici kapitalin olindo idi. istehsal olunan mis,
kolçedan, zoy, kobalt, eloco do qizil vo
gümüş xarico aparılırdı.
Hazirda domir filizinin, qum, gil,
duz vo s. maddolorin hasilatını, həınçinin daş karxanalarını ohato edon 180
miiossisodo 3,2 min nofor işçi çalışıı*
(2005). Bu müossisolərdə 24 mln. manatliq, yaxud 1995 ildokindon 3,8 dofo çox
mohsul istehsal edilmişdir. Azorbaycan

Cddvdl 2
Əsas mohsul ııövləriııin istehsah
Mohsullarin adi
Domir filizi və konsentratlari, min t
Mis filizi və konsentratlari, /
Mərmər və travertin lövholor, min t
İnşaat üçün ohong daşı, alebastr, min t
İnşaat üçün digor daş vo qum daşları,
min t
Gips vo anhidrit, min t
Əhong daşı. min t
Tabaşir, t
Tikinti qumu, min t
Çınqıl, qırma daş və xirda çaydaşı, min t
Mərmər qranıılaları, qırıntıları va tozu, t
Bentonit, min t
Odadavamli gil, min t
Duz, min t

2002
0,4

2003

4,3

3,1
110,0
10,5

631,6

761,9

2004
19,1
91,5
13,9
683,9*

51,6

62,5

88,4

0,7
1277,0

2,7
1250,0

3,7
1274,0

428,2
415,7
1438,0
1,5
98,6

96,7
516,6
685,7
3379,0

2220,0
684,1 *
537,7*
4649,0

19,9
218,6

55,0
225,8

5,4

7,6

9,2*

RaufS, 1WV

2005
7,3
11,2
704,5*
81,8
19,4*
1256,0
4600,0
662,4*
551,7*
8016,0
53,7
201,4
11,2*

* Fiziki şoxslorin foaliyyoti daxil olmaqla.

1864-1914 illordo 3 t qızıl, 52 t gümüş,
1867 1916 illordo 640 / kobalt filizi çıxarılmış vo xarico (osason Almaniyaya)
aparılmışdı. 20 osrin ovvolbrindo Godoboy-Qalakond zavodları Rusiyanın misoritnıo sonayesində osas yer tuturdu. Be
lo ki, 1905 ildo bu zavodlarda 2016 nofor
(Rusiyamn biitiin misoritmo zavodlarinda 8143 nofor) çalışırdı. Daşkosondo
alunit yataqlarmdan da xammal oldo
olunur, ondan alman zoy daşmdan göndori aşılanmasında, parçalara naxış
vurulmasında vo b. saholordo istifado
edilirdi. Azorbaycan orazisindo zoy
olmasi holo romahlarin Qafqaza yiirüşlori dövründon molumdur. Zoylik alunit
yatağınm işlonmosino 19 osrdo başlandı.
Bir neço zoy zavodu yaradildi. Azor
baycan zoyino Qafqaz, Yaxm vo Orta
Şorq, Asiya ölkolorindo böyük tolobat
var idi. Sonralar zoy Rostov, Hoştorxan

ri 84 mln. manatı keçmiş, onlarm strukturunda maşın vo avadanhqlann,
noqliyyat vasitobrinin payı artmışdır.
“ Azvirt” Azorbaycan-Almaniya MM,
“ Mingoçevir qum-çınqıl” М М , Naxçi
van Filiz idarosi, “ Dilok” Ltd, “ Kristal
C °” müossisolorinin foaliyyoti noticosin
do inşaat sektorunun çınqıla, daşa, quina, ohongo, gib vo s. olan tolobati, de
mok olar ki, tam ödonilir. 2005 ildo hasil
edilon 11,2 min t duzun 4,2 min t-u
Azorbaycanda istehsah monimsonilmiş
yodlaşdırılan duz idi. Bu sahoyo aid
miiossisolorin oksoriyyoti Naxçivan MRdo, Baki, Gonco, Mingoçevir şohori indo, Bordo, Xanlar rayonlarmda foaliy
yot göstorir. Sahonin osas mohsul n. /lo
ri nin natura ifadosindo istehsah 2-c ədvoldo verilmişdir.

da bentonit, kalsit, dolomit yataqlari
todqiq edilib, ilk dofo geniş çeşiddo
tikinti materiallarmin istehsahna başlanmışdır. Regionda analoqu olmayan,
sutkada 60 t istehsal gücüno malik
“ Azbentonit” M M C 2004 ildo istifadoyo
verilmiş, Rusiya, Belorus, Almaniya vo
digor olkoloro 33,8 min t bentonit gili
ixrac edilmişdir (2005).
Foaliyyot göstoron miiossisolorin tam
oksoriyyoti (174-ii) özol sektora aiddir.
1997-2005 illordo iimumi doyori 360
mln. manat olan 38 kiçik miiossiso
özolloşdirilmiş, 2 miiossiso sohmdar
comiyyotino çevrilmişdir.
2000-05 illordo bu sahodo çalışan
fordi sahibkarlarm sayi 4,2 dofo artaraq
126 noforo çatmışdır. Tokco 2005 ildo
özol sahoyo yönoldilmiş 27,5 mln. manat
vosait ovvolki illoro nisboton 4 dofo çox
olmıışdur. Noticodo osas fondlarm doyo

Emal sənayesi
Qida mohsullarinin istehsah. Inqi bdan ovvol bu sahonin müəssisələrinc ol
omoyi üstünlük toşkil edirdi. İri uni iidon vo çoltiktomizləyən miiossisolor, şorab zavodlan, baliq sonayesi 19 o; in
son riibündo yaranmağa başladı. İri
miiossisolor Bakida yerloşirdi. Şorabc, iıq
vo araqçokmo müossisoləri Kiirdoı ir,
Xanlar, Gonco, Göyçay vo Ağdaırda
(Muradboyli kondindo), pivo zavodu so
Bakida idi. Azorbaycan Conubi Qafq zda şorab istehsalinin 21,2%-ini verrdi
(1913). Baliq sonayesi osason K iiriin ; ağı axarmda - Salyanda combşmi:; i.
Pambiq yağı istehsal edon zavod Lok lo
yaradılmışdı (1903). Tiitiin müossis orindo emal olunan tiitiin vo tonbokii n
üçdobiri (1915 ildo 45,3 min pud) Az. rbaycanm payma düşürdü. Ölkodo 19 ■
■
■
>
rin 80-90-ci ilbrindo biyan kökünii en il
edon vo qurudan miiossisolor do foaliy} it
göstərirdi.
Sovet hakimiyyotinin ilk 20 ilindo
qida mohsullan sonayesinin un-yarn i,
baliq, şorab, tiitiin istehsah saholori ye
nidon quruldu, ot, süd, konserv, çay,
yağ-piy vo s. saholor yarandi vo inkişaf
etdi. Bu dovrdo Gonco yağ-piy kombinati (1926), Baki süd zavodu (1927). 1
sayli Baki çörok zavodu, Lonkoran baliq
konservi zavodu, Ordubad (1928), Za
qatala (1929), Quba (1930), Nic (1933),
Xaçmaz (1940) konserv zavodlari, Baki
da soyudueu zavodu (1929), makaron
fabriki (1930), ot kombinati (1933), 2 vo
3 sayli çörok zavodlan (1933-35), Lon-

koranda çay fabriki vo s. miiossisolor is
tifadoyo verildi. 1940 ildo yeyinti sonaye
sinin iimumi mohsulu 1913 ildokino nis
boton 8,5 dofo artdı. Müharibodon son
raki illordo do qida mohsullan sonayesi
siirotlo inkişaf edirdi. Gonco pivo
zavodu (1948), Astara (1952) vo Naxçıvanda (1954) ot kombinatlan, Badamli
(1953) vo İstisuda (1954) mineral su
zavodlari, Bakida şorab-konyak zavodu
(1954) vo s. istifadoyo verildi. 1959-65 il
lordo Baki, Lonkoran vo Naxçivan çörok
zavodlan, Lonkoran, Qax vo Balakondo
konse* zavodlan, Bakida soyudueu
zavodi Ağdaııı vo Şokido ot kombinatları, Quba, Naxçivan vo Colilabadda
siid v
icndir zavodlan istifadoyo veril
di. S
aki illordo Goncodo qonnadi
fabril
ot kombinati, Bakida kökomaya >mbinati, Xudat vo Lonkoranda
konst
zavodlan, Bakida şampan şorabla zavodu tikildi.
8(
illordo Baki ot email kombinati,
1 vo sayli Baki vo Siyozon quşçuluq
fabri! ri, Naxçivan, Qazax, Qubadli,
Qob:
Oğuz, Dovoçi, Zongilan vo s.
rayo
da üzümiin ilkin email miiossisob
Zaqatala vo Qobolodo tiitiinfermc asiya fabriklori, Lonkoran vo Bilosuv da siid zavodlari, Göyçay vo
Sabii adda konserv zavodlan, Ağcabodic çörok-köko miiossisosi (1993),
Dovr lo, Beyloqanda siid zavodlan
(199. Zaqatalada ot kombinati (1994),
Baki
“ Coca-cola” , dondurma, findiq
emal ivodlari (1996), süd vo süd mohsulla
“ Pepsi-cola” istehsah müossisəlori ( 99), “ European Tabacco Baku”
ASC *o yeni sex (2001) vo s. miiossiso
lor t lib istifadoyo verildi, Xirdalanda
pivo
ivodu yenidon quruldu (1999).
i 9 ildo mohsul istehsalinin hocmi
1940 ;bkino nisboton 3 dofo artdi. Bu
saho i xiisusi çokisi mohsulun istehsah
na { :ro: 1960 ildo 20,7%, 1970 ildo
20,2' 1980 ildo 27,2%, 1990 ildo 26,6%,
1995 Ido 6,6%, 2000 ildo 2,3%, 2005 ildo
3,6% işçilorin sayına göro: 1960 ildo
10,6%. 1970 ildo 10,3%, 1980 ildo 10,8%,
1990 ildo 12,3%, 2000 ildo 9,7%, 2005 il
do 10,3%; osas sonaye-istehsal fondlanna göro, miivafiq olaraq: 4.1%, 7,1%>,
7,8%, 9,3%o, 5,8% vo 3,1% idi. 1987 ildo
SSRİ iizro yeyinti sonayesi mohsullarimn iimumi hocmi 1980 vo 1985 ilbro
nisboton, miivafiq olaraq 30% vo 10%
artmış, Azorbaycanda bu artim 73% vo
18% - biitiin müttəfıq respublikalar
arasmda on yiiksok göstərici olmuşdu.
Yeyinti sonayesi iiçün xammal bazasmm

inkişaf etdirilmosi vo möhkomlondirilmosindo böyiik müvəffəqiyyətlər qazanılmış, miiossisolorin yerloşmo coğrafiyası genişlondirilmiş, hom ohalini osas
yeyinti mohsullan ib tomin edon, hom
do ölkonin başqa rayonlarma miixtolif
mohsullar göndoron giiclii yeyinti sona
yesi yaradılmışdı.
Qida mohsullan istehsah sahosi
sonayenin on iri (ÜDM-in 8,3%-i bu
sahonin payina düşür) saholorindon
biridir, ot vo ot mohsullarmin istehsah,
baliq vo baliq mohsullarmin, meyvo vo
torovozlorin email vo konservbşdirilmosi, bitki vo heyvan yağlarının, süd

26%-i, fordi sahibkarlarm hor üç noforindon biri, moşğul olan işçilorin hor on
noforindon biri burada comlonmişdir.
istehsal edilmiş 1,2 mlrd. manathq moh
sulun 99,8%-i, miiossisolorin 94,1%-i
özol bölmonin payma düşür (2005).
1996-2005 illordo iimumi doyori 3,9 mln.
manat olan 249 kiçik miiossiso özolloşdirilmiş, 54 orta vo iri miiossiso sohmdar
comiyyotino çevrilmişdir. 1998-2005
illordo bu sahoyo yönoldilmiş 243,5 mln.
manat hocmindo investisiyalarm 51%-i
xarici sormayo idi. Sahonin osas mohsul
növlorinin natura ifadosindo istehsah 1ci codvoldo verilmişdir.

Cədvəl 1
Qida məhsullarının istehsah

Mohsulun adi
Ət. min t
Kolbasa momulatlari, /
Bitki yağları, min t
Marqarin, t
Mineral sular, min dkl
Alkoqolsuz içkilor, min dkl
Mcyvə şirələri. min dkl
Qond-rafinad, t
Üziim şərabı, mln. dkl
Somoni pivosi, min dkl
Qablaşdırılmış tobii çay, t
Fermentloşdirilmiş tütün, t
Papiros vo siqaretlor, mln. ədəd

1999

2000

2002

2003

2004

2005

108,9 115,1
120,8
557,8 724,2 856,9
10,9
18,2
25,7
408,0 2727,0 5205,0
214,1 304,4 561,6
3258,3 4664,0 4329,0 4629.0
118,4
93,8 1009,4
97,9
240,0 535,6 819,4 1558,0
373.4 623,2 597,6 571,9

6043,0 8944,0 13361,0
1008,7 1157,8 1940,0
1037,0 2752,0 3556,0
400,5
379,0 309,2

688,4 710,8 1166,0
1380,0 1523,0 4995,0
7761,0 5869,0 8622,0
416
6808
2362

1330,0 1838,0
4975,0 8624,0
2293,0 2548,0
6611
3671

105,0

607,0
11,6
935,1
163,0

mohsullarmin, heyvanlar üçiin yem,
doyirman-ding sonayesi mohsullarmin,
içki vo s. qida mohsullarmin, habeb
tiitiin momulatlarmin istehsah ilo

*

2001

I

“Caspian Fish C° Azorbaycan" MMC-do
istehsal sahosi.

moşğul olan 18,5 min noforin işlodiyi
656 müossisonin, 2,5 min fordi sahibkarin foaliyyotini ohato edir. Ölkodo foaliy
yot göstoron sonaye miiossisolorinin

1251,0
5642,0
4030,0
6296

130,7
124,4 127,6
1172,0 1777,0 1914,0
54,4
46.0
64,1
8761,0 8773,0 17823.0
488,8 821,6 1160.0

2490,0
7477,0
2584,0
5008

B ali q v o baliq m o h s u l l a n
i s t e h s a h ilo 14 miiossiso, о ciimlodon 3
xarici vo müştorok miiossiso moşğuldur.
Onlarm arasmda “ Hövsan Baliq Konserv”
ASC, “ Caspian Fish C ° Azorbaycan”
M M C kimi iri istehsalçılar vardir. 2005 ildo
istehsal edilmiş 6,3 mln. manathq mohsul
ovvolki ildokindon 50,5%, 1998 ildokindon
iso 10,4 dofo çox idi. 1999-2005 illordo
qeyri-dövlot sektorunun xiisusi çokisi 2
dofodon çox artaraq 99,8%-o çatmışdır.
1047 noforin moşğul olduğu bu sahoyo aid
miiossisolorin çoxu Abşeron yanmadası
orazisindo, о ciimlodon Bakı şohorində,
Lonkoran vo Neftçala rayonlarmda yerloşir. 2005 ildo 3,0 min t dondurulmuş baliq
Rusiyaya, 10,9 t noro kiirüsü Almaniya,
Birloşmiş Əıob Əmirliklori, Fransa, Yaponiya vo digor ölkoloro ixrac olunmuş, noro
küriisii ixraci ovvolki ilo nisboton 23,9% vo
ya 2,1 t artmışdı.
M e y v o vo tor ovoz in e m a i l
vo k o n s e r v l o ş d i r i l m o s i s a 
h o s i n d o 54 miiossiso vo 10 fordi
sahibkar foaliyyot göstorir. Miiossiso-

lorin 92,6%-i özoldir. “ Miri Qrant”
M M C, “ Quba Konserv-1” ASC, “ Qaf
qaz Konserv Zavodu” M M C, “ interfood" М М М vo digor müəssisələrin
mohsullan hom daxili bazarda satılır,
hom do xarici ölkoloro ixrac olunur.
Meyvo-torovoz konservlorinin ixracı
2004 ilo nisboton 2005 ildo 8,8% artmış,
Rusiya, İraq, Iran, Gürcüstan vo Ukraynaya 5,1 min / meyvo-torovoz konservlori ixrac olunmuş, Rusiya, Ukrayna, Almaniya vo digor ölkoloro meyvo vo
torovoz şirolori ixraci 2000 illo miiqa
yisodo 2005 ildo 13,9 dofo artaraq 26,9
min /-a çatmışdır.
Saho miiossisolorinin osas fondlari
72,6 mln. manat doyorindo qiymotlondirilir. Mohsul istehsah 2000-05 illordo
hor il orta hesabla 34% artaraq 2005 ildo
57.0 mln. manat doyorindo olmuşdur.
Konscrvloşdirilmiş meyvo vo torovoz
istehsah 3,1% çoxalaraq 23,2 min /,
meyvo şirolərinin istehsah 67,5% artaraq
19 mln. I olmuşdur. Sahonin miiossisolorindo 1539 nofor işloyir (2005).
1996 ildo Bakida illik istehsal giicii 5
min / olan findiq email zavodu, 2003 il
do Xaçmaz rayonunda illik istehsal giicii
20 min / olan, miixtolif meyvo-torovoz vo
ot konservlori istehsal edon Qafqaz kon
serv zavodu, 2005 ildo Qaxda illik giicii
200 / olan findiq email sexi, Astarada
sutkada 300 / tomat istehsal edo bilocok
konserv zavodu, Şokido 7,3 mln. şorti
banka hocmindo illik istehsal gücünə
malik meyvo şirosi zavodu vo s. rniiossisolor foaliyyoto başlamışdır. Meyvo vo
torovozin email müossisolori Gonco, Abşeron, Göyçay, Mingoçevir, Quba,
Lonkoran, Sabirabad vo b. regionlarda
da foaliyyot göstərir.
B i t k i , h e y v a n y a ğ l a r ı vo
p i y l o r i i s t e h s a h s a h o s i 31
mln. manatliq osas fondlara malikdir vo
584 noforin çalışdığı müəssisoləri ohato
edir. Sahonin miiossisolorindo 20,0 mln.
manatliq mohsul (1997 ilo nisboton 10,4
dofo çox), о ciimlodon 64 min / bitki
yağları, 17,8 min / marqarin istehsal
edilmişdir (2005). Sahonin on iri
müossisolori Baki vo Əli Bayramhda
yerloşir. “ Baki Yağ vo Qida Sonaye”
ASC
1996 ildo Baki marqarin
zavodunun bazasında yaradılmışdır.
Miiossiso 2000 ildo Beynolxalq Standartlaşdırma Toşkilatının TSE-İSO-EN
9000 sertifıkatını almışdır. 2000 -05 il
lordo bitki yağlarının ixracı 3,4 dofo ar
taraq 2000 ildoki 5,3 min /-dan 2005 ildo
18.1 min /-a çatmışdır.

2005 ildo 13,1 min / marqarin Rusi
ya, Giircüstan, Özbokistan vo Türkmonistana, 18,1 min / bitki yağları Rusiya,
Tacikistan, Gürcüstan vo digor ölkoloro
ixrac olunmuşdur.
S ü d vo siid m o h s u l l a r i n i n
i s t e h s a h ilo 38 miiossiso vo 32 fordi
sahibkar moşğuldur (2005). Miiossisolo
rin 37-si qeyri-dövlot bölmosinə aiddir,
onlardan 6-si xarici, 2-si müştorok
miiossisodir. 1993 ildo Dovoçi vo
Beyloqanda növbodo 10 /, 1999 ildo
Bakida növbodo 5 /, 2005 ildo Naxçivan
şohərindo növbodo 5 / istehsal giiciino
malik siid vo siid mohsullan müossisolori
inşa edilorok foaliyyoto başlamışdır.
Sahodo 675 nofor işçi çalışır (2005).
“ Göyçay-Süd” ASC, “ М -Pro” , “ Xozri”
M M C vo digor müəssisolordə 494 mln. /
siid, 1608 min / qaymaq, 33,5 min /

"Baki Yağ və Qida Sənayc" ASC-də
istehsal sahəsi.

pendir vo kosmik, 14,2 min / кого yağı
vo digor mohsullar istehsal edilmişdir
(2005). Dondurma istehsal edon özol
müossisələrdə 273 min manatliq mohsul
buraxılmışdır (2005).
D o y i r ma n - d i n g
sonayesi
m o h s u l l a n i s t e h s a h ilo moşğul
olan 90 miiossiso vo 93 fordi sahibkar
torofindon 255 mln. manatliq vo ya 2004
ilo nisboton 0,7% çox mohsul istehsal
edilmişdir (2005). “ Dovəçi-Dəyinnan” ,
“ Baki Taxil” ASC, “ Aveta” M M C .
“ Karat” kiçik müossisosi, “ Taleh-RT” ,
“ Azer Besina Food industries Ltd” ,
“ Fatoğlu istehsal Azorbaycan Ltd”
birgo miiossisolori vo s. sahonin iri
müossisolorindondir. 2003 ildo Şorur vo
Culfada sutkada 12 /, 2004 ildo Sodorokdo vo 2005 ildo Ordubadda sutkada
15 / istehsal giiciino malik doyirmanlar
tikilib istifadoyo verilmişdir. Bu saho
nin 63 mln. manatliq osas fondlari
olan, 2174 nofor işçi çalışan miiossi
solori Baki, Naxçivan, Gonco, Sumqayıt, Abşeron, Xaçmaz, Dovoçi, Şomkir, Kürdomir vo b. rayonlarda foaliy
yot göstorir. 2005 ildo 778,2 / buğda

unu Gürcüstana ixrac olunımışdur.
Ç ö r o k , ş o k o r , ç a y , odvi yyat, qonnadı
vo m a k a r o n
m o m u l a t l a r ı к i m i q i da mо h s u 11 a r ı n ı n i s t e h s a h s a h o s i
197 miiossiso vo 484 fordi sahibkan
ohato edir. Miiossisolorin 92%-i özəl, 9-u
xarici vo 4-ü müştorəkdir. Sonayenin
iimumi mohsulunda 2,7% payi olan bu
sahonin miiossisolori torofindon 2005 ildo
istehsal edilmiş 249,8 mln. manatliq
mohsulun 99,8%-i qeyri-dövlot miiossisolorinin payına düşmüşdür. Makaron
momulatlarimn istehsah 3,5 do! qonnadi momulatlari 5,7%, qond '9,2%
artmışdır (2005). Çayın qablaşs Imasında M D B mokanmda on q, ıqcıl
miiossisolordon biri sayılan “ S
Tea
Azorbaycan” ASC 1996 ildon f. yyot
göstorir, buraxdığı mohsulun
«sok
keyfiyyotino göro bir sira bey.
xalq
sertifıkatlara layiq görülmüşdii
imdar comiyyotinin torkibino da
>lan
Lonkoran 1 saylı çay fabriki
vo
“ Astara Çay-2” müəssisolərind; ıablaşdırılan çay Avropanm bio;
«sul
statusunu almışdır. “ Sun-Теа A>: utycan” ASC-nin çay mohsulu 20’1 ilin
mayında Moskvada keçirilon 3-cii
Ümumdünya festivahnda diploi . vo
medallara layiq görülmüşdür. 200" ildo
1,2 min t, 2002 ildo 2,3 min /, 200- ildo
6,7 min t, 2005 ildo 5,2 min / çay <rac
edilmişdir.
1996-97 illordo Baki vo Abşe; ida,
2003 ildo Naxçıvanda növbodo 30 iicii
olan çörok zavodu, 2004 ildo Ma
ida
növbodo 7 / şokor istehsal etmok
mo
malik miiossiso, digor miiossiso
>byektlor istifadoyo verilmişdir. S;: nin
81,9 mln. manatliq osas fondlara
lik
olan saho miiossisolorindo çalışan
lorin sayi ovvolki illo miiqayisodo
8%
artaraq 5053 nofor olmuşdur (2005
İ ç к i i s t e h s a h s ahos i <'oncoçay çayı hövzosindo Santopo ya liğında aparılan arxeoloji qazıntılaı ostorir ki, orada tapılan daşlardan iiziim
ozilmosindo, daş qablarda iso iiziim ?irosinin qıcqırdılması vo saxlanılması iiçün
11 osrdo istifado edilınişdi. Şorab miios
sisolori 19 osrin ortalarında yaranmağa
başladı. 1913 ildo 824 min dkl şorab is
tehsal olunmuşdu. Azorbaycan şorabları (1867 1908 illordo) diinya sorgilorindo
13 qizil medal, miixtolif beynolxalq miisabiqolordo 45 qizil, 49 giimüş, 3 büriinc
medal almışdı. 1970-80 illordo şorabçılıq
sonayesi yeyinti sonayesinin torkibindo
ohomiyyotli yer tuturdu. 1979-80 illordo

şorab sonayesi mohsulu hocmco 1969 ilo
nisboton 4,1 dofo artmış vo biitiin sonaye
istehsalinm 15%o-inə qodorini toşkil etmişdi. 1970-85 illordo iiziim istehsalinm
artmasi noinki Azorbaycanda, hotta respublikanın hüdudlarından konarda da
iiziim emalı zavodlannın yaradilmasina
tokan vermişdi. Homin dövrdo Rusiya vo
Ukraynada - Moskva, Rostov, Kazan,
Snejnoye, Kemerovo vo Şaxtı şohorlorində
foaliyy ot göstoron, iimumi doyori 9,5 mlrd.
rubl olan 6 şorab zavodu foaliyyot göstorirdi. Homin miiossisolor bütövlükdo Azorbaycamn vosaiti hesabina tikilmişdi vo zoruri xammalin hamismi Azorbaycandan
alirdi.
Bh I, Naxçivan, Gonco, Abşeron,
Tovıı Xanlar, Şomkir, Göyçay, Qax,
Şam^
Zaqatala, Lonkoran, Mingoçevir b. bölgolordo spirtli içkilor, etil
spirt ineral sular vo digor alkoqolsuz
içkil
istehsal edon 110 miiossiso (o
ciimi n 8 xarici vo birgo miiossiso) vo
52 fr
sahibkarla tomsil olunur. Bu
miios: olordo 72,5 mln. manatliq vo ya
ovvol1 ildokindon 29,6%, 1997 ildokino
nisbz n iso 11,4 dofo çox mohsul
isteh : olunmuşdur (2005). İstehsalın
98,2 özol bölmoyo moxsusdur. Saho
nin
işafında, mohsul istehsalinm artmasimla yeni miiossisolorin istifadoyo
verilmosi böyük ohomiyyot kosb edir.
isteh1a1 giicii saatda 24 min / olan
“ Azorbaycan Coca-cola Bottlers Ltd”
M1V; 11996), istehsal giicii saatda 6 min
I ol n. “ Mars Overseas Baku Ltd”
(199
miiossisolori işo salindi, istehsal
giici 5 mln. / olan Xirdalan pivo zavo
du ( >99) yenidon quruldu, Mingoçevir
vo f mkoranda ildo, miivafiq olaraq,
216 in dkl vo 12,5 min dkl istehsal giicii
ola I )ivo istehsah miiossisolori (2004) vo
s.
ilib istifadoyo verildi. 2000-05
illoi
mineral vo qazli sularin istehsah
5.4 То, alkoqolsuz içkilorin istehsah
toqi ’.9 dofo, somoni pivosinin istehsah
3.5 dofo artaraq 2005 ildo, miivafiq
olaraq, 11,6 mln. /, 134 mln. /vo 25 mln.
/olmuşdur. Şampan şorabları istehsah 2
dofodon çox azalaraq 618 min /-o, iiziim
şorabı 1,5 dofo azalaraq 4005 min /-o,
konyak istehsah 22 dofo azalaraq 175
min /-о düşmüşdür.
Azorbaycan şorabları 2005 ildo Fransada 60 qizil, 40 gümüş medal qazanmış,
çoxsaylı diploma vo Qranpriyo layiq görülmüşdü.
“ Baki Şorab-1” , “ İsmayıllı Şorab-1” ,
“ Gonco Şorab-1” , “ Göyçay konyak zavo
du” ASC vo digorlori sahonin apanci isteh-

salçılandır. Saho miiossisolorindo işçilorin
sayi 1998 ildokino nisboton 1294 nofor ar
taraq 4104 noforo çatmışdır (2005).
T ii t iin m o m u l a t l a r i i s t e h 
sah. Azorbaycanda tiitiin 17-18 osrlordo yayılmağa başlamış, 19 osrin
30 40-ci illorindo tosorriifat saholorindon birino çevrilib iqtisadiyyatda
miioyyon yer tutmuşdu. 1872 ildo Rusi
yaya xaricdon gotirilon tiitüno qoyulan
gömrük rüsumları artırıldıqdan sonra
Azorbaycanda tiitiin okini ovvolco Za
qatala dairosi, Quba vo Nuxa (Şoki),
sonralar iso Cavad, Şamaxı qozalarinda yayildi. 1883 ildo toqr. 144 desyatin
sahoni tutan 554 tiitiin plantasiyasi vardi. 1913 ildo iso iimumi sahosi 155 des
yatin olan tiitiin plantasiyalarmm sayi

Toxuculuq və tikiş sonayesi, dəri, doridoıı ınəmulatlar vo ayaqqabi istehsah.
20 osrin ovvollorindo Azorbaycan yüngül
sonaye üçün osas xammal olan pambiq,
yun, barama, dori momulatlari istehsah
iizro ixtisaslaşan regionlardan biri idi.
Miiossisolor osason xammalin ilkin email
ilo (pambığın tomizlonmosi, yunun yuyulmasi, baramanm yunıağa çevrilmosi,
dorinin email vo s.) moşğul idi vo onlarin
hamısı ölkodon konara çıxarılırdı. Birin
ci diinya miiharibosino qodor Azorbay
candan hor il 20 min / pambiq xammali,
1000 /-dan artiq yun, 200-250 t ipok
xammali vo eşmo ipok sapi, 10 min /-dan
artiq dori xammali ixrac olunurdu. 1920
ilin aprelino qodor Azorbaycan sonaye
sinin bu sahosi pambiqtomizlomo, ipok

928-0 çatmışdı. 1914 ildo Conubi Qaf
qazda istehsal olunan tütünün 30%-don
çoxunu Azorbaycan verirdi. Sovet ha
kimiyyoti illorindo do tütünçülük inkişaf etmiş tosorriifat sahosi kimi qalirdi.
2005 ildo tiitiin momulatlari istehsah
ilo 57,5 mln. manatliq osas fondlara
malik olan 12 miiossisodo toqr. 1165
nofor çalışırdı. istehsal edilmiş 30,5
mln. manat doyorindo mohsul tamamilo
özol bölmonin
payına
düşürdü.
Ortaayhq omokhaqqi 165,9 manat idi.
Sahonin on iri miiossisosi “ European
Tobacco Baku” ASC-dir. Digor miios
sisolor Zaqatala, Qax, Balakon, Qobolo
vo Yevlaxda yerləşir. 2005 ildo Rusiya,
Tacikistan, Gürcüstan, iraq, Belorus vo
İsveçroyo fermentloşdirilmiş tiitiin,
Tiirkiyo, iran vo digor ölkolərə siqaret
(3,1 mlrd. odod) ixrac olunmuşdur.

vo dori istehsah ilo moşğııl olan kiçik
müossisolorlə tomsil olunurdu. Bütiinlükdo 11 min nofordon çox fohlonin çalışdığı bu müossisolərdə Azorbaycanda
todarük edilon xammalin hamisi emal
edilo bilmirdi. Buna göro xam ipoyin,
mahlicin, dorinin çox hissosi Azorbay
candan konara apanhrdi. ikinci diinya
miiharibosindon sonra bu sahonin siirotli inkişafı başladı. 1969 ildo yüngül
sonaye istehsalinm hocmi 1940 illo mii
qayisodo 3,6 dofo, gön-dori vo mahud
mohsullan iizro 4,4 dofo, yun vo ipok
mohsullan iizro 14 dofo artdi.
Toxuculuq vo tikiş sonayesi, dori, doridon momulatlar vo ayaqqabi istehsalinin inkişafı homişo xammal (pambiq,
yun, kotan, dori, kimyovi liflor) istehsalinin artimi ilo tomin olunmuşdu. Bu saho
1960 ildo respublikanm iimumi sonaye

bunun da 40%-i osas ipokçilik morkozi
olan Şoki qozasimn payına düşürdü. Şokidə ipokçiliyin inkişafı fabrik tipli
müossisolorin meydana golmosino sobob
oldu (1829 ildo Xanabad ipoksanma
müəssisosi tikildi). 19 osrin 60-ci, xiisusi
lo 80-ci illorindo Nuxa (Şoki), Yuxan
Qarabağ vo Ordubadda baramaaçma vo
ipokeşmo müossisolori şobokosi var idi.
Conubi Qafqazda emal edilon xam
ipoyin 2/3 hissosindon çoxunu (28 min
pud) Azorbaycan verirdi. 1887 ildo Tiflisdo “ Qafqaz ipokçilik stansiyasf'nin yaradilmasi vo bir qodor sonra onun Vartaşendo (indiki Oğuz), Şuşa qozasmın
Lonboran kondindo. Qax, Şoki, Ağdam,
Borgüşad, Zaqatala vo başqa yeriordo
şöbolorinin açılması, Zaqatala ipokçilik
moktobinin, Göyçayda ipokçilik sorgiınin toşkili (1898) ipokçiliyin inkişafı a
sobob oldu. Azorbaycan ipoyi diinya I zarlarında İtaiiya vo Yaponiya ipoyi о
borabor qiymotlondirilirdi. Şoki ip; /i
Tiflis (1863) ipok mohsullar sorgisind: ci yeri tutmuş, London (1862), Mosk i
(1872) vo Vyana (1873) Ümumdür, i
sorgilorindo medal almışdı. Ordub j
ipoyi Moskva bodii sorgisindo (1872) с ızil vo gümüş medal, Qarabağ ipoyi T; is
sorgisindo (1889) qizil medal, Şoki ip. vi
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Əsas növ mohsullarm natura ifadəsində istehsali
gisindo (1896) foxri diploma layiq göı ilmüşdü. 19 osrin sonu 20 osrin ovvo1v
1999 2000 2001
Mahsulun adi
2002 2003
2004 2005
rindo osas ipokçilik morkozlori Şirv n,
Yağsızlaşdırılmış xalis yun, /
35,6 183,5
47,2 171,6
2,1
11,7
Qarabağ, Naxçivan. Şoki Zaqatala o
30,7 37,7
Pambiq lifi, min t
38,8
27,7
30,9
40,6
56,0
Lonkoran-Astara zonalari idi. İpokç ik
767.0
3381,0
2926,0
3320.0
Hazir pambiq parçalar, min m2
682,7
4038,0 3099,0
Azorbaycamn tosorriifat hoyatinda rr 1Pambiq yataq ağları, min ddəd
161,0 384,7 222,1 420,3 453,3 252,2 564,6
hüm yerlordon birini tuturdu. Burada ;carot-solom kapitalının nüfuzu güclü it i.
Köynəklər, min ad,id
47,2 122
121
60
0
3,7
1,2
Buna go/o Azorbaycanda kapitalizn n
Xalça vo xalça momulati, min m2
20.0 15,8
10,0
5,9 268,6 308,5 630,3
ilk cücortilori mohz ipokçilikdo yarar i.
о cümlədən:
Şoki vo Şuşa fabıiklori о dövrün mii; г
düyünlərlo toxunulmuş xalçalar vo
10.0
s. toxııma döşomə örtükbri
4,8
0,9
1,5
1,2 119,2 202,9
texnikasi ilo tochiz edilmişdi. ipok so Trikotaj-corab momulatlan, min
yesi inkişaf soviyyosino göro Rusiyada >
ciit
1036,0 738,2 1950,0 683,7 1311,4 1854,4 2969,0
ciimlodon Conubi Qafqazda, xüsu> <i
Ayaqqabi, min ciit
54,0 114,9 219,0 338,7 455,9 287,5 260,5
Azorbaycanda apanci yer tuturdu. В )
ki, Conubi Qafqazdaki 120 ipok fabr nin 114-Ü Azorbaycan orazisindo yer1>
i p o k i s t e h s a l i . Azorbaycanda
dindo yaradılmışdı.
on qodim tosorriifat saholorindəıı olan
19
osrin ovvollorindo Şimali Azor-şirdi, başqa sözlo, Qafqazda iimumi ip, к
istehsalimn 90%-i Azorbaycamn pa iipok istehsalimn yaranmasi 5-6 osrloro
baycanin Rusiyaya birləşdirilmosi ipokna düşürdü. 1914 ildo 14 mln. manat
çiliyin (baramaçılığın) inkişafına geniş
tosadiif edir. 10 osrdon sonra ipokçilik
hocmindo iimumi mohsul istehsal edilyol açdı. Rusiyanın toxuculuq sonaye
geniş inkişafa başlamış, ohalinin məşğumişdi; fabriklordo 9492 nofor fohlo işsinin xam ipoyo böyiik ehtiyacı olduğu
liyyotindo miihiim yer tutmuş vo golirli
loyirdi. Xankondidə ipok kombinati
üçün, 1836 ildo Conubi Qafqazda ipoksahoyo çevrilmişdi. 13-14 osrlordo Bor(1926-27), Şokido baramaaçma vo ipok
do, Şirvan, Şoki vo b. oyalotlor barama
çilik vo ticarot sonayesini inkişaf etdirkombinatlan (1932) tikilib istifadoyo
vo ipok sap, Şamaxı, Gonco vo Tobriz iso mok moqsodilo Şokido comiyyot tosis
ipok parça istehsali morkozlori kimi ta- edildi. Azorbaycan Rusiyanın ipokçilik
verildi.
nınmışdı. Azorbaycan ipokçilorinin ha- morkozino çevrildi. 40-ci illordo Conubi
Birinci diinya miiharibosi illorindo
zirladiqlan ipok sap, ipok parçalar vo s.
Qafqazda todariik edilmiş 34 min pud
ipok sonayesino çox böyük ziyan doydi
xarici ölko bazarlarına geniş yol açmışxam ipoyin 29 min pudu Azorbaycamn,
vo Azorbaycanda sovet hakimiyyotinin
rnəhsulunun 24%-ini, 1980 ildo 23,6%-ini, 1985 ildo 21,5%-ini verirdi. 1940 il
don sonra saho məhsulunun iimumi hocmi 2,8 dofo, onıok məhsuldarlığı 5,2 do
fo, osas istehsal fondları isə 1970 ildən
sonra 3,4 dəfə artmışdı. Toxuculuq və
tikiş sonayesi sonaye mohsulu istehsalm
da miihiim yerlordon birini tutur, hom ilkin xammal emal edir, hom do hazir
mohsul buraxir. Toxuculuq, tikiş, göndori, xoz vo ayaqqabi istehsali bu sahoniıı osasını toşkil edir. istehsal hocminin
genişlonmosi ilo buraxilan mohsullarm
çeşidi do artirdi. Bu sahonin xiisusi çokisi mohsul istehsalına göro: I960 ildo
4,1%, 1970 ildo 5,1%, 1980 ildo 8,5%,
1990 ildo 9,5%, 1995 ildo 9,7%», 2000 il
do 2,1%, 2005 ildo 2,1%; işçilorin sayina göro; 1960 ildo 24,3%, 1970 ildo
25,4%, 1980 ildo 24,9%, 1990 ildo
23,8%, 2000 ildo 13,5% vo 2005 ildo
7.8%; osas sonaye-istehsal fondlanna
göro: miivafiq olaraq, 4,0%>, 3,7%>,
4,7%. 4,8% vo 1,1%. idi. 1999-2005 il
lordo pambiq parça istehsali 4 dofo,
pambıq yataq ağları 3,5 dofo, trikotajcorab momulatlan 2,9 dofo, ayaqqabi
istehsali 4,8 dofo, pambiq lifi 82,4%>
artmışdı (codvol 2).

di. 15 osrdo Genuya vo Venesiya tacirlori ipok almaq üçün о dövrdo on çox ipok
istehsal edon Gilana vo Şirvana golordilor. İpok parçalar Rusiyaya, Iraqa,
Suriyaya vo b. ölkoloro do aparılırdı.
16 17 osrlordo Şirvan ipoyi Yaxın Şorq
bazarlarında üstünlük toşkil edirdi. 17
osrin ovvollorindo hor il Şirvanda toqr.
16,5 min pud , Qarabağda iso toqr. 16
min pud xamna istehsal edilirdi. Əsrin
axırlarında iso bütövlükdo Azorbaycan
da toqr. 100 125 min pud xamna todariik olunurdu. Bunun bir qismi xarico, о ciimlodon Rusiyadan keçiriloıok
Avropa ölkolorino aparılır, qalan hissosi
Azorbaycamn öziindo istifado edilirdi.
Tokco Tobrizdo homin dövrdo hor il 30
min pud xamna işlodilirdi. Şamaxı,
Gonco, Tobriz vo Ərdobil hom do ipok
parça morkozlori idi. 15-19 osrlordo xam
ipok vo ipok momulati Rusiya bazarlarinda osas yer tuturdu. Nuxa (Şoki),
Əroş, Şamaxı, Gonco vo Qarabağ ipoyi
xiisusilo məşhur idi. ipok istehsali Azor
baycanda muzdlu omoyin totbiq olunduğu ilk tosorriifat saholorindon biri idi.
Muzdlu omoyin totbiq olunduğu fabrik
tipli ilk ipokoyirmo müossisosi 1795 ildo
indiki ismayilh rayonunun Basqal kon-

qurulmasi ilo bu saho daha da dorin tonozzülə uğradı. Lakin 1921 ildo Zaqatalada, sonralar Şoki. Göyçay, Kürdəmir
vo b. yerlordo barama toxumu yetişdiron
ilk stansiyalar açıldı. Buna baxmayaraq, respublikada barama toxumuna tolobat yalmz 1929 ildo tomin olundu.
Xam ipok istehsali 1940 ildo 292 /-a çatdırıldı, bu, 1913 ildokindon 2,8 dofo çox
idi. Azorbaycan xam ipok istehsalına göro SSRİ-do 3-cü yero çıxdı. ikinci diinya
miiharibosindon sonraki dövıdo Azor
baycanda ipo!: sonayesi daha siirotlo inkisaf etdi. barama istehsalına göro
SSRİ-do 2-ci, ipoyin keyfıyyotino göro
iso -ci yero çıxdı. 20 osrin 80-ci illorinin
or arinda ipok xammalinm S S R İ iizro
ist. isahnm 12%-i Azorbaycamn payina
di rdü. ipok sonayesinin on yiiksok
na .yyotlori öton osrin 70-ci illorin sonu,
80
illorin ortalarma tosadiif edir. 20
osi wvollorindo Ordubad ipoyi 13 dofo
qı
nedalla toltif olunmuşdu. 1978 ildo
51
ipok iplik, 1984 ildo iso 40,1 mln.
m ipok paıça istehsal olunmuşdu.
H Ida bu sahodo foaliyyot göstoron
-İpok” vo "Bakı-Əyirici-Toxucu”
A
torofindon 58,4 t xam ipok, 15,2 t
ip iplik, 437,2 min m2 ipok parça, 141
di
ipok xalça, 3 min odod ipok şal
(к ığayı), şorf vo s. momulatlar istehsal
oh uur (2005).
Toxuculuq
vo t i k i ş
s оn ; yesi. 19 osrin sonunda Bakida Co
rn Qafqazda on böyük pambiq parça
fa iki - H.Z.Tağıyev fabriki yaradildi.
St et dövrüno qodor Azorbaycanda ti
ki .ınayesi xırda kustar tikiş emalatxana n ilo tomsil olunurdu. Sonraki
di do Bakida Bakixanov ad. (1922) vo
Ə Bayramov ad. (1928) tikiş fabriklori,
tri otaj kombinati (1934-35), Goncodo
m hud fabriki (1925) vo tikiş fabriki
( I 6), pambiq parça kombinati (1929);
sc ralar Bakida 1 vo 2 sayli tikiş
fa riklori. “ Uşaq paltarı” tikiş birliyi,
N xçıvan, Sumqayıt, Xankondi, Şoki,
G yçay, Bordo, Lonkoran vo s. yerdo ti
ki fabriklori yaradildi. 1929- 40 illordo
sa tonin iimumi mohsulu 7,3 dofo artdi.
941-45 illordo respublikanin toxucr uq vo tikiş sonayesi miiossisolori cobho üçün mohsul (tibb tonzifi, xiisusi parçalar, osgor geyimi vo s.) istehsal edirdi.
Bu illordo Şoki ipok kombinatinda bozok fabriki işo salındı. Müharibodən
sonraki illordo mövcud miiossisolor tex
niki cohotdon yenidon quruldu, eyni zamanda yeni miiossisolor - Baki zorif maliud kombinati (1952), komvol kombi

nati (1959), Bakida tikiş fabriki (1973),
Sumqayitda iist trikotaj fabriki (1974),
xoz momulati fabriki (1981), Bordodo
(1982), Ağcabodido (1983) pambiqtomizlomo zavodları, Lonkoranda tikiş
momulati fabriki (1985), Naxçıvanda
xalça kombinati (1987), Göyçayda vo
Qazaxda pambiqoyirmo fabriklori
(1987) vo s. miiossisolor tikilib istifadoyo
verildi. 20 osrin 80-ci illorinin ortalarinda pambiq ipliyinin SSR İ iizro istelisalimn 10%)-i Azorbaycamn payina diişürdü. Pambiq parça istehsali vaxtilo
H.Z.Tağıyeviıı Bakının Zığ kondindo
tikdirdiyi pambiq parça fabriki ilo yanaşı, Baki, Gonco vo Mingoçevir toxucu
luq kombinatlarında comlonmişdir. Bu
miiossisolordo miixtolif növ pambiq parça, iplik, cod pambiq parça vo tara parçası istehsal edilir.
Əvvollor xirda istehsalla tomsil
olunan yun momulati istehsali sovet ha

2000 05 illordo toxuculuq vo tikiş sona
yesinin inkişafına yerli iş adamlari 7,2
mln. manat, о ciimlodon 2004-05 illordo
6,5 mln. manat sormayo yönoltmişlor.
2002-05 illordo pambiq mahlici istehsali
2 dofo artaraq 56 min /, hazir yıın parça
istehsali 56 dofo artaraq 4,5 min. m2,
hazir ipok parça istehsali 5,6 dofo
artaraq 437 min m2, xalça vo xalça
momulatlan istehsali 63 dofo artaraq
630 min m2, trikotaj-corab momulati
istehsali 52,2% artaraq 3,0 mln. ciito,
hazir pambiq parça istehsali 8,4%
azalaraq 3,1 min m2 olmuş, yun istehsali
iso 87 dofo azalaraq 2,1 /-a enmişdir.
Mohsulun 69%-ini qeyri-dövlot miios
sisolori istehsal etmişdir. 1997-2005
illordo iimumi doyori 774 mln. manat
olan 168 kiçik müossisə özolloşdirilmiş,
53 orta vo iri miiossiso sohmdar comiyyotino çevrilmişdir. 2005 ildo 2,4 min m2
xalça vo döşomo örtüklori, 885.8 min cüt

kimiyyoti dövrüııdo avtomat dozgah vo
qurğularla tochiz edilmiş bir neço iri
miiossisodo - Gonco xalça-mahud kom
binati (1973), Bakida zorif mahud
(1952) vo komvol kombinatlannda
(1959) comloşdi. Bu miiossisolordo xam
vo hazir parça ipliyi, yarimyun vatin,
xalça vo xalça momulati istehsal edilirdi.
1978 ildo Yevlaxda istifadoyo verilmiş
yunun ilkin email fabriki oyirici miiossi
solor üçün xammal
yuyulmuş yun,
homçinin farmakologiyada vo otriyyat
istehsalmda istifado edilon yun piyi (la
nolin) istehsal edirdi.
Toxuculuq vo tikiş sonayesindo 187
müossiso vo 430 fordi sahibkar foaliyyot
göstorir (2005). Bu sahodo 51 mln.
manatliq vo ya ovvolki ilo nisboton
48.6%) çox mohsul istehsal edilmişdir.

pambiq corab vo s. trikotaj momulati,
qadınlar üçün 57 min odod toxunma
jaket vo digor mohsullar Belçika, Kanada, Tiirkiyo, Giirciistan, Rusiya vo s.
ölkoloro ixrac edilmişdir. İşçilorinin oksoriyyotini qadınlar toşkil edon bu saho
do 12,9 min nofor işloyir.
Pa m b iq to m i z l o m o sonaye
s a h os i Azorbaycanda 19 osrin sonun
da yaranmışdır. Əsas pambiqtomizlomo
zavodlan da pambıqçılığın inkişaf etdiyi
Ağdaş, Göyçay, Ucar, Salyaıı, Haciqabul vo s. orazilordo yerloşirdi. Miiossiso
lordo ovvollor qurğular at qüvvosinin kömoyi, yaxud olio horokoto gotirilirdi. 20
osrin ovvollorindo maşınlar qurulmağa
başladı. Pambiqtomizlomo zavodlarınm
oksori kiçik vo az bir qismi iso orta böyüklükdo idi. Sovet hakimiyyoti illorindo

giicii az olan miiossisolorin çoxtı bğv
edildi. nisboton iri müəssisələrdə yenidonqurma vo genişləndirmə işləri aparıldı. Doliməmmodli, Horadiz, Əli Bayramlı, Salyan vo Bərdədə iso yeniləri tikildi. 1940 ildə 58,2 t, yaxud 1913 ildəkiпэ nisboton 2,6 dofə çox pambıq təmizbııdi. Miiasir avadanlıqla tochiz olunmuş iri pambıqtəmizləmə zavodlan
Ycvlax, Ucar, Bordo, Ağcabədi vo b.
rayonlarda yerləşirdi. “ Saatlı-Pambıq”
ASC on iri pambiq email müossisobrindon biridir. 19 pambiqtomizlomo
miiossisosi torofindon 56 min t vo ovvolki
ib nisboton 38%, 2001 illə müqayisodo
iso 2 dofo çox pambiq lifi istehsal
olunmuşdur (2005). Istehsalin inkişaf
dinamikasi ixracın artmasına şorait
yaradir, pambiq lifi Rusiya, Tiirkiyo,
Latviya, İran vo s. ölkoloro ixrac edilir.
2001-05 illordo pambiq lifinin ixracinda
sabit artim (2001 ildo 19,8 min t; 2005
ildo 47,1 ıııin t) müşahido olunur.
D o r i , dor i m o m u l a t l a r i vo
a у a q q a b l i s t e h s a h . 1920 ilo qo
dor Azorbaycanda dori istehsah geniş
yayılmışdı. Baki, Şamaxı, Şoki, Gəııcə
vo b. şəhorlərdə bu sahonin xırda müəssisobri yerbşirdi. Sovet hakimiyyoti qıırulduqdan sonra 3 dori zavodu: Bakida
dori zavodu (1928-29), ayaqqabi fabriki
(1930), xoz-dori zavodu (1934) vo 3
ayaqqabi tomiri emalatxanası yaradildi.
1930 ildo iri ayaqqabi emalatxanalari
“ Azordori” trestino verildi, onlarm osa
smda qurulan yeni, yerli xammalla işloyon ayaqqabi fabrikindo 1931 ildo 346
min ciit miixtolif növ ayaqqabi istehsal
olundu. 1940 ildo 1sayli dori zavodu işo
salındı. Biitiin dori zavodlan iizro 1940
ildo iimumi mohsul istehsah 11,4 min
manathq, yaxud 1931 ildokino nisboton
4 dofo çox oldu. 1943 ildo Bakida I say11 ayaqqabi fabriki, 1944 ildo siini dori
zavodu, 1960 ildo gön-dori zavodu isti
fadoyo verildi, burada ayaqqabi altlığı
vo üzliik xrom istehsal edilirdi. 1970 ildo
Əli Bayramlida siini dori zavodu, 1971
ildo Xankondido ayaqqabi fabriki, 1973
ildo Bakida uşaq ayaqqabısı fabriki işo
salmdi, homin illordo foaliyyot göstoron
“ Gön-dori” İB modelli qadin vo kişi
ayaqqabıları istehsal edirdi. 1980 ildo
Bakida iri ayaqqabi fabriki işo başladiqdan sonra ayaqqabi istehsah artdi.
Dori, dori momulatlari vo ayaqqabi
istehsah iimumi sonaye mohsulunun vo
osas fondlann 0,1%-ini, işçibrin sayinin
1,0%-ini toşkil edir (2005). Bu sahodo 29
miiossiso vo 121 fordi sahibkar foaliyyot

göstorir. Miiossisolorin 93%-i özoldir.
57% artmışdır (2005). Onlarm okso
1997-99 illordo iimumi doyori 0,3 mln.
riyyoti (67-si) özoldir vo sahodo istehsal
manat olan 44 kiçik miiossiso özolloşdi- edilmiş 9,6 mln. manathq mohsulun
rilmiş, sonraki illordo 11orta vo iri miios
92%-i onlarm payma düşür. 2000-05
siso sohmdar comiyyotino çevrilmişdir. 1,0 illordo sahoyo 713 min manat hocmindo
min noforin çalışdığı bu sahoyo 1999— yerli sormayo qoyulmuşdur. Sahodo
2005 illor orzindo 4 mln. manat, о ciim
1175 nofor işçi çalışır.
lodon 2005 ildo 3 mln. manat sormayo yöSellüloz-kağız
istehsah
noldilmiş, iimumi doyori 4,5 mln. manat
v о n o ş r i у у a t i ş i ib 193 miiossiso,
olan 55,1 min m2 dori, 261 min ciit ayaq
о ciimlodon 3 xarici, 1 müştərək
qabi vo s. mohsullar istehsal olunmuşdur.
miiossiso vo 719 fordi sahibkar moşğul
Mal-qara dorisi ixraci 2000 ildoki 5,8 min
olur (2005). Miiossisolorin 87%-i özoldir.
/-dan 2005 ildo 7,8 min /-adok, davar
1997-2005 illordo iimumi doyori 149 min
dorisi ixraci iso 2001 ildoki 843 min
manat olan 16 kiçik miiossiso özolloşododdon 2005 ildo 1,2 mln. odododok dirilmiş, 15 iri vo orta miiossiso sohmdar
artmışdır. Sahonin müəssisəbri osason
comiyyotino çevrilmişdir. Miiasir stanBaki vo Sumqayıtda comlonmişdir.
dartlara uyğun karton qutular, qofre
kartonlar istehsal edon vo tullantisiz
miiossiso olan “ Baki Karton Tara” A S i'
2001 ildo İSO keyfiyyot sertifikati a mışdır. 1999-2005 illordo bu saho о
yönoldilmiş 3,0 mln. manat hocmim o
vosaitin 13,4%)-i xarici sormayolordi .
Saho miiossisolorinin 25,8 mln. man t
doyorindo olan osas fondlarimn 51,7" ini maşın vo avadanlıqlar toşkil edi .
2002-05 illordo fondlann 20%-i yenib “Baki Karton Tara” ASC-do
dirilmişdir. Saho mohsulunun dina
istehsal sahosi.
mikasi qeyri-sabitdir. Mohsul istehsa
linin hocmi 2003 ildo 50,3%» artsa da,
Ağac momulatlari istehsah, sellüloz2004-05 illordo miivafiq olaraq 20,7%
vo 9,2%> azalmışdır. Sahodo 2,4 min
kağız sonayesi və nəşriyyat işi. Azorbay
canda kustar vo sonot formasmda çox- nofor işçi çalışır. Miiossisolorin oksoriyyoti Baki, Naxçivan M R, Gonco, Sunidan molum olan ağac email sovet haki
qayit vo ƏH Bayramlida foaliyyot gösmiyyoti dövriindo, xiisusilo miiharibodon
sonraki illordo inkişaf etınoyo başlamış- torir. Sahonin apanci miiossisosi 17,4
min m2 istehsalat sahosino malik ola:
di. 1959 ildon Bakida karton vo kağız
“ Azorbaycan” noşriyyatıdır. Burada h,
mallan fabriki foaliyyot göstorir. 1984 il
il orta hesabla 200 adda dövri noşr, 100
do fabrikdo 32,5 mln. m2 büzmoli karton
addan çox bodii, publisistik kitab vo
istehsal olunmuşdu. 1976 ildo Əlot stançap mohsulu noşr olunur.
siyasında ağac email kombinati istifado
yo verildi. 1987 ildo burada 300 min m3
Gülşən Yüzbaşova, Таnn vcır/i Ра.)
taxta-şalban istehsal edilmişdi. Bu saho
R auf Səlimı.
nin xiisusi çokisi mohsul istehsahna göro: 1960 ildo 2,0%, 1980 ildo 1,6%,
Neft email. Azorbaycanda neft ema
1990 ildo 1,9%, 1995 ildo 0,1%, 2000 il
lina
19 osrin 30-cu ilbrindən başlanmış
do 0,2%, 2005 ildo 0,3%; işçibrin sadir.
Əsason
moişətdo geniş istifado oh;
yına göro: 1960 ildo 3,7%, 1970 ildo
nan ağ neft (kerosin) emal edilir, benzin
3,6%, 1980 ildo 3,2%, 1990 ildo 2,8%,
2000 ildo 2,1%, 2005 ildo 1,5%; osas so- mazut vo s. homin dövrlordo totbiq saho
si olmadığına göro tullantı mohsullar ki
naye-istehsal fondlarma göro, miivafiq
mi istifadosiz qalirdi.
olaraq: 0,6%, 1,0%, 1,1%, 0,9% vo
1837 ildo Balaxamda kerosin zavodu
0,2%) idi.
tikildi. 1863 ildo Baki şohorinin sakini
Od u n c a q e m a i l vo a ğ a с
texnik Cavad Molikov ilk neft zavodu
m o m u l a t l a r i i s t e h s a h sahosin
tikdirdi. Bu zavodlarda tomiz mohsul
do 74 miiossiso, 952 fordi sahibkar
kerosin çıxımı orta hesabla 14% idi.
foaliyyot göstorir, iri müossisələri “ Kiş
1866 ildo hasil edilmiş 687,5 min pud
San Parke Ltd", “ Tağıyev” şirkoti,
neftdon comi 100 min pud kerosin emal
“ Dülgorlik momulatlari istehsah” dir.
1996 ilb müqayisodo miiossisolorin sayi olunmuşdu. 1868 ildo Bakida 23 kiçik

ki nefti Rusiyada. homçinin Gürcüstaııneft email zavodu işloyirdi, 1875 ildo onda da domir yol şobokələrinin vo liman
ların sayi 62-yo çatdı. 1873 ildo yerli sa
şohərlorinin inkişafına sobob olmuşdu.
hibkar A.A.Tobrizovun layihosi osasinNeftin ixraci üçün miixtolif noqliyyat vada Bakida fasilosiz emal prosesi rejimindo işloyon neft email zavodu tikildi.
sitolorindon istifado edilirdi. Bu moqsodBunun noticosindo kerosin istehsah 1875
lo ildo 3 mln. / neft noql edon Bakiildo 847,7 min puda çatdı (homin ildo
Batum neft komorinin işo salınması
neft hasilati 5809,0 min pud idi). О illor
(1907) neftin ixraci zamam noqliyyatda
do, texnika vo texnologiyanin tolobatlaolan itkibri xeyli azaltmağa imkan ver
rina miivafiq olaraq, siirtkii yağlarının,
di. 19 osrin sonlannda neft zavodlanna
mazutun vo digor neft mohsullarmin da
miixtolif neft yataqlanndan çokilon neft
komorbrinin iimumi sayi 26 ədjd, comi
sonaye istehsahna başlandı. 1883 ildo
Baki zavodlarimn birindo fasilosiz işlouzunluğu 300 к in idi.
yon, diinyada ilk kub batareyasi yaradil20 osrin ovvolbrindo texnika vo texdi; sonralar başqa neftayirma zavodlan
nologiyaların təkmilləşdirilmosi, siirotli
da ii iisula keçdi. Neft email mohsullamaşınlara vo aviasiyaya olan tolobat
neft email sonayesini iqtisadiyyatm on
rin<tolobatin artmasi yeni miiossisolorin
yar amasina sobob oldu. 1900 ildo Baki
mühüm saholorindon birino çevirdi.
Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyotinin
qul rniyasinda 66 kerosin, 18 kerosinmövcud olduğu 1918-20 illordo neft
yas- 3 yağ, 4 benzin, 1surroqat vo 2 qudAzorbaycan dövlotinin daxili vo xarici
roi zavodu işloyirdi. Azorbaycan neftayi na sonayesi Rusiya imperiyasinda
siyasotinin on miihiim amilino çevrildi.
Neft sonayesi müossisəlori öz sahibbrino
ap i.ci mövqe tuturdu.
qaytarıldı. Baki neftinin Rusiyaya daeftayirma sonayesindo yerli sahibşınması qadağan edildikdon sonra neft
ka: rla yanaşı, xarici kapital miihiim
ehtiyatlarmin hocmi 300 min puda (4,8
ro oynayirdi. Kerosin istehsalinin
75 о qodori xarici şirkotbro moxsus
m\n. f) qodor artdi. Neft satışı \1э bağh
idi Neftayirma zavodlarimn texniki ba
İngiltoro, İtaliya, Amerika şirkotlori ilo
milli mənafelor nozoro alınmaqla iqtisa
za kub batareyalari vo tomizlomo avada iığından ibarot idi. Neft osason sado
di müqavilolor bağlandı. Bıınıınla
yanaşı, bolşevikbr torofindon ölkodon
di ilo yolu ib emal edilir, alman distilneft vo neft mohsullarmin gizli yolla Ru
la aflaşdırılmırdı. istehsal qurğularında л cihazlar texniki cohotdon mtikomsiyaya daşınması davam edirdi. Tokco 6
m ! deyildi. Mazut vo ağır neft açıq toray orzindo Azorbaycandan gizli yolla
Rusiyaya 20 min pud benzin, 3,5 min
p;
çalalarda saxlamrdi. Neftayirma
za odlarmin yerioşdiyi ərazi son dəroco pud sürtkü yağı apanUuışdı. Ölkodə siш /utlu vo çirkli olduğundan Bakmın
yasi sabitliyin olmamasi xarici iqtisadi
bi ■
issosi Qaraşohor adim almışdı. 1873 olaqobrdo gorginlik yaradırdı. Neft vo
neft email sonayesinin sabit işlomosini
İK Abşeronda 12 şirkot foaliyyot göstori i, osrin sonlarmda onlarm sayi 140-a voinkişafını tomin etmok iiçün 1919 ildo
Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyoti haki
ça ii. 1873 ildo Robert vo Liidviq Nobel
q; daşları Bakida “ Nobel qardaşları
miyyoti bu sahobrin dovlot nozarotino
n» hasilati birliyi” ni yaratdilar. 1883 götürülmosi haqqinda qorar qobul etdi.
il "Rotşild” fırması torofindon Bakida
Bu qorara osason, yalniz Batum limanindan neft vo neft mohsullarmin ixracinc I hasilati vo email ib moşğul olan
“ 'zor-Qara doniz neft sonayesi vo ticana vo digor mallarla miibadilosino icazo
rr comiyyoti” yaradildi.
verildi. Baki-Batum komori 1919 ilin
19
osrin 70-ci illorinin axinnda Baki-yayinda yenidon işo salındı vo homin il
da 2000-O qodor yanmkustar emalatxa648 min t neft noql edildi. Sovet Rusiyana foalliyyot göstorirdi. Dalıa çox mon- sina neft sonayesi mohsullarmin ixraci
ffi it oldo etmok üçün qisa rejimbrdo is
qadağan edildiyindon onun diinya ölkole лп kiçik zavodlar fasilosiz texnoloji
lori iizro neft hasilatinda xiisusi çokisi
rejiindo işloyon iri zavodlarla ovoz olun
6%-o qodor azaldi.
Apıel işğalından (1920) sonra Azor
du. Keşlodo vo Ağşohordo do neftayirma
baycanin miistoqil inkişafı dayandi vo
zavodlan tikildi. Bu zavodlara neft borularla ötürülürdü.
onun biitiin iqtisadiyyati Sovet Rusiyasimn monafeyino xidmot etmoyo yöNeft email mohsullarina tolobat artnoldildi. О vaxtadok qazılmış 4093 neft
dığından xarici sormayodarlar torofin
quyusundan 780-i foaliyyot göstorirdi.
don Rusiyamn bir neçə şohorindo Baki
1921 ildo neft hasilatinm hocmi comi
nefti ib işloyən zavodlar inşa edildi. Ba

2485,0 min t (1913 ildəkinin 33,8%-i) ol
du. Ölkonin neft mohsullarina olan tolobatını ödəmok iiçün neft sonayesini yeni
texnika vo tcxnologiya ib tomin etmok,
neftin yığılması vo noqli ib olaqodar
miitoroqqi ideyalan hoyata keçirmok lazim idi. 1923-24 illordo dorinlik nasoslan vo kompressorlarmin totbiqi mexaniki
iisulla neft hasilatma keçidin tomolini
qoydu. Neft hasilatinm hocmi ilboil artdığı halda, emal qurğularımn istehsal
giicii azlıq toşkil edirdi. SSRİ-nin neft
mohsullarina olan tolobatini, demok
olar ki, Baki neft email sonayesi tomin
edirdi. Sonayebşdirmo dövründo yana
caq vo yağ mohsullarina olan tolobat
daha da artdi. 1928 ildo emala 7574,0
min / neft göndoı ilmişdi. SSRİ-do 3 ildo
neft hasilatm/ 2,5 dofə, benzin emahm 8
dofo, kerosin vo yağ emahm iso, miivafiq
olaraq, 2 vo 4 dofo artirmaq haqqinda
xiisusi qorar qobv\\ edMikdəvx
sonra Bakida yağ istehsal etmok üçün
yeni borulu qurğular tikilmoyo başladı.
1932 ildo Suraxam parafinli neftindon
aviayağ/ar istehsal edon yeni neft emah
zavodu istifadoyo verildi. Homin ildo il
lik istehsal giicii 1,2 mln. t olan 12 termik krekiııq qurğusu foaliyyot göstorirdi
vo krekinq benzininin hocmi öton \Uo
müqayisodo 5,5 dofo artmışdı. 1931-37
illordo Stalin ad. zavodda 5 “ Alko” tipli
vakuum qurğusu, bir yeni kontaktla to
mizlomo sexi, 6 termiki krekinq qurğusu
i^o salmdi. 1939 ildo bu zavodlarda 8
mln. / nefI emu) və ) min. / texniki у ağ istehsa1 edilirdi. 1940 ildo Azorbaycanda
istehsal olunan neftin hocmi bütövlükdo
SSRİ-do neft istehsah hocminin 75%-ini
toşkil edirdi. Ölkonin sonaye vo avtotraktor yağlanna olan tolobatinm 85%-i Azorbaycandaki istehsal hesabma ödonilirdi.
1940 ildo neft hasilati 22,2 mln. t-a çatdı,
eyni zamanda emal hocmi də avtdi.
ikinci diinya miiharibosi orolosindo
SSRİ-do neft emahnin 71,5%>-i, yağ istelisalimn 85%-i, aviabenzinin 80%o-i, liqroinin iso 90%-i Azorbaycanin payma
düşürdü. 1941 -45 iIlords Azorbaycan İLtifaq fonduna 75 mln. t neft, 22 mln. t
benzin vo digor neft mohsullan göndormişdi. Neft email zavodlannda neft mohsullan ib yanaşı, müharibo ehtiyaclarını
ödomok üçün hom do trotil, xromit, azot
turşusu, xlor-sulfanol turşusu, tibb üçün
gips, natrium-sulfid, cib b‘dtarcyalav\,
miixtolif tibbi lioblor vo s. istehsal edilirdi.
Miiharibodon sonraki illordo neft
email sonayesinin borpası vo inkişafı islorino başlandı. 1947 ildo termiki krekinq

qurğusunun yenidon qurulmasi prosesi
(1970, 25 iyul). Qorarda yaşayış massivbaşa çatdırıldı. 1950 ildo termokrekinq
lorindo yerloşon vo az istehsal giicii olan
zavodların loğvi, V.İliç ad. Yeni Baki
qurğularında avtobenzinlorin istehsalı
neftayirma zavodunun vo Sov.İK P 221945 il soviyyosino çatdırıldı. 1955 ildo
Azorbaycanda neft emalının hocmi 1950 ci qurultayi ad. Baki neftayirma zavo
ilo nisboton 7% artdi. 1953 ildo Yeni Ba
dunun iso morhololorlo yeniloşdirilməsi
ki Neftayirma zavodunun (“ Azorneftyanozordo tutulurdu. 1976-80 illordo Baki
nacaq” , indiki Heydor Əliyev ad. Baki
neft email zavodlannin yenidon qurulma
neft email zavodu) işo salınması miihiim
si üçün ayrılmış vosait Yeni Baki neft
ayirma zavodunda (indiki Heydor Əliyhadisoyo çevrildi. Buzavodun işodüşmosi toyyaro vo avtomobil benzinlorinin
ev ad. Baki N EZ ) ildo 6 mln. I neftin il
keyfiyyotini xeyli yiiksoltmoyo imkan
kin emalina imkan veron “ ED-AVQ-6”
verdi. Burada donovarı katalizatorla iş- qurğusunun işo salınmasına (1976) im
loyon 2 odod 43-102 tipli vo tozvari kata
kan verdi. Bu qurğu digor regionlardan
lizatorla işloyon 1-B tipli katalitik kre- gotirilon kükürdlü xam neftin emalina
kinq qurğusu (1953), sonralar iso mohimkan yaratdi. 1980 ildo zavodda işo sasuldarlığı ovvolki qurğularınkından 3 do
lınmış katalitik-riforminq qurğusu yükfo çox olan İA/İM tipli 2 katalitik kre- sokoktanlı benzinlorin (A-76, Ai-93)
miqdanm 15 dofo artirdi. 1981 ildo
kinq qurğusu (1964-67), homçinin yeni
ED-AVQ-2 (ELO U -A V T) qurgusu
“Azorneftyag” NEZ-do ikinci belo qurğu tikilib istifadoyo verildi. Noticodo
(1966) istismara verildi.
1961
70 illordo neft mohsullarmm,Azorbaycanda neftin emal hocmi artxüsusən yağların keyfiyyot göstoricilərimağa başladı.
Azorbaycan K P M K , Azorbaycan
ni yaxşılaşdırmaq üçün “ Azorneftyağ”
neft emalı zavodunda transformator
SSR Nazirlor Soveti vo S S R İ Neft
Kimya Sonayesi Nazirliyinin qorari
yağlarınm parafindon tomizlonmosi
(1980, 5 may) ilo hor iki neftayirma
üçün bir qurğu, qatranin tomizlonmosi
zavodunda irimiqyasli işlorin aparılması
iiçün 3 qurğu, yağların selektiv tomizlon
nozordo tutulmuşdu. 1986 ildo BNEZmosi üçün 3 qurğu inşa edildi. Homin il
lordo yağlar üçün aşqar istehsah, qudrodo böyük mohsuldarlığa malik kokslaşdırma qurğusu tikilib işo salındıqdan
nun maye propanla asfaltsızlaşdırılması
sonra zavodun iimumi mohsuldaıiığı
prosesi ilk dofo diskli kontraktorlar tot
biq edilmoklo hoyata keçirildi (1970).
toqr. 3 dofo artdi. SSRİ-nin dağılması
noticosindo nozordo tutulmuş todbirlor
1955-65 illordo neft emalının hocmi
1,5 dofo. avtomobil vo dizel yanacaqla- tam başa çatdırılmadı.
Neft email sonayesinin miistoqillik ilrinm hocmi miivafiq olaraq 2,5 vo 1,6
dofo artdi. Əldo olunmuş nailiyyətlərə
lorindoki inkişafı Heydor Əliyevin hoya
baxmayaraq, Bakida inşa edilmiş neft
ta keçirdiyi toşkilati todbirlorlo bağlıdır.
ayirma zavodlarının texnoloji sxemindo “ Azorneftyağ” NEZ-do keyfiyyotli yağ
katalitik-riforminq, yanacaq vo yağlafraksiyalan istehsah üçün bir-birinin arrın hidrotomizlonmosi, yanacaq vo mü- dinca 2 odod miiasir ED-AVQ-2 qurgu
lıorrik yağlarının parafınsizloşdirilməsi
su vo 1980-ci illordon tikintisi yarımçıq
qurğuları yox idi, yeni qurğuların tikilqalmış illik mohsuldarlığı 2 mln. t olan
mosi üçün iso vosait çatışmırdı. 1966-69 Q-43-107 M katalitik-krekinq komplek
illordo ciddi qonaot rejimi, istehsal po- si işo salindi (1993). ED-AVQ-6 qurğusunda köhnolmiş avadanhqlarm motensiahndan somoroli istifado, daxili im
kanlar vo s. hesabina, istehsahn somoro- dernloşdirilməsi, texniki-texnoloji proliliyini artirmaq haqqinda qorarlar qo- seslori idaroetmonin tokmilloşdirilmosi
bul edilso do, neft email sonayesinin
moqsodilo Almaniyamn “ Qrimma” , ftaosasli surotdo yenidon qurulmasi mo- liyamn “ Qlitç” vo Rusiyamn “ NPT.
Corp. Ltd'1şirkotlori ilo birgo işlor apasolosi dofolorlo miixtolif soviyyolordo
miizakiro olunsa da, problemlor holl
rıldı (1996-98). Noticodo qurğuda isteh
sal edilon açıqrongli neft mohsullarmm
olunmamış qalırdı.
istehsah 3,5%, katalitik-krekinq qurHeydor Əliyev Azorbaycan K P MKğuları üçün qiymotli xammal olan vamn birinci katibi toyin edildikdon sonra
respublikanm neft email sonayesi öz in- kuum-qazoyl mohsulunun çıxıını iso 2
dofo artdi. Modcrnloşdirmo işlori katali
kişafınm yeni morholosino qodom qoy
tik-krekinq qurğusunda ABŞ-ın “ Hodu. So v.İK P M K vo SSRİ Nazirlor So
veti Azorbaycan SSR-in xalq tosorrüfanowell” şirkotinin TDS-3000 idaroetmo
tının inkişafı haqqinda qorar qobul etdi
sisteminin qurulmasi (1999), zavod üçün

ekoloji problemlor yaradaıı, yanaeaqları qolovi ilo tomizloyon köhnolmiş qurğunun ABŞ-ın “ Merikem” şirkotinin miia
sir texnologiyası ilo ovoz olunmasi ilo
(2001) davam etdirildi.
“ Azorneftyag” NEZ-do 1994 ildo
ABŞ-ın “ Petrofak” , 1995 ildo iso Koreyanın “ Laki İnjinirinq” şirkotloıi neftin
ilkin email üçiin 2 odod qurğu (EDAVQ-2) tikib istismara verdi. Burada on
miiasir neft bitumu istehsal edon “ Butoroks” qurğusunun illik istehsal giicii
250 min /-dur (200 min t yol bitumu, 50
min t inşaat bitumu). BNEZ-do istehsal
olunan dizel yanacaqlarimn keyfiyyotini
yiiksoltmok moqsodilo onun katalitikkrekinq kompleksinin hidrogenlo tomizlomo bölmosindo apanlan modernloşdirmo işlori başa çatdırıldı (2004).
Zavodda 20 addan çox neft mohsulu
(dizel yanacağı, ilkin emal benzini, reaktiv miihorrik yanacağı, kerosin, miixtolif
markalı siirtkü yağları, inşaat vo yol
bitumu, ağır neft qahqlari osasmda hidroizolyasiya membranlari, yanacaq riketlori vo s.) istehsal olunur. Neft с ill
zavodlarinda istehsal olunan neft i )hsullarmin: avtomobil benzinlori vo rtkü yağlarının keyfiyyotini Avropa
ndartlan soviyyosino çatdırmaq tork indo aromatik karbohidrogenlor olm. an
yiiksokoktanh yanacaqlann vo yiiks; ndeksli sürtkü yağı komponentlorini; istehsalma nail olmaq üçün xarici şiı otlorlo omokdaşlıq olaqolori genişlondiı ir.
2003-05 illordo bu sahodo çalışaı işçilorin sayi 4,7%, onlarin ortaa iiq
omokhaqqi 54,8% artaraq 159,6 m iatadok yüksolmişdir.
2000-05 illordo neft email sonaye no
127,8 mln. manat investisiya yönoldil ış,
osas istehsal fondlarimn doyori 65 \%
artaraq 397,3 mln. manata çatmışdıı
Neft email mohsullan Gürcüs m,
Türkiyo, İtaliya, Yunamstan, Iran, -azaxistan vo digor xarici ölkoloro ixrac iilir. 2005 ildo bu ölkoloro 323,2 m /
avtomobil benzini, 201,5 min t ağ , ft,
1,7 mln. t dizel yanacağı, 392,1 m t
mazut, 28,0 min 1 sürtkii yağları, ), I
min t neft koksu vo digor mohsullar i ac
olunmuşdur. Avtomobil benzini vo i :el
yanacağının ixraci ilboil artmaqdadir
Tərbiz Əliyev, Belıbud Əhnıadov,
Yavər Malikov, Davud M.mm.ulov

Kiinya sonayesi. Azorbaycanda neft
sonayesi vo qismon olvan metallurgiyanin inkişafı ilo olaqodar 19 osrin sonu
20 osrin ovvollorindo bir sira kimya so-

nayesi miiossisolori meydana golmişdi.
ilk kimya sonayesi müəssisəsi - sulfat
turşusu zavodu 1879 ildo Bakida yaradılmışdı. 1883, 1885 vo 1889 illordo daha
üç sulfat turşusu zavodu istifadoyo verilmişdi. 1885 ildo qolovi neft qaliqlarim

sulanndan yod ahnması üsulları işlonib
hazırlandı vo bunun noticosindo Neftçala yod-brom (1931), Suraxam (1931) vo
Ramana (1932) yod zavodlan işo salindi. Beloliklo, yod-brom sonayesinin osasi qoyuldu. 1934 ildo (Bino qosobosi) ka-
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armaqla natrium-karbonat vo onnatrium-hidroksid alınması üsulu
;b hazırlanmışdı. Neftayirma zainnin sulfat turşusuna vo kaustik
ya olan tolobati ilo bağlı homin
sullann istehsah da artirdi. Sulfat
iisu istehsah 1894 ildoki 620 min
pucidan 1900 ildo 1196 min puda, 1916 il
do 6640 minpuda, kaustik soda 1899 ildok 89,4 min puddan 1900 ildo 180,7
mi pudcı çatdırıldı.
zorbaycanda zongin kükürdlü kolçec n yataqlan olmasina baxmayaraq,
kii ırd turşusu zavodlan osason konarda Uraldan) gotirilon xammaldan istifat edirdi. Bununla belo, Godoboydon
goı !miş mis filizi kimya zavodlannin
biı io sınaqdan keçirilmiş (1894) vo
ко dan yamqlan osasmda mis kuporosu ehsalı monimsənilmiş (1895), 1898
ild nun hocmi 2756 puda çatdırılmışdı.
18
ildo sabun surroqat zavodu,
190 16 illordo oksigen vo tartarat turşusu ehsal edon kiçik miiossisolor yaradildi. 16 ildo oksigen, mis kuporosu, azot,
tart;, rat, kiikürd vo s. istehsal edon 8
kin. a müossisəsi foaliyyot göstoriıdi.
Kimya mohsullan istehsah son dol'oco qeyri-borabor vo birtorofli inkişaf
etdirilirdi. 1920 28 illordo mövcud kim
ya zavodlan borpa olundu vo miiasir
texnika ilo tochiz edildi. 1926-30 illordo,
keçmiş SSRİ-do ilk dofo olaraq, buruq

nal-duda vo 1939 ildo (Qaradağ rayonunda) duda zavodlannin işo düşmosi
duda sonayesinin yaranmasina vo inkişafma sobob oldu. 1940 ildo kimya so
nayesi mohsulunun iimumi hocmi 1913
il soviyyosini 50 dofodon çox ötüb keçdi.
ikinci diinya miiharibosi illorindo kimya
sonayesi cobhoni vo arxam lazimi mohsullarla tomin edirdi. 1944 ildo Suraxam
vo Ramana yod zavodlan osasmda Baki
yod zavodu yaradildi. 1943 ildo Sumqayitda kimya zavodunun tikilmosino başlanıldı vo 1945 ildo zavodda ilk mohsul kaustik soda alındı. 1979 ildo bu zavo
dun osasmda istehsal birliyi yaradildi.
Kimya sonayesi müharibodən sonraki illordo daha siirotlo inkişaf etdirildi.
Sumqayitda etil spirti sexlori kompleksi
istifadoyo verildi (1952). SSRİ-do ilk do
fo olaraq, neft qazlarimn email osasmda
ovvolco sintetik etil spirti, sonra iso sintetik kauçuk alındı (1957). Sumqayit
sintetik kauçuk vo Qaradağ duda zavo
dunun mohsulu osasmda Baki şin zavo
du işo düşdü (1959). Sumqayit superfosfat zavodu (1962), Sumqayit kimya
kombinati (1963; 1979 ildon “ Üzvi sintez” istehsalat birliyi), aşqarlar zavodu
(1966) istifadoyo verildi (aşqar istehsalina 1960 ildo başlanmışdı). Mingoçevirdo
yeni saho, ilk kimya müossisosi - şüşo lifı
zavodu yaradildi (1965). Zavod öz mohsullan ilo Mingoçevir kabel zavodunun

ehtiyacını ödoyirdi. 1961 ildo istifadoyo
verilmiş Qaradağ qaz-benzin zavodu
nun osasmda yaradılmış qaz email zavo
du maye qaz fraksiyasi (propan-butanpentan fraksiyasi) istehsal edir vo homin
mohsullar Sumqayit kimya sonayesi
müossisolorini tomin edirdi.
Neft kimyasi sonayesi yeni saho kimi
miiharibodon sonraki illordo neftayirma
zavodlannin xammali osasmda yaranmışdı. Respublikanm neft vo qaz email
zavodlan kimya sonayesinin osas, ilkin
yanmmohsullanni: etilen, propilcn, butadien, izobutilen, etil vo izopropil spirti, olefmlor, etilen vo propilen oksidlori
vo s. istehsal edirdi. Homin yarimmohsullar Sumqayit sintetik kauçuk zavo
dunda kauçuk, Baki şin zavodunda
miixtolif növ rezin şinlor, “ Texniki rezin
momulati" istehsal birliyi miiossisolorin
do (Baki vo Mingoçevir texniki rezin momulati zavodlarinda) rezindon miixtolif
momulatlar hazirlanmasinda osas xam
mal kimi istifado olunur. Neft kimyasi
sonayesinin iimumi mohsulu 1970-86 il
lordo 3,2 dofo artmışdı.
Azorbaycanm zongin karbohidrogen
xammal ehtiyatları bazasında inkişaf
edon bu sahonin iimumi mohsul hocmi
1980 ildo 1940 ilo nisboton 303 dofo,
2005 ildo iso 1995 ilo nisboton 2,3 dofo
artmışdı. Sonayenin saho strukturunda
onun xiisusi çokisi mohsulun istehsalina
göro: 1990 ildo 6,4%>; 2005 ildo 2,7%; is
tehsal işçilorinin sayına göro; 1990 ildo
6,4%; 2003 ildo 7,1%; osas sonaye isteh
sal fondlarma göro; 1990 ildo 8,9% vo
2005 ildo 2,8%) toşkil etmişdi. 2002 ildo
“ Azot-oksigen istehsah” (Baki) vo “ Etilen-polietilen” zavodu, bitum istehsah
qurğusu (Sumqayit) işo düşmüşdür.
Kimya sonayesi miiossisolori osason
Sumqayit vo Baki şohorlorindo comlonmişdir. Sahonin osas mohsullarmm (kaustik soda, propilen, etilen, polietilen,
sulfat turşusu vo barium-sulfat) istehsah
ilo 11,0 min nolorin çalışdığı 104
miiossiso məşğuldur. Sonayedo istehsal
olunan mohsulun 2,4%-i, osas fondlann
2,8%-i, sonayedo işloyonlorin hor on alti
noforindon biri bu sahonin payına diişür.
“ Etilen-polietilen” , “ Sintezkauçuk” ,
Sumqayit sothi aktiv maddolor, üzvi sintez zavodlan, “ Sumqayit Superfosfat”
ASC kimi miiossisolorlo yanaşı, miisto
qillik illorindo yaradılmış “ Azori M-İ
Driling F luids Ltd” birgo Azorbaycan-Amerika miiossisosi, “ Baki Oksigen
Kompani” ASC, “ Uretan Ltd” Azorbaycan-Türkiyo birgo miiossisosi kimi

yeni miiossisolor foaliyyot göstorir. Sahonin 16 iri vo orta müəssisəsi 1997-2002
illordo səhmdar comiyyotino çevrilmiş,
iimumi doyori 532,9 mln. manat olan 8
kiçik müossiso iso 2002-05 illordo özolloşdirilmişdir. Müossisələrin oksoriyyoti
(90-ı) özol bölməyə aid olsa da, mohsulun 69%-i dövlot müossisələrində istehsal
olıınur. 2005 ildo buraxılan mohsulun
həcmi ovvolki illə müqayisodo 1,9%,
1995 illo müqayisodo isə 2,3 dofo artmışdır. Sahənin miiossisolori torofindon
47,2min ı polietilen, 62,0 min / neft qatranları, politerpenbr vo polimerloşmo
noticosindo omolo gəlon ilkin formalı digar maddələr, 3,2 min 1 sulfat turşusu,
6,7 min t kaustik soda, 1,1 min t sintetik
yuyucu vasitəbr Tiirkiyo, Litva, çin,
İran vo s., habeb M DB ölkələrinə ixrac
olunmuşdur. İstehsalın yüksok artımına
nail olunmasında sahoyo qoyulan investisiyalar da böyük rol oynayır. 19992005 illordo kimya sənayesinə 186 mln.
manat, о ciimlodon 3,7 mln. manat
xarici investisiyalar qoyulmuşdur. Yatinlan investisiyalar hesabina 2002 ildo
Sumqayit etilen-polietilen zavodunda
illik gücü 600 t olan bitum istehsali
qurğusu, 2003 ildo Bakida illik istehsal
gücü 12 min ( yuyucu toz olan “ Klassik
Company Ltd” M M C istifadoyo verilmiş, yeni is yerlori açılmışdır. Əmokhaqqi ovvolki ilo nisboton 18,2% artmış,
1995il soviyyosini iso 6,9 dofo üstolomişdir (2005). Kimya sonayesindo 8 xarici,
13 müştorok miiossiso foaliyyot göstorir.
Azorbaycanda kimya sonayesi mohsul-

maturlaşmış rezin borularm, bork rezinin vo bork rezin qaliqlarmin istehsali ib
moşğul olan, osason Baki, Abşeron,
Sumqayit. Mingoçevir vo Goncodo yerloşon. 1,8 min nəfərin çalışdığı 87 miios
siso foaliyyot göstərir. 2003 ildo qoyulan
2,9 mln. manat sormayonin 88%-i daxili
sormayobr, 2005 ildo qoyulan 1,8 mln.
manat sormayonin 78%-i xarici sormayolor idi. 1999-2005 ilbrdo bu sahoyo
9,2 mln. manat hocmindo sormayobr
yönoldildi vo 2002 ilodok müşahido
olunan gerilik aradan qaldırıldı. Sahonin müossisolori torofindon istehsal olu
nan mohsulun hocmi ovvolki illo nıüqayisodo 2004 ildo 26,5%, 2005 ildo 3,4%, о
ciimlodon plastik qapi vo poncoro bloklan 38,6% vo ya 405 /, polimer örtiiklor
72,4% vo ya 0,6 min t artdi.
1997-2001 ilbrdo sahonin 6 miiossisosi sohmdar comiyyotino çevrildi.
Foaliyyot göstoron müossisolorin böyük
oksoriyyoti (79-u) özol bölmoyo monsubdur, bunlardan 6-si xarici, 5-i iso müştərok müəssisodir. Son illor sahonin
Mingoçevir “ Texniki rezin” ASC vo
“ Azorşin” ASC kimi iri miiossisolori
xammal çatışmazlığı, satış bazarlarmın
olmamasi vo digor soboblor üzündon,
dcmok olar ki, foaliyyotsizdir. Bununla
yanaşı, artiq bu sahodo “ Bakpet”
M M C, “ Ram Ltd ” M M C , “ NCT2000” şirkoti, “ A & D ” M M , Dornogül
boru zavodu, “ Asnaf” istehsalat firmasi vo s. miiossisolor foaliyyot göstorir.
2005 ildo buraxilan mohsulun 75%-i bu
müossisələrin payina düşür. Sahodo

asfalt, tikinti korpici vo s. materiallann
istehsali ilo moşğul olan, 6,6 min noforin
çalışdığı 227 miiossiso foaliyyot göstorir
(2005). Sahonin osasmi tikinti materiallari istehsali toşkil edir.
Tikinti
materiallari
is
t e hs a l i . 1913 ildo sonayenin iimumi
mohsulunda tikinti materiallarının
xiisusi çokisi 0.24% idi. Bu dövrdo Bakidaki biitiin tikilibrin 90%-i Abşerondakı karxanalardan çıxarılan mişar daşından inşa olunurdu. 1912 ildo 220-yo
qodor xirda miiossiso 0,2 mln. odod korpic istehsal etmişdi. Neft sonayesinin do
güclü inkişafı semento tolobati xeyli ;irtırırdı. 1906 ildo Bakının Keşlo koudi
yaxınlığında Conubi Qafqazda ilk >
mcnt zavodu istifadoyo verildi. Mh-ar
daşı, korpic, sement istehsal edon mü.
sisolorlo yanaşı. Bakida “ G ipsolif 2
vodu (1890), asbest-sement pilto zavo u
(“ Eternit” , 1910), taxta-şalban müos sosi (1898) foaliyyot göstorso do. A/
baycanin tikinti materiallarma olan с •
tiyacı ödonmirdi.
ikinci diinya müharibəsindon son ;
yerli tikinti materiallari bazasında iş
yon iri miiossisolor tikilib istifadoyo \
rildi. Şifer, asbest-sement boru, pone
ro şüşosi, yığma domir-beton konstrıı
siyalar vo hissolor, keramika momula
vo s. istehsali monimsonildi. Noticod
sonaye mohsulu istehsalmda tikinti m
teriallanmn xiisusi çokisi artdi. 1969 iki
1913 ildokino nisboton sement istehsa
28,2 dofo, korpic istehsali 13,6 dofo artd
80-ci illorin sonunda sonayenin osas is

Cniv.il 3

Etilcn, min t
Polietilen, min t

2000

2001

2002

2003

2004

2005

25,3
18,5
40,1
32,3

21,8
15,9
31,9
27,2

20,5
22,9
46,4
40,5

21,6
26,7
50,5
47,2

24,7
33,1
61,6
59,0

29,2
54,7
53,0

26,4

İzopropil spirti (miitbq), min t

8,0

6,5

17,3

18,8

22,9

20,7

Azot, mln. mJ
Lak-boya momulatlan. min 1
Xlorid turşusu, min t

12,0

14,0
1,8
5,0

13,4

9,6
1,7

8,2
1,5

7,9
22,5
28,4

6,6
26,7
37,1

9,9
3,5
8,1
18,8
29,6

Sulfat turşusu, min t
Barium-sulfat, min t

larinin son illordoki istehsali З-cü cod
voldo göstorilmişdir.
Kczin vo plastik məmulatlar istehsali
sahosindo polimer örtüklorin, plastikdon
qapi vo poncoro bloklarmin, bork polietilcndon borular, şlanqlar, qollarin, ar-

1,6
4,5
38,0
32,6

9,5
37,3

1,9
6,2
17,0
21,2

işloyonlorin sayi 2005 ildo ovvolki ilo
nisboton 12,5% artmışdır.
Qeyri-metal mineral maddolorin
istehsali. Bu sahodo sement, yığma
domir-beton konstruksiyalar, hörmo
üçün hazir beton qarışığı, tikinti şüşosi.

tehsal fondlannm 4,2%-i, orada çalışanlarin 6,5%-i tikinti materiallari sonayesi
nin payina düşürdü. 1940-90 ilbrdo sa
honin iimumi mohsulu toqr. 55,2 dofo
artdi.
Respublikada mormor, travertin,

taillik nisbi artim 25,9% toşkil etmişdir),
foaliyyot göstoron müossisəlorin sayi iso
83%o artmışdır (2005).
1997-99 ilbrdo 246 min manat doyorindo 12 kiçik miiossiso özolloşdirilmiş,
1997-2001 ilbrdo 23 iri vo orta miiossiso
sohmdar comiyyotino çevrilmişdir. Hazırda hordörd müossisodon üçü özol bölmoyo moxsusdur. “ Qaradağ-sement”
ASC, domir-beton momulatlan zavodu,
“ Bakı şifer vo keramika” ASC, “ Spark”
Azorbaycan-Türkiyə BM . “ Monolitbeton” M M C, “ Baki domir-beton 8”
ASC sahonin aparıcı müəssisələridir.
“ Qaradağ-sement” ASC-do saho
mohsulunun 59%>-i, respublika iizro sementin 85%-i istehsal olunur. 2005 ildo
1 mln. 538 min t sement istehsali Azor
baycan sonayesinin tarixindo bıı sahodo
on yiiksok göstəricidir.
1999-2005 ilbrdo sahoyo qoyulmuş
44,8mln. manat vosaitin 14,5%-i xarici
sormayobr idi. 2004 ildo sutkada min
sorti korpic istehsal gücüno malik “ Siyo
zon korpic zavodu” QSC foaliyyoto başlamış vo 2005 ildo ölkodo korpic istehsalının yeddidobiri bu müəssisonin payina
düşmüşdür. 2005 ildo Babok rayon unda
növbodo 500 m 3 istehsal giiciino malik

i s t e h s a l i . Azorbaycan orazisindo siişo
vo saxsi momulatlar istehsali çox qodimdon molumdur. Lakin sonaye iisulu
ib beb momulatlar istehsahna sovet
hakimiyyotinin ilk illorindo başlandı.
Azorbaycanda şiişo istehsali iizro ilk
miiossiso (“ Qırmızı kimyaçı” zavodu)
1926 ildo Bakida yaradildi. 1936 ildo bu
zavod ixtisaslaşmış iki müstəqil zavoda:
Baki lay şüşo vo çeşidli qab-qacaq zavoduna vo Baki şüşo qablar zavoduna
aynldi. Bu zavodlar 1941-45 ilbrdo osa
son cobho üçün işloyir, sualti gomilor
üçün disklor, dorman vo yandırıcı maddolor üçün müxtolif tutumlu qablar hazırlayırdı. Miiharibodon sonra osas is
tehsal prosesbri mexanikloşdirildi vo
avtomatlaşdırıldı. Baki şüşo qablar
zavodunda 13 addan çox büllur vo şüşo
qab-qacaq istehsal olundu. 1965 ildo
Sumqayit şüşo zavodu istifadoyo verildikdon sonra respublikada lay şüşo is
tehsali artdi. Naxçivan şüşo-tara zavo
dunda mineral su doldurulmasi üçün
butulka istehsahna başlandı.
Çini-saxsı qablarm sonaye iisulu ib
istehsali 1948 ildo Bakida asbest-sement
vo keramika momulati kombinati noz
dindo saxsi sexinin istifadoyo verilmosi

Cddvjl 4
M iihiim növ mohsullar in istehsali

Mohsulun adi
Sement, min t
Semcntdon yığma tikinti konstruksiyalan,
min m3
Tikinti korpici, mln. ,id.nl
Tikinti korpici, min m3

M iihiim növ kimya imhsullarmin istehsali

Kaustik soda (maye), min t
Propilen, min t

qranit, tuf, ohongdaşı vo s. ilo zongin
20-yodok yataq vardir. Bu yataqlardan
çıxanlan xammalın bir çoxu sahonin
miiossisolorindo emal olunur. yaşayış vo
qeyri-yaşayış binalarmin, metro stansiyalarmin bozodilmosindo işlodilir.
Tikinti materiallari sonayesinin sürotli
inkişafı noticosindo Azorbaycandan
konara linoleum, poncoro şüşəsi, yığma
domir-beton vo asbest-sement borular,
şifer, travertipdon üzlük materiallar
vo s. göndorilirdi.
Şomkir qırma-çeşidlomo vo domir-bet;on tozyiqli borular zavodlan (1969), Sabirabad birloşmiş istehsal bazasi (1969),
Baki iripanelli evlorin tikintisi zavodu
1971), Qaradağ Baki Korgöz daş karxaasi (1972). Naxçivan M R domir-beton
nomulatlan zavodu (1973), ƏH Bayramdulus borular zavodu (1973), Qaradağ
hong zavodu (1975), Xirdalan 9 sayh
iomir-beton momulatlan
zavodu
1975), Qax korpic zavodu (1975), Əlot
gac email zavodu (1976), Duvanm
züm şpalerlori üçün domir-beton di•klorin istehsal müossisosi (1977), Baki
ipanelli evlorin tikintisi zavodu
1978), Ağdam domir-beton diroklor isjhsali zavodu (1978), Mingoçevir iri-

Asfalt, min t
Tikinti gipsi, 1
Tikinti şüşosi, min m2
vtöhkomlondirilmiş şüşodon yemok-motbox
qablan, min ədəd

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

171,4

250,7

522,6

847,7

1012,4

1427,5

1538,0

42,1
9,7

42,9

28,3
11,8

25,2

42,7

-

-

165,6
1750,1
164,5

47,3

161,4

135,0
1039,3
221,1

111,5
3848,3

106,6
223,2

2144,0
378,0

128,7
2286,0
323,0

50,7

64,0
-

19,9

11,3

283,7

883,7
170,5

216,9

209,3

583,3

428

824,5

604,4

-

anelli evtikmo zavodu (1978), Masalli
beton zavodu işo başlamışdır. 2004 illo
eramzit (1979) vo iripanelli evtikmo
müqayisodə sahonin iimumi mohsul bu1982) zavodlan, Naxçivan M R şüşo ıaxılışı 26,2%, о ciimlodon sement istehira zavodu (1979) vo Şaxtaxtı traversali 8%, hörmo üçün hazir beton qarışığı
11 bloklan karxanasi (1982), Tovuz 2,8 dofo, asfalt 49%>, tikinti korpici 1,5
iomir-beton momulatlan (1993), Qobo- dofo artmışdır (codvol 4).
lo domir-beton momulatlan (1993) vo
İşçilorin ortaayliq omokhaqqi 1997
korpic (1993) zavodlan, Şomkir korpic
illo müqayisədo 3,3 dofo vo ya 86 manat
zavodu (1994), Gonco şüso zavodu
artaraq 123,1 manata çatmışdır. Sahonin
(1994) tikintini lazimi tikinti materialla
Naxçivan MR-do, Baki, Gonco, Sumqa
ri ib tomin edon, yiiksok dorocodo mexa- yit, Əli Bayramli, Mingoçevir şohorloriıınikloşdirilmiş vo avtomatlaşdırılmış
do, Abşeron, Salyan, Göyçay, Qusar,
miiossisolor idi.
Şoki, İmişli rayonlarmda vo b. yerlordo
Son yeddi ildo 1995 ilo nisboton is- foaliyyot göstoron miiossisolori vardir.
Ş ii ş 0 v 0 ç i 11i -s a x s 1 q a b l a r
tehsalin soviyyosi 10 dofo (bu ilbrdo 01-

-

333,6
28242
186,1
764,2

ib başladı. 1950 ildo Baki ixtisaslaşdırılmış saxsi momulati zavodu, 1970-ci illorin ovvolindo burada yeni sex, 1971 ildo
Goncodo iso çini momulati zavodu işo
salındı.
IVletalluryiya sonayesi. Azorbaycan
orazisindo holo 3 min il önco Godoboy
mis vo Daşkoson domir filizi yataqlarmda istifado edilmiş, lakin sonaye iisulu ilo
mis oridilmosino 19 osrin 2-ci yansindan
başlanmışdır. 1856 ildo Godoboydo yerli
sahibkarlar torofindon ol omoyino osas
lanan misoritmo zavodunun (illik gücü
19,2 I), 1865 ildo onun bazasinda alman
kapitalina moxsus (“ Simens qardaşları”

şirkoti) böyük misoritmo zavodunun tikintisi başa çatdırıldı. 1883 ildo Şəmkir
çayının qolu Qalakənd çayı sahilindo
ikinci misoritmo zavodu yaradildi. Ног
iki zavod arasmda əlaqo yaratmaq üçün
dar domir yol çokildi (1880). Conubi
Qafqaz domir yolunun Baki hissosi çokilondon sonra hor iki zavod odun yanacağından nefto keçdi. Qalakond misorit
mo zavodunda Qalakond çayında likilmiş SES-in enerjisindon do istifado edi
lirdi. Zavodda birbaşa elektroliz iisulu
ilo qara misdon tomiz mis, xeyli qizil vo
gümüş tozu da alinirdi. 1889 ildo neft
daşınmasını asanlaşdıımaq moqsodilo
Dollor domir yol stansiyasından Çonlibel kondino (Şomkir) 22,4 km uzunluğunda boru komori çokildi. Qalakond
misoritmo zavodunun işo düşmosi,
zavodlarin neft vo elektrik enerjisindon
istifado etmosi noticosindo Godoboy yataqlarında fıliz çıxarılışı 26,5 min t-dan
(1884) 58,7 min I-a (1900), mis istehsah
iso 1,3 min t-dan 2,4 min t-a çatdırıldı.
1888 ildo Godoboy zavodunda misdon
olavo 11,6 t çuqun, 29,7 t domir, Qala
kond zavodunda iso 3,3 t domir momulati istehsal edilmişdi.
Daşkoson otrafında geniş miqyasda
geoloji koşfiyyat işlorino başlandı
(1922-28), zoy zavodu yenidon quruldu
(1928-30), Daşkoson filiz modoninin ti
kinti planı hazirlandi (1931), sonra ho
min plam hoyata keçirmok üçün tikinti
idarosi yaradildi (1932). Goncodo tocriibo alüminium-oksid zavodu istifadoyo
verildi (1933). 1933-36 illordo Gonco yaxınlığmda 3-sobali domna sexinin, 13sobali marten sexinin vo ildo 600 min t
boru istehsal edo bilon metallurgiya za
vodunun, Daşkosondo böyük modonqazıma kombinatımn vo Sıımqayıt alüminium zavodunun layiholori hazirlandi.
Lakin Ikinci diinya miiharibosi Azor
baycanda metallurgiyanın inkişafını
longitdi. Müharibodon sonra metallur
giya sonayesi siirotlo inkişaf etmoyo başladi. Zoylik aluniti osasmda Gonco tocriibo alüminium zavodu (1948), Daşkosondo fılizsaflaşdırma kombinati (1954),
Sumqayitda Azorbaycan boruyayma
zavodu (1954), Sumqayit alüminium
zavodu (1956), Gonco aliiminium zavo
du (1965) istifadoyo verildi. 1950-69 il
lordo qara metallurgiya sonayesinin is
tehsal hocmi 45 dofo, polad istehsah 16,5
dofo vo prokat 44,8 dofo artdi. Bu dövro
qodor Azorbaycanda qara metallurgiyanin mohsulu (polad, prokat) ancaq is
tehsal ehtiyacim ödomok üçün maşınqa-

yirma zavodlarinda istehsal olunurdu.
Azorbaycan boruyayma zavodu respub
likada qara metallurgiyanın başlıca mii
ossisosi idi. Zavod son vaxtlaradok neft
vo qaz sonayesi üçün tikişsiz polad borular (qazima, qoruyucu krekinq, neft ko
mori vo s.) hazırlayırdı. Respublikanm
iimumi qara metallurgiya mohsulunun
çox hissosi onun payına diişürdü. Za
vodda polad oritmosindo xeyli miqdarda
polad qırıntısından da istifado olu
nurdu. Bu moqsodlo sonaye miiossisolori,
kond tosorriifati vo s. saholordon alman
metal qırıntısını emal etmok üçün Ba
kida qara metahn tokrar email zavodu
yaradılmışdı. Hor il buradan Azorbay
can boruyayma zavoduna 200 min / po
lad qırıntısı göndorilirdi.

vodu Azorbaycan olvan metallurgiyasinin ilk vo on böyük müəssisosidir.
Zavod xırda vo irihocmli kiilço, aliimini
um vordonosi istehsal edir. Zoylik alunit
yatağı xammal ehtiyatına göro diinyada
ikinci yeri tutur. Onun aluniti ilo işloyon
Gonco aliiminium zavodunun Azor
baycan olvan metallurgiyasinda miihiim
yeri vardir. Diinyada ilk dofo alunitdon
kompleks surotdo aliiminium-oksid,
sulfat turşusu, kalium giibrosi vo s. ahnmasi bu zavodda reallaşdınlmışdır.
Alunitdon alman aliiminium-oksid konardan gotirilon alüminium-oksidin
miqdanm xeyli azaltmağa imkan vermişdi. Respublikada ovuntu metal urgiyasmin ilk miiossisosi olan Baki tocriibo-ovuntu metallurgiya zavodunun

lori vo M D B mokanmda polad istehsah
ilo məşğul olan miiasir Moldova metal
lurgiya zavodu torofindon hoyata keçirilmişdir. Layiho giicii ildo 350 min t
olan “ Baku Steel Company” nin istehsal
giicii 2005 ildo 300 min t olmuşdur. Şirkot miiasir poladoritmo vo fasilosiz poladtökmo lexnologiyasına malikdir,
standartlara uyğun karbonlu vo aşqarlı
poladdan armatur yaymalan vo postahlar istehsal edir. Miiossisodo 2000 nofor
don artiq işçi çalışır (2005). “ Baku Steel
Company” nin mohsullan irana, Qazaxıstana, Giircüstana, Rusiyaya, Türkmonistana vo bir sira digor xarici ölkoloro do satılır.
Neft hasilati istisna olmaqla, sonaye
do on yiiksok ortaayhq omokhaqqim

özol bölmoyo moxsusdur. Sahodo çalışanlarm 48%-i vo istehsal olunan moh
sulun 79%-i “ Sumqayıtolvanmetal” İB.
“ Azorboru" ASC , Gonco gil-torpaq
kombinati, Heydor Əliyev ad. Baki do
rin doniz özüllori zavodu, “ Baku Steel
Company” zavodu kimi iri miiossisolorin
payma düşür. Sonayenin bu sahosindo
2001 ildon istehsahn yiiksok inkişaf tem
pi müşahido olunur (codvol 5). Belo ki,
2005 ildo miiossisolor torofindon 328 mln.
niiui.itiiq vo ya 2004 illo miiqayisodo
33
1995 illo miiqayisodo iso 5,5 dofo
ço mohsul istehsal edilmiş, son 5 ildoki
or ;■
Uik nisbi artim 66% toşkil etmişdir.
Bı artım siiroti sonayedo on yiiksok
gcr oricilordon biridir. Sahonin mohsu
n bir çox ölkələro, о cümbdən Rusi-

lann, xiisusilo toxuculuq, pambiqtomizloino, tiitiin, çoltiktomizlomo sonayesi
nin ehtiyaclarmi ödoyirdi. Yerli vo xa
rici kapitalistloro moxsus olan bu miiossisolordo buxar vo elektrik enerjisindon
istifado olunur, о dövrün miiasir maşın
vo avadanlıqları totbiq edilirdi.
1920 ildo maşınqayırma vo metal
email miiossisolori milliloşdirildi. Neft vo
onunla bağlı sonaye saholorini yeni tex
nika osasmda borpa vo inkişaf etdirmok
vo ölkonin yanacaq sonayesinin xaricdon alman avadanliqdan asihhgini ara
dan qaldirmaq moqsodilo keçmiş miios
sisolorin osasmda neftmaşınqayırma
profilli yeni zavodlar yaradildi. Qisa
vaxtda dorinlik nasoslan, firlanma-qa-

zima, mancanaq dəzgahlan, neftayirma

Cədvəl 5
Əsas mohsul növləriııin istehsah

Məhsulun adi
(_
I
I
<

quntökmə, t
'adtökmə, min t
ad borular, t
-torpaq. min t

1 nir filizi (əmtəəlik), min t
miniumdan qapi vo рэпеэгэ
bloklari, ədəd
С ra metaldan dirəklər vo oxşar
avadanliqlar, min t

Daşkoson domir filizi yataqlari osa
smda işloyon Azorbaycan filizsaflaşdırma kombinatinda filizdon alman domir
konsentratı asma kanat yolla Quşçu
domir yol stansiyasina vo oradan da
Rustavi metallurgiya zavoduna (Giircüstan Respublikasi) daşınır, ondan çuqun vo polad almirdi. Daşkoson domir
filizi yataqlari Gürcüstan Respublikasinda qara metallurgiya, avtomobil vo s.
sonaye saholorinin yaradilmasi iiçün
miihiim xammal monboyi olmuşdur.
Azorbaycanda xammal bazasmin Gümüşlü, Filizçay, Mehmano polimetal, Parağaçay molibden, Qaradağ mis
porfiri yataqlannin olmasi olvan metallurgiyam daha da inkişaf etdirmoyo im
kan yaradir. Sumqayit aliiminium za

birinci qurğıısu (SSRİ-do bu sahodo i
vo on böyük qurğu) 1980 ildo i
salınmışdı. Qurğuda duru metalm tc
landırılması metodu ilo ovuntu mis
mis orintilori istehsal edilirdi.
Miiasir dövrdo metallurgiya vo met
momulatlar istehsah emal sonayesini:
miihiim saholorindon biridir. Sahoyo çu
qun vo poladtökmo, polad borular, gil
torpaq (aliiminium-oksid), aliiminiun
qapi, poncoro bloklan vo s. mohsullarm
istehsah ilo moşğul olan 13,5 min noforin
vo ya biitiin sonayedo çalışanların hor on
iiç noforindon birinin çalışdığı 109 miios
siso daxildir.
1997
2000 illordo sahonin 14 miios
sisosi sohmdar comiyyotino çevrilmişdir.
Foaliyyot göstoron miiossisolorin 76%-i

2002

2003

2004

2005

718,0
32,7
2545,0
91,0

954,2
56,4
5430,0
180,0

1219,2

3673,0
214,7

658,1
4,6
2076,0
87,5

1631,0
286,1
1257,0
314,8

8,2

4,7

0,4

3,1

90,4
84,0
232,3
19,1

820

1730

3060

3005

5752

4639

9241

2,2

1,7

1,0

1,4

11,2

43,0

46,2

2000

672,0
0,3
119,0
76,1

321,7
0,04

-

(döv/o( böfmosindo 136 maııat, özo/ bölTiirkiyo, Iran, İsveçro, Hindistan,
modo 257 manat) metallurgiya sahosin
oşmiş Ərob Əmirliklori, Gürcüstan,
do çalışan işçilor alır (2005).
kmonistan vo digor ölkoloro ixrac
rVlaşm, avadanlıq və noqliyyat vasi
ııır. 2005 ildo bu ölkoloro 318,6 min
tolorinin istehsalı. Maşınqayırma vo me
t
iminium-oksid (gil-torpaq), 2,5 min
t ara metaldan çubuq vo armatur, tal email neft vo kimya sonayesi
9
min t qara metaldan kiincliiklor vo saholori ilo yanaşı inkişaf etmişdir. 1858
ildo ilk tomir-mexaniki emalatxana,
ş' lerlor, 31,6 min ( emal olunmamış
1875 ildo iso Bakida sonralar iri zavoda
a ninium, 20,3 min / polad yarimfabri itlar ixrac edilmişdir. İxracın
çevıilmiş ikinci mexaniki emalatxana
yaradildi. 19 osrin 90-ci illorindo onlarin
i'ı umi doyori 105 mln. ABŞ dollannd .a çoxdur.
sayi artdi vo Birinci diinya miiharibosi
Sahonin siirotlo inkişaf etmosindo bu
başlanarkon 127-yo çatdı, burada çalıs oyo qoyulan xarici sormayolor mü- şanların sayi iso 8 min nofori keçdi. Ma1 n rol oynayir. 2000-05 illordo sahoyo şınqayırma vo metal email miiossisolori
y; mlan sormayolorin hocmi dörd dofo çuqun vo mis borular tökür, buxar vo
distillo qazanları, çonlor, qazima alotlori
aı ınışdır. Əsas fondlann hocmi do artavo dozgahları, başqa alotlor, polad mofraq 408 mln. manata çatmışdır.
2001
ildo yaradilan vo osason arma til burazlar hazırlayır, maşın, dozgah vo
tur istehsal edon “ Baku Steel Com
avadanlığm hor cür tomiri ilo, çilingor vo
pany” miiossisosinin layihələşdirilməsi,
domirçi işlori ilo moşğul olur, podrat-qaavadanhqlarının ahnması vo quraşdırılzıma işlori aparırdı. Sahonin aynlmaz
hissosi olan torsanolorin mexaniki miios
ması, atmosfero tullantilarma nozarot
sisolorindo iri gomilor tomir olunur, kiçik
Almaniyanin “ Badische Stahl engineerinq GmbH” , Fransanm “ Leces Envigomilor inşa edilirdi. Maşınqayırma vo
metal email miiossisolori Bakının vo qozaroment” , italiyamn “ Tekoayer” şirkot-

ya
B'
T
о!
“Baku Steel Company” müəssisəsi.

2001

1999

7,3

müəssisəhri üçiin ара rat vo avadanliq,
başqa yeni tipli qazima texnikasinm is
tehsah monimsonildi. Maşınqayırma vo
metal email miiossisolori respublikada
neft vo neftayirma sonayesinin ehtiyac
larmi tomin etmoklo yanaşı, başqa regionlara da bir sira avadanliq göndormoyo başladı. Neft-modon avadaıılığı istehsalında idaroetmoni tokmilloşdirmok
üçün 1930 ildo neft avadanlığı tresti.
1935 ildo iso 12 sayda ixtisaslaşdırılmış
neftmaşmqayırma zavodu osasmda
“ Azorneftmaş” Neftmaşınqayırma Tres
ti toşkil edildi. 1931 ildo elmi todqiqat vo
layiho-konstruktor morkozinin (indiki
Azorbaycan Elmi Todqiqat Neftmaşınqayırma institutu) toşkili ilo neft
maşınqayırması sahosindo on miiasir
lexniki tolobloro cavab veron mükəmmol neft avadanliqlarının yaradilmasina böyük imkanlar yarandi. 1929-32
illordo bir sira neft-modon texnikasi,
fonlan armaturlan, qapali reaktorlu
mancanaq dozgahlan, qapali rotorlar,
dorinlik nasoslan, qazima qıfılları vo
baltalan, bucurqadlar, metal buruqlar

vo s. avadanlıqlar kütləvi istehsal olııFohlosi" Maşınqayırma zavodu (1900),
Bakı Maşınqayırma zavodu (1897), Ba
nurdtı. 1938-40 illordə 200-dən çox ye
ki Neft-Modon Maşınqayırma zavodu
ni neft-modon avadanlığımn istehsali
(1880), Zabrat Maşınqayırma zavodu
monimsonildi.
1941-45 illordo maşınqayırma vo
(1922), “ 28 M ay” adına Maşınqayırma
metal emalı miiossisələrinin çoxtı cobho
zavodu (1920), Sobayil Maşınqayırma
zavodu (1906), Balaxanı Maşınqayırma
üçün 130 adda müxtəlif sursat vo döyüş
zavodu (1982), Baki Neftqazmodon
texmkası, о ciimlodon “ Katyuşa” üçün
mərmilər hazırlayırdı. Buna göro maşınAvadanhqlan zavodu (1967), Sinaqqayırma məhsullarının iimumi hocminTocriibo (1973) zavodu neft-qaz çıxarıldə neft-modon avadanlıqlarının xüsusi
masi, quyularm tochizi vo onlara texniki
çokisi azaldı. Müharibədən sonraki ilbr
xidmot üçün avadanliqlar buraxir.
do bıı sahənin zavodlan avadanlığın bir
Azorbaycanda ilk elektrotexnika so
sıra növbrini, о ciimlodon nasosla ııeft
nayesi müossisəsi olan Baki elektrik
çıxarmaq, 5-6 min m dorinliyindo quyumaşınqayırma zavodu ( B E MZ ) güc
lar qazımaq üçün avadanlıq istehsal et- transformatorlari istehsal etmoyo başlayandan (1947) sonra elektrik maşınmoyo başladı. 1958 ildo iimumi mohsul
qayırması siirotlo inkişaf etdi, yeni-yeni
istehsali 1940 ilo nisboton 5 dofo artdi.
miiossisolor: Mingoçevir “ Azorkabel”
Maşmqayırma vo metal email sona
yesi müəssisələrindo iimumi toyinatli po
(1959), “ Bakelektroavtomat” (1960),
Baki mayesiz transformatorlar zavodu
lad, çuqun vo olvan metallardan tökmolor, plastik kütlodon momulatlar vo is
(1961), Mingoçevir “ Azorelektroizolit”
tehsal tullantilan osasinda geniş çeşiddo
vo Baki təcrübo-eksperimental zavodlan
xalq istehlaki mallari da istehsal edi
(1962), Salyan elektrik-qaynaq avadanlirdi. Maşınqayırma vo metal email
lıqları, Bakı-elektrik quraşdırma momu
latlan zavodlan (1963), Quba mikroelekmohsullarinin toqr. beşdobiıi SSRİ-do
trik mühorriklori vo Naxçivan elektro
ilk dofo buraxılırdı. Maşınqayırma
mohsullari dünyamn 50-don çox ölkositexnika zavodlan (1964), Baki poladtökmo zavodu (1969), Sumqayit komno ixrac edilirdi.
pressorlar zavodu (1971), Miııgoçevir ti
Maşınqayırma zavodlarının respub
kinti vo yol tomiri maşınları zavodu
lika orazisindo yerləşdirilmosinin geııiş(1971), Baki “ Azon” zavodu (1973),
londirilmosi sahosindo do xeyli iş görül“ Neftkimyacihaz” tocrübo zavodunun
müş, Naxçivan, Gonco, Əli Bayramlı,
xiisusi konstruktor biirosu (1973), Baki
Quba, Salyan şohorlorindo maşınqayırma miiossisolori yaradılmışdı.
elektron-hesablama maşınları zavodu
20
osrin 70-85-ci illorindo neft-mo-(1974), Baki moişət kondisionerlori
don avadanlığının, о ciimlodon dorinlik
zavodu (1975), Baki tramvay-trolleybus
ştanq nasoslarmın hamısı, elektrik mii- vaqonlarmin tomiri zavodu (1979), Baki
hərriklərinin J 2,2%-;, elektrik-qaynaq radioquraşdııma zavodu (1980), Baki
avadanlığının 10,5%-i, soyuducularm
çoxlaylı çap lövholori zavodu (1993) vo
5,7%-i, moişot kondisionerlorinin hamisi
s. işo salindi. 80-ci illorin ovvollorindo 7
vo s. Azorbaycanda istehsal edilirdi.
mindon artiq işçisi olan Baki məişət
Neftkimyamaşınqayırma Azorbay
kondisionerlori zavodu SSRI-do yegano
can sonayesindo aparıcı saholordon biri
miiossiso idi ki, öz mohsulu ib biitiin
hesab olunurdu. ikinci diinya müharimüttofiq respublikalarm, habelo bir sira
bosinodok maşınqayırma vo metal email
xarici ölkolərin təbbatını ödoyirdi.
sonayesinin iimumi mohsulunun 90%-ini
Elektrotexnika sonayesi miiossisoloneftmaşınqayırma sahosi verirdi.
rindo moişət kondisionerbrindon başqa,
S S R İ-do neft-modon avadanlığı is- doyişon coroyanh elektrik miihorrikbri,
tehsalinin 70%-i Azorbaycanda buraxi- güc transformatorlari, onlar üçün intiqallir, bu mohsullardan dünyanın 30-dan lar, aşağı- vo yiiksokvoltlu aparatlar, elek
trik-qaynaq avadanhqlan, kabel momu
çox ölkosinə do göndorilirdi.
Azorbaycanda neftmaşınqayırma sa- lati, elektrik-işıq lampalan, texniki işıq
hosinin osasını toşkil edon “ Azneftkimavadanlığı vo s. mohsullar buraxılırdı.
yamaş” Açıq Sohmdar Comiyyotinin
Miiharibodon sonra yaranmış vo
tərkibindo Səttarxan aduva Maşınqayırinkişaf etmiş maşınqayırma saholorinma zavodu (1894), B.Sordarov adina
don biri do cihazqayirma idi. Onun ilk
Maşmqayırma zavodu (1926), Suraxam
müəssisəsi Baki cihazqayirma zavodu,
Maşınqayırma zavodu (1925), Keşta
digor miihiim miiossisolori iso “ RadioMaşınqayırma zavodu (1895), “ Baki
qayirma” istehsalat birliyi, kosmik ci

hazqayirma tocrübo zavodu, “ Geofiziki cihaz” istehsalat birliyi vo s-dir. C i
hazqayirma zavodlannda, sayca az
olmalarma baxmayaraq, fiziki todqiqatlar, avtomatlaşdırma, texnoloji
prosesloro nozarot etmok vo onlan nizamlamaq iiçiin cihazlar, hesablama
texnikası vasitolori vo bunlar üçün ehtiyat hissolor, tranzistorlar, “ Amfiton-M R” markali minimaqnitola vo s.
miihiim mohsullar istehsal edilirdi.
Azorbaycanda maşınqayırmanın moişot cihazları vo maşınları istehsali,
kond tosərrüfatı maşınqayırması, d.~zgahqayirma, alot istehsali, gomiqayirma vo s. saholori do inkişaf e td ir:; r .
Dozgahqayirma sahosindo “ Baki- zgahsonaye” istehsalat birliyi yarn ılmışdı (1982). Birliyo Baki dəzgal iyirma zavodu vo onun Ə li Bayram a
vo Binoqodidoki filiallan daxil id!, li
miiossisolor elektroeroziya vo do • о
dozgahlan, iri bloklar, eloco do
qramla idaro olunan dozgahlar ı ;i
avtomat ötürücü qutular buraxi
Gomiqayirma sahosindo iso Bak
bir neço gomi tomiri zavodunda son şin katerlori, nasos stansiyaları, I< man vo sanitar gomilori inşa edilir
Avtomobil sonayesi xiisusi avtomoi
lorin, avtorefrijeratorlarin istehsali м
bağlıdır. Yüngül sonaye, qida mohsulan vo moişot cihazlan zavodlannda
toxuculuq sonayesi üçün avadanhq о
onlar üçün ehtiyat hissolor, moişot si yuduculan üçün kompressorlar, d yirman. elevator vo taxil anbarla i
üçün texnoloji avadanliqlar vo s . ,
kond thsərrüfatı maşmqayırması m
ossisolorindo heyvandarliq vo yem
tehsalı üçün maşınlar, onlar üçiin ei
tiyat hissolori vo s. istehsal olunurd
Bu saho 1995 ilodok maşınqayırma \
metal email sonayesi kimi tammrdi
1996 ildon yeni milli iqtisadi Foaliyv
Növlorinin Tosnifatı ( İ F NT ) qobi
olunduqdan sonra iso maşın vo avadan
liqlann istehsali, elektrik avadanlığı.
optik vo elektron avadanliqlar istehsal
noqliyyat vasitolori vo avadanhqlann
istehsali saholori ib xarakterizo olundu.
M a ş l n v o a v a d a n 11ğ l n is 
t e h s a l i sahosindo 9,5 min noforin çalışdığı 77 miiossiso foaliyyot göstorir. onların 34%-i dövlot miilkiyyotindodir
(2005). Bunlarm arasinda “ Azorneftkimyamaş” açıq sohmdar comiyyotino
(ASC) daxil olan 18 sayda töromo açıq
sohmdar comiyyoti (TASC), “ Baki Kondisioner” , “ Baki “ Çinar” Soyuduculari”

Cədvəl 6
Əsas mohsul növloriııin istehsali
Mohsulun adi
Fovvaro armaturu, dəst
Fovvaro arm aturu, t
Ştanqlı quyu nasoslan. ədəd
Mancanaq dozgahlan, л Ы
Moişət kondisionerlori, ədəd
Məişət soyuduculari, ,uhd
1 ktrik şir.ısixanlar, mikserlor, ət maşınlan,
odəd
llantılara qarşı avadanhq, adəd

Kassa aparatları, ədəd
( t icii 15-500 к Vt olan transformatorlar, Mİad
'■ icfon vo teleqraf rabitosi üçün
kommutatoıiar, ədəd

a■ sohmdar comiyyotbri kimi miiossi: ior foaliyyot göstorir (codvol 6).
N şot soyuduculanmn istehsali 1995
il müqayisədo 65%> azalsa da, 2000
1 n başlayaraq istehsalda artim
n !i müşahido olunmağa başlamış vo
2
illo müqayisodo 2,5 dofo, 1999 ilb uqayisodo iso 21,7 dofo çox moişot
si iducusu istehsal edilmişdir. Sahon mohsullajrindan Rusiya vo Belorus. .6 min odod maye sayğacı, Gürcı aıı vo Özbokistana 0,6 min odod
si uducu kompressoru ixrac ol unmu şdtır.
1999-2005 ilbrdo buraya yönoldilon
1 ) mln. manat vosaitin hamısı daxili
soi iiıayolor olmuşdu. istehsal olunan
n -qaz avadanhqlan ixrac potensiah
b immdan perspektivlidir vo digor xar; ölkobrdo olan istehlakçılarmı tomin
ei iok imkanma malikdir.
'Azneftkimyamaş” ASC-nin torkib b 90 addan artiq 600 növdon çox
ç ddo neft vo digor avadanliqlar
is iisal edon 14 zavod, elmi todqiqat,
si iq-tocriibo vo layiho-tcxnologiya
ii; i i ib moşğul olan 500-don çox alim
v mühəndis-texniki işçilorin çalışdığı 4
eh i todqiqat vo layiho institutu vardir
(' 05). Suraxam maşınqayırma zavodu
T SC neft vo qaz quyulanmn istisman
üçiin yeralti avadanhqlann istehsali iizro
ixnsaslaşmış, 2004 ildo ISO 9001-2000
beynolxalq standart sertifikatina, habelo
Amerika Neft İnstitutunun monoqramina layiq görülmüşdür.
Sahodo çalışan işçilorin ortaaylıq
omokhaqqi 2005 ildo 1997 ib nisboton
2,3 dofo, 2004 illo miiqayisodo iso 23,2%
artmışdır. Miiossisolor osason Baki,
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Gonco, Sumqayit, Mingoçevir vo Əli
Bayramlı şohorlərində yerloşir.
E l e k t r i k a v a d a n 11ğ i , o p 
ti k v o e l e k t r o n a v a d a n l i q 
lar
i s t e h s a l i sahosindo osason
kassa aparatlarmin, elektrik mühərriklorinin, giic transformatorlarinin,
maye sərfblçonlorinin, elektrik coroyam
naqilbrinin istehsali vo s. ilo moşğul
olan, 4,5 min noforin çalışdığı 76 miios
siso foaliyyot göstərir (2005). Müossisəlorin 62%-i özol bölmoyo moxsusdur.
“ Azelektromaş” , Baki Transforma
torlar zavodu, “ Baki Yiiksok Gorginlik
Elektrik Avadanhqlan” , “ Baki Elektroavtomat” , “ Azorkabel” ASC-lori vo
b. miiossisolor sahodo apanci foaliyyot
göstorir.
1995 illo miiqayisodo 2005 ildo giic
transformatorlarinin, elektrik miihorriklorinin vo s. istehsali azalsa da, kassa
aparatlarmin, telefon rabitosi iiçiin
kommutatorlarin, elektrik coroyam
naqilbrinin, sorfölçonlorin vo s. istehsali
artmışdır.
2000 05 ilbrdo sahoyo yönoldilmiş
9,4 mln. manat sormayonin (79%-i
xarici) 6 mln. manati 2005 ilin payina
düşür. Şamaxıda illik istehsal giicü 1,2
min odod televizor olan “ Star Ltd”
miiossisosi foaliyyoto başlamışdır.
“ Azorkabel” ASC-nin (osasi 1957
ildo qoyulmuşdur) mohsullari 2004
ildo aldığı İSO 9001-2000 beynolxalq
standart sertifikatim n toloblorino
Liyğıın hazırlanır vo Rusiya, Ukrayna,
Əfqanıstan
kimi ölkoloro ixrac
olunur.
Sahonin miiossisolori osason Baki,
Gonco, Sumqayit, Mingoçevir vo Əli

2004

1114

Bayram Jı şohərlərində yerb şir.

Noqliyyat
vasitolori
vo
a v a d a n h q l a n i s t e h s a l i sahosi
neft-modon avtoçənbrinin, yükbrin daşınması iiçün sair qoşqular vo yarımqoş-

qulann, avtomobilhrin vo s. istehsali ilo
moşğııl olan 9,1 min noforin çalışdığı 40
müəssisoni ohato edir (2005). 28 May ad.
maşmqayırma zavodu TASC, Sabunçu
E İB TASC, “ Sair Azer Machine Co”
Qapali Sohmdar Cəmvy\fəü, Goucs
avtomobil zavodu sahonin apanci
miiossisoloridir. 2005 ildo sahonin miiossisolori 165,1 mln. manatliq vo ya 2000
ilin soviyyosindon 4,5 dofo. 1995 ildokindon iso 9,3 dofo artiq mohsul buraxmışdır.
Foaliyyot göstoron miiossisolorin yarıdan çoxu (26-sı) özol bölmoyo aiddir.
2005 ildo sahoyo ovvolki ilbrdo olduğundan 8,2 mln. manat artiq vosait yönoldilmişdir. Sahonin osas istehsal fondlarmin
hocmi 139 mln. manata çatmış, onlarm
strukturunda maşın, avadanhq vo noq
liyyat vasitolorinin payi 1997 ildoki 27%don 2005 ildo 73%-o qodor yüksolmişdir.
2004 ildo Gonco avtomobil zavodunda
“ Oka” tipli minik avtomobilinin istehsalına başlanmışdır. 1997 illo miiqayi
sodo sahonin miiossisolorindo i^byonlorin sayi 2,1 dofo, onlarm ortaayliq
omokhaqqi iso 3,2 dofo artmışdır.
Sahonin miiossisolori Bakida, Nax
çivan MR-do, Sumqayitda, Salyanda,
İsmayıllıda vo respublikanin digor bölgobrindo foaliyyot göstorir.
Emal sonayesinin digor saholori qrupuna mebcl, zorgorlik momulatlan,
musiqi alotlori, idman mallannin istchsali, habelo xammalin tokrar email ib

məşğul olan, 147 mln. manatlıq əsas
fondlara malik olan 160 müəssisə daxil
dir (2005). Sahodo 1608 fordi sahibkar
foaliyyot göstorir. 1999-2005 illordo
sahoyo 454,2 mln. manat, о ciimlodon
2004-05 illordo 326,7 mln. manat vosait
qoyulmuşdur. Sahonin osasini mebel
sonayesi toşkil edir. 1970-80 illordo me
bel sonayesinin iri müossisəlori Bakida
(1 vo 2 sayli mebel fabriklori, mebelyığma kombinati, motbox mebeli fabriki),
Gonco, Lonkoran vo Naxçıvanda yerloşirdi.
Əvvolki illo miiqayisodo 2005 ildo
yataq mebeli istehsah 30% artaraq 3,0
min odod, ofis vo ticarot müossisələri
üçün mebel 22% artaraq 28 min odod,
yumşaq mebel istehsah 18,5% artaraq
4,9 min odod olmuşdur. Sahonin aparici
müossisolori “ Embawood” M M C, “ Hosonoğlu Ltd” , “ İntcryer Dizayn” dir. is
tehsal edilon mohsulun 99%-i qeyri-dövlot müossisolorino moxsusdur. 1997—
2005 illordo iimumi doyori 6,6 mln. ma
nat olan 239 kiçik miiossiso özolloşdirilmiş, 152 iri vo orta miiossiso sohm
dar comiyyotino çevrilmişdir. Sahodo
çalışan işçilorin sayi 2000-05 illordo 700
nofor artaraq 3,2 min noforo çatmışdır.

monbolordon 1,1 mlrd. manat investisiya qoyuldu. 2002-05 illordo yatinlan
sormayonin (732 mln. manat) hesabma
osas istehsal fondlarmin hocminin
31,6% artinlmasina, fondlann üçdobir
hissosinin doyişdirilmosino imkan ya
randi. 1997 ildon sonra ölkonin bir çox
regionlannda - Baki şohorindo, Füzuli,
Ağcabodi vo İmişli rayonlarmda 35 kVt
vo daha çox gücü olan aşağıgərginlikli
transformator yanmstansiyalan, Sumqayıt şohorindo yiiksokgorginlikli trans
formator yarimstansiyasi, Culfa rayo-

Son illordo xarici investisiyalarm
colb edilmosi sayosindo Yenikond SES
tikilib istismara verilmiş, Baki İES-in
yenidon qurulması üzrə işlor başa çatdırılmışdır. “ Şimal” DRES-do 400 MVt
giicündo 1-ci blok işo salmmışdır. 1993
ildon başlayaraq elektroenergetikanın
inkişafına xeyli sormayo qoyulmuşdur:
1998 ildo 34 mln. manat, 1999 ildo 124,8
mln. maııat, 2000 ildo 98,4 mln. manat,
2002 ildo 162,5 mln. manat, 2003 ildo
182,2 mln. manat, 2005 ildo 323,6 mln.
manat.

O d . : И с м а и л о в P. Г. Очерки развития
нефтеперерабатывающей, нефтехимической и
химической промышленности Азербайджана.
М., 1968; V о 1i у с V Т. Т. XX osrin ovvolbrindo
Azarbaycanm ipok email sonayesi. B., 1977; Г yс е й н о в С. К. Эффективность структуры
промышленного производства в условиях его
интенсификации. Б., 1987; Ю з б а ш е в а Г. 3.
Реструктуризация промышленности Азербай
джан/. Б., 2003.
Gii(ş,m Küzöaşova, Tımrıvercfi Paşa,
R auf Səlimov

Elektrik enerjisinin istehsalı və
bölüşdürülməsi
Sonayenin bu bölmosino elektrik
enerjisinin istehsah, noqli, bölüşdiirülmosi vo satışı, qazin istehsah, böliişdürülmosi vo satışı, buxar vo isti su ilo
tochizat, habelo suyun yığılması, tomizlonmosi vo paylanması işlorini hoyata
keçiron 302 miiossiso daxildir. Ölkodo
istehsal edilon sonaye mohsulunun
6,4%-i, osas fondlann 10%-i, işloyonlorin hor beş noforindon biri bu sahonin
payma düşür (2005). 1996-2005 illordo
sahodo çalışanların sayi 14,9 min nofor
artaraq 36,6 min noforo çatmışdır. Bu
illordo sahoyo hom daxili, hom do xarici

mında 110 kVt-\\(\, Sodorok vo Kongorli
rayonlarmda 10-35 kVt- lıq, İmişlido 35
kVt vo daha yiiksok giicii olan yarimstansiyalar, Şomkir Su-elektrik stansi
yasi (SES) vo Yenikond SES-do yeni
turbinlor, Mingoçevir SES-do generatorlar, Baki İstilik-elektrik morkozindo
(İE M ) buxar istehsal edon yeni qazturbin qurğusu, Bakida “ Şiınal” Dovlot
Rayon Elektrik Stansiyasında (D R E S)
buxar-qaz turbini istifadoyo verilmişdir.
1995 illo miiqayisodo elektrik enerjisinin
istehsah 5,9 mlrd. kVt.saat artaraq 22,9
mlrd. kVt.saata , sahonin iimumi mohsul
buraxılışı hocminin artimi 42%-o çatmışdır (2005).

Sonayenin bu bölmosinin osasır
elektroenergetika toşkil edir.
E l e k t r o e n e r g e t i k a . Azor
baycan böyük enerji potensialına malik,
enerjiyo olan tolobatını özü ödomoyo qa
dir ölkolordon biridir. Onun neft vo qaz
ehtiyati ilo yanaşı, böyük hidroenergetika ehtiyati da vardir. Respublika orazisindon axan Kiir, Araz, Alazan, Qabirn,
Tortor vo Samur çaylarının enerji ehti
yati toqr. 3 mln. kVt, xirda çaylarm
enerji ehtiyati iso 2,5 mln. kVt- dir. Araz
vo Tortor çayları üstündo do SES-lor tikilmişdir. Araz çayı iistündo İranın
iştirakı ilo tikilmiş Naxçivan SES (1971,
gücii 22 min kVt) Arazin hor iki sahilot-

birinin giicii 55 M Vt olan 2 buxar qurğusu
(“ Qırmızı Ulduz” İES, Krasin ad.
rafı orazisini elektrikloşdirmoklo yaııaşı,
D
R
ES)
yenidon
qurularaq
giicii
artinltikilib istifadoyo verildi.
geniş suvarma işlori üçün do olverişli şodi. Tobii qazdan SSRİ-do ilk dofo (1926)
2001
ildon etibaron Azorbaycanin
rait yaratdı.
respublikanm elektrik stansiyalarmda
enerji sistemi Rusiya vo Giirciistan enerji
Elektrik stansiyasi enerji resurslarım
çevirmək osasmda elektrik enerjisi, bozi
istifado edildi.
sistemlori iloyanaşı, Tiirkiyo vo iran enerji
hallarda istilik enerjisi do istehsal edon
1932 ildo “ Qırmızı Ulduz” İE S ilo
sistemlori ilo do əlaqolondirilmiş şokildo
sonaye müossisəsidir. 1920-90 illordo
Ramana neft modonlorini birləşdiron 8,5
işlomoyo başladı.
elektrik stansiyalarmin giicii 86,2 dofo,
km uzunluğunda 110 к K-luq ilk elektrik
2005 ilin sonunda respublikada elek
elektrik enerjisi istehsah 176,6 dofo art- veriliş xotti ( E V X ) tikilib istifadoyo
trik stansiyalarmin iimumi qoyulmuş giicii
mışdır. 80-ci illordon respublikanm
1935 illo miiqayisodo 32 dofo, yanmverildi.
1940 ildo Azorbaycandaki elektrik
energetika sistemindo mövcud olan 38
stansiyalarm iimumi sayi 230, giicii iso 80
stansiyalarmin iimumi elektrik enerji is
miiossiso, о ciimlodon 20-don çox elekdofo, EVX-lorinin uzunluğu 110 dofo artmışdır. 1988-91 illordo respublikada hor il
tehsah 1826,5 mln. kVt.saata çatdırıldı.
ti ik stansiyasi miiasir avadanliqla, avtoIV: ılaşdırma vo miihafizo vasitolori, dis1941 ildo respublikada ilk istilik-elektrik 23 mln. kVt.saatdan çox elektrik enerjisi
istehsal olunurdu. 2005 ildo elektrik ener
pı :er idaroetmo qurğulan ilo tochiz
morkozi - Sumqayıt İE M , miiharibodon
jisinin istehsah 1940 illo miiqayisodo 12,5
ec' Imişdir. Respublikada istehlak olusonra iso ilk yiiksoktozyiqli “ Şimal”
n n yanaeağın dörddobir hissosi elektrik
D R ES (1954), Conubi Qafqazda on
dofo, 1960 ilo nisboton 3,5 dofo artmışdı.
böyük SES-lordon biri olan Mingoçevir
Elektrik enerjisinin on böyük həcmdə idv istilik enejisi istehsah üçün istifado
xali
2003 ildo olmuş, 2436 mln. kVt.saat
e ir. Respublikada elektrik enerjisinin
SES (1954) istifadoyo verildi.
1940
ildo elektrik enerjisinin istehsahenerjinin 60%-i Rusiyadan daxil olmiiij,
6 -65%-ini istehsal edon Azorbaycan
on böyük ixraci iso 2004 ilo təsadüf etmiş,
iizro Azorbaycan Rusiya vo Ukraynadan
I ES, homçinin onun ardinca istismabıı ildo ixrac edilon 1008 mln. k Vt.saat
r ' erilon Şomkir SES ölkonin sosial-iqsonra üçüncü yeri tuturdu (1827 mln.
kVt.saat). Azorbaycan hor noforo düşən miqdarinda elektrik enerjisinin 73,1%-i
i idi hoyatinda böyiik rol oynayir.
Azorbaycanda elektrik enerjisindon
İrana ötürülmüşdü.
elektrik enerjisi istehsahna göro 1950 ildo
2005
ildo istilik-elektrik stansiyalarmin
i dofo 1880 ildo Baki doniz ticarot li- sosialist dövlotlori arasmda Almaniya
qoyulmuş giicii 4187 MVt, su-elektrik
r nimn işıqlandırılmasında istifado
Demokratik Respublikasmdan sonra
stansiyalarmin qoyulmuş giicii 970 MVt
ikinci yeri, 1968 ildo SSR İ respublikalan
0 rımuşdu. Neft sonayesinin yüksolişi
e ;troenergetikanm yaranmasma zo- arasmda dördüncü yeri (2222 к Vt.saat) tu
olmuşdur. Su-elektrik stansiyalarmin
giicii iimumi gücün 18,8%-ini toşkil etmiş
n i hazırladı, zongin neft vo qaz ehtiyaturdu.
t eloco do neft sonayesinin elektrik
1954
ildo 110 kV -luq EV X vasitosilovo bu stansiyalarda istehsal olunan elek
trik enerjisi iimumi istehsalin 13,2%-i qo
Azorbaycan vo Giirciistan enerji sistemlori
e rjisino tolobatinm artmasi elektroei) rgetikanm inkişafına sobob oldu. ilk
dor olmuşdur.
arasmda olaqo yaradildi. 1960 ildo
v xtlar elektroenergetika osason Baki
Hazirda respublikanm elektroenerge
“ Şimal” DRES-do Avropada ilk dofo bur: vonunda comloşmişdi. Elektrik stansi- xann tozyiqi 140 atm., temperaturu 570°C
tika sistemino 8 istilik vo 6 iri su-elektrik
y an 1901 ildo Bibiheybotdo, 1902 ildo
stansiyasi daxildir. Bunlardan Azorbay
olan 150 M Vt gücündo enerji bloku
can D RES, Şomkir SES vo Yenikond
istifadoyo verildi. 1962 ildo 220 kV -luq
1 vinın Ağşohor adlanan hissosindo istiSES, Baki İEM-1, “ Şimal” DRES-do 400
E V X vasitosilo Conubi Qafqaz vahid
f; oyo verilmişdi. “ Balaxam” , “ Bibih bət” vo “ Şəhor” elektrik paylayıcı şo- energetika sistemi yaradildi. 1962 ildo
MVt-lıq BQQ vo Mingoçevir SES-in 4
b olori, homçinin beş kiçik stansiya
Avropada ilk dofo Əli Bayramlida 150 hidroaqreqati istisna olunmaqla, qalan
MVt-lıq açıq tipli enerji bloku işo salmdi. stansiyalar 1950-60 illordo tikilib istifa
0 ıumi gücü toqr. 8000 kVt) foaliyyot
g torirdi. Gonco, Zaqatala, Şoki, Quba,
1964 ildo Azorbaycanda ilk 330 kV -luq doyo verildiyindon onlarda quraşdınlmış
EV X istifadoyo verildi. 1969 ildo Conubi
avadanlıqlar vo qurğular fiziki vo monovi
1 koran vo b. şohərlordo bir neço kiçik
cohotdon köhnolmiş, eyni zamanda sonaye
Qafqazm energetika sistemi ilo SSRİ-nin
k nmunal elektrik stansiyasi (ümumi
istehsalinin aşağı düşmosi noticosindo isti
g. ü 635 kVt) var idi. 1913 ildo Azor- Avropa hissosinin energetika sistemi birgo
lik enerjisino olan tolobat xeyli azalmışdı.
b 'canda istehsal olunan 110,8 min
foaliyyot göstormoyo başladı. 1971 ildo
к i.saat elektrik enerjisinin 99%-indon “ Araz” SES istifadoyo verildi. Öz miqyasi- Qeyd olunan soboblordon, hazirda elek
trik stansiyalarmin iqtisadi göstəricihri
çı :u Baki rayonunda, l%-o qodori iso na göro Conubi Qafqazda on nohong
1 ;qa rayonlarda istehsal edilirdi.
energetika kompleksi olan Azorbaycan
aşağı vo stansiyalann faktiki istifado olu
I 3 14 illordo Baki elektrik enerjisi is
nan giicii layiho giiciindon xeyli azdir. Be
DRES-in tikintisino 1974 ildo başlandı.
tehsahna göro Rusiyada Moskva vo Pe1977
ildo Tortor çayı iizorindo lo ki, respublikada mövcud olan istilikterburq kimi böyük şohorlordon sonra
“ Sorsong” SES, 1981 ildo Azorbaycan
elektrik stansiyalarmin layiho iizro iimumi
DRES-in (2400 MVt) birinci enerji bloku
üçüncü yeri tuturdu. Azorbaycanda elekgenerasiya giicii 4187 MVt olduğu halda,
trik enerjisindon, Qalakond (Godoboy)
istismara verildi. 1983 ildo 380 MVt
faktiki istifado olunan giicii 3480 MVt, sumisoritmo zavodu vo Naxçivan duz mo- gücündo Şomkir SES, 1985 ildo Azor
elektrik stansiyalarmin iso layiho iizro
donlori istisna olunmaqla, osason Baki
baycan D R ES vo Abşeron yanmstaniimumi generasiya giicii 970 MVt oldıtğu
neft rayonunda istifado edilirdi.
siyasını birloşdiron 500 kVAuq E V X
halda, faktiki istifado olunan giicii 849
1920
ildo Azorbaycan energetika sisistifadoyo verildi. Yenikond su qovşağının
M Vt toşkil edir.
temi yaradildi. Miiharibodon ovvolki beş- tikintisino 1984 ildo başlandı, 2000 ilin
Respublika iizro elektrik enerjisi istehilliklordo yeni elektrik stansiyalan tikilib
sali l-cicodvoldo verilmişdir.
martinda birinci növbosi, 2003 ildo ikinci
istifadoyo verildi, mövcud stansiyalar
Respublikada istehsal olunmuş eleknövbosi, 2000 ildo 2 sayli Baki İEM-do hor

Azorbaycan Respublikasının elektroenergetika sistemindo istilik-elektrik stansiyalarının iki növü: kondensasiya dövrilikli vo istilik dövrilikli elektrik stansiyalan mövcuddur. Kondensasiya dövrilikli
elektrik stansiyalarına: Azorbaycan
D RES, Əli Bayramli D RES, Şiınal
DRES; istilik dövrilikli stansiyalara: Bakı
İES-1, Bakı İES-2, Sumqayit İES-1, Sumqayıt İES-2 (Sumqayıtdakı hor iki stansiya elektrik enerjisi vahidino yiiksok ya
nacaq sorf etdiyino goto konservasiya
olunmuşdur), Naxçivan dizel-turbin elek
trik stansiyasi aiddir.

trik enerjisinin 50%-dən çoxunun Abşeron regionunda istehlak olunduğu halda,
osas giie morkəzləri miixtolif sobəblərdon
ölkonin qorb regionunda yerbşdirilmişdir.
Bu, enerjinin qərbdən şorqo noqlindo tex
niki itkilərin artmasına, sistemin dayanıqlı işbmosində шйэууэп problemlorin
yaranmasına vo yanacağın daşınmasında xorclərin artmasına sobob olur. Bu
cür halların qarşısının alınması moqsodib son illor hoyata keçirilən texniki siyasət yeni yaradılacaq güc morkozbriııin istehlakçıya yaxın orazido yerloşdirilmosini nozordo tutur.

qurulmasina Yaponiyanin Beynolxalq inkişaf fondu torofindon aynlan 200 mln.
dollar к red it hesabina 400 M V t gücündo
buxar-qaz qurğusu inşa edilmiş, bunun
la otraf mühiti daha az çirklondiron vo
daha qonaotcil olan qaz yanacağına keçmiş stansiyanm giicü iso 3 dofodon çox
artırılaraq 150 M I'V-dan 500 M Vt- a çatdırılmışdır.
1985
ildo tikintisi başlanan Yenikond
SES xarici investisiyalar colb edilmosi sayosindo 2000 ildo istifadoyo verilmişdir.
Burada Avropa Yenidonqurma vo İnkişaf
Bankının ayırdığı kredit hesabina hor biri-

qızdınlması vo digor moqsodbr üçün istifado edilmiş 2004 mln. m 3 su axidir ki, bu
nun da 137,3 mln. m 3-i doniz suyu, 1900
mln. m 3- i texniki toiniz su, 7,5 mln. m 3-i
saf sudur. Bundan başqa, elektrik stansi
yalannda yanacaq kimi istifado edibn
mazutdan vo dizel yanacağından havaya
miixtolif konserogen maddolor (benzopiren, qurğuşun oksidi vo s.) atilir.
Respublikanm enerji sistemi kifayot
qodor ötürmo imkanlari olan EVX-loro
n ;likdir. Enerji sistemi qorbdon 500 к Vln LV X Gürcüstanın enerji sistemi, şinnldan 330 /cK-luq EV X ib Rusiyamn

islahatlar aparılmış, elektrikpaylayıcı şobokolorin foaliyyoti yenidon qurularaq,
biitiin bölmonin işini yaxşılaşdıran müsbot
noticolor oldo edilmişdir.
Altcrnativ vo borpa olunan enerji
mənbələri. Ənonovi enerji monbolorinin
todricon tiikonmosini vo onlardan istifa
do zamam otraf mühitə vurulan kiilli
miqdarda ziyani nozoro alaraq, diinyanın inkişaf etmiş ölkolərində ekoloji cohotdon tomiz, alternativ vo borpa olunan
enerji monbobrindon (giinoş vo kiilok
enerjisi, kiçik SES-lor, termal sular, biokiitlo enerjisi) geniş istifado olunur. Sta-

Cədvəl I

Cədvəl 2

Elektrik enerjisi istehsah, mln. к Vt.saat

1970

1980

6590,0

12027,0

4627.0
1963,0

11005,0
1022,0

1960
Comi

Azərbavcan Respublikasinin elektrik enerjisi balansi (mln. к Vt.saat)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

17044,0

18699,0

18969,0

18701,0

21286,0

21744,0

22872,0

15488,0
1556,0

17165,0
1534,0

17668,0
1301,0

16681,0
2020,0

18816.0
2470.0

18989,0
2755,0

19863,0
3009,0

1990

1995

15045,0

23152,0

13947,0
1098,0

21494,0
1658,0

о ciimlodon:

İES
SES

Elektrik enerjisi istehlaki sahosindo
voziyyotin tohlili göstorir ki, 1990 illo
miiqayisodo son dövrlordo elektrik enerjisi
istehlakinm strukturunda koskin doyişikliklor yaranmışdır. Bcloki. 1990 ildo isteh
lak edilmiş enerjinin 48,3%-i sonayenin,
8,0%-i ohalinin payına düşürdüso, hazirda
ohali torofindon istehlak edilmiş enerjinin
hocmi artaraq 49%, sonayesinin payi iso
17%) toşkil etmişdir. Sonaye üçün böhranlı
sayılan 1991-97 illordo kimya, maşınqayınna, metallurgiya sonayesinin no
hong cnenerjitutumlu miiossisolorinin
işinin dayanmasi, ohalinin istilik enerjisi
vo qazla tochizatinm pisloşmosi (ogor 1990
ildo Azorbaycanda qazin hasilati 9,9 mlrd.
m3 vo idxali 8,0 mlrd. mi olmuşdusa, 2005
ildo bu göstoricilər miivafiq olaraq 5,7 vo
4,7 mlrd. /;/-?-odok azalmışdı) noticosindo
ohalinin elektrik enerjisindon daha çox is
tilik monboyi kimi istifado etmok inocburiyyotindo qalmasi vo son 15 ildo ohalinin
sayinin 1,2 mln. noforodok artmasi elek
trik enerjisinin istehlak strukturunda baş
vermiş doyişikliklorin osas sobobi olmuşdur.
Hasil edilon elektrik enerjisindo mövcud itkilor do çoxdur. 1997-2005 illordo
hor il orta hesabla elektrik enerjisinin
16%-i itkiloro getmişdir. Bunun osas sobo
bi Azorbaycanm bütövlükdə enerji şobokosinin, xüsuson EVX-nin hoddon artiq
köhnolınosidir. Hazirda bu şobokoniıı on
a/i 40%-i (1994 ildo 17%-о qodori) osasli
tomiro möhtacdır (codvol 2).

Su-elektrik stansiyalarimn iimumi
giicii 970 M V t- dir. Buraya Şomkir SES,
Mingoçevir SES, Yenikond SES, '"'Araz”
SES, Tortor SES vo digor SES-lor daxildir.
İES-lordo hasil edilon elektrik enerjisi
nin 52%-i qaz, qalan hissosi iso mazut
yanacağı hesabina oldo edilir. Hazirda istor ölko daxilindo, istorso do diinya bazannda qazin vo mazutun qiymotinin art
masi bu karbohidrogen mohsullarmm isti
lik-elektrik stansiyalannda istifadosini somorosiz edir. Hom do respublikanm İESlorindo istifado olunan buxar turbinlori vo
qazan aqreqatları çox köhnolmişdir (20 il
don artiq istifado olunur). Mohz bu avadanliqlarin köhnolmosi noticosindo homin
stansiyalarda 1 kV t.sa a t enerjiyo 379 q
şorti yanacaq sorf olunur. Halbuki bu roqom Rusiya vo Almaniyada 300 <
■
/, Çindo
350 q-a yaxindir.
Elektrik enerjisino tolobatin artmasmi
ilk növbodo yanacağa qonaot hesabina
ödoınok mümkündür. Miitoxossislorin hesablamalarına göro, köhno qurğulara ma
lik elektrik stansiyalari hor kV t.saat hesa
bina 18-44%-don artiq yanacaq sorf edir.
Mohz “ Azorenerji” SC torofindon elektrik
stansiyalannda apanlan modemizasiya
sayosindo elektrik stansiyalarimn giicii
1990 ildoki 4503 M V t- dan 1998 ildo
4933,1 M V t- a çatdırılmış, 2002 ildo iso
olavo olaraq 600 M V t giic borpa edilmişdir.
Abşeron yanmadasmi elektrik enerjisi
ilo tomin edon “ Şimal” DRES-in yenidon

mövcud olan alternativ vo borpa olunan
enerji monbolori hesabina yeni enerji
güclərinin yaradilmasi vo ondan istifado
edilmosini tomin etmok moqsodilo Azor
baycan Respublikasimn Prezidenti
İlham Əliyev 21 oktyabr 2004 ildo
“ Azorbaycan Respublikasinda alterna
tiv vo borpa olunan enerji monbolorindon istifado olunmasi iizro Dövlot Proqram f’ni soroncamla tosdiq etmişdir.
Hazirda borpa olunan enerji monbob
rindon istifado sahosindo Azorbaycan
Milli Elmlor Akademiyasmin Fizika vo
Radiasiya Problemlori İnstitutlannda,

nin giicii 37,5 M Vt olan 3 yeni aqreqat q
rulmuşdur. Hazirda stansiyada hasil ed •
Ion elektrik enerjisinin, demok olar ki, h, mısı (112;M Vt) Gonco şohorinə verilir.
Baki İES-1-do yenidonqurma işlorinı
birinci morholosi 1999 ildo başa çatdırı
mış, 53 M V t gücündo qaz-turbin aqreqbi1
vo işlonmiş qazdan istifado edon buxar u
neratoru istifadoyo verilmişdir. Bu sta
siyada ikinci qa/-turbin blokunun iıış
sindan sonra Baki İES-in elektrik enerji
hasilati 79 mln. kVt.saat&aw 800 mln
kV t.saata çatmışdır. Qaz-turbin İES-ii
daha somoroli olmasi onda özünü göstoı
ki, hor il orta hesabla 220 min t mazu
qonaot edilir, atmosfero iso daha az çiıl
londirici tullantılar buraxılır.
Azorbaycan elektrik enerjisi ilo özün
tomin etmosino baxmayaraq, 2082 mh
kV t.saat (2005) elektrik enerjisi idxal edi
iran vo Türkiyodon idxal edibn enerji bk
kadada olan Naxçivan M R üçün, Rusiy;
da idxal edibn iso Qobolo RLS-do istifad
edilon enerjini ovoz etmok üçün nozordo
tutulmuşdur.
Energetika obyektbri otraf mühiti on
çox çirklondirondir. Onlar atmosfero kiikiird oksidi, azol oksidi, karbon qazi,
miixtolif bork hissociklor buraxir. Sumqa
yit İES-don atmosfero tullantilarda azot
oksidinin miqdan normadan 1,2 dofo, Ba
ki İES-1-do 14,8 dofo, Baki İES-2-do 9,3
dofo yüksokdir. Bundan başqa, istilikelektrik stansiyalari hor il su hövzolərino
avadanlıqların, qazanlarin soyudulmasi,

!cktrik enerjisi istehsal edilmişdir
!xal
esurslar
lifadə
:rac
kilər
. кtrik stansiyalarimn öz
ehtiyaclarina
kədaxili abonentləro
buraxılmışdtr
Сэпп
əhaliyə
sonaye müossisolorino
likinti toşkilatlarına
kənd təsərrüfatma
nəqliyyata
iigor istehlakçılara

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

16836,0
714,8
17550,0
17550,0
284,2
3460.0

17998,0
903,0
18901,0
18901,0
647,9
2911,0

18176,0
1639,0
19815,0
19815,0
886,4
2788,0

18699,0
1357,0
20056,0
20056,0
863,0
2771,0

18969,0
1642,0
20611,0
20611,0
966,1
2289,0

18701,0
2375,0
21076,0
21076,0
924,6
3834,0

21286,0
2436,0
23722,0
23722,0
870,7
4356,0

21744,0
2373,0
24117,0
24117,0
1008,0
4154,0

22872,0
2082,0
24954,0
24954,0
880,0
4031,0

1017,0

976,0

1027,0

1020,0

1048,0

956,0

985,0

993,0

1000,0

12789,0

14366,0

15114,0

15402,0

16308,0

15361,0

17510,0

17962,0

19043,0

5214,0
1966,0
123,0
1898,0
496,0
3092,0

7269,0
1751,0
113,0
1659,0
422,0
3152,0

9147,0
1817,0
88,0
903,0
632,0
2527,0

9902,0
1651,0
86,0
803,0
537,0
2423,0

10172,0
2833,0
75,0
827,0
551,0
1850,0

10407,0
2891,0
55,0
662,0
503,0
843,0

12075,0
3074,0
63,0
696,0
657,0
945,0

11904,0
4263,0
87,0
487,0
512,0
709,0

12253,0
4290,0
210,0
499,0
587,0
1204,0

e ]i sistemi ilo birloşmişdir. Eyni zamand. Naxçivan MR-in elektrik enerjisino
O' l ehtiyacim tomin etmok moqsodilo 150
l< iq E V X ilo Türkiyo Respublikasınd vo 220 k V - luq E V X ilo İran islam
P. publikasindan elektrik enerjisi idxal
o: ur. Azorbaycan vo Iran enerji sist lorini birloşdirən 230 k V -\u q İrnişli ’’arsabad EV X istifadoyo verildikdon
sonra iki ölko arasmda irihocmli enerji
mubadilosi hoyata keçirilir.
Energetika sektorunun işinin tokmilloşdirilmosi, sahonin foaliyyotinin bazar
iqtisadiyyati prinsiplorino uyğun şokildo
toşkil olunmasi yönündo xeyli işbr
görülmüşdür. Bu moqsodlo son illor elektroenergetika sektoruna nüfuzlu beynol
xalq maliyyo monbobrindon toxniinon 500
mln. ABŞ dollan mobloğində vosait colb
edibnişdir. Azorbaycan Respublikasi Prczidentinin miivafiq forman vo soroncamlan ib elektroenergetika sektorunda köklii

tistikaya göro, inkişaf etmiş ölkolordo is
tehsal edibn iimumi enerjinin 13,5%-i
borpa olunan enerji monbolorinin payina (su-elektrik stansiyalari da daxil ol
maqla) düşür.
Yeıioşdiyi olverişli coğrafı mövqe vo
iqlim şoraiti, dünyanın inkişaf etmiş ölkobrindo olduğu kimi, Azorbaycanda
da ekoloji cohotdon tomiz, alternativ vo
borpa olunan enerji monbobrindon geniş istifado edilmosino imkan verir. Bu,
istilik-elektrik stansiyalannda yandinlaıı böyiik miqdarda yanacağa qonaotlo
yanaşı, otraf mühito atilan zororli tullantilarin miqdarmi da xeyli azaldar. Ölkonin tobii potensialindan istifado etmoklo
alternativ enerji monbolorinin elektrik
vo istilik enerjisi istehsalma colb edilmo
si elektroenergetikanın golocok inkişaf
istiqamətlərində mütoroqqi doyişikliklor
etmoyo imkan yaradir. Lakin bıı potensialdan hololik istifado olunmur. Ölkodo

Azorbaycan Elmi Todqiqat Layiho-Axtarış Energetika İnstitutunda vo b. toşkilatlarda moqsodyönlii işlor aparılır.
Kiilok enerjisi alternativ enerji mon
bolori içorisindo on sorfolisidir. Azor
baycanda ilin toqr. 200 giinii kiiloklidir
vo kiilok turbinlorinin xorclorini bir il or
zindo ödomoyo imkan verir. Apanlan
todqiqatlar göstorir ki, Azorbaycanm bir
çox rayonlarmda kiilok enerjisi qurğularının totbiqinin böyiik perspektivi var
dir. Hesablamalara göro, Azorbaycan
Respublikasi özünün coğrafı voziyyotino, tobii şoraitino vo iqtisadi infrastrukturuna göro 800 M V t - a yaxin illik kiilok
enerjisi ehtiyatina malikdir. Bu ehtiyat
ildo toxminon 2,4 mlrd. к V t.saat elektrik
enerjisi, yoni ildo 1 mln. t- a yaxın şorti
yanacağa qonaot, on osasi iso atmosfero
ildo kiilli miqdarda tullantilann, о ciim
lodon ozondağıdıcı olan karbon dioksidi
atilmasimn qarşısmın alınması demok-

dir. Ən olverişli kiilok şoraiti Abşeron
yarımadasında, Xozor donizi sahili zolağıııda vo akvatoriyanın şimal-qərb
hissosindo olan adalardadır. Azorbaycanın qorbindo Gonco-Daşkəsən zonasında və Naxçivan MR-in Şorur-Culfa orazisində küləyin ortaillik siiroti 3-5 m/saıı
olduğu üçün bu regionlarda ortagüclü
külək-elektrik qurğularından istifado et
mok olar. Ölkonin borpa olunan enerji
resurslarmin qiymotlondirilmosi notico
sindo aşkar olunmuşdur ki, Abşeron yarımadasında iri hocmdo kübk enerjisi
potensiali vardir. Burada uzunmüddətli
kübyin orta sürəti 6 m/san-don artıqdır
ki, bu da kiilok enerjisi üçün olverişli texniki-iqtisadi potensial olduğunu göstorir. Artiq üç Yaponiya şirkəti ( NEJ
Micon A/S, Nichmen, Chida) Azor
baycanda 600 vo 700 kVt gücündo iki
kiibk-elektrik stansiyasi tikilmosindo
iştirak edir. Birinci şirkət kiibk turbininin layiholəşdirilmosini, son iki şirkot iso
homin turbinlorin istifadoyo verilmosini
tomin edocokdir. Bundan olavo, 100
mln. A BŞ dollari hocmindo investisiya
tolob edon 100 kiibk-elektrik stansiyasi
tikilmosi do nozordo tutulmuşdur.
Günoş enerjisinin birbaşa istilik
enerjisino çevrilmosi diinya praktikasinda geniş yayılmışdır vo bu, inkişaf etmiş
ölkolərdo energetikanm osas istiqamotlorindon biri hesab olunur. ABŞ-da, Almaniyada, Yaponiyada vo Çindo giinoş
enerjisini birbaşa elektrik enerjisino çeviron stansiyalann osas işçi elementinin
(fotoelementin) Iiazirlanmasi üçün yiik
sok somoroliliyo malik texnologiyalar
totbiq edilir. Onlarm faydalı iş omsali
12-14%-dir. 1997 ildo, Kioto Razılaşmasının protokoluna osason, Avropa
Birliyi ölkolorindo vo ABŞ-da alternativ
enerji monbobrindon istifado etmok
üçiin irimiqyasli stansiyalann tikilmosino başlanmışdır. Günoş enerjisindon is
tifado etmoklo alinan istilik ererjisinin
hocmi elektrik enerjisi ekvivalentindo
kifayot dorocodo yüksəkdir. Beb ki, bu
göstorici ABŞ-da 600 MVt, Fransada
100 MVt, İsraildo 100 MVt, Türkiyodə
50 M Vt soviyyosindodir.
Azorbaycamn tobii iqlim şoraiti giinoş enerjisindon istifado etmoklo elek
trik vo istilik enerjisi istehsalmi artirmağa geniş imkanlar açır. Beb ki, giinoşli saatlann miqdan il orzindo ABŞ vo
Orta Asiyada 2500-3000, Rusiyada
500-2000, Azorbaycanda iso 2400-3200
saatdir; bir il orzindo 1 m yer sothino
düşon günoş enerjisinin miqdan ABŞ-da

1500-2000, Fransada, Çindo 1800-2000
vo Azorbaycanda iso 1500-2000 kVt.
saatdir. Günoş enerjisindon istifadonin
inkişafı Azorbaycamn bir çox rayonlarinda enerji problemini qismon holl edo
bibr. Son zamanlar dünyamn bir sira
qabaqcıl dövlotbrindo Fotovodtaik
Proqramının (FV P ) geniş şokildo totbiq
olunmasına başlanmışdır. Azorbaycanin bu Proqama colb olunmasi regionda
beb tip enerji sistemlorinin totbiqindo
miihiim rol oynaya bilor.
Ölkodo indiyo qodor istifado edilmomiş hidroenergetika ehtiyatlarmin monimsonilmosi iiçün geniş imkanlar var
dir. Todqiqat işlori noticosindo miioyyon
edilmişdir ki, Azorbaycan Respublikasi
orazisindoki çayların tam hidroenerji
potensiali 44 mlrd. kVt.saatdir, texniki
cohotdon olverişli potensiali iso 16 mlrd.
к Vt.saatdir. Bunun da 5 mlrd. kVt.saati
kiçik su-elektrik stansiyalannin payina
düşür. Su-elektrik stansiyalan sel sularinin tonzimbnmosi, ekoloji cohotdon tomiz elektrik enerjisi istehsali vo yeni suvarma sistemlorinin yaradilmasi kimi
dövlot ohomiyyotli mosoblorin hollindo
miihiim rol oynayir. Azorbaycan Respublikasında çaylar üzorindo vo su tosərrüfatı obyektlorindo iimumi istehsal
giicii 3,2 mlrd. kVt.saata borabor onlarla kiçik su-elektrik stansiyalan yerloşdirmok olar. Yaxın gobcokdə 61 kiçik
SES-iıı tikintisi moqsodouyğun hesab
edilir. Bu SES-lor irriqasiya kanallan
iizorindo, axını tonzimlonmomiş çaylarda vo tikibcok su anbarlarmin yaninda
yerloşdirilo bilor. Ölkodo lıomçinin vahid
enerji sisteminin elektrik xotlorindon vo
yanmstansiyalarından uzaqda yerloşon
obyektlorin, yaşayış montoqobrinin
elektrik enerjisi ib tochizindo mikro
SES-brdon do istifado olunmasi enerji
problemlori ib yanaşı, digor sosial mosololorin do hollino imkan yarada bibr.
Ölkonin osas enerji sistemi ib olaqoli ol
mayan homin orta, kiçik, mikro su-elek
trik stansiyalannin ilk növbodo Naxçi
van M R orazisindo tikilmosi daha moqsodouyğundur.
Azorbaycan Respublikasinda sona
ye, kond tosərrüfatı vo sosial xidmot saholorinin siirotli inkişafı biokiitlodon isti
fado etmoklo enerji istehsali iiçün yeni
imkanlar açır. Ölkodo biomaddolorin
monbobri: yanma qabiliyyoti olan so
naye tullantıları; meşo tosorrüfatı vo
ağac email saholorinin tullantilan; kond
tosorriifati mohsullari vo iizvi birloşmo
tullantilan; moişət vo kommunal saholo-

rinin tullantilan; neft vo neft mohsullari
ib çirklonmiş saholordon alinan tullantilar hesab edilir.
iqtisadiyyatin biitiin saholorindo is
tehsal tullantilannin torkibinin çox hissosini biokütlə maddolori toşkil edir.
Onlardan elektrik enerjisinin istehsali
üçiin bioqaz, biomaye vo bork biokiitlo
ahnmasi mümkündür. Beb ki, Azorbay
canda tullantilan zərərsizləşdirmo poliqonlanna hor il 2,0 mln. /-dan çox bork
moişət vo istehsalat tullantilan atihr.
Onlarm utilizasiyasi (emal edilmosi) ölkonin iri sonaye şəhərbriııdo ictimai binalarin qizdinlmasi probleminin arad; ı
qaldırılmasına imkan verordi. Avro: a
ölkobrindo zibillorin yandırılmaSihd ı
alman istilik vo elektrik enerjisi ilo otr dakı yaşayış montoqobrinin ehtiyacla ı
tomin edilir. Yandırılnıış tullantila л
qaliqlarmdan iso gübro kimi istifa i
olunur.
Yer tokinin istiliyi bir çox ölkolorcə
sonaye, kond tosorriifati, nıoişot vo koi munal saholordo vo tobabotdo geniş is fado olunur. Azorbaycanda geoterm, i
su monbolorinin sayi 1000-don artiqd
onlarm da yariya qodorinin istili;
33-82°C arasindadir. Azorbaycan Re
publikasinin termal sularla zongin on
zilori Böyiik vo Kiçik Qafqaz dağlaı
Abşeron yanmadası, Lonkoran bölgosiııin dağ-yamac zonası, Kür çökoklb
vo Quba-Xaçmaz kimi regionlardadr
Bu resurslarm Azorbaycan şəraitind
totbiqi ilkin enerji resurslarmin totbiqir
don toxminon 3-4 dofo ucuz başa got
bibr.
Elektroenergetikanin inkişaf stratc
giyasini hazirlayarkon ekoloji mohdu
diyyotlor, о ciimlodon tobiotin miihafı/
si normalan, otraf miihitin qorunma
sahosindoki beynolxalq miiqavibbnJ
nozordo tutulan toloblor vo s. nozoi
alınmalıdır. Hazirda respublikada ek
loji mohdudiyyotlorin üç soviyyosi: ene
miiossisolorindoki kükiird anhidridi v
azot oksidi tullantilannin hövzo üz.ı
mohdudlaşdırılması; istixana qazlarmin
qlobal monada mohdudlaşdırılması da
ha aktualdir.
Karim Ramazanov, A r if Həşimov,
Rcıuf Səlimuv

KƏND TƏSƏRRÜFATI
nok (16,5%), 352,2 min ha örüşlor
(13,7%), 242 min ha yay vo qış otlaqlan
(10,8%) vardir. Yerdo qalan saholor iso
Azorbaycan Respublikasi biitövlükdövlot ehtiyatinda olan torpaqlar, meşodo çoxsahəli vo mohsuldar kond tosorriilor, yaşayış montoqolori, qoruqlar vo s.
fatinin formalaşdırılmasına imkanlar
veron tobii iqlim şoraitiııo malikdir. 01- altindadir. Respublikada mövcud olan
1327,9 min ha iimumi okin sahosinin
konin ovalıq vo dağotoyi orazilori suvar802,3 min ha-da donli bitkibr: payizliq
ma okinçiliyi, dağlıq orazilori iso domyo
buğda, payizliq arpa, yazliq donli bitki
əi.inçiliyi vo heyvandarliq sahosini inkibr - donli-paxlali bitkibr, qarğıdalı, çolş; etdirmok üçün olverişlidir. Respublik adambäşına okin sahosi iizro tobii iq- tik, yazlıq bıığda vo s., 132,0 min ha-da
texniki bitkibr (pambiq, tütün, günobali i soraitinin oxşar olduğu bozi ölkobrxan vo s.), 179,7 min ha-da kartof, torod geri qalsa da, yaradilan olavo doyor
voz vo bostan bitkilori (pomidor, xiyar,
g i;oricisino, suvanlan okin saholorinin
qarpız, yemiş vo s.), 213,9 miıı ha-da iso
x u.ısi çokisino göro homin ölkolərin окheyvandarlığın osas yem bazasını toşkil
s. lyyotindon yiiksok noticoyo malik
edon yem bitkilori, çoxillik, birillik otс ıığu üçün onu aqrar resurs tominati
lar, yemlik qarğıdalı, kökümeyvoli bitki
h ımından diinyada kifayot qodor
br okilmiş vo qalan saholor dinco qoyulü tin ölkolordon saymaq olar. Azormuşdur. Azorbaycamn zongin tobii miib /can Respublikasinin aqrar sektoru
hiti (günoşli günlərin çoxluğu bioloji
ö. inün son illordoki inkişaf soviyyosindo
foalliq, iqlim qurşağının çoxluğu (11ö )do orzaq istehsalimn ardıcıl artımını
indon 9-unun mövcudluğu) vo s.) bir çox
v ohalinin orzaq tominatmi odomok imrayonlarda il orzindo 2-3 dofo mohsul
k nmdadir.
götürülmosino imkan verir.
1995-2005 ilbrdo kond tosorriifatiA z o r b a y c a n kond tosorri i nn iimumi mohsulu 2,0 dofo artmış,
f a 11n l n t a r i x i . Azorbaycan on qoorun UDM-do payi 9,1% olmuşdu.
dim okinçilik modoniyyotino malik ölkoA orbaycanda son ilbrdo diinya aqrar
lordon biridir. Arxeoloji qazinti materi
in ışaf praktikasında toşokkül tapmış
allari siibut edir ki, Azorbaycan taxılçıш ami qanunauyğunluqlarm, homçinin
lığın, iizümçiilüyün, meyvoçiliyin, toroöI onin özundo uzun illor formalaşmış
vozçiliyin vo heyvandarlığın osas morn yillorin oksino olaraq, kond tosorriifa
kəzlorindon
biri olmuşdur. Azorbaycati ia işləyənbrin sayi vo iimumi moşğulnin kond tosorriifati, aramsız müharibo1 la aqrar sahonin payı artmaqdadır.
loro vo daxili çokişnıəlorə baxmayaraq,
1 5 ildo moşğul ohalinin 30,8%-i bu sa
daim inkişaf etmişdir. Ölkonin oksor bölil ı çalışırdısa, 2005 ildo lıomin rəqəm
golorindo arpa, buğda, dan vo diiyii ye3( 2%-o yüksolmişdir.
2006
il yanvarm 1-ino olan moili tişdirilmiş, meşolori qoz, fındıq, şabalıd,
zeytun, alma, armud, gilas ağacları ilo
ng dara göro, ölko orazisinin 55,0%-iııi
zongin olmuşdur. Avropa soyyahlarmin
к d tosərriifatına yararlı ( 16,5%-i suvayazdıqlarına göro, Azorbaycanda 12- 15
r n) torpaqlar toşkil edir. Bunun
növ iiziim, 5-6 növ orik, nar, piisto, ba3 >
' о-i okiııo yararlı saholor, 4,7%-i çoxdam, oncir, zeytun vo s. meyvolor becoriil!
okmələr (bağ, üzümlüklor vo s.)
lirdi. Qurudulmuş armud, gavah, orik,
5( 5%-i otlaq vo biçonokbrdon, 12,0%-i
ıı şolordon ibarotdir. Adambaşına 0,56 oncir, iiziim vo s. meyvələv W\w büvün bha kond təsorrüfatına yararlı torpaq, silbrindo ölko daxilindo vo dünyanın
0, !l ha okin yeri diişür. Ermonistamn müxtolif yerlorindo satılırdı. Azorbayca1992 93 illordo işğal etdiyi Ağdam, Fii- nin iqlimi bostan vo gülçülük iiçiin do
çox olverişli olduğuna göro burada honı
zuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Kolbocor, Lamüxtolif yemiş növləri, qarpız, xiyar, baçın, Zongilan rayonlannm orazisindo
dımcan, soğan, nadir zoforan bitkisi ye647,5 min ha kond tosərrüfatına yararlı
tişdirilir, hom do norgiz, qızılgiil, zantorpaqlar (respublika iizro beb torpaqbaq, bonövşo, mixokgülü, yasomən vo s.
lann 14,3%-i, о ciimlodon 188,4 min ha
becoı ilir, onlardan miixtolif yağlar, otir
okin saholori (11,5%), 5,2 min ha çoxillik
vo cövlıor hazırlaııırdı.
okmobr (3,3%), 7,5 min ha dincoqoyuÖlkonin iqtisadiyyatında okinçiliklo
lan torpaqlar (16,4%), 18.1 min ha biço-
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yanaşı, heyvandarliq tosorriifati miihiim
yer tuturdu. Burada çoxlıı mal-qara,
qoyun vo keçi saxlanırdı. Bu heyvanlann oti daha keyfiyyotli vo dadli olduğundan qonşu ölkoloro ixrac olunurdu.
Yerli ohali daha çox qoyun otino meyilli
olduğundan otlik mal-qara saxlanilmasina az ohomiyyot verir, öküzdon iso ancaq yiik daşınması vo torpağın şumlanmasinda istifado edirdi. Sofovi dövlotindo ordunun osasını siivari qoşunları toşkil etdiyindon atçılıq sahosi yiiksok soviyyodo inkişaf etmişdi. Qarabağ, Qazax, Quba vo Şirvanda biitiin Şorqdo
moşhur olan at cinslori yetişdirilir, on
lardan hom minik, hom do qoşqu vasitosi kimi istifado edilirdi.
19
osrin 70-ci ilbrindon başlayaraq
daxili vo xarici bazarların genişlənmosi,
noqliyyat kommunikasiyalanmn inkişafi Azorbaycanda kond tosorriifati moh
sullari istehsalimn siirotlo artmasina, aq
rar inkişaf soviyyosinin yüksolmosino to
kan vermişdi. 1896 98 ilbrdo Azorbay
canda taxil istehsalimn ortaillik hocmi 1
mln. t-u keçmiş, adambaşına illik moh
sul istehsali toxminon 580 kq olmuşdu.
1909-13 illorin molumatma göro, Azor
baycanda adambaşına taxil istehsalimn
hocmi diinya iizro miivafiq göstoricidən
(233 kq) 2,5 dofo, homin dövrdo inkişaf
etmiş ölkolor sayılan Almaniya, Fransa,
İsveç kinıi ölkələrin göstoricilərindən
(455 kq) 1,3 dofo yiiksok olmuşdu.
19
osrin sonu, xiisuson 20 osrin ovvollorindo Azorbaycanda tobii iqlim şoraitindon istifado osasinda çoxsaholi
aqrar sektorun formalaşdırılması sociyyovi olmuş, pambıqçılıq, tütünçülük,
üzümçülük, baramaçılıq geniş yayılmış
vo bu saholorin məhsullanmn emalı
siirotlo inkişaf etmoyo başlamışdı.
1909-13 ilbrdo osas bitkiçilik mohsulu
olan taxil iizro Azorbaycamn diinya istehsalmda payi onun orazi üzrə payim
2 dofodon çox qabaqlamış vo ohali iizro
payi ib eyni soviyyodo olmuşdu. Homin
ilbrdo Azorbaycan taxil istehsalmda
diinya iizro adambaşına ortaillik göstoricini (265 kq) qabaqlamışdı (277 kq).
Adambaşına buğda istehsalimn iso or
taillik hocmi 86 kq , yoni dunya iizro
miivafiq göstoricidon 1,2 dofo çox
olmuşdu. Əsas texniki bitki mohsulu
olan pambiq iizro dunya istehsalindaki
xiisusi çokisi onun oraziyo göro payını

toxminon 4 dolo, ohaliyo görə payını iso
vo s.) ohomiyyotli rol oynamışdı.
Ü ç ü n c ü s ü , aqrar sektor Azor
2 dofodon çox qabaqlamışdı.
20
əsrin ovvolbrindo Azarbaycan baycanin daxili tobbatlarinin ödonilmohomin dövrün meyarları baxımından
sini tomin etmoklo yanaşı, nisboton ix
nisboton inkişaf etmiş (ekstensiv osaslarrac yönümlü idi. Ölkodo istehsal olunan
diiyii, pambiq, tiitiin, şorab vo barama
la da olsa) heyvandarlıq sektoruna ma
lik olmıış, ohalinin hor 100 noforino dümohsulunun, həmçinin xırdabuynuzlu
şon iribuynuzlu mal-qaranm sayı dünya
mal-qara vo yunun böyiik bir hissosi ix
rac olunurdu. Bu mohsullarm roqaiizro iimumi göstəricilori müvafıq surot
botqabiliyyotliliyini şortlondiron olverişdo 2,3 vo 1,7 dofo, qoyun vo keçilərin
li torpaq-iqlim şoraitinin tomin etdiyi
sayi iso 2,5 vo 1,8 dofo qabaqlamışdı. iri
keyfıyyot göstoricilori ib yanaşı, nisbo
buynuzlu mal-qaranm. qoyun vo keçiloton yiiksok mohsuldarliq da oldo edi
rin sayını şorti mal-qaraya çevirmoklo,
lirdi. İxracatda osas rol oynayan bir si
Azorbaycan iizro göstoricisi diinya iizro
ra bitkibrin mohsuldarlığına göro Azor
orta göstoricidon 2,2 dofo, Rusiyamn
baycan diinya iizro miivafiq orta göstomüvafıq göstoricisindon iso 1,75 dofo çox
ricilori xeyli qabaqlamışdı, bu, homin
olmuşdu. Aqrar sferada bazar sistemi
nin sabit foaliyyot göstordiyi 20 osrin
mohsullarm rəqabətədavamlığmı tomin
ovvolbrindo mövcud olmuş voziyyoto
edon osas amillordon biri idi. Bitkiçilikiimumi baxış Azorbaycanda kond to- do nisboton yiiksok mohsuldarlığın to
sorriifatinin inkişafının doyorlondirilmomin edilmosindo ölkonin olverişli tobii
si baxımından aşağıdakı cohotlori ayiriqlim şəraiti ilo yanaşı, о dovrdo elmi
okinçilik metodlarının ayn-ayn ünsiirmağa imkan verir.
В i r i n с i s i, kond tosorriifatmin ba
lorinin totbiq edilmoyo başlanması da
miiyyon rol oynayırdı. Biitövlükdo iso
zar sisteminin sabit foaliyyoti ib olaqo
dar homin dovrdo Azorbaycanda aqrar
aqrar ixracatin roqabot qabiliyyotliliyiinkişafın osas parametrlori diinya iizro
nin tomin edilmosindo istehsal resurslaorta göstoricilordon yiiksok olmuşdu.
rmin ekstensiv istismannin giiclondirilŞübhosiz ki, homin dövrdo Azorbaycamosi amili üstünlüyo malik idi. Birinci
nin aqrar inkişaf soviyyosi bitkibrin se- diinya miiharibosi, Rusiyada inqilab vo
leksiyasi, toxum fondunun yaxşılaşdırıliğtişaşlar, Azorbaycan Xalq Ciimhuriy
ması, gübrəlordon istifado, su resurslanyotinin horbi müdaxilo noticosindo devnin sorfino nozarot osasmda aqrotexniki
rilmosi, silahli milli münaqişolor forma
smda toxminon 7 il davam edon kataktexnologiyalari totbiq edon vo sonayebşlizmlor ölkodo kond tosorriifatim sabit
dirmonin başlanması ib olaqodar kond
inkişaf şoraitindon mohrum edorok bölıtosərrüfatmın mexanikloşdirməsini ho
yata keçiron Avropa ölkolərindən (homrana saldi. 1913- 20 illordo osas kond to
çinin ABŞ-dan) geri qalırdı. Lakin
sorriifati mohsulu olan taxil istehsalinin
hocmi 9,5%, ot istehsalinin hocmi (kosilAzorbaycanin aqrar inkişaf soviyyosi
rniş çokido) 11,6% azalmış, siid istehsah
diinya iizro orta göstoricibri qabaqlayirxeyli aşağı düşmüşdü. 1916-21 illordo
di vo istonibn halda soviyyo forqi Azor
iribuynuzlu mal-qaranm sayi 29,8%,
baycanin torpaq vo insan resurslannin
qoyun vo keçilorin sayi iso 56,0% azalkomiyyot vo keyfiyyotino adekvat idi.
mışdı. Böhrandan on çox zoror çokon
İ к i n с i s i, çoxsaholi kond tosərrüfasaho pambıqçılıq olmuşdu. Bazar tolotının formalaşdırılması vo inkişaf etdibinin azalmasi ib olaqodar istehsalin
rilmosi sahosindo Azorbaycanin tobii iq
hocmi koskin ixtisar olunmuş vo 1921 il
lim şoraitinin yaratdığı imkanlarm realdo comi 2,2 min t toşkil etmişdi.
laşdırılması tomin edilirdi. Bu işdo bazar
1913-20 illordo Azorbaycanda yalniz
tobbbrinin genişlonmosi ilo yanaşı, xiiiiziim istehsah artmışdı (35,4%).
suson texniki bitkibrin yetişdirilmosi vo
Kond tosorriifatmin inkişafı baxiemail sahosindo, daxili bazarlarin qomindan Azorbaycan Xalq Ciimhuriy
runmasi (tiitiin vo pambığın Rusiya dövyoti (1918-20) dövründo miihiim todbir
lotino idxalina yiiksok gömriik riisumlalor planlaşdırılmışdı. Hökumotin iqti
rının totbiqi) vo istehsalin genişlondirilsadi platformasinda aqrar mosolo xiisu
mosi moqsodilo xiisusi dövlot todbirlori
si yer tuturdu. İslahatları hoyata keçir(miivafiq mohsullarm yetişdirilmosi
mok üçün bir neço qanun layihosi hazirüçün xam torpaqlann okin dövriyyosino
colb edilmosi, irriqasiya todbirbrinin
lanmışdı. Bu qanun layiholorindo xiisu
hoyata keçirilmosi, işçibrin öyrodilməsi
si torpaq miilkiyyotini loğv etmok deyil,
üçün xiisusi qurumların yaradilmasi
istifadosiz torpaqlan ovozsiz vo ya ovo-

zi ödonilmokb kondliloro paylamaq no
zordo tutulurdu. M ülkbrin yerloşdiyi
torpaq saholori iso satilmamah vo yal
niz icaroyo verilmoli idi. Istifadosiz torpaqların müsadirosi şohor otrafinda
kond tosorriifatina yararli torpaqlara
da aid edilirdi. Homin torpaqlar dövlot
torpaq fondunun soroncamina verilirdi. Sahiblorindo saxlamlacaq torpaq
sahosi norması şoraitdon asılı olaraq,
kond yerlori üçün 7 50 desyatin (toxmi
non 7,6 54,6 ha), şohor yerlori üçün
1,5-12 desyatin (toxminon 1,6 13,1 ha)
idi. Meşo torpaqlan tamamilo müsadiro edilirdi. Nozordo tutulan todbirlorin
hoyata keçirilmosi üçiin yerlordo qoz ı
vo rayon komissiyalarmin yaradilmasi
moqsodouygun hesab edilirdi. Meşobr,
yerin toki, sular, torpaq komitolorin ı
soroncamina verilmiş xozino, xanəda,
sahibkar torpaq, qışlaq vo yaylaqlai
Muğan, M il vo Sordarabad (Şoru
çöllorinin mükolləfiyyətli torpaqlai
suvarma vo qurudulmaq iiçiin nozord
tutulmuş torpaqlar, torpaq komitolo i
torofindon tosorriifat ehtiyacları ü ç ii
istifado edilon torpaqlar, xiisusi t:
sorrüfat ohomiyyoti kosb edon torpai
lar ohali arasmda bölüşdürülən toi
paqlar sirasina daxil olunmurdi
Ciimhuriyyot hökumotinin aqrar isla
hat proqrami vo qanun layiholori par
lamentin bir çox iclaslarmda müzakiı
olunub qorar qobul edilso do, Aprt
işğalı (1920) bu todbirlorin hoyata к
çirilınosino mane oldu.
Kond tosorriifatmin borpasi 1928 ilo
kollektivloşmo başlananadok davam e1
miş, osason bazar sistemi çorçivosinc
hoyata keçirilmişdi. Aqrar sekton.
morkəzləşdirilmiş planlaşdırma holəli
totbiq edilmirdi. Əsas sosialist yenibşd
rilmosi'olan torpaqlann kondliloro pa\
lanmasi istehsalin son noticolori üçü
stimulları giicbndirorok, ölkodo aqn
borpanın sürotlondirilmosinə vo hot t
bazar tobbbrinin yiiksok olduğu sah.
lordo do artima yol açmışdı. Rosmi st;
tistikaya göro, 1928 ildo taxil istehsal
nin hocmi 1920 ib nisboton 389.9 min
vo ya 1,9 dofo, pambiq istehsalinin hoc
mi iso 1921 ib nisboton 53,3 min t artiq
olmuşdu. 1920-28 illordo kond tosorriifatinda ot istehsalinin hocmi (kosilmişçəki ib) 5,1%, siid istehsalinin hocmi
iso 14,8% artmışdı. Heyvandarlıqda baş
sayinin artim tempi daha çox yüksolmiş,
1928 ildo iribuynuzlu mal-qara sayca
1921 ildokino nisboton 33,5%, qoyun vo
keçilor iso 2,3 dofo çoxalmışdı.

1940 ildo 1125,8 min ha idi. Bu yüksoliş
Torpağa sahiblik vo torpaqdan istiosason texniki bitkibrin, ilk ovvol pam
fado formalarında doyişikliklor aqrar
sektorda homin dövrdo mövcud olan is
biq vo yem bitkilorinin hesabma idi.
tehsal vo bazar infrastrukturunun dagiMeyvo-torovoz vo kartof okini saholori
dilmasi ilo deyil, yeni şoraito uyğunlaşdıxeyli artmışdı.
rılması ilo müşayiot olunmıışdu. Lakin
Kond tosərrüfatı istehsalmda to1928 ildon hoyata keçirilmoyo başlanan
nozzülü şortlondiron ikinci miihiim amil
k.^nd tosorriifatmin kollektivloşdirilmosi
aqrar transformasiyalar gedişindo yara
tokamiil prosesini köklü surotdo pozdilan yeni tosorriifat formalari çorçivomuşdu. Kollektivloşmo mahiyyot etibasindo golirlorin formalaşdırılması vo
rilo aqrar sferada bazar sisteminin dağıbölüşdürülməsi qaydalarının istehsalçıdııması vo bu sferada morkozləşdirilmiş
larin daha mohsuldar omoyo şoxsi mad
pkuılaşdırma sistemino uyğun foaliyyot
di maraqlarmi tomin etmomosi idi.
m. umizmlorinin yaradilmasindan ibaKond tosorriifatmin saholorarasi miibar idi Bu proseso kond tosorriifatmin
dilodo yiiksok dorocodo qeyri-ekvivalentb . pasinin tam başa çatdırılmadığı bir
liyo moruz qalmasi noticosindo koskin
azalan kolxoz golirlorinin qaliq prinsipi
ş litdo başlanmışdı vo yaradilan kol\ sektoru oslindo morkozloşdirilmiş
osasmda böliinmosi “ ictimai tosorriifat” m inkişafına kondlinin marağını
Y laşdırma sisteminin iizvi vasitosino
(, lirdi. Aqrar sektorun totbiq edilon
söndürürdü. Aqrar tonozziilo sobob olan
digor osas amil aqroservis sferasinda
5 . foaliyyot sisteminin özündon ovv !ki bazar sistemi ilo tarixi-genetik bağartiq ovvollor formalaşmış strukturlarm,
1 >i yox idi vo buna göro aqrar to- о ciimlodon kond tosorriifati mohsullarinın tədarükü vo email infrastrukturu
lüldə pozulmaları şortbndirdi. Tornun kollektivbşmo noticosindo dağıdılP jlarm, istehsal alotbrinin, mohsul vo
leyvanlannm kondlilordon alinaraq,
masi idi. Bu sferada morkəzbşdirilmiş
planlaşdırma sistemi çorçivosindo yara
xozların “ bölünmoz fondlarina” veıosi ilo kondlinin mülkiyyotdon mohdilan yeni vasitolor aqrar istehsalin
l l edilmosi noticosindo onlarm tornoticolorinin yaxşılaşdırılmasma somo
qla vo digor istehsal vasitolori ib sor- roli tosir göstormok vasitolorino malik
i i birbşmosino son qoyuldu. Bunlar
olmamışdı.
i öz növbosindo aqrar istehsalin inkiBiitiin bu göstorilon amillor bilavasi
stimullarmi osaslı şokildo zoiflotdi.
to kollektivloşmonin gedişindo kond to
' ni foaliyyot şoraiti bütövlükdo aqrar
sorriifati istehsalmda enmolori vo tos rada olverişsiz voziyyot yaradaraq to- nozziilii şortbndirmişdi. Statistik moluг. ziilii şortlondirdi.
mallar 30-cu ilbrin sonlannda, pambiq
1928-32 illordo taxil istehsalinin hoc- istisna olmaqla, biitiin osas bitkiçilik
i
829,9 min f-dan 617,1 min /-a
mohsullan istehsah hocminin kiitlovi
c. .,orok 25,6%, kartof istehsah iso 91,5 kollektivloşmonin başlanğıcında olan
! 1 -dan 61,7 min t-a enorok 32,6%
soviyyoyo çatdırılmadjğm; .siibut edir.
mışdı. 1928-34 illordo (miivafiq illoHomin dovrdo ancaq heyvandarliq
l
ovvolino olan molumatlara göro)
mohsullan istehsalmda müşahido edilon
artim osason kollektivləşmonin kond torbaycanda iribuynuzlu mal-qaranm
206,1
min baş vo ya 15,5 % , qoyunsərrüfatınm homin sektorunu qismon
ohato etmosi ilo bağlı olmuşdu. Kiitlovi
v keçilorin savi iso 1177,3 min baş vo ya
kollektivbijmodon sonra da mohsuldar
(' ,3% azalmışdı.
Azorbaycanda ilk kolxozlar 1921 ilheyvanlann bir hissosi inkişaf iiçün zo
(1 toşkil olunmuşdu. Birinci beşilliyin
ruri stimullarm foaliyyot göstordiyi şoxsi
O' /olbrindo respublikada 145 kolxoz
yardımçı tosorriifatlarda qalmışdı. 1940
\ т idi. 1936 ildo kondli tosorriifatlannm
ilin sonuna iribuynuzlu mal-qaranm
55,4%-i. qoyun vo keçilorin 47,7%-i şoxЗ/4-ü kolxozlarda birloşmişdi. Artiq
1‘ 39 ildo kondli tosorriifatlannm 97,1%-i
si tosorriifatlarda olmuş vo homin ildo
kolxozlara daxil edilmişdi, okin saholo
otin 70%-i, südiin 77,7%-i bu sektorda
rindo iso bu göstorici 99,2% idi. Azor
istehsal edilmişdi.
baycanda birinci vo ikinci beşillik il
Azorbaycanda aqrar inkişaf soviyyo
brindo kond tosorriifatmin osas saholosinin aşağı düşmosi 40-cı illordo do da
rini pambıqçılığı, heyvandarlığı, iizümvam etmişdi. Buna sobob bir torofdon
çiilüyü, bağçılığı, subtropik bitkiçiliyi
1941 45 illordo ölkonin müharibədo iştiohato edon 50 sovxoz toşkil olunmuşdu.
raki, digor torofdon iso morkəzləşdirilƏkin saholori 1921 ildo 539,5 min ha,
miş planlı sistemin aqrar inkişaf iiçün

zoruri stimullara malik olmamasi idi.
Bıı sistem çorçivosindo osas vasito kimi
totbiq edilon inzibati rıçaqlar vo tosorrüfatlara qeyri-ekvivalentlik prinsipi
ilo göstorilon texniki xidmot osasmda,
pambıqçılıq istisna olmaqla, digor saholordo ciddi iroliloyiş oldo etmok miimkiin
olmurdu. Ağır vergi yiikiiniin totbiqi iso
şoxsi yaıdımçı tosorrüfatda dinamik inkişafa imkan vermirdi. Bununla olaqo
dar 40-50-ci illori ohato edon dövrdo do
bir sira osas kond tosorriifati mohsullarinin istehsalmda Azorbaycanin payi vo
homin mohsullarm adambaşına diişon
hocminin xeyli azalmasi davam etmişdi.
Pambiq iizro nisboton yiiksok, yun iizro
iso zoif aqrar inkişafda yaranmış problemlor kond tosorrüfatında morkozloşdirilmiş planlaşdırma sistemindo
islahatlann hoyata keçirilmosi zoruriliyini şortlondirirdi. Belo islahatlar
aparılmasına SSRİ-do 1950-ci ilbrin
birinci yarısından başlanmışdı. Mahiyyot etibarilo homin islahatlar (şoxsi
yardımçı tosorrüfat/arm vergi yükünün
yiingülloşdirilməsi, kond tosorriifati
lexnikasinin kolxozlara verilmosi, pul
la əmok ödomşivnn tətbiqi, kəmi \^yrüfatınm dövlot maliyyobşdirilmosinin
güclondirilmosi vo s.) aqrar sektorda
inkişafa olverişli şorait yaradılmasına,
inkişafın stimullaşdırılmasına yönoldilmişdi.
Miiharibo ilbrindo (1941-45) res
publikada kond tosorriifatmin osas moqsodi ordu mi vo ohalini orzaq mohsullan
ib tomin etmok idi. 1940 ib nisboton
1943 ildo taxil okini sahosi 149,8 min lia
genişləndiıMi. Н ътлт
dənli-paxlalı məhsııllnrın istehsah 541
min t, pambiq 64,7 min t, tiitiin 4 min t,
kartof 81,4 min /, meyvo vo gilomeyvo
30,6 min t, iiziim istehsah 43,9 min t toşkil etdi.
Miiharibodon sonraki illordo okin saholori genişləndirilməsə do. kond tosorriifatinda istehsalin miioyyon artimina
nail olundu. 1966-69 illordo orta hesab
la ildo 707 min / taxil, 326 min / pambiq,
353 min / torovoz, 120 min / kartof, 64
min t meyvo, 202 min / iiziim. 9 min t yaşıl çay yarpağı istehsal edilirdi.
1955
ildo okin saholori 1,27 mln. ha
toşkil edirdi: onlardan taxılçılıq vo donli-paxlali bitki okini - 101 min ha\ texniki bitkiçilik - 200 min ha, о ciimlodon
pambıqçılıq
196 min ha; meyvoçilik,
torovozçilik vo kartofçııluq 326 min ha;
yemçilik 450 min ha idi. Azorbaycan
da aparilan islahatlar aqrar inkişafa da

öz tosirini göstormişdi. 60-80-ci illordo
kond tosərrüfatının oksor saholorində
irəliləyişlər sürotlonmiş vo bir sıra mohsullar (osason heyvandarlıq məhsulları)
iizro Azərbaycanın dünya istehsalmda
payı xeyli yüksolmişdi. Bu illordo ölkodo
adambaştna kənd tosərrüfatı mohsullarının istehsalı və bəzi məhsııllar ardıcıl
olaraq artmışdı. Homin dövıiordo ümıımən aqrar inkişaf soviyyosinin artması
meyli yaranmışdı. Noticodo, 80-ci ilbrin sonunda Azorbaycan adambaşına
taxıl və ət istehsalinm həcminə görə
orta diinya göstəricisindən geıi qalsa
da, texniki bitkilər, süd vo yumurta
iizro müvafıq göstoricilori qabaqlamışdı. Mohz Heydər Əliyevin Azorbaycana rohborlik etdiyi homin dövrlordo
kənd tosorriifatmin mövcud saholori
inkişaf etdirilmoklo yanaşı, tobii iqlim
potensialmdan elmi və daha səmərəli
istifado əsasında yeni saholorin (çayçılıq, sitrus meyvəçilik) formalaşdırılması da həyata keçirilirdi.
Heydor Əliyevin Azorbaycana roh
borlik etdiyi dövrdə (1969-82) iqtisadiyyatın ikinci mühüm sahosi olan kond tosorrüfatının inkişafında da çox böyük
nailiyyotlor oldo edildi. Molum olduğu
kimi, Azorbaycanda kond təsərrüfatına
yararlı torpaqlar nisboton mohduddur.
Onun orazisinin yalnız yarısından bir
qodər artığı kond tosorriifatina yararlı
torpaqlardır. Respublikanm iimumi
orazisinin 31,1%-i yay-qış otlaqları vo
biçonoklorin payına düşdüyündon, okinçilik üçün yararlı torpaq saholori daha
az olmaqla, orazisinin comi 20,8%-ini
toşkil edir. Bu şoraitdə okinçilik vo heyvandarlığm istehsaledici imkanlanm vo
somorosini yiiksok dorocodo artirmaq
iiçün kond tosorriifatinda mohsuldar
qiivvolorin mümkün ehtiyatlarindan
tam vo hortorofli istifado edilmosinin
ohomiyyoti xiisusilo böyükdür. Bunun
üçün ilk növbodo respublikada kond tosomifatimn ayn-ayri saholorinin onlar
üçün daha çox olverişli torpaq-iqlim vo
tobii-iqtisadi zonalar iizro somoroli ixtisaslaşdırılması vo tomorkiizləşmosi tolob
olunurdu. Respublikada bu istiqamotdo
miixtolif vaxtlarda cohd vo toşobbiislər
olsa da, kond təsərrüfatı istehsah artiminin bu holledici amilindon istifado edilmirdi. 70-80-ci illordo Azorbaycanda
kond tosorriifatının böyiik uğurlarınm
tomolindo mohz bu başlıca şortin düzgün
qiymotlondirilib istifado edilmosi vo
göriilon miihiim işlor dururdu. Noticodo,
respublikanm bu vo ya digor zonasının

kond tosorriifatmin mohz bu şoraito da
ha çox uyğun golon saholorinin dorin ixtisaslaşması hoyata keçirildi. 1970 ildo
respublika rayonlarmin 29-u pambiqçılıqla, 25-i tütünçülüklo, 1985 ildo iso
18-i pambıqçılıqla, 16-sı tütünçülüklə
moşğııl olurdu. İxtisaslaşmış rayonlarda
istehsal hocmi hor il artirdi. Bu dövrdo
kond tosorriifatmin diinyada yayilma
areali xeyli mohdud olan saholorinin inkişafma üstünlük verilmosi respublika
nm tobii-istehsal imkanlarma tam uyğun goldiyindon, onlarin iimumi mohsuldarlığı da xeyli yiiksoldi. Belo ki,
198 i 85 illordo bitkiçilikdo istifado edi
lon kond tosorriifatina yararli torpaqlarm hor hektarmdan istehsal olunan or
taillik iimumi mohsulun hocmi, heyvandarlığa nisboton 5 dofo artiq olmuşdu.
Noticodo, kond tosorriifatina yararli torpaqlann homin dövrdo comi 33%-o qodorini istifado edon bitkiçilik sahosi
kond tosorriifati iimumi mohsulunun
71%-o qodorini verirdi. Əkilon yem bitkilori saholorini do daxil etmoklo о zaman qalan 65% kond tosoriifatina yararli torpaq saholorini istifado edon vo indikindon xeyli yiiksok mohsuldarlığa ma
lik olan heyvandarliq iso iimumi mohsu
lun ancaq 29%>-o qodorini istehsal etmişdi. Bundan başqa, kond tosorriifatmin
böyiik nailiyyotlorindo Azorbaycan şoraitindo miistosna ohomiyyot kosb edon
çoxlu su tosorriifati qurğuları, meliorasiya vo irriqasiya şobokosi yaradilmasi
vo kanallar çokilmosi hesabina suvarilan
okin saholorinin toqr. 30%-o qodor artinlmasi, suvarma şoraitinin xeyli yaxşılaşdırılması böyiik rol oynamışdı.
Bu dövrdo istehsalm elmi osaslarla
intensivloşdirilmosi soviyyosinin yüksoldilmosi sahosindo apanlan köklü tokmilloşdirmo kond tosorriifati mohsullan istehsalinm artinlmasim, dorin islahatlar
soviyyosindo hoyata keçirilon zoruri tod
birlor iso onun görünmomiş toroqqisini
tomin etmişdi. Azorbaycanda kond tosorrüfatınm inkişafmda yüksoliş morholosi olan 1970-85 illordo inteqrasiya ola
qolori genişlondirilmiş, kolxoz vo sovxozlarla yanaşı, tosorrüfatlararası kooperativlor inkişaf etdirilmiş, üzümçülük, pambıqçılıq, baramaçılıq, heyvan
darliq saholori üçün güclü emal sonayesi
formalaşdırılmış, şorabçılıq sahosi xeyli
inkişaf etmişdi.
1981-85 illordo sahonin iimumi moh
sulu 1966-70 illorin orta göstəricilorinə
nisboton 2,5 dofo artdi, taxılçılıqda is
tehsal 1,7 dofo artaraq 1,240 min /, toro-

vozçilikdo 2,4 dofo artaraq 891 min /,
pambıqçılıqda 2,2 dofo artaraq 707 min
t, tütünçülükdə 2,7 dofo artaraq 57 min
/, çayçılıqda 3,2 dofo artaraq 29 min /,
meyvoçilikdo 3,8 dofo artaraq 318 min t,
üzümçülükdo 7,9 dofo artaraq 1829,2
min I oldu. Hom do kond tosorriifatinda
böyiik dönüş yararli torpaq saholorinin
sabit qalması şoraitində, onlardan daha
somoroli istifado edilmosi osasmda baş
verirdi. 1981-85 illordo hor min hektar
kond tosorriifatina yararli torpaq sahosi
hesabi ilo 623 min rubl hocmindo moh
sul istehsal edilmişdi ki, bu da 1961 70
illorin orta göstəricisindən (244 min
rubl) 2,6 dofo çox idi. Bitkiçilik sahosin
do kond tosorriifatmin istehsal giicii vo
iqtisadi somorosi daha yiiksok olmusdu.
Istehsalm böyiik hocmdo artimi heyvandarlığın biitiin saholorindo do baş vermişdi. Kond tosorriifatmin biitiin saholo
rindo olan iroliloyişlor Azorbaycan kondinin sosial-iqtisadi simasim kökiindon
doyişdirdi, ölko bütövliikdo aqrar-sonaye respublikasına çevrildi. Aqrar sa
hodo iimumi yiiksok artım meyli onun
bir sira miihiim saholorinin inkişaf so
viyyosino göro Azorbaycam SSR İ vo A v
ropa ölkolori miqyasında çox ohomiy
yotli istehsal morkozlorindon birino çevirmişdi.
Azorbaycan iqtisadiyyatının 70-80ci illordoki misilsiz yüksolişi istehsalm
bir-biri ilo qarşılıqlı six olaqosi olan
biitiin saholorinin homahong uzlaşdırılaraq inkişaf etdirilmosi sayosindo bas
vermişdi.
SSR İ iqtisadiyyatında 1980-ci illorin
ortalanndan başlayan neqativ meyillor
respublikanm kond tosorriifatinda
uzunmiiddotli tonozziilün omolo golmosino sobob oldıı. Dağlıq Qarabağ münaqişosi iso respublikanm iqtisadiyyatina da
ha giiclü zorbo vurdu. İstor bitkiçilik, istorso do heyvandarliq mohsullarmm is
tehsal hocmi get-gedo azalmağa başladı.
mohsuldarlıq göstoricilori xeyli aşağı
düşdü.
Azorbaycanm iqtisadi inkişafınm
mühüm strateji istiqamotlorindon olan
pambıqçılığın, üzümçülüyün, tütünçülüyiin, çayçılığın, baramaçılığın vo b. mii
hiim kond tosorriifati saholorinin inkişafina bigano miinasibot respublika iqtisadiyyatının inkişafına güclii monfi tosir
göstoıdi. Bu cohotdon üzümçülük saho
sindo yaranmış voziyyot daha acinacaqli
idi. Belo ki, digor saholorin borpasi tez
liklo vo nisboton daha az vosait sorfi ilo
mümkündürsə, üzümçülük çoxlu vosait

Cədvəl I
Koııd tosorriifatmin bütüıı tosorriifat kateqorivaları üzro 1913,1940 vo 1961-2005 illordo mohsul istehsah, min t
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627,5
52,6

1239,8

1175,1
644,4
57,8

1158,4
343,7
37,4

1146,8
140,0
13,4

2110.9

706,7
57,0

114,4
530,4

151,1
835,3

189,8
890,7

185,1
880,4

158,8
551,0

322,7
603,9

816,6
1028,2

65,1
135,7
466,4
11,7

77,7
230,6
1008,0
18,0

84,2
317,5
1829,2

65,5

49,1

131,1

339,4

378,7
553,3
20,4

127,5
737,5
659,1
10,3

105,0
841,4

391,2
150,8
1,9
97,9
939,2

527,3
66,0

104,2
574,9
495,9
8,7

423,2
1299,1
33,0
181,8

660,9
9,5

509,5
10,1

485,9

567,2

571,6

710,5

64,0

154,2
5,4

293,8

327,7

11,9
111,0
216,6

21,2
122,5
364,5
62,4

-

114,7
81,1
0,2

56,3
65,6
87,4
6,7

39,6
202,5
94,1
4,1

41,0
274,5
158,4
4,2

80,0
397,2
306,5
8,3

1,0
37,9
-

81,8
63,4
40,4

50,0

82,8
232,0
9,2
85,8
465,6
361,8
7,9

29,2
157,3
896,6
871,3
11,1

1037,1
1034,4
11,1

119,2
6,9

1,1
133,3
1165,4

700.6
12,2

Cddvdl 2
Ə kin saholorinin vo kond tosorriifati mohsullan istehsalinm
1913 il soviyyosino göro dinaınikası

Mohsul istehsah, %-h

Əkin sahosi
İllər
1913
1921

min ha
961,9
600,0
1021,0
1170,5

%-h
100,0

1928
1932
1940

1124,1

62,0
106,0
122,0
117,0

1945

1066,9

1950
1960
1970
1980
1990
1991

1057,3
1292,3
1196,0
1263,9
1462,5
1472,8

2000
2005

1041,5
1327,9

bitkiçilikdə
taxil, comi
100,0

pambiq
100,0
-

171,0
-

87,0
-

heyvandarliqda

kartof
100,0
-

241,0
-

111,0

117,0
111,0

241,0
101,0

216,0
215,0

110,0

108,0

443,0

314,0

134,0
124,0
131,0
152,0

571,0
524,0
1177,0
848,0
843,0

302,0
343,0
454,0
489,0

153,0

149,0
149,0
234,0
291,0
277,0

108,0
138,0

317,0
438,0

143,0
307,0

tolob edir vo bar vermosi iiçün bir neço il
vaxt tolob olunur. Keçmiş sovet rohbor
lorinin ermoni mosləhətçilərinin fitno-fosadli hiylosi ilo Azorbaycanda üzümçülüyün inkişafına vurulan ağır zorbolor no
ticosindo onun sahosi 1985 ildoki 268
min ha-dan 1990 ildo 181 min ha-ya qo
dor azaldi. Sonralar da üzümçülük-şorabçılıq istehsal kompleksinin miistoqil
Azorbaycanm milli iqtisadiyyatinm toşokkülündə miihiim ohomiyyotini dork
etmoyonlorin toqsiri üzündon iiziim bağ-

iiziim

ot

100,0

siid

100,0

yumurta

100,0

100,0

yun
100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

162,0

104,0

88,0
162,0

82,0
84,0

183,0

200,0
237,0
351,0

-

-

168,0
83,0

102,0

116,0

117,0
215,0
185,0
261,0
273,0
266,0
320,0

475,0

703,0
2963,0
2393,0
2251,0

443,0
388,0

393,0
479,0
468,0

112,0
354,0
438,0
766,0
1047,0
1018,0

1237,0
2858,0

154,0
159,0

274,0
378,0

509,0
618,0

577,0
929,0

larının sahosi 1993 ildo 140,1 min ha-ya
enmişdi. Buna bonzor voziyyot çayçılıq,
zeytunçuluq vo b. saholordo do yaranmışdı.
SSRİ dağılanadok Azorbaycanda
kond tosorriifati mohsullan istehsalinm
dinamikasi 1-ci vo 2-ci codvollordo verilmişdir.
Miiasir mərhələ. Dovlot miistoqilliyinin borpasindan (1991) sonraki ilk illor
do ölkodo yaranmış qeyri-sabitlik, Dağlıq Qarabağ miiharibosi, keçmiş müttə-

-

136,0
118,0
211,0
236,0

110,0

256,0

fıq respublikalar arasındakı inteqrasiya
olaqolorinin qırılması, idaroetmo orqanlarında rohbor işçilorin soriştosizliyi aq
rar sahodo böhranı daha da dorinloşdirdi. Banklararası köçürmo omoliyyatlarinin mümkiinsüzlüyü, kond tosorriifati
mohsullan haqqmin müossisolorə vaxtında ödonilmomosi, kond tosorriifatina
sormayo qoyuluşunun azaldılması, kreditlorin mohdudlaşdınlması, kredit faizlorinin yiiksok dorocodo müoyyənloşdirilmosi vo inflyasiyamn sürotlonmosi

kond tosorriifati mohsullari istehsalçılarinda maddi marağı azaldir, inzibati
idaroetmo metodları şoxsi təşobbüsün
qarşısını alırdı.
1990-ci illorin ovvollorindo bir sira
obyektiv vo subyektiv amillorin biitiin
iqtisadiyyati, о ciimlodon aqrar sahoni
tonozziil voziyyotino salmasi noticosindo
kond tosorriifati mohsullari istehsalimn,
eloco do emal sonayesi mohsullarinm
hocmi ildon-ilo azalmış, 1996 ilo qodor
istehsalm iqtisadi somoroliliyinin tonzimlonmosi qeyri-miimkim olmuşdu.
Belo ki, 1990 ilo nisboton 1997 ildo xam
pambiq istehsali 4,3 dofo, tütün istehsali
3.5 dofo, torovoz istehsali 2,0 dofo, meyvo istehsali 9,8 dofo, üzüm istehsali 8,2
dofo vo yaşıl çay yarpağı istehsali 19,2
dofo azalmışdı. Bıı dövrdo emal sonayesi
müossisəlorindo istehsalm azalmasi daha
siirotlo getmişdi.
Yaranmış voziyyotdon çıxmaq üçün
bütiinliikdo ölko iqtisadiyyatimn bazar
münasibotlori şoraitino uyğunlaşdırılması, koııd tosorrüfatında sahibkarlığın
hor vasito ilo dəstoklonmosi golocok inkişafın strateji istiqamoti kimi müoyyonloşdirildi. Bundan ötrü aqrar islahatlarının sürotlondirilməsi, onun hüquqi
əsaslarmın yaradilmasi zoruroti ortaya
çıxmışdı.
Azorbaycan Respublikasinda aqrolizinqin inkişafı ölko Prezidentinin 23
oktyabr 2004 il tarixli “ Aqrar bölmodə
lizinqin genişlondirilmosi sahosindo ola
vo todbirlor haqqinda” soroncami vo
onun icrasi ilo bağlıdır. Soroncama osa
son ilkin morholodo sohm nozarot paketi
bütünlükdo dövloto moxsus “ Aqrolizinq” Açıq Sohmdar Comiyyoti yaradilmışdır. Soroncamda on geci 5 il miiddotiııo qaytarılmaq şorti ilo 2005 vo 2006 illor iizro dövlət büdcosindon 2,5 mlrd.
manat vosaitin ayrilmasi, eloco do lizinq
yolu ilo respublikaya gotirilon kond to
sorriifati texnikası. maşın vo avadanliqların idxal gömrük rüsumlarmdan vo idxal zamam olavo doyor vergisindon azad
edilmosi nozordo tutulmuşdur. Aqrolizinq aqrar bazar infrastrukturlarmin
formalanndan biridir, avadanhqlann,
maşın vo mexanizmlorin, bütövlükdo
kond tosorriifati texnikasimn oldo edilmosino yönoldilon investisiya qoyuluşlarını, texnikanm doyorinin hisso-hisso
ödonilməsi vo sonradan onun istehsalçıda qalmasi yolu ilo icaro münasibətlərini
özündo oks etdirir.
Aqrar islahatlann «edişi vo onun nəticələri. Miistoqil Azorbaycan Respubli-

nin 20 qorar vo soroncami qobul edilmişkasinda aqrar islahatlara 6 aprel 1992 il
dir. Kond tosərrüfatında uğurla başlanan
don başlanmışdı. Homin tarixdo Naxçi
islahatlar mohz bu qanunlara söykonmişvan M R A li Moclisindo “ Naxçivan
di.
Aqrar islahati hoyata keçirmok üçün
MR-do zororlo işloyon kolxoz vo sovxozvo onun reallaşdırılmasında bilavasito caların loğv edilmosi vo onlarm osasinda
vabdehlik daşıyan Dövlot Aqrar İslahat
şoxsi tosorrüfatların yaradilmasi haqqinKomissiyasi vo onun yerli rayon şöbolori
da” qorar qobul edildi. Əvvolco Culfa
yaradılmışdı.
rayonunun Gal vo Şurud kondlorini
ohato edon “ Azorbaycan” sovxozunun
1996
ilin sonuna kolxoz vo sovxozlar
tamamilo loğv olundu, onlarm torpaq
torpaq vo omlak payi konddo yaşayan
ohali arasinda proporsional şokildo bösaholori vo omlaki kondlilor arasinda bölündü. Sonra iso Naxçivan MR-in digor
lüşdürüldü. Bu dövrdo respublikadakı
rayonlarmda da bu proses hoyata keçi5605 kond tosorriifati miiossisosinin
rildi vo 3-4 il orzindo mal-qara vo qo86,5%-i özol miiossisodon, о ciimlodon
yunlarm sayi 2 dofodon çox artdi.
76,8%-i kondli-fermer tosərrüfatındo i
1993
ildon sonra Azorbaycan höku-ibarot idi. 1997 ildon dövlot vo kolleki
ınoti əmlakın, torpağın özolloşdirilməsi,
kond tosorriifati miiossisolori daha siirot
torpağın konddo yaşayan vo bu sahodo
lo özolloşdirildi, yeni özol tosorriifat fo;
işloyonlor arasinda paylanmasi ilo olaqo
malan, termer vo digor sahibkar tosoi
dar todbirlor görmoyo başladı. Sonraki
riifatlan yaradildi.
illordo qiymotlor liberallaşdırıldı, özol“ Azorbaycan Respublikasinda 199
ləşdirmo prosesi geniş viisot aldi, orzaq
98 illordo dövlot miilkiyyotinin özollo: ■
vo maddi-texniki resurslar bazanndaki
rilmosinin Dövlot Proqrami” ema;
vo ixracat omoliyyatlarmdaki mohdunayesi vo kond tosorriifatmda >i< \
diyyotlor aradan qaldırıldı. Ölkodo 1993
göstoron miiossisolorin özolləşdirilı
üçün hiiquqi baza rolunu oynam
ilin ikinci yansindan sonra hoyata keçiBütün bunlar aqrar sahodo bazar m ü
rilon ardıcıl vo moqsodyönlü kompleks
sibotlorinin vo sahibkarlığın inkiş; i
todbirlor noticosindo aqrar sahodo is
xiisusi diqqot yetirildiyini öno çokn;;
tehsalm azalma meylinin qarşısı xeyli
alindi, iqtisadiyyatin bir çox miihiim
Respublika Prezidentinin imzaladi
saholorinin bazar münasibotlori yolu ilo
“ Dövlot nozarot sisteminin tokmillrv
inkişaf etdirilmosinin möhkom vo etirilmosi vo sahibkarlığın inkişafı sahosi,
barli tomoli qoyuldu. Homçinin kond
do süni maneolorin aradan qaldinlm
tosorriifatimn makroiqtisadi göstoricihaqqinda” (02.01.1999), “ Azorba;
lori 1996 ildon başlayaraq artimla
Respublikasinda sahibkarlığın ink
müşahido olundu.
fına dövlot himayosi sahosindo o!.:
1995
ildo respublikada ilk dofo toro-todbirlor barodo” (10.09.2002), “ S;i
vozçilikdo, meyvoçilikdo, kartofçuluqda
karlığın inkişafına mane olan mik;
vo süfrə üzümçülüyü sahosindo todariik
lolorin qarşısınm ahnmasi haqqn
üzro dövlot sifarişi dayandırıldı vo azad
(28.09.2002). “ Azorbaycan Respu
satış totbiq edildi. Taxıl, mal, quş vo
kasında kiçik vo orta sahibkarhğın
qoyun oti iizro sifarişlorin hocmi azaldılkişafının Dövlot Proqrami (2002-21
dı vo 1997 ildon bütün mohsulların qiyillor)” nin tosdiq edilmosi baroi
moti sorbostləşdirildi. Kond tosorrüfatı- (17.08.2002) vo digor formanlan din
nın idaroetmo strukturunda da ciddi
torofindon sahibkarlığın inkişafına g i
doyişikliklor baş verdi. “ Aqrar islahatlatoı ilon qayğı idi.
rın osasları haqqinda” (1995), “ Sovxoz
Aqrar sahodo köklii iqtisadi islah;
vo kolxozların islahatı haqqinda”
lara başlanması üçün normativ-hiiquqi
(1995), “ Torpaq islahatı haqqinda”
bazamn yaradilmasi, bu osasda da sov
(1996) Azorbaycan Respublikasi qanun- xoz vo kolxozların özol sahibkarliq qurumlarma çevrilmosi. torpaq islahatinin
larimn, “ Azorbaycan Respublikasinda
hoyata keçirilmosi, omlakin özolloşdiril1995-98 illordo dövlot miilkiyyotinin
özolloşdirilmosinin üövlot Proqrami” , mosi, yeni miilkiyyot vo tosorriifatçılıq
“ Azorbaycan Respublikasinin Torpaq
formalarinin inkişaf etdirilmosi, sahibkarlığın inkişafı üçün geniş şorait yara
Mocollosi” , “ Özolloşdirmonin ikinci
dilmasi, mohsulun satış kanallannın çoDövlot Proqramı” nın qobul edilmosi
aqrar islahatlann hiiquqi osasini qoydu.
xaldılması vo s. iqtisadiyyatin digor sa
Ümumiyyotlo, bu dövrdo islahatla bağlı
holorino nisboton kond tosorriifatmda
14 qanun, Respublika Prezidentinin 13 bazar münasibətlorinin daha siirotlo forforman vo soroncami, Nazirlor Kabineti
malaşmasına imkan yaratmışdır.

Cddvəl 3
Kond tosorriifati miiossisolori vo fordi sahibkar tosorriifatiarnun sayi

i

İlbr

Kollektiv
miiossisolor

1997

6287

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Fordisahibkar
təsorrüfatları

Istehsal
kooperativlori

Kiçik miiossisolor

944

5671

5203
1905

1078
87

3721

1933
500

3613

1757
1043

55
51

3248
2604

-

2589

1022
1164
1215
1191

icaro miiossi
solori

-

2607
2661

-

2681

-

Fiziki şoxslor
(ailolor)

Digor k.t.
miiossisolori

1917
824

291763

230

622560

758

250

482

516

182
168,
157
165

458
408

769363
818786
838233

363
378

857627
866698

304

844530
844979

143
594

164

-

156

-

ildon torpaq mülkiyyətino döv-aqrar islahatlar noticosindo loğv olunmuş vo işğal altinda olan rayonlarin to
sorriifat subyektlorinin borclan haqqinda” Qanun (2000), “ 1999-2000 illordo
Azorbaycan Respublikasinda aqrar islahatlarm dorinləşdirilmosi vo kond tosorrüfatında sahibkarlığın inkişafma kömoklik göstorilmosino dair Dövlot Proq
rami” , “ Azorbaycan Respublikasinin ƏrS3,2 mln. manatliq hissosi (98,9%)
/əlloşdirildi. Özolloşdirilməsi nozordo zaq Tohliikosizliyi Proqrami” (1999) kond
lulan 1695,1 min ha (19,6%) kond to- tosorriifatimn golocok inkişafında miihiim
rriifatma yararli torpaqlarm 1393,3 ohomiyyot kosb etdi. 2004 08 illori ohato
Iin ha-si (99,8%-i) xiisusi mülkiyyoto edon “ Azorbaycan Respublikasi regionlarildi. 4913,6 min ha (56,9%) torpaq rinin sosial-iqtisadi inkişafı Dövlot Proq
(iövlot mülkiyyotindo saxlamldi, 2032,7 rami” tosdiq edildi. Proqramda aqrar
Iin ha (23.5%) torpaq iso yerli bolo- sektorda islahatlann sürotlondirilmosi
iyyo orqanlarma verildi (2005). Tor- moqsodilo prioritet istiqamotlor miioyyon
aq payi almış ohalinin sayi 3420778 no- edilmiş vo aşağıdakı todbirlorin hoyata
keçirilmosi nozordo tutulmuşdur.
>r, ailonin sayi iso 869268 toşkil etdi.
- kond tosorriifati mohsullarinm email
lkodo kollektiv miiossisolor, icaro
uossisolori. kondli (fermer) tosorriifat- miiossisolorinin inkişaf etdirilmosi;
-dövlot investisiyalannm osason isteh
n, istehsal kooperativlori, kiçik müəsolor, fıziki şoxslor (ailolor) kimi sahib- sal miiossisolorinin borpasina, regionlarm
infrastruktur vo kommunal xidmot tomirliq formalan yarandi (codvol 3).
natının yaxşılaşdırılmasına, sosial obyekt
Torpaqlarm paylanmasindan sonra
ohsul istehsalimn strukturunda da lorin inşasına yönoldilmosi;
- kond tosorriifati istehsalçılarına vergi
^yi.şikliklor baş verdi. Əvvolki illordo
totillorinin totbiq edilmosi;
Iduğu kimi, yeno do taxil, kartof, toro- aqrar-sonaye kompleksi müossisələoz, meyvo vo üziim istehsalimn 96%■on çoxu ohalinin hoyotyam tosorrüfat- rino, fermer təsərrüfatlarma dövlotin ma
liyyo yardımı proqramlarının davam etdi
cirinda istehsal olunurdu (2005). Yalmz
.ambiq, yem bitkilori vo çay yarpağı is- rilmosi, sahibkarliq foaliyyoti ilo moşğul
olmaq istoyon ohalinin müxtolif toboqoloehsalmda digor təsərrüfatçılıq formalarino mikrokreditlorin verilmosi sxeminin
miioyyon rola malikdir. Heyvandarliq
Iiazirlanmasi vo bu sektorda layiholori
sahosi tamamilo özolloşdirilmiş, mal-qamaliyyoloşdirocok mikrokredit banklanranın çox cüzi hissosi dövlot damazliq
nin, kredit ittifaqlanmn yaradilmasimn
miiossisosinin torkibindo saxlanmışdır.
dostoklonmosi, kond tosorriifatmda bazar
islahatlar sürotlondikcə ölkodo çoxprinsiplorino osaslanan sigorta sisteminin
növlii tosorrüfatçılıq formalan da inkitoşkilinin stimullaşdırılması;
şaf etmoyo başladı. “ Aqrar sahodo isla-fermerlor torofindon yetişdirilon mohhatların sürətlondirilmosinə dair bozi
sullann hom daxili, hom do xarici bazartodbirlor haqqinda” Azorbaycan Res
larda satışına dövlot torofindon hortorofli
publikasi Prezidentinin Formam (1999),
“ Özolləşdirilən dövlot müossisolərinin,
dostoyin göstorilmosi, İxraca Yardim
1998

tin inhisarçıhğı loğv olundu, 2032 kol)/. sovxoz vo tosərrüfatlararası müəssi•nin torpağı vo əmlakı özolloşdirildi.
jvlot torpaq kadastn, torpaqlarm moıtorinqi vo yerquruluşu sistemi yaradil. Xiisusi mülkiyyətə verilmosi nozordo
ıtulan 387,4 mln. manatliq omlakin

410
249
321

Fondunun, birjaların, topdansatış anbarlarinin, auksionlann yaradilmasi;
- baytar-sanitar, texniki nozarot, fitosanitar, toxumçuluğun vo damazliq işloriniıı dövlot torofindon dostoklonmosi vo
nıaliyyoloşd irilmosi;
- aqrotexservis xidmotlori şobokosinin
yaradilmasimn dostoklonmosi;
- mövcud meliorasiya-irriqasiya sis
temlorinin borpasi vo yenidonqurulmasi,
yeni sistemlorin tikilmosi hesabina suvanlan torpaqlarm su tominatmin yaxşılaşdınlması, torpaqlarm şoranlaşmasının
qarşısınm ahnmasi, magistral kollektorlar vasitosilo şor sularin maneosiz Xozor
donizino axıdılması;
- su çatışmazlığmın aradan qaldinlmasi, bu moqsodlo yeni su anbarlarmin,
magistral kanallann vo digor su tosorriifa
ti obyektlorinin tikilmosi;
- torpaqlarm eroziyasına qarşı miiva
fiq todbirlorin hoyata keçirilmosi;
- torpaqlarm rekultivasiyasi layiholorinin hazirlanmasi;
- torpaq kadastnmn hazirlanmasi;
-ölkodo torpaq bazannin yaradilmasi;
- torpaq saholori üzorindo miilkiyyot,
istifado vo icaro hüquqlarmın rosmiloşdirilmosi proseduiiarmin sadoloşdirilmosi.
Aqrar sahodo somoroli idaroetmo sis
teminin yaradılmasını, aqrar bölmonin
miiasir texnika ilo tochizatı vo kreditloşdirilmosinin çevik şokildə tonzimlonmosini
tomin etmok moqsodilo Azorbaycan Res
publikasi Prezidentinin “ Aqrar bölmodo
idaroetmonin tokmilloşdirilməsi todbirlori
haqqinda" vo “ Aqrar bölmodo lizinqin
genişlondirilmosi sahosindo olavo todbir
lor haqqinda” soroncamlan (2004) imzalandi.
Ölkodo hoyata keçirilon ardıcıl vo
moqsodyönlü kompleks todbirlor notico
sindo 1996 ildon başlayaraq kond tosorrüfatımn makroiqtisadi göstoricilorinin
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1995-2005 illordo kond tosorriifatmin osas makroiqtisadi göstoriciloriniıı dinamikasi

Kond tosorriifatmin iimumi mohsulunun artim dinamikasi

Digor
saholoro
görə, %-lə

ÜDM, mln.
manatla

İlbr

Moşğııl olan
ohali, nəfərh

1995
1996
1997
1998

1112,8
1172,4
1071,3
1139,6

1999
2000
2001

1566,3
1517,2
1482,0

30,8
42.3
41,0
39,9

2002

1495,0

40,1

780,3
834,8

2003
2004
2005

1497,0
1502,7
1510,0

40,0
39,5
39,2

876,0
923,5
1081,5

2005 ildo 1995
ib göro artim

1,4
dəfə

30,8
31,8
29,0

X

artimi müşahidə olundu. 2005 ildo kond
tosərrüfatında moşğul olan ohalinin sayi
1995 illo miiqayisodo 1,4 dofo, iimumi
daxili mohsul 2,0 dofo, kapital qoyuluşu
9,2 dofo, osas fondlann doyori 11,5 dofo,
ortaayliq omokhaqqi iso 9,9 dofo artdi
(codvol 4).
Taxil, torovoz, kartof vo bostan bitkilorinin okin sahosi ovvolki illoro nisbo
ton xeyli çoxaldı. 2005 ildo donli bitkilorin okin sahosi 1990 illo miiqayisodo
218,9 min ha vo ya 37,5%, torovozin 38,5
min ha vo ya 95,5%, kartofun 46,9 min
ha vo ya 3 dofo, bostan bitkilorinin okin
sahosi 21 min ha vo ya 3,3 dofo artdi. La
kin miiqayiso olunan dövrdo tütünün
okin sahosi 5,3 dofo, pambiq 2,3 dofo,
yem bitkibri 2,4 dofo, çoxillik okmolordon meyvo bağlaıı 1,5 dofo, çay planta-

Bitkibr
Əkinlər, cami
Donli bitkibr
Texniki bitkibr
о ciimlodon: pambiq
tiitiin
Torovoz bitkibri
Bostan bitkibri
K artof
Yem bitkibri
Üzüm
Meyvo vo gilomeyvo
Çay

540,2
681,5
632,0
618,3
687,9
751,0

2,0
dofo

Digor
saholoro
göro, %-h

Kapital
qoyuluşu,
mln.
manatla

25,3
24,9
20,0
18,0
18,2
15,9
14,7
13,8
12,3
10,8
9,1

X

4,4
9,7
4,1
6,9
11,0

Digor
saholoro
görə ,%-h

Əsas
fondlar,
mln.
manatla
254,6
2227,2

1,9
1,5
0,5
0,6

2247,3
2203,9
2256,5
2611,4

6,5
8,3

1,2
0,7
0,7

17,2

0,8

2705,8

35,1
35,0
40,6

0,9

2743,4
2800,2
2917,4

2672,3

0,7
0,7

9,2
dofo

11,5
dolo

X

siyalan 4,6 dofo, üzümlüklər iso 18,9 do
fo azaldi (codvol 5).
Son illordo kond tosorriifati bitkilori
nin okin saholorindo yaranmış struktur
doyişikliyi noticosindo kond tosorriifatina yararli torpaq saholorinin 39, l%>-i
dövlot mülkiyyotinin, 24,6%-i bolodiyyo
mülkiyyətinin, 36,3%-i xiisusi mülkiyyotin payma düşür, taxil, kartof, torovoz,
meyvo vo iiziim istehsalinin böyiik okso
riyyoti ohalinin hoyotyani tosərrüfatlannda istehsal olunur (2005).
Kondlordo dövlot miilkiyyotinin özolloşdirilmosi aqrar sektorda istehsalçıların
vo mohsul istehsah hocminin artmasi ilo
noticolondi. 1992-95 illordo kond tosorriifatinda iimumi mohsul istehsalinin hoc
mi ildo orta hesabla 12% aşağı düşdüyü
halda, bu göstorici 1996 ildon ilboil (1997

Digor
saholoro
göro, %-1э

Ortaayliq
omokhaqqi,
manatla

20,9

12,5
17,9

14,3
14,4
13,5
13,3
14,4
12,7
12,1
10,8
9.6
8,6

713,4

58,6

41,4

233,6

83,3

16,7

479,8

46,6

1996

903,7

16,7

53,4

41,0

83,3

16,7

607,8
610,8

46,6

824,5

295,9
213,7

83,3

1997

58,6
59,0

41,4

36,9
44,3
52,0

50,5

1998

884,3

60,9

39,1

59,6

91,8

8,2

824,7

58,7

49,5
41,3

1999

37,6

88,8

55,9

44,1

41,8

23,9

74,6

11,2
25,4

908,6

2000

57,2
58,2

42,8

63,1

946,2
1060,7

1036,8

57,9

42,1

77,4
99,4

2001
2002

1179,9

60,9

22,9

123,6

2003

40,9

22,8
41,6

24,8

51,9
75,2

1157,0
1247,7
1324,9

39,2

60,9
59,1

65,0
48,1

60,8

1270,5
1366,5

39,1
39,1

61,2
60,1

38,8
39,9

2004

1476,6

59,2

40,8

63,2

20,6

79,4

1413,4

61,0

2005
'005 ildo
1995 ib

1732,1

57,1

42,9

68,9

20,3

79,7

1663,2

58,6

39,0
41,4

+2,4

+2,4

+2,5

-3,4

-13,9

+1,4
dofo

+3,5

+4,4

+2,7

dofo

dofo

dofo

il istisna olmaqla) artmağa başladı >
1998-2005 illordo orta hesabla 8,1% t ■kil etdi. 2005 ildo ölkodo 2126,7 min /
xil, 363,8 min t bostan mohsullan, 10«4
min / kartof istehsal edildi vo 2000
miiqayisodo onlarm hocmi miivafiq ola
raq 38,1%, 39,4% vo 2,3 dofo arte
Miiqayiso edilon illor iizro taxilin 1 hadan orta mohsuldarlığı 11,3%, bostan
bitkibri iizro 23,5 % , meyvo vo gilome}
volor iizro 19,4% çox oldu. Pambiq
iiziim istehsah 2002 ilo qodor hor il aza!
disa, 2003 ildon onlarm istehsah artim
başladı vo 2004 ib nisboton 2005 i
miivafiq olaraq 44,9 vo 45,2% artdi, la I
çay yarpağı yığımı 45,2% azaldi. М а к
ranm baş sayinin dinamik artmasi hi vandarliq mohsullarmin istehsal hocr
nin artmasina imkan verdi fcodvol 6)

görə
rtim (+)
. /alma (-)

dofo

2003

1462,5
583,4

1207,9

1041,5

1219,5

609,4

282,1

227,0
210,4

648,2
118,2

776,3
88,9
66,8

263,9
14,8
40,3
9,1
23,8
522,3
181,4
136,0
13,3

8,0
26,8
5,8
16,0
322,1
97,7
117,8
11,4

101,2
8,1
56,8
26,8
52,5
139,0
14,2
83,1
5,4

2,1
73,1
31,8
59,3
190,0
7,7
88,4
3,7

2004
1293,8
814,9
98,3
78,2
2,6
77,9
30,5
65,8
206,3
8,0
89,7
3,7

2005
1327,9
802,3
132,0
112,4
2,8
78,8
30,1
70,7
213,9
9,6
93,0
2,9

-134,6
+218,9
-150,1
-151,5
-12,0
+38,5
+21,0
+46,9
-308,4
-171,8
-43,0
-10,4

dofo

dofo

mln. odod yumurta vo 13,1 min I yun is
tehsal edildi, onlarm hocmi 1996 illo
miiqayisodo, miivafiq olaraq 1,7; 1,5; 1,8
vo 1,4 dofo artdi.
Kond tosorrüfatında maşın vo texnikanın geniş totbiq edilmomosi, ehtiyat
hissoloro, mineral gübroloro, pestisidloro,
yanacaq-enerjiyo vo s-yo qoyulan mosroflorin bozon mohsulun satış qiymotlorindon çox olmasi noticosindo kond to
sorriifati müossisələrinin 11,4%-indon
çoxu ziyanla işloyirdi.

“ Aqrar sahodo islahatların sürotlondirilmosino dair bozi todbirlor haqqm
da” Azorbaycan Respublikasi Preziden
tinin Formanmdan (1999) sonra kond
tosorriifati istehsalçıları 9 vergi növündon azad olundu (torpaq vergisindon
başqa), onlarm biitiin vergi növlori iizro
borclan silindi.
2000-05 illordo biitiin kateqoriyalar
iizro kond tosorriifati mohsullarmin istehsalmda xeyli doyişikliklor baş vermişdi (codvol 7).

C.ədvəl 7

Mohsullar

2000

35,0

53,4

Biitiin tosorriifat kateqoriyalan iizro kond tosorriifati mohsullarmin istehsah, min 1-la

—
1990 illo müqayisod
2005 ildo artim (+)
azalma (-)

dofo

dolo

90-ci ilbrin ovvolbrindo respublikai 350-yo yaxin emal miiossisosi vo ölko
s uiyesinin osas kapitalmin toqr. ondaaqrar sahodo comlonmişdi. Aqrar
s iodo struktur doyişikliyi, bir sira emal
n iossisolorinin tamamilo işlomomosi vo
у onlarm zoif foaliyyoti noticosindo
I nbıq, üzüm vo yaşıl çay yarpağınm
i ehsal hocmi koskin azaldi. 1995 ildon
s d vo yun, 1996 ildon iso ot vo yumurta
i ehsalı artmağa başladı. 2005 ildo
i 9,6 min t ot, 1251,9 min t süd, 874,6

Cədvəl 5

1995

bitkiçilik
mohsullan

1995

Azorbaycan Respublikasmda illor iizro kond tosorriifati bitkilorinin okin sahosi (min ha)

1990

Əhali vo kondli
о ciimlodon
(fermer)
(yekuna göro, %-h)
tosorriifatlari
uzro,
bitkiçilik heyvandarliq
heyvandarliq
mln. manatla mohsullan mohsullan
mohsullan

о ciimlodon
(yekuna göro, %-h)

28,3
33,7

9,9
dofo

X

K.t.-da biitiin
K.t.
о ciimlodon
müossisələri
tosorriifat
illor iizro kateqoriyalan
vo toşkilatlar
(yekuna göro, %-b)
uzro,
uzro,
bitkiçilik heyvandarliq
mln. manatla mohsullan
mohsullan mln. manatla

Comi, taxil
5ambiq
lutün
\a rto f
I'orovoz
Ərzaqhq bostan bitkibri
Şokor çuğunduru
Meyvo vo gilomeyvo
Üzüm
Çay
Ət (kəsilmiş çəkidd)
Süd
Yumurta {mln. ədəd)
Yun (fiziki çəkidə)

1986-90 illor
iizro orta
hesabla
1175,1
644,4
57,8
185,1
880,4
65,5

423,2
1299,1
33,0
181,8
1037,1
1034,4
11,1

1992

1995

1998

1999

2000

1337,2
336,3
52,3
156,0
552,1
50,1
19,8
400,9
607,0
22,6
112,7
850,4

921,4
274,1

1098,3
96,8
8,6
394,1

1540,2

826,5

950,3
112,9
14,6
321,5
502,3
78,8
41,4
390,6
144,2
0,9
99,9
946,5

812,2

455,8

509,0

526,3

9,5

9,0

10,3

10,5

11,7
155,5
424,1
41,9
28,1
324,4
308,7
9,4
82,0

670,8
206,3
42,2
436,5
112,5
2,7
104,6
993,4

91,5
17,3
469,0
780,8
261,0
46,7
477,0
76,9

Illor
2001

2002

2003

2004

2005

2016,0
83,6
12,7
605,8

2195,9
80,4
3,3
694,9

2057,8

2158,2
135,7
6,5
930,4

2126,7
196,6

916,4
290,9

974,6
330,3
115,8
516,8
62,1
1,4
124,6
1119,8

99,6
4,7
769,0
1046,3
356,7
128,9
572,1
65,0
0,9
134,4
1167,8

1076,2
355,3
56,8
424,6
54,9
1,0
143,7
1213,7

0,7
149,6
1251,9

561,6

681,9

829,4

874,6

11,8

12,1

12,3

13,1

41,3
497,5
68,1

1,1
108,7

1,4
114,1

1031,1
542,6
10,9

1073,7
555,5
11,6

7,1
1083,1
1127,3
363,8
36,6
625,7
79,7

2005 ildo respublikanm aqrar bölməsindo 2506 miiossiso, о ciimlodon 2201
özol, 303 dövbt müəssisəsi, 2681 fərdi
sahibkar tosorriifati foaliyyot göstorirdi.
Onlardan 40-ı dövlot kond tosorriifati
miiossisosi, 4-ii sohmdar comiyyoti, 123-ii
sair dövlət, elmi todqiqat vo todris-təcrübo tosorriifati, 39-u sonaye vo digor miios
sisolorin yardımçı kond tosorriifati miios
sisosi, 2-si kolxoz, 97-si Baş Məşğulluq
İdarosinin nozdindo yaradılmış kond tosorrüfatı ilo moşğul olan dövlot miiossiso
si, 594-ü sair kond tosorriifati miiossisolo
ri. 1191-i kollektiv miiossiso, 156-si kond
tosorriifati istehsal kooperativi, 2681-i
fordi sahibkar tosorriifati, 34-ii kond to-

do, meyvo vo gilomeyvo 2000-05 illordo,
çay yarpağı ancaq 2004 vo 2005 illordo,
torovoz iso 2002 -05 illordo golirlo başa
gəlmişdi. Ən yiiksok monfoot taxil istehsalinda 2004 ildo 47,5%; pambiqda 2004
ildo 32,2%; tütündo 2002 ildo 84,3%;
bostan mohsullarmda 2003 ildo 35,2%;
iizümdo 2005 ildo 1,8 dofo; çay yarpağında 2004 ildo 19,1% olmuşdu.
2005 ildo Azorbaycanda ohalinin yu
murta vo kartof mohsullan iizro istehlak
tolobi tam, ot vo ot mohsullan iizro
81,8%, siid vo siid mohsullan iizro
87,6%, torovoz vo bostan mohsullan iizro
97,7%, meyvo vo gilomeyvo iizro 93.6%
ödonilmişdir (codvol 8). Bununla belo,

kond tosorriifatmin kompleks inkişafı
iiçün investisiyalarin ciizi aynlmasi kond
tosorriifatinda özol sektorun inkişafım
longidon amillordondir. Mövcud aqrosiğorta şobokosinin düzgün qurulmaması.
aqrar iqtisadiyyatin idaro edilmosindo
iqtisadi iisullardan zoif istifado edilmosi,
emal vo xidmot miiossisolorinin inhisarçılıq mövqeyinin holo do güclii olmasi,
daxili bazarin lazimi soviyyodo qorunmamasi. kond tosorriifati mohsullan istehsalçılarının istehsal etdiklori mohsul
lan satmaqda çətinliklərlə qarşılaşmalan istehsalm artırılmasında maddi marağı tomin etmoyi ongolloyon mühüı i
amillordondir.

Cədvəl 8
Adambaşına qida mohsullan istehsah və istchlaki (kq-lu)

Azorbaycan, 2005
Ət və ət mohsullan
Siid vo siid mohsullan
Yumurta, ədad
K artof
Torovoz vo bostan bitkilori
Meyvo vo gilomeyvo
Taxil mohsullan (un hesabi ilo çörok vo makaron
momulatlari, un, yarma vo paxlalilar)

Rusiya, 2005
istehlak

istehsal

istehlak

istehsal

18,0
151,0

29,0
275,0

106
131,0
180.0
85,0

126
91,0
175,0
61,0

34,0
218,0
259
261,0
106,0
24,0*

55,0
235,0
250
133,0
103,0
48,0

185,0**

182,0

333,0**

121,0

* Oziim daxil edilmədən.
** Buğda.

sərrüfatına xidmot göstoron mexanikloşdirilmiş dəstolor (aqroservislor) vo 226-sı
kond tosorriifatina xidmot göstoron sudan
istifado assosiasiyaları idi. 2005 ilodok
25 miıı yiik maşını, təqr. 29 min traktor,
6 min pambıqyığaıı vo taxılyığan koıııbayn, 4 mindon çox mal-qara tövlosi,
2364 qoyun yatağı özolləşdirildi.
Aqrar islahatlar noticosindo 241
emal sonayesi miiossisosi, о ciimlodon 16
çay, 8 lütün fabriki, 22 pambiqtomizlomo, 108 üziimün ilkin email, 17 şorab, 47
konserv zavodu; süd, yeyinti, çörok momulati mohsullan istehsah ilo moşğul
olan miiossisolorin hamisi dovlot mülkiyyotindon çıxarılaraq özolloşdirildi vo ya
sohmdar comiyyotlorino çevrildi. Rcspublikada 50-yo yaxın ot vo süd email
sexi vo kombinati, meyvo vo torovoz
konservlori istehsal edon 63 zavod, çayin ilkin email iizro 14, çay qablaşdırılması iizro 2 emal miiossisosi vo 823 un
doyirmam foaliyyot göstorirdi (2003).
2000-05 illordo ancaq taxil vo bostan
mohsullan istehsah golirli olmuşdu.
Pambiq istehsah 2002-05 illordo, tiitiin
2001-05 illordo, iiziim 2000 vo 2005 iilor-

aqrar sahodo bazar miinasibotlorino
osaslanan orazi vo saho idaroetmo strukturlarimn formalaşmaması, todiyo balansinda monfi saldonun yaranmasi, iq
tisadi subyektlorin todiyo qabiliyyotinin
aşağı düşmosi, daxili bazarin qorunmasındakı çotinliklor kond tosorriifati mii
ossisolorinin maliyyo-təsərrüfat foaliyyo
tinin oksor hallarda zororlo başa çatmasına gotirib çıxardı. Aqrar istehsalm vo bazarın oziiniitonzimlomo imkanlarinin
miiasir reallıqlara uyğun olmamasi. yerli
omtoo istehsalçılannm stimullaşdırılmasında çoxsaylı problemlorin mövcudluğu.
bazarda tolob vo toklif soviyyosindo tarazlığııı pozulmasi bu sahoyo dovlot miidaxilosini obyektiv zoruroto çevirmişdir.
Yenico formalaşmaqda olan vo qeyri-borabor, yetkin olmayan roqabot şoraitiııdo omlak vo torpağın özolloşdirilmosi noticosindo respublikanm aqrar
bölmosindo yeni yaranan özol tosorrüfatlar bazar miinasibotlori prinsiplorino, toloblorino tam uyğunlaşa bilmomişlor.
Özol təsorrüfatlara lazimi subsidiyalarm
verilmomosi, ardıcıl giizoştli aqrovergi
vo kredit siyasotinin yeridilmomosi,

Azorbaycanm qarşıdakı yeni yük
sok iqtisadi toroqqisindo onun aqra
bölmosinin böyük imkanlanndan səm
roli istifado edilməsinin xiisusi oh
miyyoti vardir. Tocrübo göstorir 1<
kond tosorriifatmin yiiksok mohsulveı
mo qabiliyyoti bitkiçiliyin respublik
nın tobii imkanlarına daha çox uyğın
golon saholorinin ayrı-ayrı orazilorc
üstün inkişafımn düzgün miioyyon edil
mosi şoraitindo reallaşa bilor. Keçon ə
rin 70-80-ci illorindo kond tosorriifat.
nın bu istiqamotdo inkişaf etdirilmo
onun hoqiqoton böyiik imkanlan olmasma oyani siibutdur.
Azorbaycanda torpaq bazannin toşəkkülii. Torpaq bazan - torpaqlarm
alğı-satqısı, girov qoyulmasi, icaroyo ve
rilmosi vo s.-lo bağlı dövlot vo yerli ida
roetmo orqanlan, llziki vo hiiquqi şoxslor arasmda yaranan iqtisadi vo hiiquqi
miinasibotlorin mocmusunu özündo oks
etdirir. Torpaq bazannin foaliyyoti “ Tor
paq bazan haqqinda” (07.05.1999) Azor
baycan Respublikasi Qanunu ilo tonzimlonir. Qanuna göro, torpaq bazannin quruluşu iki osas seqmentdon: dövlot vo bo-

lodiyyo mülkiyyotindo olan torpaq saho
lorinin bazan; fiziki vo hiiquqi şəxslorin
miilkiyyotindo olan torpaq saholorinin
bazanndan ibarotdir. Statistikada tor
paq saholorinin yerləşdiyi orazidon asili
olaraq 3 növ (şohor vo qosobolordo; ohali
yaşayan kond montoqolorindo; yaşayış
montoqolordon konarda) sövdoloşmo qeydo alinir.
Torpaq saholorindon istifado cdilmosino göro alıcılar 5 kateqoriyaya bölüuiiv: !) fordi yaşayış tikintisi ilo, bağçılıq
•о ya heyvandarlıqla moşğul olan votondaşlar; 2) fajrdi vo ya birlik halinda sai bkarliq foaliyyoti ilo moşğul olan vondaşlar; 3) kondli-fermer vo b. kond
sorriifati miiossisolori; 4) başqa fiziki
i va hiiquqi şoxslor; 5) özolloşdirilmiş
üossisolor. Hazirda torpaq dövriyyoıdə konddo vo kond yaşayış montoqoindon konarda yerloşon kond torrüfatı toyinatli torpaqlara aid apann sövdoloşmələrin xiisusi çokisi get( kco artmaqdadir (2006).
Torpaqlarm icaroyo verilmosi ölkodo
aro torpaq dövriyyosinin başqa formanna nisboton daha geniş yayılıb. Toriqlarin icaroyo verilmosi toroflor arasmda bağlanan vo notarial qaydada tos( q olunmuş miiqavilo ilo hoyata keçiri. İcaronin miiddoti, icaro haqqi, tor] ,iq sahosinin ölçüsü vo digor şortlor
üqavilodo mütloq göstorilmolidir. İcahaqqı dövlot torofindon tosdiq edilı iş “ Torpaqlarm normativ qiymoti” no
. ason miioyyon edilir. Ödoniş doyor,
I atura vo ya qarışıq formada hoyata
! ‘çiı ilir. Biitiin hallarda icaro haqqimn
cövlət torofindon miioyyon olunmuş
Drmativ qiymotlorindon yiiksok olmaia icazo verilmir. Ölko votondaşları,
iquqi şoxslor, ocnobilor vo votondaş:ji olmayan şoxslor, xarici hiiquqi
jxslor, beynolxalq birliklor vo beynolalq toşkilatlar, habelo xarici dövlotlor
kodo torpaq saholorindon icaro qayasinda istifado etmok hiiququna
I lalikdir. İcaroçinin icaroyo götürdüyü
i >rpaq sahosini başqasının icarosino
: ubicaroyo vermok hiiququ vardir.
Bolodiyyoloro moxsus olan torpaqlarda alğı-satqı icaroyo nisboton az inkişaf
etmişdir. Votondaşlar vo hiiquqi şoxslor
arasmda gedon sövdoloşmolor azad tor
paq bazan adlamr. Burada alğı-satqı
omoliyyatlan ildon-ilo çoxalır vo artmasi
müşahido olunan qiymotlor tez-tez doyişir. Ölkodo azad torpaq bazan artiq foal
foaliyyot göstoron bazara çevrilir. Qiymotlorin soviyyosi iso torpaqlarm toyinati-

na uyğun olaraq formalaşır. Qobul edilmiş qanunlara göro, xiisusi mülkiyyotdo
olan torpaqlarm, bolodiyyolorin ehtiyat
fondunda özolləşdirilə bilon torpaqlarm,
girov predmeti sayilan torpaqlarm, özəlloşdirilon dövlot obyektlorinin yerloşdiyi
torpaq saholorinin alğı-satqısına icazo
verilmişdir.
Kond tosorriifatmin maddi-texniki
bazasi. Maddi-texniki bazanin kom
pleks torkibino torpaq ehiyatlan, çoxillik okmolor, meliorasiya, irriqasiya, yol
qurğuları vo digor texniki vasitolor,
enerji ehtiyatlan, tikililor, mohsulluq vo
işlik heyvanlar. toxum, yem ehtiyatlan,
giibrolor, yanacaq, rabito, noqliyyat, tomir-tikinti vasitolori, inventar vo s.,
homçinin modoni-moişət tikililori, inzibati binalar, moktoblor, xostoxanalar,
yemokxanalar vo s. daxildir. Bunlardan
on ohomiyyotlilori torpaq ehtiyatlan vo
texniki vasitolordir.
Azorbaycanda kond tosorriifatina lazim olan texniki vasitolorin 99%-i
MDB-don vo digor xarici ölkolordon id
xal edilir: traktorlar, avtomobillor, taxılbiçon vo qarğıdalıyığan kombaynlar,
taxılsopon, kartofbasdıran vo çıxaran,
pambıqsopon vo pambıqyığan maşınlar,
otbiçon vo bağlayan, heyvandarliq avadanlıqları vo digor kond tosorriifati maşınları 100%, texniki rezin momulatlari
98%, ehtiyat hissolori 97%, metal momulatlar 98,5% vo s. (2003).
Respublikada mövcud olan 30126
traktordan 5540-1 25 ildon çox (17,8%),
7522-si 20 il (24,2%), 11587-si 15 il
(37,3%), 4873-ii 10 il (15,7%.), 1560-1
(5,0%) 7 il; 4002 taxılyığan kombaynlardan 486-si 25 ildon çox (12,3%), 780-i 20
il (19,7%), 1434-ü 15 il (36,2%), 675-i 10
il (17%), 585-i 7 il (14,8%) istismar olunmuşdu (2003).
Maddi-texniki bazanin voziyyoti investisiya hocmindon asılıdır. Kond tosorrüfatına osasli kapital qoyuluşu, iqtisa
diyyatin digor saholorino nisboton, 1991
ildo 15%, 1995 ildo 1,9%, 1996-2005 il
lordo 0,5-0,7% hoddindo idi. 2005 ildo
kond tosorriifati toyinatli osas istehsal
fondlarmin 77.4%-i binalar, tikililor vo
ötiirÜGÜ qurğular, 13,8%-i maşın vo avadanhqlar, 3,4%-i noqliyyat vasitolori,
2,3%-i işçi vo mohsuldar mal-qara,
0,9%-i iso çoxillik okmolor olmuş, kond
tosorriifatmin iqtisadiyyatin biitiin saholorindoki osas fondlara göro payı 8,6%
olmuş, osas fondlarm doyori 1995 ilo nis
boton 11,5 dofodon çox artmışdı.
“ Azorbaycan Respublikasi region-

larimn sosial-iqtisadi inkişafı Dovlot
Proqramf’na (2004-2008 illor) miivafiq
olaraq kond tosorriifati istehsalçılarım
texnika, gübro vo lazimi dorman preparatlan ilo tomin etmok moqsodilo
“ Aqrolizinq” ASC-nin regional bazalarmin torkibindo rayonlarda 49
“ Aqroservis” miiossisolori yaradılmışdir vo bu istiqamotdo işlor davam etdirilir (2006).
Xarici iqtisadi foaliyyot. 20 yiizilliyin
80-ci illorinin ovvollorindo pambiq vo
iiziim yığımı rekord miqdarda - 1 mln.
/-dan çox olmuşdu. Pambığın 12%-i,
iizümün vo tiitiiniin iso ancaq 10%-i res
publikada son mohsula çevrilir, qalan
hissolori iso xammal şoklində ittifaqin
digor respublikalarma göndorilir vo ya
morkozloşdirilmiş qaydada xarici ölkoloro satılırdı. Mineral giibrolor, maşııı,
traktor, ehtiyat hissolori vo s., habelo
osas orzaq mohsullan: şokorin hamısı,
taxılın, otin, yağın xeyli hissosi morkozloşdirilmiş qaydada respublikaya gotirilirdi. Homin dövrdo Azorbaycanm xa
rici ticarot saldosu homişə miisbot vo or
ta hesabla 140 mln. A BŞ dollan olmuşdu. Azorbaycanm todiyo balansi hesablanmadığı iiçün vosait respublikanm
valyuta ehtiyatlarmi artirmir vo ovozsiz
olaraq respublikadan çıxarılırdı.
Azorbaycanm meyvo, torovoz, iiziim,
çay, baliq mohsullan, şorab, meyvo şirosi vo s. mohsullarm ixracmi artirmaqla
orzaq tohliikosizliyi kimi qlobal diinya
probleminin hollindo aktiv iştirak etmok
imkanlan genişdir. Son illordo düyii istehsalmin genişlondirilmosi noticosindo
onun idxali xeyli azalmışdır. Unüyütmo
sonayesinin inkişaf etdiriimosi noticosin
do un vo taxil idxahnm xarakteri doyişmiş, un idxali getdikco azalmaqla buğda
idxali artmışdır.
Beynolxalq toşkilatlarla olaqolor.
1994 ildon başlayaraq miixtolif toşkilatlar vo dövlotlor torofindon ölkonin
kond tosorriifatinda 20-don çox layiho
( TACİ S proqraminin 7 (1994-2000
illor), Diinya Bankinin 2 (1997-2001
illor), BMT-nin Ərzaq vo Kond Tosor
riifati Təşkilatmm 3 (1999-2001 illor),
Kond Tosorriifatmin Inkişafı iizro Bey
nolxalq Fondun 1, Qara Doniz iqtisadi
Əmokdaşlıq Toşkilatının I vo Avropa
Komissiyasinm 2 (1997 2002 illor), Is
lam İnkişaf Bankinm 1, Almaniyanm 3,
Hollandiyanm 2, Yaponiyanın I) hoya
ta keçirilmişdir.
T A C İS proqrami osasmda kond
tosorriifatmin planlaşdırılması vo yeni-

don qurulması üzro Kond Təsərrüfatı
Nazirliyinin imkanlarının giiclondirilmosi, şəxsi fermer qrupları yaradilmasi,
onlara özünütəminetmo vo satış məqsədilo ərzaq məhsulları istehsalmda yardim
göstorilmosi, regionlarda orzaq mohsulları bölmosindo özəl bölmənin dostoklənmosi, aqrar islahatın aparılmasına tokan
vero bibn siyasi vasitələrin тйэууэп
olunmasi, kənd təsərrüfatı ticarətinin
yenidon təşkili, özol aqrar sahəni dostoklomoklo orzaq təhlükəsizliyinin təminatı,
taxıl birjasınm yaradilmasi, kondlordo
kredit birlikləriııin yaradılmasma kömok
göstərilməsi, Azarbaycanda kommersiya
və professional fermer təsərrüfatlarına
yardim, biznes morkozbrinin yaradilma
si və s. layihələr hoyata keçirilmişdir.
Birləşmiş M ilbtlər Toşkilatınm
Kənd Təsərrüfatı vo Ərzaq Toşkilatı
Azorbaycanda uzaq məsafədən foııdlaşdırma üsulu ilə bitki örtüyiiniin vo
torpaqdan istifadonin inventarlaşdırılmasını, fıtosanitariya üzrə qanunvericiliyin tokmilləşdirilməsini, kond tosərrül'atı bölmosinin ortatocili inkişaf siyasotinin işlonmosini maliyyoloşdirmişdir.
Kond Təsərrüfatınm İnkişafı üzrə
Beynolxalq Fond (İF A D ) vo Dünya
Bankı ( DB) Azarbaycanda keçmiş
kolxoz vo sovxozların orazilorindo
foaliyyot göstoron fermerloro kond tosorrüfatınm bütiin saholorino aid məsbhət
və informasiya xidmotlori göstorilmosinin toşkil edilmosi, torpaq vo əmlakm
özolləşdirilməsi, konddo yeni sahibkar
larm formalaşması, onların kredit tominatı mexanizminin hazırlanması, koııd
tosorrüfatmda məhsuldarlığm vo golirlorin artırılmasına xidmot edon iqtisadi si
yasot vo stategiyanm hazirlanmasi iizro
layiholor hoyata keçirmişdir.
Avropa Komissiyasi vo Azorbaycan
hökumoti arasmda bağlanmış protokola
osason, aqrar-sonaye komplcksinin biidcodonkonar maliyyoloşon strukturlarin
tokmilloşdirilmosinə vosait ayrılmış,
kond tosorriifati mohsullan istehsalçılarına kreditlor verilmişdir.
İslam İnkişaf Bankı Mil-Muğan kollektorunun tikintisino kredit ayırmışdır.
Taxil seleksiyası vo kadr hazırlığı
sahosindo Qarğıdalı vo Buğdanın Yaxşılaşdırılması iizro Beynolxalq Morkozlo
(SİM M İT ), genetik ehtiyatlar, toxumçuluq, seleksiya vo kadr hazırlığı saholo
rindo Quraqliq Regionlarda Kond To
sorriifati Todqiqatlan iizro Beynolxalq
Morkozta (1K A RD A ), genetik ehtiyatlann toplanmasi, saxlanmasi vo isti

fado olunmasi iizro Bitkibrin Genetik
Resurslari
Beynolxalq
İnstitutu
(İP Q R İ) ib, yağlı vo paxlali bitkibrin
genofond miibadilosi vo seleksiyasi ib
bağlı Yarımquraqlıq Tropik Zonada
Kond Tosorriifati Bitkilorinin Beynol
xalq Elmi Todqiqat İnstitutu (İK R İSAT) ib, aqrar islahati sahosindo Kond
Tosorriifati Todqiqatlan iizro Beynol
xalq M illi Xidmotlo ( İ SNAR) omokdaşlıq edilmişdir.
Tiirk İşbirliyi vo Kalkinma Acansi
(T İK A ) ib birgo yaradılmış Azorbay
can Tiirkiyo Birgo Toxumçuluq Araşdırma Miiossisosi foaliyyot göstorir. Quba
Regional Aqrar Elm Morkozindo meyvo
bitkibri genofondunun zonginləşdirilməsi işlori apanlir vo üçillik layiho çorçivosindo Fransadan 2000 odod virussuz alma
calaqaltısı (hor birindon 10 odod olmaqla
dörd alma sortu) gotirilib okilmişdir.
Almaniya Federativ Respublikasi vo
Azorbaycan Respublikasi hökumətlori
arasmda maliyyo vo texniki omokdaşlıq
iizro memoranduma osason, “ Aqrar
siyasot” vo “ Conubi Qafqazda regional
omokdaşlığın vo sabitliyin, orzaq tominatmin dostoklonmosi” layihobri, Norveç Krallığının Azorbaycan Respublikasindaki sofirliyinin maliyyo dostoyi
ib “ Gonco kond tosorriifati” layihosi ho
yata keçirilmişdir.
A BŞ, Böyük Britaniya, Tiirkiyo, İsveçro, Danimarka, Belçika, Yaponiya,
Avstriya, Hollandiya, tsrail, İtaliya,
Braziliya, Almaniya, Çin, Fransa, Yunanıstan, Soudiyyo Ərobistanı, Pakis
tan, İran, Hindistan, Misir, Bolqaristan,
Rusiya, Beloıus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Ozbokistan, Ukrayna, Estoniya vo
digor ölkobrin hökumotlori ib aqrar sa
hodo omokdaşlığı nozordo tutan miiqavilolor bağlanmışdır.

Kond təsərrüfatının iqtisadi
rayonlar üzrə xarakteristikasi
Azorbaycan Respublikasinin iqtisadi
rayonlarimn coğrafi-tobii şoraiti vo ehtiyatlan, ohalinin moskunlaşma soviyyosi,
saho quruluşunun vo tarixi inkişaf xüsusiyyotlorinin müxtolifliyi ölkodoki kond
tosorriifati saholorinin yerbşdirilmosi vo
inkişaf etdirilmosini şortbndiron osas
amillordir.
“ Azorbaycan Respublikasi regionlarinin sosial-iqtisadi inkişafı Dovlot
Proqrami” nda (2004-2008 illor) qobul
edilmiş rayonlaşma tosnifatı ölkonin re-

gionlarının mövcud potensialindan da
ha somoroli istifado ctmoklo ayri-ayri ra
yonlarda iqtisadiyyatin saholor iizro ixtisaslaşma dorocosinin vo onun strukturu
nun təkmübşdirilməsini nozordo tutur.
Abşeron iqtisadi rayonu
Abşeron, Xızı inzibati rayonlarmi vo
Sumqayıt şohorini ohato edir, çox olverişli iqtisadi-coğrafı mövqeyo, quru subtro
pik iqlimo malikdir. Burada kond to
sorriifatmin osasmi şohorotrafı tosorriifat
kompleksino daxil olan südlük-otlik mal
darliq, quşçuluq, qoyunçuluq, torovozçilik, bostançılıq. üzümçülük, gülçiiliik vo
quru subtropik meyvoçilik toşkil e. ir.
Əlverişli iqlim şoraiti zeytun, zofəran,
püsto, badam vo digor kond tosorr ıtı
bitkibri yetişdirilmosino imkan veriı Ли
rayon inkişaf etıniş infrastruktura
likdir. Ərazinin Xozor donizi sahili о
yerloşmosi onıııı noqliyyat olaqolori n
genişbndirilmosi imkanlannı artırır •]tisadi rayon sosial obyektlorin geniş >
bokosino malikdir. Burada elmi todqi it
institutlan, ali moktoblor, böyük idrr n
komplekslori, ölko ohomiyyotli sohn o
miiossisolori vo digor sosial infrastruk ir
obyektlori foaliyyot göstorir.
Gonco-Qazax iqtisadi r y o n u Ağstafa, Daşkoson, Godob ,
Goranboy, Xanlar, Qazax, Sam
Şomkir, Tovuz inzibati rayonlari
Gonco vo Naftalan şohərlərini ohа л
edir, olverişli iqtisadi-coğrafı mövqe; о
malikdir. iqtisadi ohomiyyotino göro ■
kodo ikinci yeri tutan bu iqtisadi rayor
da kond tosorriifati maşınlarının tomiri
miiossisolori vo yerli xammalin email
osaslanan Dolimommodli pambiq та !
lici, Gonco pambiq parça, yun parç:
trikotaj 'momulatlari istehsah, Gone.
Qazax vo Daşkoson xalça toxuculuğ
müossisolori foaliyyot göstorir. Ölko iiz?
kond tosorriifati mohsulunun 13 14%
bu iqtisadi rayonun payma diişiir, osa
ixtisaslaşma saholori kartofçuluq, iiziimçiiliik, taxılçılıqdır. Pambiq yalniz G(
ranboy rayonunda okilir. Qazax, Ağsta
fa, Şəmkir vo Samux rayonlari iiziim is
tehsali iizro, Godoboy, Şomkir, Tovuz
rayonlari kartof istehsah iizro, Goran
boy rayonu taxil istehsah iizro ixtisaslaş
mışdır. Bostançılıq, torovozçilik, meyvoçilik vo heyvandarliq saholori do inkişaf
etmişdir.
iqtisadi rayonun kompleks inkişafinda noqliyyat sistemi ohomiyyotli rol
oynayır, ölkoni Gürcüstan vo Qara doniz
sahillori ib birloşdiron domir yol, avtomobil magistrali vo hava xotlori onun

quru vo hava mokanmdan keçir. Gonco,
Qazax vo Ağstafa osas noqliyyat qovşaqlarıdır.
Şoki Z a q a t a l a
iqtisadi
r a y o n u Balakon, Qax, Qobolo, Oğuz,
Zaqatala, Şoki inzibati rayonlarmi oha
to edir vo miilayim iqlim şoraitino malik
dir. Bu iqtisadi rayonda iqtisadiyyatin
osasmi kond tosorriifati toşkil edir. Ölko
iizro kond tosorriifati mohsullarmin
omok bölgiisündo о, tütünçiilük, baramaçılıq, meyvoçilik, taxılçılıq, üzümçüliik, ot-süd vo ot-yun tomayüllii qoyunçuluqla tomsil olunur vo ölkodo istehsal
clunan tütünün 99,5%-indon çoxunu,
ıramanın 47,9%-ini, yaşıl çay yarpağın m 6,9%>-ini verir.
Əsason bağçılıq, tütünçülük vo heyvandarlıq mohsullarmin email iizro ixtis slaşdırılmış miiossisolor bu iqtisadi
г yonun sonaye mohsulunun 95%-indon
с 'xunıı istehsal edir. Şoki yeyinti momuI tları kombinati vo şorab zavodlan, Şol ot kombinati, Qobolo, Qax, Balakon,
ic meyvo-torovoz konservi zavodlan,
ıqatala findiq zavodu vo çay fabriki
, as sonaye miiossisoloridir. Bu iqtisadi
yonda yerli tolobatı ödoyon çörok mo: ulati, şorq şirniyyatı, spirtsiz içkilor ist hsal edon kiçik miiossisolor vardir. ŞoI ido yiingiil sonayenin osasını toşkil edon
ipok kombinati, Şoki, Qobolo, Balakon
vo Zaqatalada tiitün-fermentləmə za
vodlan foaliyyot göstorir.
iqtisadi rayon inkişaf etmiş noqliy; t şobokosino malikdir. Əsas noqliyyat
: agistralı Yevlax-Balakon şosesi vo
)80 ilbrin 2-ci yansinda istismara
ıraxılmış domir yol xottidir.
Lonkoran iqtisadi rayonu
stara, Colilabad, Lerik, Masalli, Yarmli vo Lonkoran inzibati rayonlarmi
ato edir. Rütubotli subtropik iqlim,
mohsuldar torpaqlar, su vo kifayot qoir omok ehtiyatlan kond tosorriifatmin
kişafı üçün böyiik imkanlar yaradir.
'Ikodo istehsal olunan çayın 93,1%-i bu
i; ■tisadi rayonun payina düşür. Masalli,
-onkoran, Astara rayonlarimn ovaliq
hissosi çayçılıq vo torovoz-bostan mohsullarmin vo sitrus meyvolorinin istehsah iizro ixtisaslaşmışdır. Əsas saholor Co
lilabad rayonunda üzümçülük, Lerik vo
Yardimli rayonlarmda iso taxılçılıq,
heyvandarliq vo tütünçülükdür. Xozor
donizinin sahilboyu zolağında baliq ovlanir. iqtisadi rayonun sonaye müossisolori yerli kond tosorriifati xammali osasında işloyir, osason bitkiçilik vo balıqçıliq mohsullanm emal edir.

Baki-Astara domir yol xotti vo ona
paralel Baki-Astara magistral avtomobil yolu yiik vo soınişin daşınmasında,
həmçinin Azorbaycanla İıan İslam Respublikası arasmda iqtisadi olaqolorin genişbndirilmosində miihiim rol oynayır.
Q и b а - X a ç m a z i qt i sadi r a 
yonu Dovoçi, Xaçnıaz, Quba, Qusar vo
Siyozon inzibati rayonlarından ibarotdir
vo onun iqtisadiyyatinin osasını toşkil
edon kond tosorriifati torovozçilik vo
meyvoçilik iizro ixtisaslaşmışdır. Dovoçi,
Siyozon, Xaçmaz rayonlarmda dalıa çox
iiziim, Qusarda iso kartof yetişdirilir. Bu
iqtisadi rayonun yaşayış moskonlorino
yaxm hor yerindo taxil okilir, diizonlik
orazilorindo siidlük-otlik istiqamotli mal
darliq, dağətəyi vo dağlıq zonalarmda
iso qoyunçuluq inkişaf etdirilir. Siyozon
vo Dovoçido quşçuluq komplekslori
mövcuddur. Rayonun aqrar-sonaye
kompleksinin osasmi konservloşdirilmiş
meyvo-torovoz ıstehsafı (Xaçmaz, Qu
ba), baliq email (Xudat), xalça toxuculuğu (Quba, Qusar, Xaçmaz) saholori
toşkil edir. Xaçmaz vo Dovoçido taxil vo
siid mohsullan emal edon miiossisolor fo
aliyyot göstorir. Bu iqtisadi rayonun
orazisindon keçon domir yol vo telekommunikasiya xotlori, magistral neft, qaz
vo su komorlori rayonun iqtisadi olaqolorinin inkişafına miihiim zomin yaradir.
A r a n i q t i s a d i r a y o n u Ağcabodi, Ağdaş, Beybqan, Bordo, Bilosuvar, Göyçay, Hacıqabul, İmişli, Kiirdomir, Neftçala, Saatli, Sabirabad, Salyan,
Ucar, Zordab inzibati rayonlari vo ƏU
Bayramli, Mingoçevir, Yevlax şohərlərini
ohato edir, suvarma əkinçiliyinə osasla
nan miihiim kond tosorriifati rayonudur.
Pambıqçılıq, taxılçılıq, iizümçülük, quru
subtropik meyvoçilik, bostançılıq saho
sindo ixtisaslaşmışdır. Ölkodo istehsal
olunan pambığın 88,1%-indon çoxu bu
iqtisadi rayonun payina düşür. Burada
homçinin kartof, şokor çuğunduru okilir.
Baki şohorini ölkonin osas iqtisadi
rayonlari, Giirciistan, Iran vo Tiirkiyo
ib birloşdirən noqliyyat yollan bu iqti
sadi rayonun orazisindon keçir.
Y u x a n Q a r a bag i q t i s a d i
r a y o n u Ağdam, Tortor, Xocavond,
Xocalı, Şuşa, Cobrayıl, Fiizuli rayonlarindan vo Xankondi şohorindon ibarot
dir. Əsasını kond tosorriifati toşkil edon
iqtisadiyyatinin başlıca saholori iiziunçülük, taxılçılıq, meyvoçilik vo tütünçüliik idi. Üzüm mohsuldarlığına göro xüsusilə seçilirdi. Heyvandarliq osason otlik-siidlük, yiiksok dağlıq saholərdəki

qoyunçuluq iso otlik-yunluq idi. Burada
baramaçılıq vo arıçılıq da inkişaf etmişdi. Sonayesi yerli kond tosorriifati xammalının emalına osaslanırdı. Bu iqtisadi
rayon 1993 ildon, Ağdam, Tortor vo Fii
zuli rayonlari orazisinin bir qismi istisna
olmaqla, işğal altındadır.
К о 1b о с o r - L a ç l n i q t i s a d i
r a y o n u Kolbocor, Laçın, Zongilan vo
Qubadli inzibati rayonlarmi ohato edir.
Onun iqtisadiyyatinin osasmi kond to
sorriifati, xiisusilo heyvandarliq toşkil
edirdi. Burada qoyunçuluq, maldarliq,
ançılıq iııkişaf etmiş saholor idi. Bu iqti
sadi rayon 1993 ildon işğal altındadır.
Dağlıq
Şirvan
iqtisadi
г а у о n и İsmayıllı, Ağsu, Qobustan vo
Şamaxı inzibati rayonlarmi ohato edir vo
başlıca olaraq okinçilik, üzümçülük, şorabçılıq vo heyvandarliq iizro ixtisaslaşmışdır. Əkinçilikdo aparıcı yeri taxılçılıq
tutur. Digor okinçilik saholori yerli isteh-

lak xarakteridaşıyır. Вафса heyvandarliq saholori maldarliq vo qoyunçuluqdur.
Yerli kond tosorriifati mohsullarini emal
edon yeyinti vo yiingiil sonayesi, osason,
şorabçılıq, mcyvoçilik, tikiş vo xalçaçılıq
saholori ib tomsil olunur.
Digor ölkələrlə iqtisadi olaqolor yaratmağa imkan veron Baki—Tbilisi domir
yol xotti, ölkonin paytaxtim qorb rayonlan ib birloşdiron Baki -Qazax şose yolu
bu iqtisadi rayonun orazisindon keçir.
Na xçiv an iqtisadi rayonu
Naxçivan şəhorindon, Babok, Culfa, Or
dubad, Sodorok, Şahbuz vo Şorur inzibati rayonlanndan ibarətdir vo çoxscvU^li kond tosorrüfatma malikdir. Ölkonin
kond tosorriifati mohsulunun 5,3%-i bu
iqtisadi rayonun payina diişür. Naxçi
van şohorində istehsal olunan sonaye
mohsulunun 70%-indon çoxu yeyinti so
nayesinin payina düşür. Yiingiil sonaye
si tikiş (Naxçivan, Culfa), ipokoyirmo
(Ordubad), xalçaçılıq, trikotaj (Naxçi
van) miiossisolori; yeyinti sonayesi iso
konserv (Ordubad, Şorur), tütün-fermentbmo, mineral su doldurulmasi, ot
email, baliq zavodu (Naxçivan, Şahbuz,
Şorıır) miiossisolori ib tomsil olunur.
iqtisadi rayonun iqlim şoraitinin zonginliyi kond tosorriifatmin miixtolif istiqamotlor iizro ixtisaslaşmasma sobob olmuşdur. Əkinçilik siini süvarma şoraitindo inkişaf etdirilir. İxtisaslaşmış tosorriifat saholori üziimçülük, tütünçülük, meyvoçilik
vo taxılçılıqdır. Naxçivan iqtisadi rayonu
ölkonin ikinci tütünçülük regionudur. Bu
iqtisadi rayonda şokor çuğunduru, xına,
torovoz vo gül do becorilir. Ətlik-südlük

maldarlıq, otlik-yunluq vo südlük qoyunçuluq, arıçılıq osas sahələrdir.
Naxçivan iqtisadi rayonu Azorbay
can Respublikasinin digor rayonları ilo
hava yolu vo İran orazisindon keçon av
tomobil yolu vasitosilo olaqo saxlayır.

Kənd təsərrüfatının saholori
iqtisadi əhəmiyyətinə göro kond to
sorriifati osas vo olavo saholoro bölünür.
Kənd təsərrüfatında iki osas sahonin bitkiçilik vo heyvandarlığın nisboti kond
tosorriifatimn salıo strukturunu xarakterizə edir. Bu iki sahoyo müxtəlif alt saho
lor (mohsulun email, tara istehsali, tikin
ti materiallari və s.) xidmot edir.
В i t к i ç i 1i к. Taxılçılıqda 5 iqtisadi
rayon iimumi mohsulun 81,7%-ini verir
di: Aran (38,2%), Lonkoran (8,8%),
Şəki-Zaqatala (12,8%), Gonco-Qazax
(12,8%), Dağlıq Şirvan (9,1%). Əsas
mohsul istehsalçısı özol sektordur. Ümumi taxıl sahosinin 73,6%>-ini payızlıq
buğda, 17,1%-ini payizliq arpa, 7,1%-ini
iso donlik qarğıdalı tuturdu (2005).
Aqrar islahatlann başlanğıcında
taxılçılıq tosorriifati ölkodaxili tolobatın 54%-ini, 2005 ildən 67%-ini ödoyir. Ölkonin taxıla ehtiyacı 3,1 mln. ı,
о ciimlodon orzaq taxılına 2,5 mln. tdur. 1990 illo miiqayisodo ümumi taxil
yığımı 2005 ildo 50,4% artaraq 2126,7
min t olmuş, taxılın mohsuldarlığı
9,5% artmışdı. Ümumi taxil yığımında
artim, osason okin saholorinin genişlondirilmosi hesabina oldo edilmişdi.
2005 ildo taxil okini saholorinin iimu
mi okin saholorindo payi 1990 ildoki
39,9%-don 6 0 ,4 % ı- ə qalxmışdı.
P a m b ı q ç ı l ı q . Azorbaycan pam
biq istehsali iizro Özbəkistandan sonra
SSRİ-do ikinci yeri tuturdu. Pambiq 4
iqtisadi rayonda becorilir, mohsul istehsalmin xiisusi çokisi Aran iqtisadi rayonunda 88,1%, Yuxarı Qarabağda 9,1%,
Gonco-Qazaxda 1,7%, Dağlıq Şirvanda
1,1%) toşkil edirdi (2005).
1970-80 illordo pambıqçılıq sahosin
do böyük nailiyyotlor oldo edildi. Lakin
1991 93 illordo pambiq istehsali xeyli
azaldi. 2004 ildo 135,7 min t, 2005 ildo
196,6 min t pambiq istehsal olundu.
T o r o v o z ç i l i k . Ölkodo açıq vo
örtülü torpaq saholorindo 35-don çox
torovoz bitkisi becorilir. Torovoz istehsalmin xeyli hissosi hoyotyam saholor
do comlənmişdir. iqtisadi rayonlar iizro
torovoz mohsulu istehsali Lonkoranda

24,1%, Aranda 25,4%, Gonco^ Qazaxda
16,4%, Quba Xaçmazda 15,9%, Şoki Zaqatalada 6,4%, Naxçıvanda 5,0%,
Dağlıq Şirvanda 1,3%), Abşeronda 1,2%
toşkil edirdi (2005).
Torovoz bitkilərinin okinçilikdo xii
susi çokisi iqtisadi rayonlarda torpaqiqlim şoraitindon asılı olaraq nıüxtolifdir. Suvarma şobokosinin yaxınlığı,
omok ehtiyatları vo texniki tominat,
rahat yolların vo emal müossisolorinin
yaxınlığı da bu göstoriciyo tosir edir.
Torovoz bitkilərindon pomidor, xiyar
vo kolom istehsali Lonkoran, Qııba-Xaçmaz, Gənco-Qazax vo Abşeron (istixana şəraitindo); soğan Lon
koran, Quba- Xaçmaz, Aran; yerkökü
Abşeron vo Aran; faraş göy-göyorti
Gonco-Qazax iqtisadi rayonlarında
yayılmışdır. İstixana torovozçiliyi Ba
ki vo Gonco otrafında, Şomkirdo, Lon
koranda inkişaf etmişdiı*.
Respublikada 2000 ildo 780,8 min
t, 2001 ildo 916,4 t , 2002 ildo 974,6
min /, 2003 ildo 1046,3 min /, 2004 il
do 1076,2 min 2005 ildo 1127,3 min
/ torovoz istehsal olunmuşdu.
K a r t o f ç u l u q respublikada zoif
inkişaf etmiş kond tosorriifati saholorindon biri idi. Vaxtilo ohalinin bu mohsula
olan tolobatı SSR İ dövründo osason Belorusdan, Baltikyam respublikalardan
vo Rusiyadan gotirilon kartof hesabina
ödonilirdi. 1991 ildon sonra bu mohsula
olan tolobatin daxili istehsal hesabina
ödənilmosi üçün todbirlor görüldü, ölkonin 9 tobii-iqtisadi bölgosindo kartof yetişdirilmosino başlandı. 1991 ildoki 22,3
min ha kartof okini sahosi 2003 ildo 59,3
min ha-ул, 2004 ildo 65,8 min ha-ya,
2005 ildo 70,7 min lia-yd çatdırıldı. 2004
ildo 930,4 min t, 2005 ildo 1083,1 min t
kartof istehsal olundu.
Kartofçuluq ölkodo okinçiliyin apa
nci saholorindən birino çevrilmokdodir.
Əsas kartofçııluq rayonları Gonco-Qa
zax (64,7%), Lonkoran (15,2%) vo Quba-Xaçmazdır (4,7%) (2005). Son illor
do ölkodo ohalinin kartofa olan tolobatı
daxili istehsal hesabina tam ödənilir, kartofun xarici bazarlara ixraci getdikco artır, Colilabad, Astara vo Abşeron rayonlarmda ildo iki dofo mohsul götürülür.
Ə r zaq b o s t a n ç ı l ı ğ ı . Bostan
bitkilorindon qarpız, yemiş vo qabaq
daha çox okilir. Mohsulun istehsal hocminin iqtisadi rayonlar iizro xiisusi çokisi
Aranda 66,5%, Naxçıvanda 11,0%, Lon
koranda 6,8%, Şoki-Zaqatalada 6,4%,
Gonco Qazaxda 5,4% toşkil edirdi (2005).

Şokor çuğunduru ölkodo qond istehsal
etmok üçün osas xammaldir. 1996 2001
illordo 41900 t mohsul istehsal edilmişdi.
Əsasən Naxçivan iqtisadi rayonunda yetişdirilir. Şoki-Zaqatala vo Aran iqtisadi
rayonlarmda da şokor çuğunduru istchsalına başlanmışdır. Şokor çuğunduru
Iran vo Tiirkiyoyo ixrac edilir.
M e у v o ç i 1i k. Respublikada kond
tosorriifatma yararli torpaq sahosinin
1,95%-ini meyvo bağları toşkil edir. Ölkonin zongin, miixtolif iqlim vo torpaq şoraitino malik olmasi hor ciir növ meyvo. gilomeyvo, subtropik bitkilor yetişdirilmosino imkan verir. Meyvoçilik biitiin tobi iqtisadi zonalarda inkişaf etdirilir. 1975
ildon sonra Quba-Xaçmaz, Şoki-Zaq: tala, Qarabağ-Mil, Şirvan, Muğan-S; •
yan zonalarmda 147,2 min ha yeni me
vo bağları salınmışdı. Meyvo bağların ı
sahosi 2003 ildo 88,4 mm ha, 2004 ilc
89,7 min ha, 2005 ildo iso 93,0 min ha id
Meyvo-gilomeyvo mohsullarinm isti
sal hocminin 95,5%-i Quba-Xaçnı.
(26,4%), Aran (25,2%o), Gonco -Qaz;
(18,6%), Şoki-Zaqatala (12,3%), Lonk.
ran (7,2%), Naxçivan (5,8%) rayonlarm
payina düşürdii (2005). Meyvoçilik hoyo
yam saholordo do geniş inkişaf etmişdir.
Ü z ü m ç ü l ü k vo ş o r a b ç ı l ı c
Üziimçiilük Azorbaycanda qodim
ononovi istehsal sahələrindon biridir. Şc
rabçılığın sonaye osasmda inkişafı 20 os
rin ovvollorindon başlamış, 1970-80 ii
lordə böyük vüsot almışdı. Azorbaycan
üzüm istehsahna göro SSRİ-do birinci
yerdo idi. Homin dövrdo üzüm bağlar
genişlondirilmiş, ilkin vo tokrar emal za
vodları vo infrastruktur müəssisolərinir
geniş şobokosi yaradılmışdı. 1982 ildo
üzümlüklorin sahosi 274,9 min ha. hor
ha-dan mohsuldarhq 10,1 t olmuşdu.
Baki. Gonco, Şamaxı, Kiirdomir, Şomkir vo Xanlarda 14 tokrar emal zavodu
foaliyyot göstormişdi. Homin dövrdo bu
sahodo 177,7 min işçi çalışırdı. Zavodlarm illik emal gücü ildo 1667,4 min t idi.
Azorbaycan 20 adda şorab mohsulu is
tehsal edirdi. 1984 ildo hor ha-dan orta
mohsuldarhq 99,2 s olmuşdu.
1985-86 illordo alkoqolizmo qarşı
SSRİ-do başlanmış siyasi kampaniya
texniki iiziim sortlarinin kiitlovi surotdo
loğv edilmosino sobob oldu. SSRİ-do
iizümçülük vo şorabçılıq mohsullari istehsalinin 25%-inin Azorbaycamn payına düşdüyündon homin kampaniya
Azorbaycana xeyli ziyan vurdu. Şamaxi, Colilabad, Tovuz, Qazax, Xanlar.
Fiizuli vo Ağdam rayonlarmda iiziim-

nin osasini tobii vo yaxşılaşdırılmış biçoliiklor qısa müddotdo loğv edildi. Şorab
noklordon, çoxillik vo birillik otlardan
zavodlannda milyon dekalitıiorlo şorab
ibarotdir. 1996-2005 illordo ortaillik is
mohsulu uzun miiddot saxlandığına götehsal tobii vo yaxşılaşdırılmış biçonok
ro keyfiyyotini itirdi. 1985 ildo Azor
yemi iizro 2245,1 min t, çoxillik ot yemi
baycanda 1,8 mln. / iiziim istehsal oluniizro 616,8 min I, birillik ot yemi iizro
duğu halda, 1995 ildo bu roqom 308,7
29,5 min t, kökümeyvoli yemi üzrə 2,4
min /-a, iiziim saholori 1985 ildo 267,8
min ha-dan 1995 ildo 97,7 min ha-a endi.
min / vo qarğıdah silosu iizro 20,2 min I
1998
ildo biitiin şorab vo ilkin şorabolmuşdu. Yem istehsalmda tobii vo yaxemail, şampan vo konyak zavodlan
şılaşdııılmış biçonoklorin xiisusi çokisi
77,6%, çoxillik otların payi 21,3% idi.
özolloşdirilmoyə açıq elan edildi. OnlaHeyvandarliq.
Azorbaycan
rin bazasmda 33 sohmdar comiyyoti yaradildi, qalan 82 emal müossisosi iso kikond tosorriifatimn iimumi mohsulunda heyvandarliq mohsullarinm xiisusi
çik miiossiso kimi özolloşdirildi.
çokisi 42,2% idi (2005). Maldarliq,
1 ziim mohsulundan 5 istiqamotdo is
qoyunçuluq. quşçuluq, balıqçılıq, arıtifado olunur: şorab-konyak hazırlanır;
çılıq, donuzçuluq, iş heyvanları, hey
şiro istehsal olunur; qurudulur (kişmiş);
konservloşdirilir; tullantısından yem ki
vandarliq mohsullari istehsali osason
özol sektora aiddir.
mi istifado olunur.
Əkinçilikdo üzümçülüyün xiisusi çoiqtisadi rayonlar iizro ot istehsali
Aranda 33,7%), Gonco-Qazaxda 13,1%,
kisi Aranda 21,1%, Gonco-Qazaxda
Şoki-Zaqatalada 10,1%>, Lonkoranda
17,8%, Naxçıvanda 16,5%, Dağlıq Şir9,5%, Quba-Xaçmazda 14,6%, Dağvanda 12,8%, Quba-Xaçmazda 10,2%
lıq Şirvanda 5,8%, Naxçıvanda 5,4%),
idi (2005).
Yuxarı Qarabağda 2,7%, Abşeronda
Ç a y ç ı l ı q . Ölkodo çay daha çox
Lonkoran, Astara, Masallı vo Lerik, qis3,6%, Kəlboeər-Laçında 1,5% toşkil
mon do Zaqatala vo Balakon rayonlarm
edirdi (2005).
da becorilir. 1932 ildo ilk çay plantasiyaiqtisadi rayonlar iizro süd istehsali
si Lonkoran rayonunda salindi vo 1937 Aranda 3 6 , 0 % , Şəki Zaqatalada 1 0 ,8 % ),
Gonco-Qazaxda 1 3 , 1 % , Dağlıq Şirvanildo burada çay yarpağı məhsulunu
da 6 , 3 % , Naxçıvanda 5 , 2 % , Yuxan Qaemal edon fabrik tikildi. 1940-ci illordo
Lonkoran Astara bölgosi SSRİ-nin
rabağda 3 ,8 % o , Abşeronda 2 , 7 % , Kolikinci subtropik bazasına çevrildi.
bocor Laçında 0 , 9 % idi (2 0 0 5 ) .
M a l d a r l i q siidliik, siidliik-otlik
1970-80 illordo çayçılıq yiiksok inkişaf
soviyyosino çatdı. 1990 ildo respublika
vo otlik istiqamotlorindo inkişaf etdiri
lir. Maldarliqda qaramalin xiisusi çoda 13,3 min ha çay plantasiyasi var idi.
kisi 87,2%)-o, maldarlığın ot istehsalin2005 ildo bu plantasiyanin sahosi 2,9
nin ha olmuş, comi 0,7 min t yaşıl çay
da xiisusi çokisi 47,8%>-o, süd istehsayarpağt istehsal edilmişdi (1990 ildo
lında 97,9%-o çatmışdı. Qaramal na30,7 min t). Respublikada birinci kate- xirinin strukturunda inoklorin xiisusi
joriyaya aid vo 35-40 min / yaşıl çay
çokisi 48,4%), camış naxırmın struktu
varpağı istehsal etmoyo imkan veron
runda ana camışların xiisusi çokisi
21,0 min ha yararli torpaq sahosi möv- 47,9% idi (2005).
1 9 9 6 - 2 0 0 6 illordo qaramalin sayi
cuddur (96%-i Lonkoran iqtisadi rayo1 6 8 1 ,7 min başdan 2 3 6 7 ,0 min başa
nundadir) (2005).
qodor, о ciimlodon inok vo camışların
T ü t ü n ç ü l ü k . Azorbaycan tütün
sayi 7 7 2 ,6 min başdan I 1 4 5 ,3 min bastehsalına göro Moldovadan sonra
şa qodor artmışdı. Qaramalin iqtisadi
SSRİ-do 2-ci yeri tuturdu. Respublikarayonlar iizro xiisusi çokisi Aranda
mn yeddi rcgionunda tiitiin becorilirdi
3 8 , 8 % , Şoki-Zaqatalada 1 1 , 1 % , Lon
vo hor il 50 55 min t tiitiin istehsal edi
lirdi. 1991 ildon başlayaraq tütünçülük
koranda
1 2 ,7 % ,
Gonco-Qazaxda
1 2 , 5 % , Quba-Xaçmazda 8 . 1 % , Dağtonozzülo uğradı. 2002 ildo tiitiin okini
lıq Şirvanda 6 , 5 % , Naxçıvanda 3 ,7 % o ,
saholori 1,6 min ha, istehsali iso 3,3 min
t olmuşdu. 2005 ildo tiitiin okini saholori Yuxan Qarabağda 3 , 6 % , Kolbo2,8 min ha, onun istehsali iso 7,1 min t cor Laçında 1 . 5 % , Abşeronda 1 , 5 %
idi.
toşkil etmişdi.
Q o y u n ç u l u q sahosi osason otlik
Yem i s t e h s a l i . Heyvandarlığın
inkişafmda vo heyvandarliq mohsullanistiqamotindo inkişaf etdirilir. Ət banin istehsalmda ölkonin yem bazasi holllansinda qoyun vo keçi oti ikinci yer
do (28,0%), onlarm stid istehsalmda
edici ohomiyyot kosb edir. Yem bazasi-

xiisusi çokisi 1,6%) olmuşdu. 1996—
2006 illordo qoyun vo keçilorin sayi
4644,4 min başdan 7648,2 min başa
qodor artmışdı. Qoyun vo keçibrin
saymin iqtisadi rayonlar iizro xiisusi
çokisi Aranda 29,2%, Gonco Qazaxda
21%, Şoki-Zaqatalada 9,3%, Dağlıq
Şirvanda 8,6%, Quba-Xaçmazda
7,2%, Naxçıvanda 7,0%, Lonkoranda
5,6%, Yuxarı Qarabağda 5,6%», Kolbəcor-Laçında 3,9%, Abşeronda 2,6%
olmuşdu.
D о n u z ç u 1u q. Fleyvandarlığın
ot balansında donuz otinin xüsusi çokisi 1,0% idi. Əsason Abşeron vo Şoki-Zaqatala iqtisadi rayonunda comlonmişdi. Onların sayı 1996-2004 il
lordo 30,4 min başdan 20,4 min başa
qodor azalmış, 2005 ildo 22,9 min başa qodor artmış vo 2006 ildo eyni soviyyodo qalmışdı.
Q u ş ç u 1u q. Bu saho bütün iqtisa
di rayonlarda inkişaf etmişdir.
1996-2006 illordo quşların sayı 13,3
mln. başdan 19,0 mln. başa qodor artmışdı. Yumurta istehsali 1995 ildo
455,8 mln. odod, 2005 ildo 874,6 mln.
odod olmuşdu. Ölkonin ot balansi
strukturunda quş otinin xiisusi çokisi
23,2% toşkil etmişdi. Yumurta on çox
Aran (28,3%), Gonco Qazax (9,1%)),
Lonkoran (10,0%ı), Şoki Zaqatala
(6,6%), Naxçivan (5,5%), Quba-Xaçmaz (7,1%) iqtisadi rayonlarmda is
tehsal edilmişdi.
İş l ı e y v a n l a r ı . Azorbaycanda
atçılıq 3 istiqamotdo (damazliq, iş vo idman atçılığı) inkişaf etdirilir. Atlarin
çox böyük hissosi iş heyvanlan kimi isti
fado olunur. 1996-2006 illordo atlarin
sayi 43,1 min başdan 69,4 min başa,
kond ycrlorindo işçi qüwəsi kimi istifado
olunan digor iş hcyvani ulaqlann sayi
24,7 min başdan 45,4 min başa qodor
artmış, qatirlar 100 baş, dovolor iso 191
başa qodor olmuşdu.
A r l ç 111q. Azorbaycamn zongin to
bii iqlim şoraiti arıçılığın inkişafı üçiin
çox olverişlidir. Ölkodo 600-don çox ballı bitki növü vardır. Bal arıları bitkilorin
tozlanmasına kömok edorok molısuldarlığı artırır, otraf mühitdo ekoloji tarazlığın borpa olunmasi vo saxlanmasınm
tomin olunmasıııda iştirak edir. 2000 -05
illordo an ailosinin sayi 57,0 mindon
115,0 mino qodor artmışdı.
Ə(l.: С у м б а т з а д е А. С. Сельское хозяй
ство Азербайджана в XIX веке. Б., 1958;
М а х м у д о в А. А. Экономические проблемы
интенсификации земледелия в колхозах Азер

байджанской ССР. !>., 1969; Azorbaycanm kond
tosorriifati (statistik məcınuə). В., 2002; Са м е д ( а д с 3. Л. Этапы большого пути. Б., 2003;
A l i y e v I. Н. Azorbaycan Respublikasinda aqrar
saliodo iqtisadi idaroetmo mexanizminin tokmilloşdirilmosi. B., 2003; "Kond tosərriifatı miiossisolorinin vo kondli (fcrmer) tosərrüfatlarının osas iqtisa

di göstəricilori (1995 2003 illor)”. B., 2004; S a I a h о v S. V. Aqrar sahonin tonzimlonmosi problcmlori. B., 2004; “Azorbaycan Respublikasi regionlarinin sosial-iqtisadi inkişafı Dövlot Proqrami
(2004 -2008 illor)”. B„ 2004; X о I i I о v H. A. Aq
rar iqtisadiyyatda sistem transformasiyalari vo
modernloşdinnə şoraiti. В., 2005; Azorbaycanm

xarici ticarot olaqolori (1998 2005-ci illor; stalislik
mocmuo). B., 2006; Azorbaycanm statistik göstəricilori 2006. B., 2006; Regionlarin sosial-iqtisadi
inkişafı (2004-2008 illor). B„ oktyabr 2006.
Sadıx Salahov, İsa Aliyev,
Tannverdi Paşa, Qalib Həsmov

TİKİNTİ
0
in u m i x a r a k t e r i s t i k a . T iyaradildi. Comiyyotin tosisçilori Azor
dofo artırılmış vo 1 mlrd. rubldan çox
neft Birliyi, Baki Soveti. Domir Yol ida
kinti milli iqtisadiyyatin məhsul istehsal
olmuşdu. Bu vosaitlorin hesabina 34 so
rosi vo Xozor Gomiçiliyi idarosi olmuşedon saholorindon biridir. Onun foaliy
naye miiossisosi, о ciimlodon Bakida
elektrik maşınqayırma zavodu. rat Iо
du. Azorbaycanda 1930 ilo qodor “ Rusyoti sonaye, kond tosorriifati vo digor
zavodu, diyircokli yastiqlar zavodu vr
alman tikinti5' sohmdar comiyyoti foaliy
iqtisadi vo sosial sektorlar üçün istehsal
yot göstormişdi. 1930 ildon onun hiiquqi
vo qeyri-istehsal toyinatli osas fondlar
sonaye miiossisolori inşa edilmişdi.
1951-70 illordo Respublikanm it varisi “ İstibeton” tresti olmuşdu. Tikinyaratmaqdan, daşınmaz omlakin borpasint, osasli vo cari tomirini hoyata keçirsadiyyatına bütün maliyyo monbol. i
ti-quraşdırma işlorinin hocmi artdığına
göro sonraki illordo Azorneftzavodtikinhesabina 15,3 mlrd. rubl hocmindo ka
mokdon ibarotdir. Tikinti iqtisadi vo so
ti. Azomefttikinti, Baki Su Komori T i
sial sektorlarda elmi-texniki toroqqinin
tal qoyulmuş vo 196 iri dövlot son; j
miiossisosi tikilmişdi (Sumqayit sink' ;
kinti, Azorneftkompresstikinti, Azorsiirotlondirilmosi, inkişafın sahovi vo
kauçtık zavodu, Baki şin zavodu, A/ neftmaştikinti, Azorneftelektromontajregional proporsiyalarmin tokmilloşdirilbaycan boru-prokat zavodu, Sumqa i t
mosi üçün maddi-texniki bazanin fortikinti. Azorneftmonziltikinti, Qafqazaliiminium zavodu, Mingəçevir SES,
i
malaşdırılmasında, ölkonin iqtisadi po- enerjitikinti trestlori vo b. ixtisaslaşdırılBayramli Dövlot Rayon Elektik
mış tikinti-quraşdırma təşkilatları yaratensialmin artinlmasmda vo miidafio qa
dılmışdı. 1920-41 illordo yııxarıda gösto- Stansiyasi vo s.).
biliyyotinin yüksoldilməsində bilavasito
20
osrin 70-ci illorino qodor Sovet İIrilon tikinti toşkilatlarının giicii ilo 1267
iştirak edir. Miiasir maşın vo mexanizmlorlo toehiz olunan tikinti-quraşdırma toş- mln. rubl hocmindo kapital qoyuluşu is- tifaqi mokamnda hoyata keçirilon qurutifado edilmiş vo 818 mln. rubl hocmindo culuq işlorinin miqyasi Azorbaycan
kilatlan onun institusional vahidloridir.
SSR-in tobii-iqtisadi vo insan pote,
tikinti-quraşdırma işlori yerino yetirilAzorbaycanda tikintinin inkişafı
sialına uyğun deyildi vo onun iqtisad; mişdi. 90 iri dovlot miiossisosi vo çoxsayneft sonayesinin inkişafı ilo daha six
yatının dinamik vo proporsional inki^
li sexlor tikilib istifadoyo verilmiş, xeyli
bağlı olmuşdur. 19 osrin 2-ci yansindan
fini tomin etmirdi. iqtisadi inkişafm
sayda mövcud fabrik vo zavod rekonbaşlayaraq, Bakida bir çox neft email
struksiya edilmiş, yeni avadanliqla toc- min olunmasi bilavasito osasli tikintin
miiossisolori, yeraltı vo yerüstü mühondis
yeni keyfiyyot zominindo toşkilini tol
hiz olunmuşdu. Bu dövrdo Baki neft
kommunikasiyalan, on başlıcası iso
edirdi. 70-ci illordo Heydor Əliyevin rol
email zavodu (sonradan Qarayev adina
Bakmin neft milyonçularınm öz vosaitborliyi altinda işlonib hazırlanmış vo h,
lori hesabina bir-birindon yaraşıqlı vo zavod), Neftçala vo Baki yod zavodlan,
yata k'eçirilmiş todbirlor noticosindo i
Keşlo maşınqayırma zavodu. “ Qırmızı
milli memarlıq ononolorino uyğun
Oktyabr” mebel fabriki, Volodarski
kintido osasli müsbət doyişikliklor b ,
miixtolif toyinatli binalar (Bakı-Şollar
verdi. Belo ki, 1971-75 illordo iqtis
adına tikiş fabriki, bir çox pambiqtosu komori, Z.Tağıyevin toxuculuq fab
mizlomo vo konserv zavodlan, çay fab- diyyata kapital qoyuluşu 1966-70 illo
riki, “ İsmailiyyo” (indiki AMEA-nin
nisboton 29% artdi. Kapital qoyulur
riklori bu dövrdo tikilmişdi.
Royasot Heyotinin yerloşdiyi bina),
1920
41 illordo iimumi sahosi 6518nun 45%-i sonayenin inkişafına yönoi
Murtuza Muxtarovun evi (indiki "Soamin in2 olan yaşayış evlori, ikinci diinya
dildi. Bu dövrdo 64 yeni iri sonaye miio dot Sarayı” ), şohor meriyasınm binasi
sisosi, 32 yeni sex vo istehsal saholori ti
miiharibosi illorindo 13 iri sonaye miios
(indiki Baki Şohor İcra Hakimiyyotinin
kilib istifadoyo verildi. İşo salinan ob
yerloşdiyi bina), 1 saylı şəhor klinik xos- sisosi, о ciimlodon Sumqayit istilikyektlor arasmda Baki moişot konditoxanası (keçmiş Semaşko adina xosto- enerji morkozi, 1 sayli Baki ayaqqabi
fabriki, Gonco ot kombinati vo digor sionerlori zavodu, Sumqayit kompresxana), Dövlot Filarmoniyasmin binasi,
miihiim obyektlor tikilib istifadoyo
sorlar zavodu, Bakida tikiş vo ayaqqabi
Z.Tağıyevin evi (indiki Tarix muzeyi) vo
hissolori fabriklori, Xudat konserv
verildi. Mtiharibo dövriindo Zaqafqazis.) tikildi.
zavodu, ilkin şorab istehsal edon 14 za
20
osrin ovvollorindo neft sonayesinin yasonayetikinti (1944 ), MingoçevirSESvod, 4 pendir zavodu vo diqor xalq to
tikinti (1945), Kür-Arazsutikinti (1945)
borpasi ilo bağlı tikinti işlori Azorneft
kimi iri tikinti-quraşdırma toşkilatları
sorriifati ohomiyyoti olan obyekllori
Birliyinin rayonlardakı tikinti-quraşdıryaradildi.
vardi. 1971-75 illordo xalq istehlaki
ma toşkilatlarınm giicii ilo hoyata keçirilmişdi. 1928 ildo onlarin osasmda “ Ba1946-50 illordo müharibo dövrü ilo mallarmin buraxılışı ilo moşğul olan samiiqayisodo dövlot kapital qoyuluşu 4 holordo daha intensiv inkişafa nail olunkışohərtikinti” adli sohmdar comiyyoti

du. 64 iri müossisodon 40-i yiingiil sona
ye, yeyinti, ot-süd, unüyütmo vo mebel
sonayesi saholorindo işo salınmışdı.
Maşınqayırma vo kimya sonayesindo
mövvud miiossisolorin böyük miqyasda
genişlondirilməsi, miiasir texnika ilo
yenidon silahlanması işlori aparıldı. Bu
moqsodlo istehsal toyinatli kapital qoyuluşlarının 70%-i istifado edildi. Əgor
1969 ildo Azorbaycan Respublikasimn
sonayesi irili-xırdalı miistoqil balansa
m^i iik olan 735 miiossisoni özündo birloşdn 'diso, belo miiossisolorin sayi 1983 ild- 062, 1985 ildo iso ПОЗ-o çatmışdı.
1 >-83 illordo hor il orta hesabla 23
so ive miiossisosi istismara verildi ki,
b larin da 7-si (30,4%-i) maşınqayırm -onayesi miiossisosi idi.
i(>71 75 illordo miilki tikintido do
0
iyyotli doyişikliklor baş verdi. Yeni
kommıınal-modoniyyət-məişət,
\o vo maarif obyektlorinin tikintisin önoldilon dovlot vo kooperativ
n ssiso vo toşkilatlarımn kapital qoyuh n 1328 mln. rubl toşkil etdi ki, bu
cl numi kapital qoyuluşlarının beşdob Idon çox idi. Biitiin maliyyo monb i hesabina iimumi sahosi 6915 min
ii >lan 147,5 min monzil, 179 min nof.
ümumtohsil moktoblori, 25,5 min
n i lik uşaq vo moktoboqodor uşaq
m vsisolori, 13 min noforlik kinoteatrla; 34,8 min noforlik klub vo modoniyy evlori, 5,9 min çarpayılıq xostoxanalaı çoxsaylı moişot xidmoti, kommunal
to rriifati vo ohaliyo xidmot edon başqa
s; lorin obyektlori tikilib istifadoyo

sodo 83%, о ciimlodon osas istehsal fondlan 91% artmış, 1981 ilin ovvolino Azorbaycanda mövcud olan osas fondlann
65%-don çoxu 1969 -80 illordo yaradilmışdı.
1970 80 illordo iqtisadiyyata iimumi
mobloği 16,8 mlrd. rubl olan kapital qoyuluşları yönoldilmiş, respublikada osa
sini yiiksok iııkişaf etmiş sonaye toşkil
edon çoxsaholi iqtisadiyyat yaradılmışdı. Btı dövrdo 176 sonaye miiossisosi vo
istehsal saholori tikilib istifadoyo verilmişdi. 80-ci illordo tikintinin intensiv inkişafı Azorbaycanm çoxsaylı miiasir
maşın vo avadanlığın, kimya, yiingiil vo
yeyinti sonaye mohsullan istehsalinm iri
morkozino çevrilmosi üçün maddi-tex
niki baza yaratdi. Sovet hakimiyyoti
illori orzindo respublika iqtisadiyyatmin
inkişafına yönoldilmiş kapital qoytıltışlarının 53%-i 1970-80 illorin payina

dofodon çox artırılaraq miistoqil Azor
baycan dövlotinin enerji tohliikosizliyi
üçün möhkom zomin yaradılmışdır.
Hazirda Azorbaycan Conubi Qafqazda
on giiclii vo miistoqil energetika sistemino
malikdir.
1991-93 illordo investisiya foallığı
çox aşağı düşmiiş, osas kapitala in
vestisiya qoyuluşu 1990 il soviyyosinin
26,6%)-ini toşkil etmiş vo noticodo tikinti
istehsah ohomiyyotli dorocodo longimişdi. 1993-95 illordo ölkodo ictimai-siyasi
sabitliyin borpa olunmasi, niifuzlu xarici
şirkotlorlo “ Əsrin müqavilosi” nin imzalanmasi tikintinin dirçolməsinə vo yeni
mozmunda inkişafına sobob oldu. Artiq
1996 ildo osas kapitala investisiyalar
1995 ilo nisboton 2,1 dofo artdi. 1997 ildo
osas kapitala investisiya qoyuluşuna
göro 1990 il soviyyosino Azorbaycan
M D B ölkolori arasmda birinci olaraq

C ədvəl /
Foaliyyot saholori iizro osas kapitala investisiyalarin hocmi vo strukturu (mln. manatla)

2001-05
illor

Foaliyyot saholori
iqtisadiyyatin sahoiəri iizro, comi
о ciimlodon:
Kond tosorriifati, ovçuluq vo meşo tosorriifati, balıqçılıq
Sonaye
ondan
Xam neft vo tobii qaz hasilati vo bu sahodo xidmotlorin
göstorilməsi
Tikinti
Tohsil
Sohiyyo vo sosial xidmotlorin göstorilməsi
Noqliyyat, rabito, ticarot vo digor xidmotlorin göstərilmosi

Yekuna
göro %-/,?

17756.8

100,0

140,0
13545,6

0,8
76,3

12263,5
132,0

69,1
0,8
0,5
0,2
21,4

90,7
42,8
3805,7

vc Iidi.
976-80 illordo kapital qoyuluşu ovi 5 ilo nisboton 1,4 dofo artırıldı. Bu
do 80-don çox sonaye miiossisosi, isıl güclori vo istehsal saholori işo saOnlardan yeni Baki neft email zav< inda (indiki Heydor Əliyev adina
1
Neft Email Zavodu) ED-AVQ
( )U-AVT) qurğusu, Yevlax şohorin(I
unun ilkin email fabriki, Sumqayit
ş. iindo xovlu iplik fabriki, Gonco
!?. iindo ot email vo siid zavodlan,
N xçıvan şohorindo un kombinati, 50
ye i heyvandarliq kompleksi, quşçuluq
fabriklori, damazlıq tosərrüfatları tikilib
istifadoyo verildi. Neftmaşınqayırma,
kimya, neft kimyasi, neft email vo başqa
sonaye saholorinin yenidon qurulmasi,
genişlondiı ilmosi vo texnika ilo yenidon
silahlandırılması hoyata keçirildi.
Böyük miqyasda kapital qoyuluşlarının noticosi kimi, milli iqtisadiyyatin
osas fondlari 1980 ildo 1970 illo miiqayi

\
cl
\

düşmüş, ovvolki 10 ilin - 1960-70 illorin
kapital qoyuluşları mobloğindən 2,1
dofo çox olmuşdu.
1971-75 illordo kapital resurslan osa
son sonayenin istehlak mallari istehsal
edon saholorino yönoldilmiş, 1976-80 illor
do iso yanacaq-energetika kompleksi ön
plana çokilmişdi. ölkonin iqtisadi miistoqilliyini tomin edon amillordon biri olan bu
kompleksin inkişafına sonayedo istifado
olunmuş kapital qoyuluşlarının 55-60%-i
yönoldilmişdi, bu da ölkonin yanacaqenerji balansını yaxşılaşdırmağa, özünütominetmo konsepsiyasma xidmot etmişdi.
Ümummilli lider Heydor Əliyevin
şoxsi toşobbüsü vo bilavasito rohborliyi
noticosindo 30 il orzindo energetika sis
temindo 3 min M Vt -dan artiq generasiya giiclori, iimumi uzunluğu 70 min
km -o yaxın elektrikötürücü xotlori
istifadoyo veıilmiş, beloliklo, ölkonin
energetika sisteminin real imkanlan 2

çatdı. 2005 ildo bu göstorici 1995 ilin
kapital qoyuluşundan 22,2 dofo çox idi.
2004 ildo 1995 ilo nisboton osas kapitala
investisiyalarin indeksi Belorusda 2
dofo, Qazaxistanda 4,4 dofo, Rusiyada
1,2 dofo, Ukraynada 1,9 dofo, Azorbay
canda iso 19 dofo artmışdı. Miistoqillik
dövrüniin on bcş ilindo (1991-2005)
Azorbaycanda osas kapitalin inkişafına
biitiin maliyyo monbolori hesabina
22666,9 mln. manat mobloğindo investisiya yönoldilmişdi, bunun 78,3%-i
2001-05 illorin payina düşürdü (cod
vol 1). 1991-95 illordo bu investisiyalarin ortaillik hocmi 71,3 mln. manat idi,
1996-2000 illordo bu göstorici 910.7
mln. manata, 2001-05 illordo 3551.4
mln. manata çatmışdı. Əlverişli investi
siya mühitinin yaradilmasi ölko iqtisadiyyatma xarici investisiyalarin iri miq
yasda axinim tomin etmişdir. 1996-2005
illordo ölkonin osas kapitalına yönoldi-

Ion 22310,3 mln. manat investisiyalarin
68%-ini xarici investisiyalar toşkil
etmişdir.
2003 04 illordo Azorbaycan Respub
likasi Prezidentinin miivafiq formanlari
ilo tosdiq edilon, ölkonin sosial-iqtisadi
inkişafının sürotlondirilməsino vo regionlann sosial-iqtisadi inkişafına aid
olan Dövlot Proqramlarının uğurla yeri
no yetirilməsi üçün tikinti kompleksindo
yenidonqurma işlorinin coğrafiyası vo
torkibi ohomiyyotli dorocodo doyişmişdir. Regionlann potensialindan vo tobii
resurslarmdan somoroli istifado etmoklo
ohalinin faydalı məşğulluğuna vo yoxsulluğun soviyyosinin aşağı salınmasına
nail olmaq moqsodilo qeyri-neft sekto-

346,5 min daimi iş yerlorindo payi 173,1
min - 84 % olmuşdu.
Hazirda tikinti kompleksi milli iqtisadiyyatin miihiim saholorindon birino
çevrilmiş, ÜDM-do onun xiisusi çokisi
2005 ildo 1995 ildoki 3,7%-don 10,0%odok artmışdır. Bu sahodo 58,8 min
nofor vo ya iqtisadiyyatda məşğul olanların 1,5%-i çalışır. 2006 ilin ovvolino
osas hissosi özol sektora monsub olan
5136 tikinti toşkilatı foaliyyot göstorirdi.
Neft strategiyasimn hazirlanmasi vo
hoyata keçirilmosi noticosindo 1996 il
don başlayaraq tikinti işlorinin miqyasi
siirotlo genişləndi, tokco 2005 ildo 1558
mln. manat doyorindo tikinti işlori yeri
no yetirildi (codvol 2).

Cddval 2
Tikiutiaia əsas gostervcitari {miivafiq ittdrin fa ktiki qiymdtbri ib, win. manatla)
1995

2000

2001

2002

666,9

647,6 1162,6 2183,1 3415.7 4780,7

2003

2004

2005

Cəmi istifadoyo verilmişdir:
Əsas fondlar
о ciimlodon:
istehsal loyinatli
qeyri-istehsal toyinatli
Əsas kapitala investisiyalar

75,6
43,4
32,2
228,0

542,3 534.7 1014,5 1910,2 3127,6 4265,9
124,6 112,9 148,1 272,9 288,1 514,8
967,8 1170,8 2107,0 3786,4 4922,8 5769,9

о ciimlodon:
Sonaye
Kond tosorriifati
Tikinti
Xidmot saholori
Monzil vo sosial-modoni
toyinatli obyektlorin istifadoyo
verilmosi:
yaşayış evlori, iimumi saho
min m2-b
ümuralohsil vuoklobbvi,
şagird yeri
moktoboqodor uşaq
miiossisolori, yer
xostoxana. çarpayı
tikinti işlorinin hocmi
Göstoricilorin indeksi,
müqayisəli qiymotlordo
ovvolki ilo nisboton %-/<?
Əsas kapitala investisiyalar
Tikinti işlorinin hocmi

105,9
4,4
0,6

659,6
6,5
3,4

117,1

298,3

825,9 1629,6 3004,7 3915,8 4169,7
35,0
40,7
8.3
18,5
37,5
20,7
13,0
40,0
12,2
46,1
323,6 418,9 732,0 951,3 1513,4

601,0

487,0

560,0

803,0 1339,0 1359,0 1593,0

300

2410

2372

5298

_

_

90
30
320,2

40

110

40

133,9

324,5

81,8
61,0

102,6
118,1

runda hom özol vo hom do dövlot investisiyalan hesabina tikinti vo yenidonqur
ma işlori genişlondirilmişdir. 2003-05 il
lordo, Baki şohori istisna olmaqla, digor
regionlarda 1202,9 mln. manatliq in
vestisiya istifado edilmişdi ki, bu da
ovvolki illoro nisboton xeyli çoxdu. 2005
ildo bu regionlarin osas kapitala investisiyalarda xiisusi çokisi 3 dofo artmış,
2003 il oktyabrm 1-indon 2006 il yanvann l-ino qodor olan dövrdə yaradılmış

120,6
101,5

203
528,0

184,2
198,4

15451

20961

44668

96
306
53
160
72
45
899,5 1388.0 1558,0

173,8
168,1

135,4
154,0

116,6
131,8

2005 ildo tikilib istifadoyo verilmiş
4780,7 mln. manat doyorindo olan osas
fondlarin 89,2%-ini vo ya 4265,9 mln.
manat toşkil edon istehsal toyinatli,
qalan hissosini iso 1593 min m2 olan
yaşayış evlorinin, 44,7 miıı şagird yeri
olan iimumtohsil moktoblori vo digorlorinin doyori toşkil etmişdir.
Tikintinin idaroetmo sistemi bazar
iqtisadiyyatimn toloblorino uyğun ola
raq yenidon qurulmuş, yeni toşkilati-hü-

quqi formalar vo iqtisadi mexanizmlor
yaradılmışdır. Sosial proqramlan vo
milli iqtisadiyyatin miihiim obyektlorini
dövlot maliyyoloşdirir. Miihiim obyekt
lorin siyalusina yanacaq-energetika sa
holori. noqliyyat sektoru, qaçqmlar vo
mocburi köçkünlor üçün nozordo tutulan
sosial obyektlor daxildir. Respublikada
investisiya foaliyyotinin torkib hissosi
olan inşaat bazannda irimiqyash todbir
lor hoyata keçirilir. Tikintinin iştirakçılari obyektlorin seçilmosi vo tikilmosi işlorindo tam sorbostdirlor. İnşaat kom
pleksindo istifado olunan maliyyo mexanizmlori eyni vaxtda inşa edilon obyekt
lorin sayinm azalmasina, maliyyo vosaitlori vo maddi-texniki resurslann tomorküzloşmosino şorait yaradir. Tikinti işl?; ;nin todvicən təraovküzbşməsi pvosesi gedir, iri birlikbr vo şirkotlor inşaat bazarının vo inşaat materiallari ehtiyatlarmin
osas hissosino nozarot edir. sohmdar vo
digor tosorriifat comiyyotlori formasinda
foaliyyot göstorir. böyiik investisiya layiholorini yerino yetirmok üçün xiisusi inşaat şirkotlori, konsorsiumlar yaradilir. Kiçik inşaat miiossisolori tosis edilir, regio
nal kommersiya banklari, kredit-hesablama morkozlori, agentliklor, vasitəçimosləhotçi morkozlori, kommersiyainformasiya morkozlori formalaşdırılır.
Ölkodo inşaat, memarlıq vo şəhərsalmaya aid dövlot siyasotini hoyata keçirmok
respublikanin Dövlot Şohorsalma vo
Arxitektura Komitosino, Fövqolado Hallar Nazirliyino hovalo edilmişdir.
1996
2005 illordo ölkoııin iqtisadi vo
sosial hoyatinda miihiim ohomiyyoti
olan “ Qurtuluş” qazima qurğusu, Miııgoçevir vo Yenikond SES-lorindo yeni
turbinlor, Baki istilik morkozindo yeni
qaz-turbin qurğusu, Songoçal terminali,
“ Coca-cola” vo “ Pepsi-cola” istehsali
zavodlan, Heydor Əliyev Beynolxalq
Aeroportunda beynolxalq aerovağzal
kompleksi vo yük terminali, Sumqayit
etilen-polictilen zavodunda buxar-generator kompleksi, “ European Tobacco
Baku” ASC-nin sexi (illik giicii 2,6 mlrd.
addd siqaret), ildo 70 min ı inşaat metal
prokati istehsal edon “ Baku Steel Com
pany” zavodu, Bakida yuyucu toz zavo
du (istehsal giicii 12 min /), Baki findiq
email zavodu, Neftçalada noro balığı yetişdiron zavod, Xaçmazda “ Qafqaz
Konserv” zavodu, Lonkoranda tomat
vo pivo istehsali zavodlan, Abşeronda
“ Azbentonit” zavodu, Naxçivan Bey
nolxalq Aeroportu, Şamaxı televizor za
vodu, Vayxır hidroqovşağında su anba-

ri, Naxçıvanda süd mohsulu istehsali se
xi. Qax rayonunda findiq email sexi, Şokido meyvo şirosi istehsal edon zavod,
Culfa Naxçivan magistral qaz komori,
Babok rayonunda beton istehsal edon za
vod, Baki, Gonco, Naxçivan, Quba vo
digor şohərlərdo olimpiya-idman komplekslori, miiasir mehmanxana komplekslori, ofıs binaları, iş morkozlori, borkörtiiklii avtomobil yollan vo s. obyektlor
tikilib istifadoyo verilıııişdir. Qaradağ
sement vo Xirdalan pivo zavodlan yenid.Tı qurulmuşdur. 2001-05 illordo iqtisa
di iıkiijat üçün holledici rol oynayan 108
so'1aye müossisosi, sexi vo istehsal sahosi
tikilib istismara verilmişdir.

1995 ildo bir tikinti toşkilatında orta
hesabla 67 nofor işlomiş vo 68,7 min ma
nat doyorindo tikinti işlori yerino yctirilmiş, 2005 ildo bu göstoricilor miivafiq
olaraq 11 nofor vo 303,4 min manat olmuşdur.
2005 ildo 1995 illo miiqayisodo se
ment istehsali 7,8 dofo, sanitariya-keramika momulatlan 2,6 dofo artmış, ümumiyyotlo, 1538 min t sement, 28,2 min t
gips, 786,3 min I inşaat üçün divar daşı,
161,0 min m3 tikinti korpici, 3947 min
ni2 şifer, 186 min m2 poncoro şüşosi,
14,7 min dddd sanitariya-keramika
momulatlan istehsal edilmişdi. Ölkonin
bir sira tikinti materiallanna tolobati

idxalin hesabina ödonilir.
Tikinti-quraşdırma işlorinin ıııaya
doyorinin 55-65%-ini tikinti materiallari
vo konstruksiyalarına çokilon xorclor
toşkil edir. Tikintinin material resurslanna olan tolobatmin toqr. 80%-ini so
nayenin tikinti materiallari, metallurgiya, ağac email vo selliiloz-kağız saho
lori tomin edir.
Əd.: Т.Г.Гусейнов, А.Е.Мансуров. Эффек
тивность основных фондов строительства в
Азербайджанской ССР. Б., 1981; Azorbaycanda
tikinti. В., 2006; Azorbaycamn statistik göstəıicilori 2006. 13., 2006.
Tofiq Ilüseynov
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onzil-kommunal tosorrüfatı ümumiözündə mənzil tosorrüfatmı (yaşayış
ıpleksinin istism arı vo xidmoti,
ıvış montoqolorinin abadlaşdırılm ası,

llaşdınlması) vo kommunal xidmotlor
olorini (su tochizatı vo kanalizasiya
rıotlori, istilik, elektrik vo qaz tocitı, moişəl tullantilannin yığılması,
mması vo zororsizloşdirilməsi, lift
vnoti, şohor elektrik noqliyyati, hani, camaşırxana vo mehmanxana
ırrüfatı) ohato edir.
Monzil-kommunal
tosorriifatimn
г
fondlannm doyori 2003 ildo 1281,1
n d. manat, о ciimlodon monzil tosorriif; ıda 1161,7 mlrd. manat, kommunal
t.
riifatinda iso 119,4 mlrd. manat
(i umi osas fondlarin 15-16%o-i) olli .lu. Homin il ölkodo mövcud olan
fondlarin köhnolmə dorocosi 44,6%>,
n zil tosorriifatmda 46,7%, kommunal
t rrüfatında iso 50.1% hoddindo idi.
|l izil-kommunal sahosi osas fond1; inin tozolonmo omsali toqr. 2,0-3,0%,
si tdançıxma omsali iso 0,4%) soviyyosindo idi.
Respublikada 1920 87 illordo iimum sahosi 63,5 mln. nı2 olaıı yaşayış evlori tikilmişdi. Respublikanin iimumi
monzil fondu 1922 ilin axinna 3,5 mln.
m2 olmuş, 1987 ilin sonuna 23,0 dofo
artaraq 80,4 mlıı. m2-ə çatmışdı. iqtisadi
islahatlann noticosindo 2005 ildo biitiin
monzil fondu 1990 ildokino nisboton
17,3% artaraq 104,0 mln. m2, о ciimlodon şohor monzil fondu 59,3 mln.

kond monzil fondu 44,7 mln. m2 toşkil
etmişd’ı (codvol 1).
2005 ildo vətəndaşlann şoxsi mülkiyyotindo olan monzil sahosi 1990 illo

kond yerlorindo iso 11,2
iimumi
yaş'cvyış sahosi
in2, о cümlodon şohordo 9,0 m2, konddo 7,8 m2 toşkil
etmişdi. Biitiin monzil fondu 1,5 mln.

Cddval I
Mən/.il fonduııu xarakteri/.o edon göstoricilor

Monzil fondu

(mbj. m2-lə)
Biitiin monzil
fondu
Şohor monzil
fondu
Kond monzil
fondu

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

90,4

92,2

94,2

94,7

97,1

97,7

99,2

100,4

101,6

104,0

53,2

53,7

53,8

54,2

55,0

55,4

56.4

57,0

57,8

59,3

37,2

38,5

40.4

40,5

42,1

42,3

42,8

43,4

43,8

44,7

miiqayisodo 57,4% artaraq 90,0 mln. m2
olmuş, ictimailoşdirilmiş monzil fondu
iso 14,0 mln. m2 toşkil etmişdi (codvol 2).
Respublikada 1990-2005 illordo 20,3

(222,8 min birotaqli, 618,2 min
ikiotaqli, 490,5 min üçotaqlı, 211,2 miıı
iso döıdotaqlı vo çoxotaqlı) monzildon
ibarotdir.

Cədvəl 2
Monzil fondunun özolloşdirilmosi

Özolloşdirilmiş
mənzillər
Sayi, ıııin мb d b
Ümumi sahosi,
min m2-h

1995

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

48,5

26,7

16,1

13,2

13,7

13,7

12,5

14,6

16,2

2450,6

1485,7

892,5

730,6

764,9

801,7

724,7

869,8

1015,3

mln. m2 vo ya 378,2 min monzil özolloşdirilmişdi. 2005 ilin axinna orta
hesabla adambaşına diişoıı monzil fondunun iimumi sahosi ölko iizro 12,6 m2,
о ciimlodon şohər yerlorindo 13,9

2005 ildo 86,6 min in2 iimumi sahosi
olan dövlot vo ictimai monzil fondunun
osasli tomirino 2,1 mln. manat xorclonmişdi.
Monzil-kommunal tosorriifatimn in-

1995 illo miiqayisodo 18,2% aşağı
enmişdi (codvol 4).
Monzil-kommunal tosorriifati saholorindo ardicil aparilan islahatlar notico
sindo elektrik enerjisinin istifadosino

kişafına 1993-98 illərdo yönoldilmiş
430070.2 min manat hocmindo sərmayonin 83,5%-i monzil tosorrüfatına,
16,5%-i iso kommunal tosorrüfatına aid
idi (codvol 3).

Cddvdl 3
Monzil-kommunal tosorrüfatıııda osas kapitaia investisiya
qoyulıjşunun hocmi (faktiki qiymotlorlo)
1990

1996-2000

1991-1995

2001-2005

Yekuna

M in

Yekuna

M in

Yekuna

M iıı

Yekuna

görə 'Xrh

manatla

görə % -h

manatla

görə %-1э

manatla

KÖra %-lə

Əsas kapitaia
investisiya

100,0

356628,2

100,0

4553485,5

100,0

17756795,9

18.5

116276,8

18,6

476295,0

10,5

1355023,1

7,6

4.5

17003,3

4,8

84250,0

1,9

118347,8

0,7

Mənzil təsərrüfatı
Kommunal təsərrüfatı

1995-2005 illordo 16,5 min ailənin, о
ciimlodon 1,2 min nofor müharibo veteram, əlili, həlak olan horbi xidmotçi və
onlarla eyni hüquqlu olanlarm ailolərinin; 1.9 min nofor Qarabağ müharibəsi
iştirakçısı, olili vo həqiqi horbi xidmotdo
olanlarm aibbrinin; 1,4 min gone, 1,4
min çoxuşaqlı, 10,6 min digər aibbrin
mənzil şoraiti yaxşılaşdırılmışdır.

100,0

göro ödonişlorin vo göstorilən xidmotlorin soviyyosi artmış, şobokolorin madditexniki bazasmm inkişaf etdirilmosi
moqsodilo investisiyalar qoyulmuş, yeni
transformatorlar, elektrik xotlori, miia
sir avadanlıqlar, moişot sayğacları
quraşdırılmışdır.
Miirokkob idaroçilik strukturuna
malik monzil-kommunal tosorriifatmin

Cədvəl 4
Monzil-kommunal tosorriifati xidmotlorinin qiymot vo tariflori ( qəpikb )

Mənzil haqqi, n r -b

1995

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

0.00

0,00

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,04

0,50

0,53

0,49

0,45

0,46

0,46

0,46

0,35

0,01

0,18

0,19

0,22

0,22

0,22

0,23

0,27

1,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Su haqqi,
adambaşına

Qaz haqqi,
adambaşına

Elektrik enerjisi
haqqi, к Vt.saatla

torkibino yaşayış evlori vo onlarm miiMonzil-kommunal tosorriifati saho
sindo çalışanların sayı 2005 ildo 1995 hondis avadanhqlan, ictimailoşdirilmiş
bağ fondu. monzil fonduna xidmot edon
ilo nisboton 23,6% artmış vo iqtisadiyvo monzil fondunun idaroetmo sistemi
yatda moşğul olanlarm 3,4%-ini toşkil
nin maddi-texniki bazasi olan tomir-tietmişdi.
1987
ildo şohor monzil fondundakinti, istehsal. tochizat vo digor kom
monzil sahosinin 91%-i su komori ilo,
munal toşkilatları daxildir. Monzil fon90%-i kanalizasiya ilo, 75%-i morkozi
dunun monsubiyyotindon asili olmayaistilik sistemi ilo, 76%>-i vanna (duş) ib,
raq, texniki vo sanitariya voziyyotino
97%-i qazla tochiz edilmişdi. 2005 ilin
iimumi nozarot şohor vo rayon icra hakimiyyotlorinin monzil-kommunal birlikaxirma dovlot ictimai monzil vo monzil
tikinti kooperativlori fondlarimn (özol- lorinin nozdindo yerloşon monzil-komləşdirilmiş fond istisna olmaqla) 92,9%>-i
munal istismar saholorino hovalo olunsu komori, 90,9%-i kanalizasiya, 80,2%-i
muşdur.
vanna (duş) ib tochiz edilmi^di. MonzilMonzil-kommunal tosorriifatmin on
miihiim saholorindon biri moişot-içməli
tosorrüfat toşkilatları torofindon monsu tochizatidir. 20 osrin ovvolbrindo
zillorin
76,5%j-i morkəzləşdirilmiş
Bakinin su tosorrüfatmda yaranmış
şokildo istilikb, 94,3%-i qazla, 19,0%-i
çotinliklo bağlı ycııi morkozləşdirilmiş su
isti su ib tochiz edilmişdi. Monzil-komtochizatı sisteminin yaradilmasinda osas
munal xidmotlorinin doyori 2003 ildo

işlori moşlıur mesenat vo neft sahibkan
Z.Tağıyev aparmışdı. 1910 ildo ingilis
alimi Uilyam Lindleyin layihosi osasinda Şollar Baki su komorinin tikintisino
başlanmış vo o, 1917 ildo sutkada 18,5
min m3 içmoli su güciindo istismara
verilmişdi. Bundan sonra Azorbaycan
paytaxtimn içmoli su ib tochizati tari
xindo miihiim sohifo açılrmşdı. 20 osrin
30-cu illorinin sonunda hoyata keçirilmiş bir sira texniki todbirlorin hesabma
Şollar su komorinin giicii sutkada 109,0
min m 3-o çatdırılmışdı.
Baki şəhorinin moişot-içmoli suya olan
tobbatını ödomək moqsodilo 1944-5N
illordo faktiki giicii sutkada 232 min nt
olan 2-ci Balci su komori (Xaçmaz xotti
istifadoyo verilmişdi. 1980 ildo 1-ci vo2-ct
Baki su komorlorinin şobokoyo verdiyi su
sutkada 304,5 min m3 vo уa verilon bütü
içmoli suyun 24,1%-ini toşkil edirdi.
1951-56 illordo Abşeron yanmadas
mn şimal-qorbindo yerloşon "DovoyaU.
ğı" vo "Ceyranbatan" şoran gölmoçobr
ııin yerindo Ceyranbatan su anbar
tikilmiş vo 1957 ildo maksimal güc
saniyodo 25 m3 olan Dovəçi-Samıp
kanalının tikintisi başa çatdırılaraq
1957 ildon hocmi 186,0 mln. m3 olan st
anbarmin doldurulmasına başlanmışdı.
Bu su hövzosinin iistiin cohotbrindo! i
başlıcası ondan ibarotdir ki. burada su
uzun müddot tobii xassosini saxlayir v
noticodo durulma prosesindo suyu>
keyfiyyoti yiiksolir. Bu giin Ceyranbata
su komorinin giicii saniyodo 9,5 m3-i\\r.
1969 ilo qodor Baki vo Sumqayi:
şohorlori içmoli su ib 3 monbodon:
Şollar, Xaçmaz su komorlori vo Ceyran 
batan su anbanndan tomin olunurdu.
1970 71 illordo giicii saniyodo 3,9
m3 olan 1-ci Kiir su komori istifadoy;
verildi. 1978-86 illordo 1-ci Kiir si
komorino paralel olaraq, saniyodo 6,
m3 olan 2-ci Kiir su komori sistem
tikilorok istismara buraxildi.
Kiir su komorlorinin tikilib istifadoyo
verilmosi Bakinin yeni salınan Günəşl
vo Əhmodli yaşayış massivlorinin moişət-içmoli su ib tomin olunmasina im
kan verdi. Eyni zamanda Bakinin şohordaxili su şobokosindo do osasli surotdo
tikinti vo yenidonqurma işlori aparıldı.
Su tochizatinda miihiim rol oynayan
morkozi su anban vo nasos stansiyalari
tikilib istifadoyo verildi. 1960-70 illordo
Baki şohərindo adambaşma sutkada 273
I su verilirdiso, 1970-90 illordo bu roqom
450-500 / toşkil edirdi.
Son illor Azorbaycan hökumoti to-

rofiııdon bu sahoyo diqqot daha da artir, hom dovlot vosaiti vo hom do xarici
investisiyalar hesabma su tochizati vo
kanalizasiya sistembrinin yenidon qurulmasi, yeni xotlorin istifadoyo veril
mosi istiqamotindo irimiqyasli layiholor
hoyata keçirilir.
Əhalinin içmoli su ib tochizati vo ka
nalizasiya xidmotlorini yaxşılaşdırmaq, bu
sahoni bazar miinasibotlori osasmda
inki'jaf etdirmok vo onun somoroliliyini
ai iirmaq moqsodilo Respublika Preziden
tinin 252 s a y h. 11.06.2004 il tarixli
Soroncami ib “ Azorsu” Sohmdar Comiy
yoti yaradılmışdır.
2004—2008 illori ohato edon “ Azorbay
can Respublikasi regionlarmin sosial-iqtisa inkişafı Dövlot Proqramrna uyğun
oh ;q, respublikanm şohor vo rayon mork
'indo ohalinin içmoli su tochizati vo
k; tizasiya xidmotlorinin keyfiyyotinin
y; 'laşdınlması moqsodilo mövcud sisk
do yenidonqurma işlori apanlir,
ye su vo kanalizasiya xotlori çokilir.
-öyük Bakinin içmoli suya olan
to! ıtını tam ödomok moqsodilo dovlot
\.
hesabma Oguz-Qobolo zonasindan
B;
şohorino uzunluğu 262,3 km olacaq
)
и komorinin çokilişi hoyata keçirilir vo
bu da tikinti işlorinin 2008 ildo başa
ça rılması nozordo tutulmuşdur.
iakıda şohor kanalizasiya sisteminin
t Lisi 1925 ildo başlaıımış vo 1935 ildo
is;
doyo verilmişdi. 1973 ildo şohord<> ili vo 1976 ildo şohorotrafı kolle orlann (giicii 800 min m3) tikilii
no başlanmışdı. 1988 ildo gündo 600
n
m3 çirkab su tomizloyon böyük
к.
lizasiya kompleksi tikilmişdir.
1( 86 illordo çirkli suların su hövzolə ə axıdılması 26% azaldılmışdı.
005 ilin sonuna Baki şohorindo 5
o< kanalizasiya tomizloyon qurğular
is narda idi. Onlardan Hövsan Aerasi stansiyasi vo Sahil qosobosindoki
to zloyici qurğu bioloji, Zığ, Mordok; -Şüvolan vo Hacıhoson qurğuları iso
m aniki tomizbyici qurğulardır.
Son vaxtlar Diinya Bankinin işçi
qi u torofindon regional su tochizati vo
k; .alizasiya
sistembrinin
inkişafı
(2007-11) vo Böyük Bakinin su tochizati vo
kanalizasiya sistembrinin iııkişaf strategiyasi barodo tokliflor hazırlanmış, bu tokliflorin hoyata keçirilmosi Böyiik Bakinin,
respublikanm rayon morkozbrinin, kiçik
şohorlorin vo onlara yaxin orazilordo kond
lorin ohalisinin möveud norma vo standartlann tobbbrino uyğun moişot-içmoli
su ilo tomin olunmasina, kanalizasiya sis-

temlorinin yaxşılaşdırılmasına imkan verocokdir.
Öton osrin 50-ci illorinin ovvolbrindo
“ Qırmızı Ulduz” stansiyasi qonşu neft
ayirma zavodlan üçün buxar vermoyo
başladı vo bununla da stansiya istilik
morkozino çevrildi. Mohz bu dövrdon
Azorbaycanda morkozloşdirilmiş istilik
tochizati sistembrinin yaradilmasina
başlanmışdı.
Baki şohorindo vo respublikanm di
gor sonaye şohərlorində yeni yaşayış
massivlorinin salmmasi ilo olaqodar yeni
isitmo sistemi - yiiksok dorocodo morkozloşdirilmiş vo miiasir tipli qazan
aqreqatlarmdan ibarot olan rayon istilik
qazanxanalan sistemi öton osrin 60-ci
ilbrindon totbiq olunur.
Xiisuson 1970-80 illordo ölkonin
istilik tochizati sahosindo ohomiyyotli
doyişikliklor baş vermişdir. Mohz homin
dövrdo Baki şohorinin şimal-qorbindo
giicii saatda 200 Q/kal olan I sayli
Rayon istilik qazanxanası (RİQ ), Qaraşohordo giicii 100 Q/kcd olan 2 sayli
R İQ , Dornəgül yaşayış massivindo giicii
150 Q/kal olan 3 saylı RİQ, Norimanov
sonaye zonasmda giicii 150 Q/lutl olan 5
sayh RİQ , Əhmodli qosobosindo giicii
100 Q/kal olan 6 saylı RİQ , Günoşli
qosobosindo giicii 120 Q/kal olan 9 sayh
R İQ
tikilib istifadoyo verilmişdir.
RİQ-iıı istifadoyo verilmosi ib olaqodar
100-don artiq moholli qazanxanalar
kiitlovi şokildo loğv edilmişdir. Eyni
zamanda Bakida 1 vo 2 sayli İEM , Surnqayıtda 1 vo 2 sayli İE M , Gonco İE M
istilik tochizati sistemindo ohomiyyotli
rol oynayir.
Artiq öton osrin 80-ci ilbrindo Baki
şəhorindo istilik tochizatmin 65'/o-o qodori
mohz rayon istilik qazanxanalan hesabma
hoyata keçirilirdi.
“ Azorbaycan Respublikasmda istilik
tochizati sahosindo idaroetmonin tokmilloşdirilmosi haqqmda” Azorbaycan
Respublikasi Prezidentinin 08.06.2005 il
tarixli, 847 sayli soroncamina osason, ölko ohalisinin vo digor istelılakçıların etibarli vo keyfiyyotli istilik tochizati xidmotlorinin toşkilinin osasli surotdo yaxşılaşdırılması, bu sahonin morholobrlo ba
zar iqtisadiyyati prinsiplori osasmda inkişaf etdirilmosi, onun somoroliliyinin artırılması vo bu sahoyo investisiyalarm
colb edilmosi moqsodilo “ Azoristiliktochizat” ASC yaradılmış, Azorbaycan Res
publikasinin yaşayış monloqobrindo yaşayış evlorinin vo binalarm, habeb sosial
vo digor toyinatli obyektlorin istilik tochi

zati işlorinin hoyata keçirilmosi bu comiyyoto hovalo edilmişdir.
Azorbaycanda istilik tochizati bir
İEM , yeddi RİQ, giicii 20 Q/kal saatdan yuxan olan 23 qazanxana, giicii
3-20 Q/kal olan 146 orta vo giicii 3
Q/kal-dsk olan 1014 kiçik qazanxana
vasitosilo hoyata keçirilir. Onlarm iimu
mi istehsal giicii 3809 Q/kal saatdir. Bu
tosorriifatlarda 3280-O yaxııı işçi çalışır
(2006).
Son vaxtlar ohalinin tobii qazla tochizatını yaxşılaşdırmaq moqsodilo iri
layiholor hazirlamb hoyata keçirilir.
Qobul olunmuş Dovlot Proqramlarma
uyğun olaraq, respublikanm biitiin
rayonlari (Naxçivan M R do daxil ol
maqla) 2004 ildon başlayaraq 2008
ilodok tobii qazla tomin edilocokdir.
Kommunal xidmotlorinin miihiim
sahosi olan elektrik enerjisi ib tochizatm
iııkişaf etdirilmosi üçün qobul edilmiş
“ Azorbaycan Respublikasinin yanacaqenerji kompleksinin inkişafı (2005-2015
illor) iizro Dövlot Proqramf’nda yaxin
illordo 1800 M Vl-з. qodor olavo elektrik
enerjisi giiclorinin istismara verilmosi
nozordo tutulmuşdur.
“ 2004-07 illor iizro Azorbaycan
Respublikasinin Dovlot investisiya Proqramı” nda Hövsan sutomizlomo stansiyasinin, Gonco vo Şoki şohərlorinin su toc
hizati vo kanalizasiya sistembrinin, kiçik
şohorlordə su tochizati vo kanalizasiya
sisteminin yenidonqurulmasi nozordo
tutulmuşdur.
1990-2005 illor orzindo 1573,8 km
uzunluğunda su komorlori, 129,5 km
kanalizasiya xotlori, 13,6 km istilik toc
hizati xotlori vo 4238,7 km qaz xotlori
tikilib istismara verilmişdir.
Baki şohərinin vo otrafmin su toc
hizati sistemlorindo yenidonqurma işlori
aparılmış, Kür vo Ceyranbatan baş sutomizloyici qurğuları borpa edilmiş,
yiiksok mohsuldarliqh regional nasos
stansiyalari komplekslori yenidon qurulmuş, mohollodaxili nasos stansiyalari
tomir olunmuş, böyükdiametrli magis
tral vo şolıor supaylayıcı boru komorlori
tozolənmişdir.
Kommunal infrastruktur iizro şolıorlorin su tochizati sistembrinin borpasina
Almaniyamn KfW Banki torofindon ayrılmış kredit hesabma çokilmiş İmişli
şohor su tochizati sistemi istifadoyo
verilmişdir.
Monzil-kommunal tosorrüfatında
monzil sferasında idaroçilik vo xidmot
sistemindo roqabot mühitinin inkişafı,

müqavilo münasibotlərinin tokmilloşdirilmosi, mənzil fondu vo kommunal obyektlərinin dövlət tənzimləməsi vo nozaroti mexanizmlərinin tokmilloşdirilməsi,
monzil mülkiyyotçilərinin hüquqlarının
qorunmasi vo müdafiosi, xidmotlorin
keyfiyyotinin yaxşılaşdırılması vo monzil
fondunun təmir edilmosi üçün monzil

mülkiyyotçilərinin birlik miiossisolorinin
yaradılmasının təmin edilmosi, ohali
nin, xüsusilə kond ohalisinin kommunal
xidmotlorlo, о ciimlodon elektrik enerjisi,
su, qaz, rabito vo s. ilo təminatının miia
sir toloblor soviyyosino çatdırılması, bu
moqsodlo homin saholordo restrukturizasiya todbirlorinin davam etdirilmosi,

kommunal ödonişlordo kart sisteminin
totbiqi. kommunal sahodo maliyyo intizaminin möhkomləndirilməsi, qarşılıqlı
borclarin aradan qaldırılması islahatlarin osas istiqamotloridir.
Əd.: Azərbaycarun stııtistik göstəriciləri 2006.
В.. 2006.
Müslünı İbrahimo v

NƏQLİYYAT
mövqeyino, tobii-iqtisadi potensialına vo
digor imkanlarına göro Azorbaycan
Respublikasi xüsusilo seçilir. Bu yolun
Azorbaycanm golocok sosial-iqtisadi toroqqisindo çox miihüm qüvvoyo çevrilocəyini qabaqcadan göroıı Heydor Əliyev
T R A S E K A lahiyosi ideyasının yaranması vo tezliklo gerçokloşmosindo miis
tosna ıol oynadı. Onun bu sahodo böyük
soylorinin başlıca noticolorindon biri
kimi, Avropa Birliyi Komissiyasi vo
respublikamızın birgo toşobbüsu ilo 1998

Ümumi xarakteristika. Miiasir noq
liyyat sistemino quru yol noqliyyati - do
mir yol, metro, tramvay, trolleybus, avtobus, taksi, yük avtomobili; magistral
boru vo qaz komori; su noqliyyati - doniz, daxili su; hava noqliyyati; köməkçi
vo olavo noqliyyat saholori daxildir.
Noqliyyat növlori bir-biri ilo olaqodardir
vo foaliyyot prosesindo biri digorini tamamlayir. Noqliyyat sektorunda 19902005 illordo yük vo sornişin dövriyyosi 1ci codvoldo verilmişdir.

Cddxsl 1
Noqliyyat sektorunda yük və sərnişin dövriyyosi
Noqliyyat
növlori
Comi
Domir yol
Doniz

Yiik dövriyyosi, mln. t-km

1990
49541,0
37076,0
5778,0
47,0

Hava
Boru kəməri

3353,0

neft komori
qaz komori
Avtomobil

1252,0
2101,0
3287,0

1995

2000

2005

Sərnişin dövriyyosi, mln.
Sdrnişin-km
1990
1995
2000
2005

8331.0 15948,0 26534,0 15965,0
2409,0 5770,0 9628,0 1827,0
4325,0 5192,0 7521,0
68,0
310,0 4869,0
57,0
102,0
1013,0
465,0

1371,0
646,0

548,0
527,0

3513,0

725,0

Qodim Ipok Yolunun Azorbaycandan keçmosi burada noqliyyatin tarixi
növlorinin formalaşmasında xiisusi rol
oynamışdı. Tarixi ipok Yolu iki min il
don artıq dövr orzindo işlok ticarot yolu
kimi boşəriyyotin inkişafında miistosna
rol oynamışdı. Mohz buna göro elmitexniki toroqqinin comiyyot hoyatimn
biitiin saholorindo yaratdığı radikal yeniliklor onun ovvolki imkanlanndan isti
fado edilmosi zorurotini iroli siirdii. Perspektivdo dünyanın onlarla ölkosini birloşdirəcok qodim ipok Yolu vasitosilo
qarşılıqlı oməkdaşlığın genişlonmosino
marağı olan dövlotlor arasmda coğrafı

1539,0
624,0
914,0
7536,0

8613,0 11367,0 14747.0
493,0
878,0
791,0
7,0
24,0
6,0
798,0 1588,0
1733,0
-

-

7480,0

-

4664,0

-

-

9153,0 10892,0

il sentyabnn 7-8-indo Bakida 32 ölko vo
13 Beynolxalq toşkilatdan niimayondo
heyotinin tomsil olunduğu Beynolxalq
Konfrans keçirildi. Konfransda imzalaıımış sonodlor böyük siyasi vo iqtisadi
ohomiyyot kosb edorok, Avropa Qaf
qaz Asiya noqliyyat dohlizindo yerloşon
ölkolorin inkişafı, onlarin tobii ehtiyatlannin monimsonilmosi, iqtisadi potensiahndan daha somoroli istifado olunmasi, ticarotin vo iqtisadi omokdaşlığın
genişlonmosi iiçün etibarh zomin yaratdi. Tarixi ipok Yolunun borpasi iizro
apanlan genişmiqyaslı işlor Azorbay
can Respublikasimn Diinya Birliyi öl-

kolori ilo inteqrasiyasimn daha da gii
lonmosino xidmot edir. Bu layiho h ;
do Azorbaycanm mövcud noqliyyat \
sitolori şobokosinin, transyollann diii
ya standartlan soviyyosindo yeniii
qurulmasini, mövcud infrastruktuı
genişlondirilmosini, habelo miiva
miiossisolorin yaradılmasını zoruri e
vo bu sahodo hazirda miihiim işlor 1
yata keçirilir (2006).
Azorbaycan Respublikasinda noq.
yat sahosi giiclii potensiala malikd
Onun torkibino istismar uzunluğu 2, i
min km olan domir yollar, 18,8 min к
şose yollan (о ciimlodon 18,6 min к
borkörtüklü), 4,1 min km magistral boi ■
komori (1.4 min km neft komori, 2,7 mu
km qaz komori), 30 kın (qoşa xott hesai
ilo) metropoliten yollan, 48,2 km tro
leybus xotlori daxildir. Respublikani
orazisindo 100-don çox domir yi
stansiyasi, avtovağzal, doniz limani \
aeroport mövcuddur (2005). Hazird
respublikada moşğul ohalinin 5,2°/
noqliyyatda çalışır.
Dəmir yol noqliyyati. Domir yi
ölkonin noqliyyat sistemindo osas yc
tutur. Yük vo sornişin daşınmasınd
iimumi islifadoli noqliyyat noylorini
yük dövriyyosinin 36,3%-i, sornişirdövriyyosinin iso 6,0%-i bu sahoni
payina düşür (2005). Ümumi istifadoli v
uzunluğu 2122 km olan domir yolui
60%-o qodori elektrikloşdirilmiş, 80%-i
avtobloklama vo yanmavtobloklama ilo
tochiz edilmişdir. 1 / yiikün orta yiikdaşıma mosafosi 363 km , sornişindaşıma
mosafosi 159,9 k/n-dir. Hor 1 min km2
oraziyo 34,4 km domir yol xotli diişür.
Azorbaycanda ilk domir yol xotti
olan, Abşeron neft modonlorinin kerosin
zavodlarmi Baki limani ilo birloşdiron
Bakı-Sabunçu-Suraxanı xotli 1880 ilin

yanvarında istifadoyo verildi. Bımdan
az sonra Xozor donizi limanlanni Qara
doniz limanlan ilo olaqolondiron, Baki
neftinin Avropa bazarına çıxmasını to
min edon Baki-Batum xottinin, BakiTillis hissosinin tikintisi başa çatdırıldı
(1879-83). 1890 ildo istifadoyo verilon
Bilocori Dorbond xotti Conubi Qafqazi
Rusiyamn morkozi rayonlan ilo, Masis Noraşen-Culfa xotti (1908) Culfa
stansiyasim Conubi Qafqazın başqa
stansiyalari ilo birloşdirdi. 1913 ildo
Azorbaycandaki domir yolun iimumi
u mluğu 827 km idi. ilk dofo Baki Sa
bi . u Suraxam domir yol xotti eleki! loşdirildi (1926). Yeni domir yol xot1 nın sahnması vo elektrikloşdirilməsi
с am etdirilirdi. Belo ki, Baki-Culfa
x inin Əlot Bohmonli hissosi (1924),
N icivan-Qafan qolu daxil olmaqla
1 inonli-Mincivan hissosi (1936) çoki1 stifadoyo verildi. Sabuııçu Maştag iuzovna (1933-39), Bakıxanov1 isomolsk (1936) xotlori elektrikI
rildi, Naftluq-Ağstafa vo Haciqab Yevlax hissolori avtobloklamaya
к irildi, Baki—Tbilisi stansiyalari aras л dispetçer telefon olaqosi yaradildi
v
onubi Qafqazin on böyük çeşidlomo
s ısiyası olan Bilocorido mexanikloşdii
iş çeşidlomo montoqosi istifadoyo ve1940 ilin sonunda Azorbaycanda
ci nir yol xottinin iimumi uzunluğu
I I km, elektrikloşdirilmiş yollarm
и Inluğu iso 42 km idi. 1913 40 illordo
d ıir yol noqliyyati ilo yükdaşımamn
h mi 3,2 dofo artdi.
Mincivan-Culfa (126 km) xotti vo
S van Neftçala qolu ilo birlikdo Osr i li-Astara (220 km) xotti çokildikdon
s«. ra Bakidan iran sorhodino iki çıxış
у
açıldı (1941). Miiharibo illorindo
/■ baycanm domir yol noqliyyati cobh
horbi sursat vo orzaq göndorilmos л, Taqanroq, Novoçeı kassk vo Rost şohərlorindəki zavodlarm şorq ray larına köçürülmosində miihiim rol
с- adi. Baki vo Bilocori stansiyalannda
d ovi domir yol xotlori iıışa olundu.
N. haribo illorindo xalq tosorriifati yiiklon vo sornişin daşınmasında Bilocori
stansiyasimn ohomiyyoti böyük idi. Müharibodon sonra к ı dövrdo AlabaşlıQuşçu körpüsü (1950), Yevlax-Bordo
(1962), Qaradağ-Güzdok (1963), Bordo Ağdam (1967), Ağstafa İcevan
(1974), Ağdam Xankondi (1978) xotlori
çokildi, osas istiqamotlordo Bakı-Yalama, Bakı Böyük Kosik, Əlot İmişli vo
digor xotlor elcktrikloşdirildi. Respubli-

kanın şimal-qorb rayonlarının (Şoki,
Qax, Zaqatala, Balakon) sürotlo inkişaf
etmosi, buradakı zongin iqtisadi vo tobii
ehtiyatlann tosorriifat dövriyyosino qatilmasi iiçiin miihiim ohomiyyoti olan
Yevlax Balakon domir yol xotti (uzunluğu 162 km) çokildi (1986).
Azorbaycan Respublikasimn noqliy
yat sistemindo domir yol apanci sahodir.
2005 ildo domir yollarm iimumi uzunluğu 1920 ildoki 837 km -don 2122 /сш-о çataraq 2,5 dofo artmışdır. 2005 ildo miix
tolif noqliyyat növlori ilo daşınan biitiin
yük dövriyyosinin 36,3%-i, sornişin dövriyyosinin iso 6,0%-i domir yol noqliyyatimn payina düşürdü.
Azorbaycan domir yolunun texnikiiqtisadi göstoricilorindo müsbot irolilomolor dövrü 1999 ildon başlamışdır.
Neft sonayesinin inkişafı ilo olaqodar
miivafiq sistemlorin sayi xeyli artmış,
bir sira stansiyalarda miiasir konteyner
parkları yaradılmışdır. Domir yol stansiyalarmda yenidonqurma işlori apanlir.
T R A S E K A Proqramı çorçivosindo Poylu-Salahlı vo Tovuz-Qovlar körpüləri
vo Bilocori buxarla yuma stansiyasi bor
pa olunmuşdur. Domir-beton şpallar
zavodu (illik istehsal giicii 350 min ədəd)
istifadoyo verilmişdir (2002).
Avtomobil noqliyyati. 20 osrin ovvol
lorindo Azorbaycanda yol şobokosi iimu
mi uzunluğu 1304 km olan, osason
torpaq vo çınqıl örtüklü yollardan ibarot
idi (1914). Homin dövrdo Türkiyo
sorhodino qodor uzanan strateji yolun
Ağstafa-Dilican hissosinin Azorbaycan
orazisindon keçən 23 /c///-lik QazaxUzuntala mosafosi dövlot ohomiyyotli
yegano yol idi. 1913 ildo Azorbaycanda
yollar şobokosinin iimumi uzunluğu
1204 km, 1928 ildo 6437 km, 1940 ildo
iso 11021 km olmuşdu. Yol-maşın
stansiyalarimn yaradilmasi (1937) yollann sahnmasi işini sürətlondirdi.
1950-60 illordo borkörtüklü yollarm
çokilmosindo qudrondan vo asfalt-betondan istifado edilmosi bu sahodo osasli
döniiş yaratdı. Tokmilloşdirilmiş örtüklü
yollarm uzunluğu 1950 ildo comi 1137
km idiso, 1960 ildo 3800 кт-э çatdırıldı.
1960-70 illordo Azorbaycanda iimumi
istifadodo olan 16800 km avtomobil
yollanmn 13400 km -i borkörtüklü yollar
idi. 1940 ildo 11 min km avtomobil yolu
istifado edildiyi halda, 2005 ildo bu
roqom 18,9 min /v//?-o çatdırıldı, bunun
da osas hissosi borkörtiiklü yollar idi.
Bakı-Əlot-Q azım om m od- К ürdəm ir-Yevlax Gonco-Qazax Qırm ızı

körpü-Gürcüstan dövlot sorhodi (503

km), Baki Quba-Rusiya dövlot sorhodi
(208 km) vo Bakı-Əlot Astara-İran is
lam Respublikasi ilo dövlot sorhodi (521

km) avtomobil yollarinda beynolxalq
standartlara cavab veron borpa vo yeniloşdirmo işlori aparılır.
2005 ildo avtomobil yollarmin iimu
mi uzunluğu 21,5 min km, ondan iimu
mi istifadodo olan 18,8 min km, о ciim
lodon borkörtüklü yol 18,6 min km idi.
Respublika ohomiyyotli yollarm 1871
km -i 1328 körpü vo ya yol ötürücüsü
olan magistral avtomobil yollandir.
Azorbaycanda avtomobil yollarmin sixliq omsali oraziyo göro hor 1000 km 2-o
217,1 kın, ohalinin sayına göro hor 1000
noforo 2,23 km-dir.
Respublikada biitiin şohərləri, rayon
morkozlorini, şohərtipli qosobolori. hava
vo doniz \imanim, domir yo) stansiyalanni, kurort vo ohalinin digor istirahot
yerlorini, homçinin dovlot sorhodinin keçid montoqolorini olaqolondiron avto
mobil yollan şobokosi formalaşmışdır.
1940 2005 illordo yük dövriyyosi 60,8%,
iimumi istifadodo olan avtomobil
noqliyyati ilo sornişin dövriyyosi 55,7%
artmışdır. Avtomobillorin sayi 1990 ildo
398761 ədad, 2005 ildo 612069 ədəd
olmuşdu. Avtonoqliyyat sahosinin texniki
bazasimn inkişafı noticosindo 1990 ildo
noqliyyatin bu növüniin payı iimumi yük
dövriyyosindo 6,6%) vo sornişin dövriyyosindo 46,8%, 2005 ildo, miivafiq ola
raq 28,4% vo 13,9'/) olmuş, bu illorarasi
miiddotdo sornişin daşınmasının struk
turunda da doyişiklik baş vermişdir.
Biitiin sərnişinlərin 1990 ildo 73,7%-i,
2005 ildo 84,6%-i avtomobil noqliyyati
vasitosilo daşınmışdı.
Ölko orazisindo 14 körpii osasli tomir
edilmiş, bir пс^э iri yüksək mexanikloşdiri/mı'ş avtobaza vo miiasir avtovağzallar
tikilib istifadoyo verilmişdir. ipok Yolu
nun respublika orazisindon keçon hissosi
nin inşası siirotlo davam etdirilir.
Doniz noqliyyati. Buxar gomibrinin
Baki buxtasinda iizmosi 19 osrin 1-ci
yarısına tosadüf edir. Azorbaycanda
doniz noqliyyatmm meydana golmosi
neftçıxarma sonayesinin toroqqisi ilo
bağlı olmuş vo 19 osrin 2-ci yansindan
inkişafa başlamışdı. 1861 ildo Rusiyamn
sornişin, yiik vo yedok gomibrinin 296-si
Xozordo işloyirdi. Neft Xozordo gomi ib
ilk dofo 1873 ildo “ Aleksandr” yelkonli
gomisi ilo açıq daşınmışdı. 1877 ildo 250
/-luq neftdaşıyan “ Zoroastr” (“ Zordiişt” ) tankerinin Xozoro gotirilmosi

doniz neftdaşıma noqliyyatının inkişafına giiclii təkan verdi. 20 əsrin ovvollərində Xəzər dənizinin ticarət donanması
700-don çox gomidon (yarısı neftdaşıma,
о ciimlodon 212-si yelkonli vo 136-sı bu
xar gəmisi) ibarot idi. 1900 ildə Rusiyanın эп böyiik limanına çevrilmİş Bakı
quru yük, neft mohsullan. sərnişin gəmilorinin gediş-gəlişinə göro dünyada 1-ci
yeri tuturdu. Oııun yük dövriyyosi 1913
ildo 342,2 mln. pud vo ya Rusiya dəniz
noqliyyati yük dövriyyosinin 23%-ini
toşkil edirdi.
İkinci dünya miiharibosi ilbrindo
Xozor doniz noqliyyatının yiik dövriyyəsi xeyli artdi. Cobhoyo fasilosiz olaraq
neft mohsullan vo döyüş sursatı daşınırdi. Miiharibodon sonra doniz noqliyyati
donanmasi yeni gomilorlo tochiz olundu.
sahil xidmotinin maddi-texniki bazasi
möhkomlondirildi.
1959-62 illordo Baki-Krasnovodsk
(indiki Türkmonbaşı), sonraki illordo Ba
ki Aktau gomi-boro yolunun istifadoyo
verilmosi doniz daşımalarını siirotlondirdi.
2005 ildo respublikanm yiik dövriyyosinin 28,3%-i su (doniz, çay) noqliyyatinin payma diişmüş vo 1990 ib nisboton
30,2% artmışdı. Doniz noqliyyati ilo biitiinliikdo 13,7 mln. t yiik daşmmışdı. Regionda on böyiik gomiçilik şirkotlorindon
biri olan Xozor Doniz Gomiçiliyino quru
yük gomisi vo tanker donanmasi; yüksornişin doniz gomi-borolori; “ Xozor Do
niz Gomi Tomiri” istehsalat birliyi,
“ Xozor Doniz Yol idarosi” ; layiho konstruktor bürosu; informasiya-hesablama morkozi; Azorbaycan Dövlot Donizçilik Akademiyasi vo digor obyekllor daxil
dir. Doniz noqliyyatinda baliq ovu, sona
ye, tosorriifat, horbi, elmi todqiqat, xidmot
vo s. toyinatli gomibr istismar edilir.
Çay noqliyyati. 1846 ildo Xozor
sularmda “ Volqa” adli ilk buxar gomisi
iizmoyo başladı vo o, Kür çayı ib Mingoçeviro qodor gedo bilmişdi. 1853-57 illordo Kür çayında Mingəçevir vo Salyan
arasmda Nijni Novqorodda istehsal
edilmiş “ Knyaz Vorontsov” gomisi
müntəzəm horokot edirdi. 1887 ildo Kürdo 600 pud yiik götüro bilon “ Revizor”
adli gomi üzməyə başladı. Homin gomi
Kür boyunca Zordab kondino qodor
iizür vo baliq votogobrino nozarot edirdi.
Xozor vasitosilo miixtolif tonnajli gomilorin Kür çayına golmosi burada yiik daşmmasını artırırdı. 1887 ildo Kür çayında illik yiik dövriyyosi 2 mln. puda çatmışdı. Çayda iizon gomilorin bir çoxu
2500 puddan 5280 puda qodor yiik götii-

rürdü. 1903 ildo homin şohordo (Sormovertolyot tosorriifati da mövcuddur.
Respublikanm hava noqliyyati sa
vo torsanosindo) “ Vandal” teploxodu
inşa edibrok Kiir çayına gotirilmişdi.
hosi üçün yüksokixtisaslı kadrlar Milli
1906 ildo Salyan vo Yevlax arasmda 30-a
Aviasiya Akademiyasinda hazirlanir.
qodor kiçik sornişin gomisi iiziirdii.
Azorbaycan Hava Yollan Dovlot Kon1900 16 illordo Kiir çaymdan Bakiya
serni Beynolxalq Miilki Aviasiya Toşgomibr vasitosilo müntozəm olaraq içmokilatının vo Beynolxalq Hava Noqliyyati
li su daşınırdı. Hazirda ancaq Kür çayıAssosiasiyasının tamhiiquqlu üzvüdiir.
nm aşağı axarmdan - Yevlaxdan Xozor
Şohərdaxili noqliyyat. Baki şohorindo
donizinodok olan çay noqliyyati yolunilk avtomobil (yük maşını) 1909 il
dan (uzunluğıı 600 km) yerli ohomiyyotli
noyabrın 26-sında göriinmüşdiir. Bu
daşımalarda istifado edilir.
maşın Beıiindo düzoldilmişdi, onun xiisu
Hava noqliyyati. Azorbaycan (Baki)
si yiik yeri, benzinlo işloyon miihorriki, ol
somasina ilk toyyaro 1910 il oktyabnn
vo ayaqla idaro olunan oyloc sistemi var
idi. 1910-12 illordo Quba vo Lonkoran
20-sindo qalxmtşdı. Respublika xalq
tosorriifatinda aviasiyanm totbiqino
qozalarında “ Rario” markalı (İtaliya)
avtomobillor görünmoyo başlarnışdı.
1923 il martm 31-indo M U g a n d a pam
Şohor kiiçəbrindo ilk trolleybus 1941 ilin
biq sahosindo başlanmışdı. Homin ildo
Baki ib Tiflis arasmda miintozom poçtdekabrında işbmoyo başlamışdı vo onui
horokot xottinin uzunluğu 7,5 km idi
sornişin hava olaqosi yaradılmış, bir
Azorbaycan Respublikasmda miiasir şoqodor sonra Baki Pyatiqorsk hava xotti
hor noqliyyat sistemi inkişaf etmişdır. Ö1
açılmışdı. 1933 ildo Baki vo Yevlaxda ilk
kodo avtobus. metropoliten, trolleybus va
aeroportlarm tikintisi başa çatdırılmış,
taksi kimi horokot vasitolorindon istifad
1937 ildo Moskva ib Baki arasmda
edilir. 1967 ildon foaliyyoto başlamış Baki
miintozom hava olaqosi yaradılmışdı.
2005
ildo iimumi sornişin dövriyyo- metropolitenin imkanlan daha genişdi
sindo hava noqliyyatinin payi 10,8%),
2006 ilin ovvolino avtobusla 578363 min,
yük dövriyyosindo iso 1,2%) olmuşdu.
minik taksilori ib 24788 min, trolleybusla
Azorbaycan Respublikasinin hava noq- 696 min vo metropoliten lo 146952 min
liyyati ib miixtolif ölkobrdoki 80-don
nofor sornişin daşmmışdır (codvol 2).

Codvəl 2
1990-2005 illordo Azorbaycan Respublikasmda şohordaxili
noqliyyatla sornişin daşınnıası (min sərrtişin)

1990
Avtobus
Taksi

376452,0
89400.0

T ramvay
Trolleybus
Metropoliten

20512.0
51432.0
167389,0

çox şohor ib olaqo saxlanır, ölko daxilindo 20 istiqamotdo sornişin vo yiik daşınır. Heydor Əliyev Beynolxalq Aeroportli saatda 1700 sornişinə xidmot göstorir. Bu, 1985 il soviyyosino nisboton 6
dofodon çoxdur. 1 sornişinin orta daşınina mosafosi 1316,3 /сш-dir. Sahoni inkişaf etdirmok iiçiin aviasiya xotlori yeni
tipli sərnişin vo yük toyyarolori ib tomin
edilir. Aviasiyada yeriistii naviqasiya vo
radiotexnika avadanlığı ib tomin olunmuş sistembrdon geniş istifado edilir.
Azorbaycan Respublikasmda hazirda
iki beynolxalq aeroport (Baki vo Naxçıvanda) foaliyyot göstorir (2005). Res
publika Miilki Hava Donanmasi dünyanin bir çox ölkələrinə sornişin vo yiik daşınmasını hoyata keçirir. Respublikada

1995
330075.0
9844.0
4365.0
21391,0
150000.0

2000
513533.0
22420,0
2427.0
3431.0
117364.0

2005
578363.0
24788,0
696,0
146952.0

Respublikanm şohor vo rayonlarmda
sornişin daşınmasında avtobus noqliyyati miihiim rol oynayir.
Ağasəlim Əhsgjrov

Magistral neft kəməri (M N K). Azor
baycanda ilk neft komori (uzunluğu 12
km) 1878 ildo Balaxanıdan Bakidaki neft
email zavoduna çokilmişdi. 1898 ilin sonlarında Abşeronuıı neft modonlorindon
Baki neft email zavodlanna çokilmiş neft
komorlorinin (iimumi uzunluğu 230 km)
vasitosilo ildo 1mln. t neft noql edilirdi. Ba
ki neftini diinya bazarlarına çıxarmaq
üçün 1897-1907 illordo о dövr iiçün diinyada on uzun boru komori - Baki Batum
M N K çokilmişdi. Uzunluğu 867 km,

diam. 200 mm, 16 neftvurma stansiyasi
olan bu komor ildo 1 mln. I neft vo neft
mohsullan noql etmok giieünə malik idi.
1930 ildo diam. 254 mm, uzunluğu 822 km
olan ikinci neft komori çokilib istifadoyo
verildi. Miiharibo ilbrindo (1941-45)
SSRİ-nin conubundaki neftayirma zavodlanmn mohsullarmi Hoştorxandan Sarato-

“ Günoşli” , Neft Daşları, “ Palçıq pilpilosi” , Çilov adasi yataqlanndan hasil edilon neftin tankerlorlo daşınmasına son
qoydu. Orta Asiya neftinin Dübondi neft
terminalindan Qara donizin Batumi limanına çatdırılması iiçün 1996 97 illordo
xarici sormayo hesabma mövcud Dübondi Baki, Bakı-Daşgil neft komorlori to-

terminalina birləşon tankeryiiklomo qurğusuna (Qara donizdo) qodor uzamr.
Komorin uzunluğu 836 km (Azorbaycan
hissosi 456,9 km), diam. 530 mm, illik
neftötürmo qabiliyyoti 5,75 mln. /-dur.
Neftin noqli 6 nasos stansiyasi vo 2 tozyiqazaldici stansiya ib tomin edilir.
Baki Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac

Qara dəniz

BakiTbilisi—
Ceyhan
Neft ixrac
Bom
Кэгпэп.

ANBUL

T Ü RKİYƏ

v; vurmaq iiçün çokilon komori boru ilo
fcviiiz etmok çotinliyi yaraııdığından, Ba
ki iatumi neft komorinin ikinci xotti söküln к (1942) oraya daşındı. Baki-Batumi
N К uzun illor Zaqafqaziya M N K İdan ıin nozdindo olmuş vo 1986 ildo istisir dan çıxanlmışdır. 1964 ildo “ Songoçald z” vo “ Şirvan” yataqlanndan çıxan1; ıeftin Baki neft email zavodlanna noq
li ;iin uzunluğu 140 km, diam. 500 mm
0 t Əli Bayramli Baki vo 1978-81 illordo
U/ ıluğu 70 km, diam. 300 mm olan Daşg Puta-Baki neft komorlori tikilib istifad ) verildi. 1912-1A illordo Xozoiyam resp likalardan donizlo golon nefti qobul etır üçün Dübondi neft terminalinm (neftö mo qabiliyyoti ildo 15 mln. t) tikintisi
b; a çatdırıldı. Daha sonra Qazaxistan vo
1 kmonistan neftinin, eloco do Neft Daşlaı yatağından çıxan Ian neftin emal zaV' larına vurulması üçün Dübondi-Bakı
nei t komorinin hor biriııin uzunluğu 46 km
olan 4 xotti (diam. miivafiq olaraq 720
mm, 530 mm, 325 mm, 325 mm) istifadoyo
verildi. 1981 ildo Neft Daşlan-Dübondi
arasmda diam. 377 mm, uzuııluğu 63 km
olan M N K inşa edilib istismara buraxildi.
1986 ildo bu istiqamotdo diam. 530/720
mm, uzunluğu 63 km olan ikinci M N K
inşa edildi. Komorin istifadoyo verilmosi

mir edildi. Bakı-Daşgil neft komorinin
davami kimi Daşgil-Əli Bayramli neft
komori tikildi. Əli Bayramli neftdoldurma domir yol estakadasi yenidon qurul
du, 1998 ildo Dübondido illik neftötürmo
qabiliyyoti 2 mln. t olan neftdoldurma
domir yol estakadasi istismara verildi.
1983 ildo Qorbi Sibir neftinin Baki
neft email zavodlanna noqli iiçün Qrozm- Baki M N K tikilib istismara verildi.
Komorin uzunluğu 601 km (Azorbaycan
orazisindo 216 km), diam. 720 mm, illik
layiho giicii 9 mln. /-dur. 1996 ildo Qrozm- Baki MNK-do yenidonqurma işləri
aparıldı, 27 oktyabr 1997 ildon Ba
ki-Novorossiysk şimal ixrac neft komo
ri kimi foaliyyoto başladı. Komorin
uzunluğu 1347 km (Azorbaycan orazi
sindo 231 km), diam. 720 w/w-dir. Songoçal terminalindan başlayan bu komordo neft 12 nasos stansiyasi vasitosilo
noql edilir. Komorin neftötürmo qabi
liyyoti 6,1 mln. t, son montoqosi Rusiyanin Novorossiysk limanidir.
Baki-Supsa qorb ixrac M N K “ ilkin
neftin layihosi” iizro “ Azori Çıraq-Giinoşli” yatağından hasil edilon xam nefti
noql edir. 1999 il aprelin 17-sindon istis
mar olunan bu komor Səngoçal terminalından başlayaraq Gürcüstanın Supsa

Boru Komori “ tammiqyash işlonilmo
layihosi” iizro “ Azori -Çıraq-Günoşli”
neft yatağından hasil olunan neftin Bakidan Tiirkiyonin Araliq donizindo yerloşon Ceyhan terminah vasitosilo diinya
bazanna ixraemi tomin edir. 2006 ildo
istifadoyo verilon bu komorin iimumi
uzunluğu 1768 km (Azorbaycanda 443
km, Gürcüstanda 250 km, Türkiyodo
1075 km), diam. 914/1066 mm, illik neftötürmo qabiliyyoti 50 mln. t, neftvurma
nasos stansiyalarmin sayi 8-dir.
Magistral qaz komori (MQK). Conubi
Qafqazda ilk M QK (Qaradağ- Tbilisi-Ye
revan) 1956 ildo Azorbaycanda “ Qaradağ” qaz-kondensat yatağı açılandan son
ra çokilmişdir (uzunluğu 500 km, diam.
700 mm). Respublikanm komorboyu şohor
vo kondlori qazlaşdınlmışdır. 1971 ildo
SSRİ ilo Iran arasmda imzalanmış miiqa
viloyo osason İran-SSRİ MQK çokilınişdir. Homin M QK ilo SSRİ-yo ildo 10 mlrd.
m3 qaz noql edilirdi. Komor iki hissodon
ibarotdir: Astara-Qazimommod (uzunluğu 296 km, diam. 1200 mm), Qazimommod-Qazax (uzunluğu 478 km. diam.
1000-1200 mm). Komorin kompleksino 3
qaz-kompressor stansiyasi (Qazimommod,
Ağdaş, Qazax), 2 yeralti qaz anban (Qaradağ, Qalmaz) daxildir. Bu komorlo

Giirciistan Orconikidze-Stavropol istiqa
motindo ildo 4 mlrd. m3 qaz ötüriiJürdü.
1980-81 illordo Iran qazinin tam kosilmosi
ilo olaqodar Rusiyadan Azorbaycana qazin noqli üçiin Mozdok Qazimommod
(Mozdok, Mahaçqala, Qızılyurd, Şirvanovka, Siyozon. Qazimommod) MQK-nin
vo 6 kompressor stansiyasmin inşasına
başlanıldı. 1983 ildo istifadoyo verilmiş bu

Conubi Qafqaz (Baki Tbilisi-Ərzurum) M Q K “ Şahdoniz” yatağmdan hasil
edilon qazin ixracı üçün nozordo tutulmuşdur. Bu moqsodlo Azorbaycan Respubli
kasi ilo Tiirkiyo Respublikasi arasinda
bağlanmış sazişo göro, 6,6 mlrd. m3 qaz
Tiirkiyoyo, sonradan iso Yunamstan,
Fransa, İtaliya vo s. Avropa ölkolorino
noql olunacaqdir. Komor öz başlanğıcmı

boru komorinin tikintisinin 2006 ildo başa
çatdınlması vo 2018 ilodok 79,7 mlrd. m3
hocmindo “ Şahdoniz” qazinin Tiirkiyonin
Ərzurum şohorino, oradan iso diinya bazarına çıxarılması nozordo tutulmuşdur.
Bundan olavo, Yunamstan hökumoti

Qrozm (

Suxumi

Mahaçqala

Supsa
Samsun

248 km , Tiirkiyodo 280 km ), diam. 1066
mm, illik qazötürmo qabiliyyoti 20 mlrd.
m3-dir. Baki—Tbilisi-Ərzurum qaz ixrac
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qaz komorinin iimumi uzunluğu 750 km,
diam. 1200 mm, illik qazötürmə qabiliyyoti
13,8 mlrd. wJ-dir. “ Çıraq-1” özülü-Neft
Daşlan sualti qaz komori 1997 ildo istis
mara verilmişdir. Komorin uzunluğu 48,2
km, diam. 406 wm-dir. Bu komorlo gündo
2,7 mln. m3 qaz noql edilir.

Azorbaycanda yerloşon Songoçal terminalındakı qazi noqlo hazırlayan qurğulardan
götiirür vo Azorbaycan, Giirciistan,
Tiirkiyo orazilorindon keçorok Ərzurumda BOTAŞ şirkotinin boru komorlori sis
temino qoşulur. Komorin uzunluğu 970
km (Azorbaycanda 442 km, Giirciistanda

Azorbaycan qazini Tiirkiyonin BOTA
şirkoti vasitosilo oldo etmok barodo sa>
imzalamışdır.
Vaqif Abbasov, Naliq dhnwdu
Şanıi/ Cafarzad

RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI
Rabitə*
A z o r b a y c a n d a poç t r a b i 
tosi n i n m e y d a n a g о 1m o s i v o
i n к i ş a f l. Azorbaycanda qodim zamanlardan məlumatların ötürülmosi
yüksokliklordo tonqal yandırmaqla, şey-

* Moqalo Azərbaycan Respublikasi Rabito vo
informasiya Texnologiyalari Nazirliyinin rohborliyi
torofindon toqdim edilmişdir.

pur vasitosilo sos ötürmoklo, daha sonra
xiisusi öyrodilmiş quşlar vo qasidlor (çaparlar) vasitosilo toşkil edilmişdir.
Hülakülor dövlotini iqtisadi vo siyasi
böhrandan qurtarmaq üçiin Qazan xan
poçt sahosindo islahatlar hoyata keçiıdi
(1303) vo bu islahatlar 1357 ilo kimi da
vam etdi.
1501 ildo Şah İsmayıl Xotai torofin
don poçt rabitosinin dövlot soviyyosindo
toşkilinin tomoli qoyuldu. O, ölkəni yad-

ellilordon qorumaq, möhkəm dövlot id':
roetmo sistemi yaratmaq moqsodilo, ucqar oyalotlordon vo xarici ölkolordon
molumatlar toplamaq iiçün öz dövrüno
göro müntozom foaliyyot göstoron poçt
rabitosi yaratdı.
Eyni zamanda, Avropa vo Asiyanın
qovşağında yerləşon Azorbaycan həmişo Asiya ölkolori ilo Şorqi Avropa arasında hortorofli olaqolor yaradan vacib
orazilordon biri olmuş, Böyük İpok Yo-

lunun Azorbaycan orazisindon 2 istiqa
motdo (1-ci istiqamot
Çin -Monqolustan-Qırğızıstan Özbokistan-Türkmonistan Xozor donizi Azorbaycan (Bakı-Şoki) Gürcüstan Tiirkiyo-Yunanıstan-İtaliya Avropanın digor ölkolori; 2-ci istiqa
mot Çin- Monqolustan-Qırğızıstan-Özbokistan Türkmonistan İran Azorbay
can (Astara Lonkoran-Şamaxı-Şoki)Gürcüstan-Türkiyə -Avropa ölkolori) keçmosi burada poçt rabitosinin inkişafma
xüsusi tokan vermişdi.
Azorbaycanda poçt rabitosinin niznınlı toşkili 19 osrin 1-ci yarısına tos; lüf edir. 1818 ildo Yelizavetpolda
(C; ncə) ilk poçt rabitosi müossisosi,
1 :6 ildo Bakıda, 1828 ildo Naxçıvanda
P' ı ekspedisiyası toşkil edildi. 1830 ildo
p t göndərişlərinin sayından vo iş hocn don asılı olaraq, Şuşada, Şamaxıda,
В ıda vo Naxçıvanda birincidorocəli,
izavetpolda vo Qubada ikincidorocəli
p
kontorları toşkil edildi. Şuşada, Bak ı. Naxçıvanda, Yelizavetpolda, Nu> Ja (Şoki), Qubada vo Lonkoranda
г ot kontorlan, Ordubadda, Zaqatalad vo Salyanda poçt şöbolori yaradildi.
1858 ildo yaradilan “ Qafqaz vo Merk ı” gomiçilik comiyyoti hökumotlə 7 il
n ddotino bağladığı müqaviloyo uyğun
с ;raq, Xozor hövzosində poçt gomiçiliyir. osasını qoydu. Noticodo, ilk dofo
1 >i ildo Xəzər donizi vasitosilo Qafqazla
İ mm Roşt vo Astarabad limanlan агаs.' a doniz poçt mübadilosino başlandı.
1864 ildo İrovandan (Yerevan) keçn klo Tiflisdon (Tbilisi) Naxçıvana poçt
r itosi yaradildi. Homin ilin martında
( fada bütün yazışma növlori üzro xidr göstoron poçt şöbosi açıldı. 1872 ilt anla Azorbaycan arasinda ilk beyn alq ınoktub mübadilosi toşkil edildi.
Azorbaycanda foaliyyot göstoron
şöbolorindo qobul edilon göndoriş!; oplanaraq poçt kontorlarına göndooklo vo istiqamotlor iizro çeşidlonı lo, 1883 ildən Bakı-Tiflis, 1900 ild ! iso Bakı-Dorbond domir yol marşr ı iizro daşınırdı. Poçtun doınir yol vo
d niz nəqliyyatı ilo daşınması Azorbavcanda poçt rabitosinin inkişafına
ohomiyyotli dorocodo tokan verdi. Artiq
1886 ildo Baki quberniyasında Baş Poçt
voTeleqraf idarosi, 1895 ildo iso 19 poçtteleqraf müossisosi foaliyyot göstorirdi.
Poçt göndorişlorinin sayından vo iş hocmindon asılı olaraq, bu illordo Astarada,
Abşeronda, Balaxanıda (Baki), Göyçayda, Qusarda, Prişibdo (Göytopo),
Salyanda, Qaraşohərdə (Baki) altıncıdo-

rocoli poçt-teleqraf kontorlan, Haciqabul, Bilosuvar, Dovoçi. Kürdomir vo Ucarda poçt şöbolori mövcud idi.
1901 ildo Baki Poçt-Teleqraf Dairosi
loğv edilorok Tiflis Poçt-Teleqraf Dairosinin torkibino qatildi vo onun ovozindo
Baki Poçt-Teleqraf Kontoru yaradildi.
1916 ildo iso Baki Poçt-Teleqraf Kontorunun loğvindon sonra ayri-ayriliqda
poçt vo teleqraf kontorlan toşkil
olundu.
1918 il maym 28-indo Azorbaycan
Xalq Cümhuriyyəti yaradıldıqdan son
ra, Azorbaycan Milli Şurasınm elan
etdiyi miivoqqoti hökumotin torkibino
ilk noqliyyat, poçt vo teleqraf naziri ki
mi Xudat boy Molik Aslanov da daxil
idi. 1918 il oktyabrm 6-sında hökumotdaxili doyişiklikdon sonra ayrılıqda Poçt
vo Teleqraf Nazirliyi yaradildi vo Ağa
Aşurov nazir toyin edildi.
1919 ildo foaliyyoto başlayan Azor
baycan Teleqraf Agentliyi - “ AzorTAc”
müxtolif teleqraf xoborlorini hom respublikaya, hom do xarici ölkoloro yayırdı.
1919 ildo Azorbaycanla Giirciistan
arasinda poçtla pul baratlan, qiymotli
moktub vo bağlamaların mübadilosi toşkil edildi.

vo sifarişli aviapoçtlar göndorilirdi. Ho
min tarixdon Bakı-Ağdaş-Gonco, Ağdaş-Şuşa-Füzuli Baki istiqamotlorindo
poçt olaqolori yaradildi.
1925 ildo şohor yerlorindo poçtun daşınmasında todricən avtomaşınlardan
istifado edilmoyo başlandı. Poçtun boro
vasitosilo daşınması toşkil olundu.
Moskva-Bakı, Baki Tiflis domir yol
marşrutlarında vaqonların sayı artırıldı,
domir yol noqliyyatı ilo poçt daşınması
işi tokmilloşdirildi. Homin ildo, Naxçi
van şohori moı koz olmaqla, Ordubadda,
Culfada, Şaxtaxtıda, Baş Noraşendo
(Şorur) ilk poçt-teleqraf müfəttişliklori
foaliyyoto başladı.
Poçt-teleqraf-telefon rabitosinin toşkilindo yerli miitoxossisloro olan tolobatı
ödomok vo milli kadrlar hazırlamaq moq
sodilo 1931 ildo Baki Rabito Elektrotexnikumu (2002 ildon Baki Dövlot Rabito vo
Noqliyyat Kolleci) tosis edildi.
Respublikada poçt göndərişinin
çatdııılma tezliyi, poçtun horokoti, poçt
qutularmdan moktubların çıxarılması,
homçinin moktubların vo motbuatın çeşidlonmosinin keçid müddotlorinin normativlori ilk dofo 1939 ildo miioyyon
edildi. Bundan sonraki dövrdo poçt ra

Azorbaycan
Respublikasi
Rabito vo
informasiya
Tcxnologiyalan Nazir
liyinin
inzibati
binasi.
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1920 il aprelin 28-indo Azorbaycanda sovet hakimiyyoti qurulduqdan son
ra Xalq Komissarlan Sovetinin torki
bindo Poçt vo Teleqraf Komissarlığı yaradildi.
1923 ildon başlayaraq, Baki Poçt
Kontoru aviareyslor vasitosilo Qrozm,
Mineralniye Vodi, Rostov, Xarkov,
Moskva şohərlərinə, homçinin Azorbaycanın qoza poçt müossisələrino adi

bitosi miiossisolori nin sayı 9 dofo artdi,
kond poçt miiossisolorindo teleqraf vo
telcfon xidmotlori göstorilmosino başlandı.
1941 45 illordo dövıi motbuatin,
moktublarm, bağlamaların çatdırılmasında çox ciddi çotinliklor yaransa da,
cobhoyo göndorilon vo cobhodon golon
moktublar ünvanlara çatdırılırdı.
1945 ildo Bakida Beynolxalq Poçt

liyinin dağılması vo bunun noticosindo iş
olaraq, 1970 ildo K P MK-mn bürosu
hocminin vo poçt göndorişlərinin sayının
respublikada rabito vasitolorinin voziyyoti vo golocok inkişafının tomin edilmo
azalmasi tosir etmişdir. Lakin 1993 ildon
sonra ölkodo yaradilan stabillik vo arsi barodo qorar qobul etdi. Qorar, rabito
dicil iqtisadi inkişaf sonraki dövrdo
vasitolorinin inkişafı iiçün ayrılmış kapi
miiossisolorin sayimn todricon artmasina
tal qoyuluşlarının vo maddi resurslann
tam monimsonilmosini, yeni obyektlorin
sobob oldu.
1991
ildon sonra rabito sahosindo
vaxtında işo salınmasını nozordo tuturdu.
20
osrin 70-80-ci illorindo ohaliyo rabi beynolxalq toşkilatlarla omokdaşlıq geto xidmotinin yiiksok soviyyodo toşkil edil
nişlondirildi. Azorbaycan Respublikasimosi moqsodilo müasir poçtamt vo PŞ-lor
nin Poçt Administrasiyasi 1993 ildo
üçün binalarm tikintisi zorurəti yarandi.
Ümumdünya Poçt İttifaqına iizv qobul
Bakı şohorindo, eloco do respublikanin di
edildi. Azorbaycan Respublikasi Omumgor şohor, rayon vo kondlorindo poçt xid- dünya Poçt Konvensiyasma (2004),
motlorinin vo olavo xidmotlorin göstoı ilmo“ Poçt bağlamaları haqqinda” sazişo
(2002), Ümumdünya Poçt İttifaqının
sindon daxil olan golirlor hesabina poçt ra
bitosi iiçün xeyli sayda binalar, о ciimlodon
Ümumi Reqlamentino (2004) vo bir 'sıra
müasir “ Rabito evi" binalan tikilib istifa
digor beynolxalq sonodloro imza at
doyo verildi.
mışdır.
Mohz homin ilbr orzindo poçt sahosin
1997
ildo respublikada (Naxçivan
do olan xidmotlorino göro İsababayeva
M R istisna olmaqla) aynlıqda poçt sa
hosi üzro foaliyyot göstoron “ Azorpoçt
Hocor Müştaq qizi, telefon rabitosi sa
hosindo olan xidmotlorino göro iso Abbasov
istehsalat Birliyi yaradildi. Naxçıva
Nozoroli Soforoli oğlu Sosialist Əmoyi Qoh
M R orazisindo iso hom poçt rabitosi, teromani adlanna layiq görülmüşdülər.
lekommunikasiya xidmotlori, hom d
Poçt şöbəlorinin tikiııtisinin artim
Naxçivan Texniki İstismar Rabito id;
tempi 1-ci codvoldo göstərilmişdir.
rosi (2004 ildon Naxçivan M R R İT N
torofindon göstorilirdi.
Cədvəl I
1999
ildo “ Azorpoçt” a dövlot rnüos
Poçt xidmoti göstoron şöbolorin
sisosi statusu verildi. “ Azorpoçt” D1V
1913-2005 illor üzro artımı
müqavilə bağladığı 20 ölko ilo pul baral
İllər
Ian, eyni zamanda, 2004 ilin sonundan
1913 1925/26 1927/28 1930 1934 1940 1960 1980 2000 2005
başlayaraq, 6 ölko ib (Rusiya, Ukrayna
Şöbələrin
128
148
200 402 521 733 1846 1354 1371
sayi
93
Belorus, Qazaxistan, Moldova, BƏƏ
elektron pul köçürmolərini, dünyanın 4
1918-2005 illordo poçt rabitosi xid- ölkosi ilo adi poçt göndorişlori mübadilə
brb yanaşı, telefon rabitosi vo motbuat
sini Naxçivan M R daxil olmaqla bütü
motlorinin dinamik doyişikliyi 2-ci cod
yayımı xidmotlori do göstorirdi. 1952 il
do poçt şöbəbrinin 60%-э qodori, 1960 voldo göstorilmişdir.
Respublika orazisindo hoyata keçiri:
Respublikanin, о ciimlodon Naxçıva
Cədvəl 2
MR-in biitiin şohor vo rayon morkoz
1918-2005 illordo poçt rabitosinin (osas poçt xidmotlori üzro)
lorindo (işğal altinda olan rayonlar istis
dinamik doyişikliyi
na olmaqla) kompyuter bazasmda te
leqram, monoqram qobul edilir. ötüıii
İllor
Göstoricilər
lür, ödonişi hoyata keçirilir, “ EM S” \
1918 1920 1940 1960 1980
1990 2000 2005
“ Kuryer” poçt xidmotlori göstorilir.
Moktub korrespon“ Azorpoçt” DM-in vo Naxçıvaı
3
67 112.5
121
6,4
5
25
4,9
deıısiyası, mln. ədəd
MR-in RİTN-in poçt şobokosi daxilind
0,3
0,2
0,2
0,77
2,47
Bağlamalar, ınln. ədəd
1,8
0,01 0,006
foaliyyot göstoron PŞ-lori ohalidon tele
ildo iso 80%-э qodori telefonlaşdırılCodvoldon göründüyü kimi, 1980 ilo- fon abuno vo danışıq haqlan, elektri;
dok poçt müossisolərinin, moktub kor- enerjisi, qaz vo digor kommunal xidmoti
mışdı.
haqlarmin qobulunu hoyata keçiıir.
respondensiyalarmm vo bağlamaların
Bununla yanaşı, rayonlarda rabito
Respublikada poçt sahosi iizro 6-rosayi artsa da, sonraki dövrdo, xiisusilo
müəssisələrinin tikintisi zoif aparılırdı,
1988-93 illordo Dağlıq Qarabağın vo ot- qomli indeksdon 4-roqomli indekso kerayon mərkəzlərində, xüsusilə kondlordo
rabitə xidmotlərinin keyfiyyoti son do- raf rayonların işğal edilmosi noticosindo çilmişdir (2003).
Azorbaycan hokumoti torofindon
poçt müossisolərinin sayi koskin surotdo
гэеэ aşağı idi. Heydor Əliyevin respubliazalmışdı. İşğal altinda olan orazilordo dostoklonon, Diinya Banki vo “ Azorkaya rohbor vozifoyo golmosi ilo, onun
poçt” torofindon hoyata keçirilon “ Ma
395 poçt müossisosi, о ciimlodon binalar,
ıabito sahəsinin inkişafına diqqoti xiisu
avadanliqlar, noqliyyat vasitolori vo s.
silo artdı vo rabitonin biitün saholorinin,
liyyo xidmotlorinin inkişafı” layihosinin
о cümlodon poçt rabitosinin inkişaf mortamamilo mohv edilmişdir. Bu göstorici- (toxminon 17 mln. ABŞ dollan doyorin
holosinin osasi qoyuldu. Bunun noticosi
yo, eyni zamanda 1991 ildo sovetlor bir- do) hoyata keçirilmosi ölkodo foaliyyot
Ekspedisiyası toşkil edildi. Bıı todbir
beynolxalq bağlarnalarm vo moktubların horokotino, qorunub saxlanılmasına
vo onlara nozarot edilmosino imkan
yaratdı. Qəzetlərin, məktub vo bağlamaların ucqar bölgoloro çatdırılmasını
sürətbndirmək üçün 1945 ilin sonlarında respublika daxilində bozi istiqamotlordo, о ciimlodon Bakı-Moskva istiqa
motindo aviareyslordon istifado olunmağa başlandı.
1950 ildo ohali bir çox poçt xidmətlorindən istifadə etmək imkanı oldo etmişdi. Məktublar, qozet vo jurnallar,
ohalinin pensiya vo miiavinotləri, barat
pulları da evlordo çatdırılırdı. Stasionar
miiossisolori olmayan vo yaxınlıqdakı
miiossisədən 5 km mosafodə yerloşon
yaşayış montoqobrino ştatdankonar işçibr-agentbr vo xüsusi avtomobillor
soyyar poçt şöbəbri vasitosilo poçt xidmətləri göstərilirdi. 1957 ildo bütün poçt
agentlikbri poçl şöbobri (PŞ) ib ovoz
edildi. Respublikanin şohor vo rayonlarında iso poçt kontorları bğv edilorok,
ovozindo rabito qovşaqları yaradildi.
Kond poçt miiossisolori ənənəvi xidmət-

göstoron biitiin poçt şöbolori vo müəssisolorinin vahid kompyuter şobokosindo
birloşdirilmosino, poçt sisteminin yeni
infrastrukturunun qurulmasına vo yeni
xidmotlorin (о ciimlodon bank xidmot
lori) göstorilmosino imkan yaradacaqdir.
“ Beynolxalq Bank” vo “ Kapital
Bank “ la razılaşma osasinda Baki şohəri
vo rayon morkozlorindoki PŞ-lordo bankomatlarm yerloşdirilmosi işi davam et
dirilir (2005).
Respublikanin poçt bazarında sürotli vo kuryer poçt xidmotlori iizro 15 özol
müəssiso Г ‘Y A P S ” M M C , “ UPSA BM . “ Şimşok” M M C, “ Azori Ekspi ss” М М М . “ BakEks Kuryer”
M ЛС. “ Royal Ekspress” M M C, “ Peq* us" M M C vo s.) foaliyyot göstorir
( >6). Poçt xidmotlorindon oldo olunan
iii imi golirin 30 35%-i özol poçt ıniiossı lorinin payina düşür. Onlardan bir
n ^si dünyada tanınmış poçt operatorla
ilo, о ciimlodon “ Dorhal L T D ”
r 1C D H L, “ M & M Militçcr & MünBakı LT D ” M M C - FedEx, “ Azori
E spress” М М М
TN T şirkotlori ib
m qavilo osasinda işloyir.
1998ildo yaradilan, beynolxalq
Ei 1C poçt göndorişlorinin mübadilosini
у т о yetiron “ Azorekspresspoçt” dövlo? rabito müəssisəsi sonraki dövrdo resp blikadaxili EM C poçt göndorişlori vo
В kı şohorindo kuryer poçt xidmotlori
g<storir. “ Azorekspresspoçt” dövlot rab о müossisosi göstordiyi xidmotlorin
к . 'iyyotino göro dünya ölkolori arasınd 1002 ildo biirünc, 2003 vo 2004 illordlümüş sertifikasiya soviyyosino
layiq
g ülmüşdiir. Azorbaycan Poçt Admin rasiyası 2004 ildo Buxarest şohorindo
к irilən 22-ci Konqresdo Ümumdünya
1 t İttifaqınm Administrasiya Şurasın Lizv seçilmişdir.
Azorbaycan Respublikasi Prezident
ı 31 avqust 2004 il tarixli, 115 saylı
L
anı ilo qüvvoyo minmiş “ Poçt rabit. haqqinda” Qaıuın poçt rabitosi sa
il ıııdo foaliyyətin hiiquqi, iqtisadi osasla nı, poçt rabitosinin idaro edilmosini
vo tonzimlonmosini, Milli operatorun
toyin edilmosini vo onun müstosna
hiiquqlarmi, universal poçt xidmotlori
göstorilmosi qaydalarını, homçinin poçt
rabitosi operatorları istifadoçilorinin vo
vasitoçilorinin mosuliyyotini miioyyon
edir. Ölko ohalisinin universal poçt xidmotlorindon istifado imkam toxminon
70% toşkil edir (2005).
F e 1d у e g e r r a b i t o xi dmot i .

Hob lap qodim zamanlardan vacib dövzamam istifado olunurdu.
lot vo horbi informasiyaların ünvanlara
Əsason ölko daxilindo dövlot vo ha
çatdırılması kuryerlor, ayaqçılar vo çakimiyyot orqanlanna moxsus moxfi
parlar vasitosilo yerino yetirilirdi. Bir
poçt göndorişlərinin vo qiymotli oşyalaçox ölkolor sonodlorin çatdırılması üçün
rın daşınması ilo moşğııl olan Azor
estafet üsulundan istifado edildi.
baycan Respublikasi Xiisusi Rabito
1922
ildo SSR İ Xalq KomissarlanQovşağı ( XRQ) 1973 ildo Domir yol
vağzalınm yaxmlığındakı yeni binaya
Sovetinin ( XKS) qoran ib, moxfi sonodlorin çatdırılması üçün Feldyeger Rabiköçürüldü.
tosindo Xiisusi Şöbo vo yerlordo, о ciim
Dövl ot poçt ödonişi n i ş a n 1a r ı ( m a r k a l a r ) . Poçt göndolodon Azorbaycanda onun orqanlan yarişlorinin, xüsusib moktub koresponradildi.
1939
ildo feldyeger rabitosinin yenidensiyası doyərinin (göndorilmo haqqının) ödonilmosindo poçt markaları
don qurulması üçün feldyeger rabitosi vo
xiisusi rabito xidmotlorini bir-birindon
xüsusi rol oynayır.
ayirmaqla iki qurum yaradildi.
1918
20 ilbrdo Azorbaycan Xalq
Feldyeger rabitosino hom partiya vo Cümhuriyyotinə moxsus müxtolif ıuövdövlot orqanlarimn, hom do horbi ko- zuda 37 növ poçt markası dövriyyoyo
missarliqlarm moxfi vo tam moxfi korreburaxılmışdı. Keçmiş sovetlər dövründo
do Azorbaycanla bağlı bir çox poçt marspondensiyalarının daşınması hovalo
kaları var idi.
olundu.
Miixtolif mövzulara hosr olunmuş
Azorbaycan Respublikasi Nazirbr
poçt markalarında siyasi motivloro,
Kabinetinin 31 dekabr 1991 il tarixli,
422 sayli qoran ib Azorbaycan Respub
dövlot atributlarma, görkomli dövlot xalikasi Rabito Nazirliyinin tabeliyindo fo
dimlorino, idmana, fiora vo faunaya,
memarlığa vo tarixi hadisoloro dair zon
aliyyot göstoron Dövlot Feldyeger Xid
gin tosvirloro geniş yer verilmişdir. Si
moti yaradildi. Daha sonra iso Azor
baycan Respublikasi Prezidentinin 12 yasi xadimlor silsilosindo çap olunan
aprel 2004 il tarixli, 50 sayli formam ib
markalarda diinya şöhrolli siyasotçi,
ümummilli lider Heydor Əliyevo hosr
Azorbaycan Respublikasi Nazirbr K a
edilmiş markalar xüsusi yer tutur. 2001
bineti yanında Dövlot Feldyeger Xidmo
ildo Azorbaycan Respublikasinin dövti (D F X ) tosis edildi. Hazirda DFX-nin
lot miistoqilliyinin 10-cu ildönümüno
osas vozifosi dövlot hakimiyyoti vo idaro
hosr edilmiş vo üzorində Heydor Əliyeetmo orqanlarimn ali rohbor şoxslorinin
vin rosmi olan poçt markasmin buraxixiisusi tapşırıqlarını, moxfi vo digor korlışında ilk dofo olaraq qizildan istifado
respondensiyalan Azorbaycan Respub
edilmişdir.
likasi orazisi iizro, M D B dövlotlərinin
Azorbaycan xalqı dövlot miistoqil
paytaxtlarma, Azorbaycamn xarici ölliyini borpa etdikdon sonraki dövrdo
kolordoki soflrliklorino vo nümayondə570 növdo miixtolif mövzulara hosr
liklorino çatdırılmasından ibarotdir.
olunmuş poçt markaları buraxılmışdır
X ii s u s i r a b i t o x i d m o t i .
1 avqust 1939 ildo Xiisusi Rabito İdaro- (2005). Azorbaycan Respublikasinin
poçt markaları dünyanın bir çox ölkosinin ( XRİ ) yaradilmasi ilo SSRİ-do xii
sindo, о ciimlodon Rusiyada, Fransada,
susi rabito xidmoti toşkil olundu. Mor
Almaniyada, Amerika Birloşmiş Ştatlakozi Xiisusi Rabito idarosi (Moskvada),
rmda, İngiltorodo, Çindo, İsraildo, İsparespublika rabito komissarliqlarmin
niyada, Belçikada vo digor ölkolordo kenozdindo xiisusi rabito şöbolori, vilayot
vo muxtar respublikalarda rabito şöbo çirilon beynolxalq filateliya sorgilorindo
uğurla nümayş etdirilmişdir.
vo ya bölmolori, şohor vo ya rayon rabi
M o t b u a t у а у 1ırı 1 xi d mot i .
to qurumlarinda xiisusi rabito bölmolori
Azorbaycan Respublikasinda dövri motvo ya montoqolori XRİ-nin strukturuna
buatin yayimnn toşkil edon ilk dövlot
daxil edildi. Azorbaycanda yaradılmış
miiossisosi - “ Azormotbuatyayimi” 1932
ilk xiisusi rabito şöbosi Bakida, Nizami
ildo “ Soyuzpeçat” ın Azorbaycan Kon
küçosi, 87 ünvanmda yerloşdirildi. Kiçik, qaranliq vo soyuq otaqda yerloşon
toru kimi yaradılmışdı. Əhaliyo dövri
bu şöbonin işçilori xiisusi poçtu şohor
motbuatın yayımı iizro xidmoti yaxşılaşdirmaq moqsodilo respublikanin şohor
daxilindo piyada, rayonlara iso osason
atlarla daşıyırdılar. Şöbodo olan I avtovo kondlorindo qozet-jurnal köşklori
qoyulmasina 1934 ildon başlandı.
mobildon iso yalmz feldyegerlorin domir
“ Soyuzpeçat” ın Azorbaycan Kontoru
yol vo su marşrutları ib yola sahnmasi

RABİTƏ

\QT\SNDWVKY
1932 ildon etibaron Baki şohorindo
öz foaliyyotini 1936 ildon təsərrüfat hekoordinat tipli kommutasiya kanalli
sablı miiossiso kimi davam etdirdi. 1958
teleqraf rabitosi Baki Poçt-Teleqraf teleqraf stansiyasinm istismara veril
mosi iimumi teleqraf kanallarinm vo
Kontorunun torkibindon çıxaraq miisto
iklon başlayaraq, respublikanm biitün
abunoçilorin sayinin artmasina imkan
qil müossisoyə Baki Morkozi Teleqrafirayonlarmda “ Soyuzpeçat” ın tam to
yaratdi.
na çevrilmişdir.
sorriifat hesabi ilo foaliyyot göstorən yer
Keçmiş Sovet İtiffaqı respublikalan1944
ildo “ Vestern Elektrik" tipli
li agentlik vo şöbolori toşkil olundu.
nin
beynolxalq teleqraf (Teleks vo Qenavadanhq
vasitosilo
Baki-Krasnovodsk
1985 ildo “ Soyuzpeçat” idarosinin bazateks)
şobokolorino çıxışı yalniz Moskva
arasmda
azkanalh
tonal
tezliklo
telesinda “ Azorsoyuzpeçat” İstehsalat BirTeleks Stansiyasi üzoıindon olduğıınqraflaşma yaradılmışdı. 1945 ildon son
liyi (İB) yaradildi. 1992 ildo “ Azorsodan, respublikamiz miistoqillik oldo et
ra Almaniyadan respublikaya amplituyuzpeçat" İB-nin adi dəyişdirilərok
dikdon sonra beynolxalq teleqraf şoboda modulyasiyah prinsiplo işloyon ava“ Azərmətbuatyayıım” IB adlandırıldı.
kosino birbaşa çıxış zoruroti yarandi.
danlıqlar gotirilmiş vo bu avadanhqlarBu giin “ Azormotbuatyayımı” İB res
Buna göro do, 1992 ildo Baki-Tehran,
publikada yerli vo xarici ölkolorin qozet
dan istifado edilorok, Baki-Gonco, Ba1994 ildo iso Baki Ankara istiqamot
ki-Yevlax, Baki Moskva, Baki—Tbilisi,
vo jurnallarmm abuno vo satış yolu ilo
lorindo beynolxalq telefon kanallarindan
Bakı-Rostov, Bakı-Aşqabad arasmda
yayimini toşkil edon on böyük dovlot
istifado edilorok. beynolxalq teleqraf şobirbaşa kanallar toşkil edilmişdi.
yayim toşkilatıdır. “ Azormotbuatyayibokosino birbaşa çıxış toşkil edildi.
1949 ildo ilk dofo olaraq Baki Telemi” tB-nin foaliyyotinin somoroliliyini
qrafinda ol sistemli T-41 tipli abonent
1994 ildo respublikada iimumisti
artirmaq moqsodilo, 'Azorbaycan Resfadoli teleqraf şobokosindo kanallani
teleqraf stansiyasi quraşdırılmışdır.
publikasında dövlot omlakınm özolloşdikommutasiya sisteminin molumat-kom
1959-60 illordo Baki Quba, Baki- Lon
rilmosinin II Dövlot Proqramf’na uykoran, Baki-Salyan, Baki-Gonco isti
mutasiya sistemino keçirilməsini ton/
ğun olaraq, Azorbaycan Respublikasi
qamotlorindo tonal tezliklo işloyon tele
etmok üçün Baki Teleqrafinda avtomat
Prezidentinin 29 mart 2001 il tarixli, 671
qraf avadanliqlarmm quraşdırılmasına
laşdırılrmş, 2 ədəd ETK-KS tipli Moli;
sayli soroncami ilo İB özolloşmoyo açıq
başlanmışdı. 1959 ildo ATA-57 tipli ilk
elan edilmişdir.
mat Kommutasiya Qovşağının totbic
iizro sınaq işlorino başlandı.
avtomatik abonent teleqrafi stansiyasi
T e l e q r a f r a b i t o s i . Biitiin
1995 ildon etibaron Azorbaycan tele
istismara verilmiş vo Moskva, Qorki,
diinyada elektrik (teleqraf) rabitosinin
qraf-teleks şobokosinin sorbost vo bey
osasi 1844 ilin may ayının 24-ündo Tbilisi, Rostov, Kuybışev şohorlori ilo
nolxalq tolobloro uyğun foaliyyoti tomii
stansiyalararası birbaşa rabito yaradilSamuel Morzenin hazırladığı (1837)
edildi. Beynolxalq Telekommunikasiy;
mışdı.
xiisusi qurğudan istifado etmoklo
htifaqmin Azorbaycana milli teleks şo
1960 ildon başlayaraq, teleqraf kodVaşinqton vo Baltimor şohorlori arasm
bokosi iiçiiıı ayırdığı “ 784” ölko istiqa
larinin uniflkasiyasi (iimumi kodakeda, uzunluğu 63 km olan teleqraf xotti
mot koduna vo “ A İ” identifikasiya ко
çilmosi) zoruroti yarandi vo 2 sayli Bey
ilo molumat göndorilmosi ilo qoyulnolxalq Teleqraf Koduna (MTK-2) ke- duna keçilmosi işi uğurla başa çatdırılclı.
muşdur. Azorbaycanda iso teleqraf rabi
Baki teleqrafinda kommutasiya-tarifi
çilmosiııo başlandı. Respublikanm iri şotosinin yaranmasi 19 osrin 60-ci illorino
hor vo rayonlarmda ATA-M tipli abo
kasiya sistemi (K T S) yaradildi vo Bak
tosadüf etdi. ilk olaraq. 1864 ildo Stav
nent teleqrafi yanmstansiyalari işo sa- Teleks Stansiyasmda totbiq edildi. KTS
ropol Baki-Tiflis teleqraf xotti tikilib
nin totbiqi noticosindo Baki-Kiyev
lindi. Baki Teleqrafimn xidmotlorindon
istismara verilmiş, 1868 ildo iso TifBaki—Tbilisi,
Baki-London, Baki
ilk Teleks abunoçilori kimi İran vo İralis-Gonco teleqraf rabitosi yaradılmışdı.
Sankt-Peterburq arasmda birbaşa telel
qın Bakıdakı sofirliklori, “ SoyuzvneşDiinyada ilk sualti kabel xotlordon
istiqamotlori toşkil edildi. Azorbay
biri Xozor dənizində Baki (Türkan qoso- trans” istifadoyo başladılar. Bunlarla
can-Türkiyo, Azorbaycan Böyük Brita
yanaşı, Azorbaycanin iimumistifadoli
bosi) ilo Krasnovodsk (Türkmonistan)
niya arasmda Qenteks rabitolori yara
teleqraf şobokosi iizro telcqramlarm av
arasmda 1879 ildo çokilmişdir.
dildi.
1921
ildo “ Uiston” aparati vasitosilotomatik ötüriilmosiııi tomin etmok üçün
1997
ildo Baki Teleqrafinda ilk do!
1969 ildo Baki Teleqrafında APS-Ş tipli
Baki vo Moskva şəhorləri arasmda tele
TD M tipli 46-kanalli roqomsal teleqn
qraf rabitosi yaradılmışdı. 1922 ildo
stansiya istismara verildi.
1978
ilin oktyabr ayinda “ Kommu-sıxlaşdırma avadanlığı istismara verild
Bakinin artiq 25 şohorlə (Moskva, Tillis,
Teleks sisteminin totbiqi vo Baki Telel'
nist” noşriyyätında “ Qozet sohifolorinin
Krasnovodsk, Hoştorxan, Mahaçqala,
Stansiyasinm qlobal internet şobokosin
qobulu sexi” toşkil edildi vo o, 1979 ilin
Gonco, Naxçivan, Lonkoran, Yevlax,
bağlantısı işlori hoyata keçirildi.
fevral ayından Baki-Moskva arasmda
Göyçay, Şaıııaxı vo s.) teleqraf olaqosi
2001
ilin mayinda telcqramlarm poçı
qozet sohifolori fotosurotlorini qobul vo
mövcud idi. Bu istiqamotlordo “ Uisşöbolorindo kompyuter !>obokosi vasito
noşr etmok üçiin ötürülmosi iizro miiloton” , “ Bodo” , “ Morze” , “ Yuza” tele
silo ötürülmosinə başlandı.
madi olaraq foaliyyoto başladı. 1981
qraf aparatlanndan istifado edilirdi.
Azorbaycan Respublikasi Preziden
1932 ildo yeni telefon-teleqraf ilin dekabr ayinda qozet sohifolorinin
tinin 29 mart 2001 il tarixli. 671 sayli
qobulu sexinin bazasinda fototelexotlorinin çokilişino başlanmış vo qisa
soroncami ilo Baki teleqrafi özolləşməyə
qramlann qobulu vo ötürülmosi sahosi
bir mıiddotdə Velidaz-Naxçıvan-Culfa,
açıq elan edilmişdir.
Naxçıvan-Gorııs-Şuşa Ağdam
vo yaradildi.
1982
ildo Baki Teleqrafimn yeni bi- T e l e f o n r a b i t o s i . 14 fevral
Naxçivan İrəvan istiqamotlorindo tele
qraf rabitosi istifadoyo verilmiş, Naxçınasi tikilib istifadoyo verildi (Azorbay
1876 il - Vaşinqton şohorində Alek
vandan Tiflis vo Baki ilo birbaşa teleqraf can prospekti, 41). Homin ilin ovvolinsandr Bell öziinün telefon ixtirasma
rabitosi yaradılmışdı.
do 2000/1817 tutumlu “ Nikola-Tesla”
patent aldığı bu tarix telefon rabitosinin

miiqavilo imzalandiqdan 3 ay sonra Ba
rəsmi yaranma günü kimi qeyd edilir.
ki vo Qaraşəhori birloşdiron xiisusi tele
A.Bell torofindon koşf edilmiş telefon
rabitosinin qisa müddotdo Amerikada,
fon şobokosinin istismara buraxilmasi
Avropada. Rusiyada, о ciimlodon Azor
tosdiq edir. Baki, Qaraşohor vo Balaxabaycanda da totbiqino başlandı.
ni, Sabunçu sahosinin telefon şobokosi
Azorbaycanda ilk telefon xotti “ Qaf
eb qurulmuşdu ki, abunoçilor bir-biri ib
qaz vo Merkuri” gomiçilik şirkoti toro
göstorilon stansiyalarm kömoyi ib danifindon 1880 ildo Bakida inşa edilmişdi.
şa bilirdilor. Bebliklo, dağınıq şokildo
Azorbaycanda ilk rosmi telefon xotti
miixtolif şirkotloro monsub olan telefon
'"Nobel qardaşları comiyyoti” torofindon
xotlori bir-biri ib olaqoli foaliyyoto
başladı. Telefon şobokosiniıı idaro edil
istismara verilon telefon xotti hesab
mosi Qustav Listlo olan müqaviloııin
edilir. Belo ki, 1881 ilin yanvannda
müddoti bitdikdon sonra, 1906 ildon
“ Nobel qardaşları comiyyoti” telefon
Baki quberniyasina verilmişdi. Baki
ço ilişinə icazo almaq moqsodilo Baki
quberniyası şobokonin genişlondirilmosi
qi rnatoru general-leytenant Pozeno
üçün bozi işlor görso do, telefon rabitosim "aciot etmiş vo homin ilin 18 fevral
ta xindo çokilişo icazo almışdı. 23 no olan mövcud tolobati tomin edo bil
mirdi. 1907 ilin aprelino qodor Bakinin
m ıbr 1881 il tarixindo istismara veri10
bu xottin uzunluğu 6 km idi, morkozi hissosindo comi 1200 abonento
xidmot edon 7 odod ikiyüzlük kommutac; liyyotin baş kontoru ilo sodr vo baş
tor var idi. Odur ki, Baki şohorindo oha
i ıəndisin evlorini birləşdirirdi. Bunlinin tolobatini ödomok iiçüıı mövcud şod sonra telefon xottinin inşası vo onun
0 niyyoti neft sahibkarlarmi bu işo bokonin istismarı vo yeni telefon stanс i colb etdi. Bir-birinin ardinca 1883 siyaiannm tikilmosi moqsodilo 1907 ilin
aprelindo “ Bierinq vo Kompaniya” şir11 “ Kaspiy” comiyyotinin (Baki liman laki basj kontoru, Qaraşohor modon- koti ib miiqavilo bağlandı vo Baki tele
1,
Ağ neft zavodu, Maştağa kondin- fon şobokosi aprel ayının 13-ündo homin
d i kontoru arasmda vo 2-ci aynca xot- şirkoto 20 il müddətino icaroyo verildi.
1908 il fevralin 5-indo Baki Şolıor Du1; limanla zavod arasmda), 1884 ildo
masi telefon şobokosinin genişlondiril1 ei Zeynalabdin Tağıyevin (ticarot evi
mosi haqqinda qorar qobul etdi. 1911 il
il Bayil neft modonlorindoki 2 kontor
sentyabrm 5-indo binalarm yanmda,
b uisi arasmda) vo digor iri sahibkarlar kontorlan arasmda şoxsi telefon xot- küçobrdo taksofonların quraşdırılması
haqda qorar qobul edildi. Homin il deka1. : inşa edildi. 1885 ilin martinadok Bak i artiq 9 ticarot şirkoti torofindon co- bnn 23-iindo Baki, Yelizavetpol (Gonco)
n 74 km uzunluğunda telefon xotti ço- vo Tiflis şohorlori arasmda telefon rabi
k nişdi. Lakin bu telefon xotlori ayn- tosi yaradildi vo şohorlorarası rabitodon
c i sahibkarlara moxsus olduğundan
istifado qaydalan tosdiq olundu. 1914 il
do Yelizavetpolda 200 nömrəlik yerli
\ niz homin şəxslərin öz obyektlori
<inda olaqo yaradir, yoni onlar şoboko batareya tipli stansiya tikildi. 1914 ildo
lındo birləşdirilmodiklori üçiin aynBakinin morkozindo, Binoqodido, Sa, idaro vo toşkilatlar arasmda telefon
bunçuda, Suraxamda vo Yelizavetpolda
olio işlodilon 5 ədəd telefon stansiyasi
i itosi qurulmasina imkan vermirdi.
(kommutator) var idi. 1917 il noyabnn
!k morkəzləşdirilmiş kommutasiyali
3-ündo Baki telefon şobokosiniıı “ Bie
t
on şobokosinin yaradilmasi 26 may
rinq vo Kompaniya” şirkotino icaroyo
.6 ildo Baş Poçt vo Teleqraf idarosi ilo
verilmosi barodo müqavibnin müddoti
skvanin birinci gildiya taciri Qustav
10 il (1937 ilodok) uzadildi.
İ tıoviç List arasmda bağlanmış müqa1920 ilin sonunda Gonco şohorində
VI- ^don sonra başladı. 40 maddodon ibatelefon xotlori borpa olundu, YevrrI olan bu müqavilodo Baki şohoriııdo
lax-Nuxa-Şuşa istiqamotindo telefon
morkozi telefon stansiyasinm tikilmosi
vo 20 il müddotino icaroyo verilmosi
xotti quraşdırıldı vo strateji ohomiyyot
nozordo tutulurdu. Miiqaviloyo göro,
kosb edon biitiin orazilordo borpa işlori
Qustav List Poçt vo Teleqraf Baş idaro
genişlondirildi.
sinin layihosi osasmda yerli tolobati no
1932 ildon sonra ilk 3-xotli texniki
zoro alaraq, Baki, Qaraşohor vo Balaxaqovşaqlar (Baki, Göytopo (Prişib),Yev
lax) toşkil edildi. Telefon stansiyalarinı, Sabunçu sahosindo telefon şobokosi
nin sayi 1933 ildo 63 (A TS - 2, yerli
qurulmasını öhdosino götürmiişdü. О
batareya tipli
54, morkozi batareya
zaman Bakida telefon rabitosinin inkitipli 7), 1945 ildo iso artiq 86 ədad idi.
şafına böyiik ohomiyyot verildiyini

Azorbaycanda şohorlərarası telefon
rabitosini müasirləşdirmək moqsodilo,
ilk dofo 1933 ildo Baki Şohorlərarası Tclefon Stansiyasi (BŞT S) yaradildi.
ikinci diinya müharibosindən sonra
ki illordo Bakida vo respublikanm
rayonlarmda yeni telefon stansiyalari,
kabel xotlori, texniki qovşaqlar tikilorok
istifadoyo verildi. 1952 69 illordo Rabito
Nazirliyino Hüseynov Teymur Qulu oğlunun rohborlik etdiyi dovrdo respubli
kada televiziya vo telefon rabitosi
miioyyon inkişaf soviyyosiııo çatdınlmışdi. 1954 ildo radiorele xotlorindon
( R R X ) istifado olunmasina başlandı.
1959 ildo Azorbaycan SSR Nazirlor Soveti respublikanm ali moktoblorindo
yiiksokixtisaslı rabitəçi miitoxossislorin
hazirlanmasi barodo qorar qobul etdi.
1960 illordo respublikada, о ciimlodon
Baki şohorindo rabito sahosindo çoxlu
problemlor mövcud idi. Yaşayış binalan
telefonlaşdırılmadan istifadoyo verilirdi.
Baki şəhorindo hor 100 noforo orta hesab
la 6 telefon düşiirdü ki, bu da keçmiş sovetlor ittifaqinda on aşağı göstorici idi.
Odur ki. 1960 ildo Azorbaycan Politexııik İnstitutunda rabito sahosi iiçün miitoxossislor hazırlanmasına başlandı.
1970
ildo Respublikada rabito vasito
brinin inkişafı barodo qobul edilmiş qorarda 1971-75 illor üçün 16 sayda rabito
qovşağının tikintisi (o ciimlodon Baki şohorindo hor il 1 A TS binası) üçün
konkret strukturlara tapşırıqlar verilmişdi. Baki şohorində rabito sahosindo
mövcud olan problemlor ümummilli lider Heydor Əliyev torofindon 1974 ilin
fevralmda Baki şohori partiya konfransinda bir daha ön plana çokildi vo Baki
şohorindo telefon şəbokəsinin inkişaf etdirilmosinin miihiim xalq tosorriifati vo
ictimai ohomiyyotini nozoro alaraq,
Azorbaycan K P M K vo Azorbaycan
SSRİ Nazirlor Soveti “ Baki şohorindo telefon rabitosinin voziyyoti vo onu siirotlo
inkişaf etdirmok todbirlori haqda”
(30.08.1974, 304 sayli) qobul etdiyi qorarda 1980 ilin axirmadok paytaxt ohali
sinin hor 100 noforino düşon telefonlarin
sayini azi 15-o çatdırmaq, 1974-80 illordo iimumi giicii 164000 nömro olan avto
mat telefon stansiyalari tikmok nozordo
tutulmuşdu. Şolıorbrarası rabito xidmoti
göstoron danışıq montoqobrinin sayi
1780, о ciimlodon kond yerlorindo 1331
idi (1980).
Göstorilən qorarlann hoyata keçiıilmosindo 1969-74 illordo respublika
Rabito Nazirliyino rohborlik edon Nos-

rullayev Nosrulla Hidayot oğlunun,
1974-84 illordo iso Rosulboyov Hiiseyn
Cümşüd oğlunun xüsusi rolu olmuşdur.
1932-86 illordo respublikada telefon
rabitosinin inkişaf xronologiyası 3-cü
codvoldo göstorilmişdir.
Bakı Teleqrafının (1982), Bakı Şohərlərarası Telefon Stansiyasının (1983)

DQMV-nin ətrafmdakı rayonların orazilorindo iso iimumi tutumu 35 min nömrodən çox olan şohor vo kond ATS-bri,
о cümlodon ATS binaları, kömokçi ava
danliq və qurğular, xott şobokosi tamamib dağıdılmışdır. Naxçivan M R-b
olan rabitə kanalları Xankondidən keçdiyindon, ermonibr torofindon həmin

Cadvəl 3
İllər

Stansiyaların tipi

Stansiyalarin
tutumu

1932

mərkəzi batareya

1000

morkozi batareya

2800

Stansiyalarin
xidmot orazisi
Sabuııçu (1998 ildən elektron
tipli ATS-450 və K-5 qovşağı)
Gonco şəhəri

1936

yerli batareya

10

Samux

1938

yerli batareya

20

Ağdaş

1940

yerli batareya

20

Ağsu

1958

dekada - addim

1000

Naxçivan şəhəri

750

Xaçmaz

yerli batareya
1959

120

Xanlar

120

Godoboy

240

Yevlax

dekada - addim

1000

Salyan

1964

dekada - addim

700

Zaqatala

1966

dekada - addim

700

Ağdorə

500

Xankondi

1967

1968

dekada - addim

dekada - addim

800

Ağdaş

4500

Masallı

400

Cəbrayıl

360

Balakon

480

Ucar

500

A stara

4300

Mingoçevir

1500

Colilabad

1974

dekada - addim

2000

Lökbatan

4000

Mərdəkan

1976

dekada - addim

10000

Yasamal

6400

Bakixanov

3000

Buzovna

20000

Əhmodli

1977

1978

1986

koordinat

koordinat

koordinat

inzibati vo texnoloji binaları, iimumi tııtumu 31,5 min nömrə olan ATS-lər
(1986) tikilib istifadoyo verildi.
Lakin Ermənistanın 1988 ildon başlayan tocaviizii noticosindo rabito sahosino do ciddi ziyan vurulmuş, işgal altında
olan keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayoti (D Q M V ) orazisindo ümumi tutumu 25 min nömrədən çox olan 93
odod şəhər vo kond ATS-si, keçrniş

20000

Nosimi

20000

Binoqodi

20000

Yasamal

10000

Şoki

9000

Gonco

kanalların foaliyyoti dayandırılmış vo
Naxçivan M R tamamib informasiya
blokadasına salınmışdır.
Eyni zamanda, 1988-93 illərdə res
publikada hökm sürən qeyri-stabillik vo
xaos bir sıra bölgolordo 250-don çox
kond ATS-nin tam vo ya qismon dağıdılmasına sobob olırıuş vo bunun notico
sindo homin dövrdo rabitonin inkişaf
süroti vo keyfıyyoti xeyli azalmışdı.

1990 ib qodor Bakı şohorindo telefon
şobokosi (BŞTŞ)
Bakı Şohor Telefon
İdarosi, Bakı şohorində poçt rabitosi
Bakı Poçtamtı (BP), şohorlərarası vo
beynolxalq rabito - şəhərlərarası telelon
stansiyasi (ŞaTS), rayon telefon şobokosi iso Rayon Rabitosi İstehsalat Birliyi
(R İB ) torofindon idaro ohmurdu. 1990
ildo struktur islah at lari noticosindo
BŞTŞ vo ŞaTS loğv edibrok. onlarin bazasinda Telefon Rabitosi istehsalat Bir
liyi (T R İB ) yaradildi.
1991 ildo respublika iizro osas telefon
aparatlarinin sayi 630 min əcbd toşkil
edirdi. 1991 ib qodor aynca beynolxalq
kommutasiya morkozinin istismar eci 1modiyi Azorbaycanda yalmz keçr ış
SSR İ mokanındakı bir neço şohorlə э
İran İslam Respublikasi ilo birbaşa ;
bel rabito magistral] vo Baki- Mosk ч
arasmda peyk rabito sistemi mövcud
1991 ildo Baki şohorindo DMS-100/J )
tipli beynolxalq kommutasiya mork
toşkil edildi ki. bu da Azorbaycana 1
kiyo üzorindon 150-don çox ölkoyo av
matik rabito yaratmaq imkam ve
(Naxçıvan-İqdır R R X ilk beynolx,
rabitonin toşkiIindo osasli rol oynadi)
1992 ilin aprelindo Azorbaycan R
publikasi Rabito Nazirliyi Beynolxalq
lekommunikasiya İttifaqının (B T İ) 167
üzvü seçildi vo BTİ torofindon Azorbay
na beynolxalq “ 944" kodu ayrıldı.
1993 ildo Heydor Əliyevin Azorb;
can rohboıiiyino qayıdışı ib respublil ida rabitonin siirotli inkişafının 2-ci morholosi başlanmışdır.
1993 ildo Rabito Nazirliyi EUT1
SAT beynolxalq peyk toşkilatına iiz\
bul olunmuşdıır.
1993 ilin iyul ayinda peyk kanali, 1
vasitosilo Bakı-Nyu-York (A BŞ)
sinda telefon rabitosi yaradılmış vo
dan istifado etmoklo ilk telefon dams
m Heydor Əliyev Azorbaycanm A '
dakı sofiri ib aparmışdır.
1993 ilin sonunda Sumqayit şohor
do ilk elektron ATS işo salınmışdır.
1994 ilin martında Rabito Nazirliv ,
nin Beynolxalq Əlaqolor Morkozi yan dılmışdır.
1994 ilin aprelindo Rabito Nazirliyi
İN T E L S A T beynolxalq telekommunikasiya toşkilatına üzv qobul olunmuş,
homin ilin mayinda peyk kanallan vasitosilo Bakı-London (İngiltoro) arasm
da, iyununda iso Bakı-Roma (İtaliya)
istiqamotindo birbaşa peyk telefon
rabitosi yaradılmışdır.
1995 ildo ARM-20 tipli stansiya

ТЛЕ fiber-optik kabcl inagistrallannin Azorbaycan seqmenti.

n iasir “ S-12" tipli beynolxalq vo şohor1.' arasi kommutasiya sistemlori ib ovoz
et-.Idi ki, bu da dünyanın bir çox ölkolori ,o, о ciimlodon: İran, italiya, ingiltoro,
A >Ş, Almaniya, Biıioşmiş Ərob Əmirli iori, Rusiya, Giirciistan, Ukrayna,
Ь orus, Özbokistan vo Türkmənistan
il birbaşa vo bütün diinya ölkolori ilo
ti mzit beynolxalq, respublikanm ra> nları ilo şohorlorarası avtomatik telef 1rabitosi yaratmağa imkan verdi. Bu
i: qamotlordo rabito peyk vo kabel vasit. ilo toşkil edilmişdir.
1995 ildo Goncodo tutumu 2500
numro olan elektron “ S-12” tipli ilk lok;:l vo şohorbrarası rabito funksiyalarmi
yerino yetiron telefon stansiyasi tikilib
istismara verilmişdir.
1996 ilin iyununda Baki Frankfurt
(Almaniya) istiqamotindo birbaşa peyk
kanallan, oktyabnnda iso Tüıksat rabi
to peyki üzorindon Naxçıvan-Bakı rabi
to kanallan toşkil olunmuşdur.
1997 ildo beynolxalq tocriiboyo uyğun apanlan islahatlar noticosindo

Rayon Rabitosi istehsalat Birliyi loğv
edibrok, onun torkibindo olan vo telekommunikasiya xidmotlori göstoron
rayon telekommunikasiya qovşaqları
“ Aztelekom” İB-yo tohkim olundu, ra
yonlarda poçt xidmotlori göstoron poçt
miiossisolori vo Baki Poçtamtının bazasinda iso “ Azorpoçt” istehsalat Birliyi
tosis edildi.
1999-2000 illordo Beynolxalq TransAsiya Avropa ( TAE) fiber-optik kabel
magistrallannm Azorbaycan seqmentinin quru hissodo tikintisi 1046 km mosafolik iiç istiqamotdo kabel döşonorok başa çatdırılmış (1-ci seqment Baki Qazax
sahosindo 576 km, 2-ci seqment Baki-Astara sahosindo 345 km, З-cü seq
ment Baki-Siyozon sahosindo 125 km),
2000 ildo Birloşmiş Ərob Əmirliklori ilo
birbaşa peyk rabitosi, İran islam Res
publikasi ib iso roqomli R R X ib rabito
toşkil edilmişdir.
Conubi Koreyanın “ D EU Telekom”
şirkoti ilo bağlanmış miiqaviloyo osason,
1998-99 illordo Naxçivan M R orazisin-

doki ATS-lor tam elektronlaşdırılmış,
2005 ildo muxtar respublikadaki telefon
stansiyalarimn iimumi nömro tutumu 40
mini ötmiişdür.
1881-2005 illordo abunəçilorin artim
dinamikası 4-cü codvoldo verilmişdir.
Codvoldon göründüyü kimi, Birinci
diinya miiharibosino qodor telefon şobokosi abunoçilərinin sayi miioyyon qodor
artsa da, müharibo vo müharibodon sonrakı dövrdo yaranmış çotinlik, homçinin
qısa zaman kosiyiııdo baş veron hökıımot doyişikliklori abunoçilorin sayının
azalmasına sobob olmuşdu. Keçnıiş so
vetbr dövründo abunoçilorin sayında
müoyyon artım hiss olunsa da, Heydor
Əliyevin respublikaya rohborlik etdiyi
dövrbrdo bıı sahodo siirotli artım oldo
edilmişdi.
Respublikada internetin osası 1991
ildo qoyulmuşdur.
BTRİB-in telefon şobokosində telefon trafikindon başqa, digor növ (inter
net, servis vo s.) trafıklorin omolə golmosi, stansiyalar aıasında yükün keyfıyyo-

tini vo tez bir zamanda daşınmasım to
min etmok moqsodilo, 2001 ildo şobokodo yiiksək yükdaşıma sürotino malik
olan SD H ( XI ) M) avadanhqlan quraşdırılıb istismara verilmişdir. 2001 ilin
Cədvəl 4
Respııhlikada alnıııoçilorin artim dinamikasi

İllor
1881
1886
1890
1895
1900
1913
1914
1920
1921
1928
1932
1934
1951
1969
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005

Abıməçilərin sayi
10
40
278
482
1146
4178
8000
5000
3530
5185
9313
14978
23892
123468
204195
299796
448848
616430
666854

iso İran orazisindon keçmoklo BakiNaxçıvan arasinda optik xotlo rabito
toşkil olundu.
Baki şohorindo telefon-rabito xidmotlorini BTRİB-in struktur bölmolori
olan telefon qovşaqları (Xotai, Yasamal, Nizami. Sabunçu, Əzizboyov, Qaradağ) vo müştorok miiossisolor (“ AzEvroTel” BM . “ Ultel” BM , “ Katel” BM )
hoyata keçirir. Respublikada internet
xidmotinin inkişafım kompleks hoyata
kcçirmok moqsodilo toşkil olunmuş
“ aztelekom.net” internet servis pro
vayderi (2004) respublikanin 6 rayon
morkozindo (Quba, Şoki, Gonco, Sum
qayit, Lonkoran, Miııgoçevir) magistral
marşrutizator, 25 rayonda iso Router
avadanhqlan quraşdırıldıqdan sonra
bütün respublika orazisindo “ 171” indeksini yığmaqla ohaliyo internet xid
moti göstorilməsino imkan yaratdi.
Bundan olavo, respublikanin 20-don
çox bölgosindo (Abşeron, Masallı,
Gonco, Sumqayit, Miııgoçevir, Quba,
Şoki, Lonkoran vo s.) internet klublar
yaradılmış vo onlarm “ aztelekom.net”

tutumu siirotlo artdığı üçün 1970 ilin ovvolindo 5-roqomli nomrolomo sistemi 6roqomli, 2004 ilin avqust ayindan iso 6roqomli nomrolomo sistemi 7-roqomli
nomrolomo sistemi ilo ovozlonmişdir.
Respublika iizro montaj olunmuş te
lefon nömrolorinin iimumi tutumu
1106900 (Baki şohori üzrə 546848,0)
nömrə toşkil edir (2005). Onlardan res
publika iizro 64,6%-i (Baki şohori iizro
71,5%-i) elektron tiplidir (2005).
Azorbaycan Respublikasi Preziden
tinin 29 mart 2001 il tarixli, 671 sayli soroncamina vo “ Azorbaycan Respublikasında dövlot omlakinin özolloşdiril
mosinin II Dövlot Proqramı” na uyğun
olaraq, “ Baki Telefon Rabitosi” İB.
“ Aztelekom” İB, “ Teleradio” İB-nin
Orbita stansiyasi vo beynolxalq rabitonin toşkili moqsodilo istifado oluna
peyk rabitosinin yerüstü stansiyalan.
Rabito Nazirliyinin, onun tabeliyind;
olan miiossiso vo toşkilatların iştirakı ii
yaradılmış müştorok miiossisolorin n;
zamnamo kapitahndakı dövlot payla
özolloşmoyo açıq elan edilmişdir.

813732
1106900

martında BTRİB-də dövlət internet
provayderi “ Bakinternet” yaradıldı vo
Bakı şohorində, eloco do bölgələrdə ohaliyo internet xidmotlori göstorilmosinə
başlandı.
Respublikada 25-don artiq internet
servis provayderi (“ Azerin” , “ AzEvroTel” , “ Azeronline” , “ Sinam” , “ İntrans” ,
“ Azkom” , “ Azinternetservis” , “ Azintex”
vo s.) foaliyyot göstorir (2005).
2003
ildo Naxçivan şəhərində şohorbrarası vo beynolxalq rabitənin keyfıyGəncə Telekommunikasiya Qovşağınm binası.
yotini yaxşılaşdırmaq moqsodilo istifa
doyo verilmiş “ S-12” tipli avtomat telefon stansiyasi genişzolaqlı xidmotlorin
provayderino birbaşa qoşulması tomin
M ü ş t ог о к
rabito
m üоs olunmuşdur (2005).
hoyata keçirilmosinə imkan yaratmışdır.
si sol ori . Respublikada rabitoııin in
2003
ilin iyulundan şimal istiqamo “ On-line” texnologiyasını totbiq et
kişafında xarici investisiyalarin iştirakı
nı tomin etmok moqsodilo holo 1991 ildo
tindo Baki Siyozon arasinda optik kabel
moklo şəhorlorarası vo beynolxalq dani“ Ultel” Azorbaycan-Tiirkiyo Birgo
şıqların email, miihasibat uçotunun
ımıgistralının tikintisi davam etdiriloMüəssisəsi yaradılmışdır. Baki şohərinmorkozloşmiş qaydada toşkili vo digor
rok, iimumi mosafosi 240 km olmaqla,
do lokal (yerli) telefon operatoru kimi
məlumatların işlənmosi vo mübadilosi
Rusiya Federasiyasi ilo dövlot sorhodino
foaliyyot göstoron “ Ultel” BM abunoçimoqsodilo, fiber-optik kabel magistralqodor uzadıldı. T A E magistralinin 1-ci
lorinin sayi 30,0 mino yaxindir (2005).
ları iizorindo yerloşon biitiin EATS-lor
seqmenti iizro 4980, 2-ci seqmenti iizro
Rabito Nazirliyi vo “ Alkatel” şirkətinin
2310, З-cü seqmenti iizro 4920 - comi
(Gonco, Sumqayit, Lonkoran, Bordo,
tosis etdiklori (1993) “ Aztel” BM tele
12210 kanal toşkil edildi, T A E xottinXanlar, Yevlax, Mingoçevir, Abşeron
don başqa, müxtolif istiqamotlordo
vo s.) vahid şobokoyo qoşulmuşdur.
kommunikasiya avadanliqlarmin mon2370 kanal istismara verildi. 2005 ildo
Baki şohor telefon şobokosinin nömro
taji vo istismari iizro ixtisaslaşmışdır.

Respublikada sellülar rabito xidmoti
digor müştorok miiossisolor yaradılmışdir. Bu miiossisolor rabito sahosi iizro
göstoron ilk birgo miiossiso - “ Bakcell”
Rabito Nazirliyi vo İsrailiıı GTİB-nin
müxtəlif xidmotlor göstorir vo avadantosisçilivi ilo Azorbaycan-İsrail BM yaliqlarm idxali ilo moşğul olur.
radılmışdır (1994).
Rabito Nazirliyinin “ Tcleradio" İB
“ Azorbaycan Respubllikasi Rabito
vo Azorbaycan Respublikasinin hiiquqi
Nazirliyinin bir sira miiossiso vo obyekt
şoxsi olan “ Delta Telekom” MMM-in
lorinin özəlləşməsi haqqinda” Azor
losisçiliyi ilo 2002 ildo yaradılmış
baycan Respublikasi Prezidentinin 29
“ Azorsat” MMC-nin foaliyyoti no
mart 2001 il tarixli, 671 sayli soroncamiticosindo respublikanin internet prona osason, “ Bakcell” BM-in nizamnamo
vayderlorinin qlobal internet şobokosino
kapitalındakı dövloto moxsus pay 29 de
kabr 2003 il tarixindo özəlloşdirilmişdir.
“ Bakcell” BM-in 600 mindon çox
abunoçisi vaıdır (2005).
Mobil telefon şobokosinin genişlondirilmosi, inkişafı vo bu sahoyo olavo in\ tisiyalarm colb edilmosi moqsodilo,
T rkiyonin “ Türkcell" şirkotinin tosis
e liyi “ Azertel Telekommunikasyon
\ itinm Dış Ticaret" Anonim Şirkoti vo
%
A orbaycan Rabito Nazirliyinin tosisçili i ilo (1996) Azorbaycanda ikinci mob telefon operatoru olan “ Azercell TeI om” BM yaradildi. “ Azercell Telek m” BM-in abıınoçilorinin sayi 1,4
n ivona (mobil rabito abunoçilorinin
8 %-i) yaxindir (2005). 2005 ildo
“ vzercell Telekom” BM-in şobokosi
Naxçivan M R orazisinin 80%-don çox nu ohato etmiş, buradakı abunoçilorin sayi iso 25 mindon artiq olmuşdur.
I \
1995 ildo foaliyyoto başhımış “AzEvn Fel” Azorbaycan Böyiik Britaniya
H rgo Miiossisosi Baki şohorindo yerli
telefon, trank vo internet rabito xidmotk i göstorir. “ AzEvroTel” BM-in foali vot göstordiyi müddotdo şobokonin
tı umu 30 min nömroyo çatdırılmışdır
(2005).
Kabel televiziyasının qurulmasi vo
is isman iizro foaliyyot göstoron “ Baki
\ Boston T V ” Azorbaycan Amerika
E v1 1996 ildo yaradılmışdır. “ Baki vo
В >ston T V ” BM 5500 abunoçiyo efir к bel televiziyasi xidmotlori göstorir
(2005).
1998
ildo foaliyyoto başlamış “ KasBakidaki yeni teleqiillə. 1996.
pi.m-Amerikan Telekom” (“ C A T E L ” )
Azorbaycan ABŞ BM Baki şəhərindo
simsiz telefon rabito xidmoti toşkil et- qoşulması 240 mbit/saniyoni ötmüşdür
miş, 2005 ildo abunoçilorinin sayi 17,0 (2005). Respublika orazisinin 60%-don
min olmuşdur. 2005 ilin sonunda
artiq hissosini dağlıq orazilor toşkil
“ C A T E L ” BM-o C D M A standartinda
etdiyini nozoro alaraq, “ Delta Tele
mobil rabito xidmotlori göstormosino li- kom” Conubi Qafqazda professionalsenziya verilmişdir.
lığına vo funksionallığına göro yegano
1998
ildo “ Telekommunikeyşn Ticaolan 2 morkozi peyk rabito stansiyasi
vasitosilo respublikanin biitün dağlıq vo
rot Tochizat” Azorbaycan-Tiirkiyo,
1999 ildo “ Kodinkom” Azorbaycan- keçilmoz orazilori ni keyfiyyotli peyk ra
bitosi ilo tomin edir. “ Delta Telekom”
Birloşmiş Ərob Əmirliklori BM-lori vo

torofindon bir sira dövlot şobokoloıi vo
özol təşk ilatlarin daxili şobokolori
yaradilaraq istifadoyo verilmişdir.
“ Azel” şirkoti 2001 ildo respublikada
ilk dofo kompyuter istehsahna başladı.
Azorbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarmin inkişaf
etmosi vo bu sahodo müasir avadanliqlara olan tolobatı ödomok, homçinin
yerli istehsalm formalaşdırılması moq
sodilo Rabito vo informasiya Texnologiyalan Nazirliyinin “ Teleradio” isteh
salat Birliyi vo Azorbaycan Respublikasinda hiiquqi şoxs olan “ Sinam” MMCnin tosisçiliyi ilo “ Kiir elektron avadanliqlan istehsali” M M C yaradılmışdır
(2005). MMC-nin Mingoçevir şohorindo yerloşon zavodunda kompyuterlor vo
müxtolif elektron avadanhqlann isteh
sali toşkil edilmişdir.
Respublikada mobil telefon xid
motlorino artan tolobati nozoro alaraq,
2005 ildo Almaniyanm “ Siemens”
şirkoti vo “ Aztelekom” İB-nin tosisçiliyi
ilo GSM standartına uyğun üçüncü
mobil operator kimi foaliyyot göstorocok
“ Azorfon” M M C yaradılmışdır.
M i l l i r a d i o - t e l e v i z i y a yay ı m şobokosi vo pe y k r a b i 
tosi. Azorbaycamn paytaxtı Baki şohorindo ilk radiostansiya 1926 il 6 noyabrda istismara verilmiş, 1,2 к Vt (naqilli)
verici vasitosilo “ Respublika” radioproqramı efiro çıxmışdı. Azorbaycan radiosu iki dildo (Azorbaycan vo rus) ovvol
Baki şohorində, sonralar iso respublika
nin şohor vo rayon morkozlorindo yayımlanmağa başladı. 1927 ilin ovvollo
rindo Baki şohorindo vo otraf rayonlarda
artiq ЗОО-o yaxın radionöqto mövcud
idi.
Milli radio-televiziya yayım şobokosinin 1926-85 illordo inkişaf tarixi, isti
fado olunan avadanliqlar vo ohato orazi
lori 5-ci codvoldo göstorilmişdir.
Codvoldon göründüyü kimi, televiziya yayımı üçün polad bloklardan
yığılmış ilk 180/;/-lik qiillo Baki şohorindo 1956 ildo qurulmuş vo homin il fevralın 14-ündo ilk dofo TV vericisi vasitosilo
ultrayiiksok tezlik diapazonunda (U H F )
ag-qara tosvirlo AzTV proqraminin
yayimi tomin olunmuşdu. 1954 62 illor
do Telemorkozo respublikanin omokdar
rabitoçisi Zeynalov Tofiq Paşa oğlıı roh
borlik etmişdi. 1957 il iyunun 28-indo ilk
dofo soyyar televiziya vasitosilo Respub
lika stadionundan futbol oyunu birbaşa
- canlı yayımlanmışdı. 1960 ildo Baki
Ağstafa RRX-nin istismara verilmosi

1969 ildo Naxçıvanda giiclii tele
lorino baxmaq üçün imkan yaratdı.
1965
ilin sonunda Mingəçevir-Şuşaviziya morkozlorinin tikintisino başlandı
vo 1973 ildo istismara verildi. 1973 ildo
radiorele xotti istismara verilmiş vo Şuşa
Yevlax-Naxçıvan (285 km), Yevşohorindo güelü televiziya vericisi qurullax-Zaqatala (135 km) RRX-lori işo
muşdu. Bu R R X ilo Naxçıvanla rabito
salindi.
nin toşkil olunmasi Naxçivan MR-do res
1969 ildo radioproqramlar “ stereo”
yayımına keçirilmişdi.
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1980 ildo Bakı-Ağstafa R R X istis
Dovlot radio-televiziya yayını şobokosi iizro
mara verilmiş. homin ildon etibaron tele
iııkişaf tarixi
viziya proqramlarimn peykdon qobul siQuraşdınlma
illor
Avadanliq
Əhatosi
stemlorinin totbiqino başlanmış vo
montoqosi
Moskva tipli kosmik qobul stansiyasi
Baki ş.
300 montəqo
1926
1,2 к Vt-liq radioverici
qurulub işo salınmışdı.
Bakı ş. vo otraf orazilor
1927
10 к Vt-hq radioverici
Baki ş.
1981 ildo Baki şohorində tikintisino
1936
Respublika orazisi, keçmiş
35 к Vt-liq radioverici
Baki ş.
başlanılmış
yeni teleqiillo 1996 il iyunun
SSRİ-nin digor şohərlori
7-sindo istismara verildi. 1996 ildon bn
1954
120 к Vt-hq radioverici
Xanlar rayonu
Qafqaz vo orob ölkələri, Iran,
qiillodon AzTV-l proqrami 5 kVt -\ıq
Əfqanıstan, Pakistan
1955
150 к Vt-liq radioverici
Xanlar rayonu
Q alqaz vo orob ölkolori, Iran,
TV verici vasitosilo yuxan tezlik dia
Əfqamstan, Pakistan
pazonunda (V H F), 2001 ildon iso 5 kVi
5 l<Vt-hq TV verici
Baki ş.
1956
Baki ş. vo otraf orazilor
liq TV verici vasitosilo U H F diapa
I960
Magistral iizro quraşdırılan
Bakı-Ağstafa RRX
Bakı-Ağstafa
zonunda yayımlanmağa başlamışdır
magistrali iizro
stansiyalara uyğun
Qüllonin hündürlüyü 310 m-dir (doııi?
1961
Giiclii TV vericilor
Gonco, Göyçay,
Xanlar, Goranboy, Yevlax,
soviyyosindon qiilbnin 0 soviyyosino qo
Şuşa
Ağdaş, Ağcabodi. Mingoçevir
dor 134 w-dir). “ I Respublika” (8l
vo Dağlıq Qarabağ orazilori
1962
Naxçivan ş.
Yerli televiziya proqramina
M Hs) vo “ Araz” (90 MHs, 2005 ildo
Televiziya studiyasi
baxm aq imkani
“ ictimai” radio) radioproqramlan 199
Baki ş.
Baki ş. vo otraf orazilor
1967
Rongli (SECAM)
ildon yeni teleqiillodon tezlik-modulya
TV-yə kcçid
siyalı diapazonda (F M ) yayımlanır.
1969
Naxçıvan-Diizdağ
Naxçivan ş. və otraf orazilor
5 к Vt-liq TV verici
FM diapazonlu vericilor vasitosii
20 к Vt-liq radioverici
1970
Bakı ş.
Respublika vo bir çox otraf
1999
ildon Ordubad, Sodorok, Zaqatak
orazilor
Bilosuvar
RTVS-don, 2000 ildon İva
1973
150 к Vt-liq radioverici
Pirsaat
Respublika vo bir çox otraf
novka, Şorur, Lerik, Poylu RTVS-doi
orazilor
1978
2001 ildon Quba, Daşkoson, Coforab;)
7 к Vt-hq radioverici
Quba
Respublikanm şimal orazisi
RTVS-don, 2005 ildon iso Gülüsta
1980
7 к Vt-hq radioverici
Naxçivan
Naxçivan MR-in orazisi
RTVS-don “ Respublika” vo “ ictimai
Xanlar rayonu
Qafqaz vo orob ölkolori. Iran,
1985
500 к Vt-hq radioverici
Əfqanıstan, Pakistan
radio proqramlari yiiksok keyfiyyoti
Baki ş. vo otraf orazilor
1996
5 к Vt-hq (VHF diapa- Baki ş.
yayimlamr.
zonlu) TV verici
1988
ildo Radioverilişi, Radiorabiu
Baki ş. vo otraf orazilor
1997
Miixtolif güclü 1-ci Res Baki ş.
si vo Televiziya istehsalat Birliyi - “ Tt
publika vo Araz radioleradio” İB yaradılmışdır. Respubli
vericilori
radio-televiziya
yayım şobokosi rad
1999
Miixtolif giiclii FM
Ordubad, Sodorok, Ordubad, Sodorok, Zaqatala,
televiziya
proqramlarının
ötürüln
Zaqatala, Bilosuvar Bilosuvar vo otraf orazilor
radiovericilor
Miixtolif giiclii FM
Şorur, Lerik, Poylu, Şorur, Lerik. Poylu, Ivanovka
( R R X , kabel, peykdon yayim), te!
İvanovka
vo otraf orazilor
radiovericilor
viziyayayim (televiziya vericilori), r.
2000
Respublika vo bir çox otraf
PAL Avropa standartina Respublika oradioyayım şobokolorindon (orta dalğa
keçid
zisindoki RTVS-lor orazilor
FM radiovericilor) ibarotdir.
5 kVt-liq (U H F diapa
Baki ş.
Baki ş. vo otraf orazilor
1990
ildon başlayaraq, Ermonistan.
zonlu) TV verici
2001
Azorbaycan torpaqlanna tocaviizii no
Miixtolif giiclii FM
Quba, Daşkəsoıı, Coforabad vo
Quba, Daşkoson,
radiovericilor
Coforabad
otraf orazilor
ticosindo, Ermonistandan keçmoklə
2005
Morkozi Araıı, Dağlıq
10 к Vt-liq TV verici
Ağsu aşınmı
Naxçıvana golon biitiin kommunikasiya
Qarabağm Aran hissolori vo s.
xotlori, о ciimlodon avtomobil yolu vo
domir yol, elektrik xotlori, qaz komori,
publika televiziya proqramlarimn ya- rabito kabel magistrallari, teleradio
televiziya studiyasının istismara veril
ötürücü qurğuları tamamilo dağıdılaraq
mosi ilo MR-də bir sıra yaşayış monto- yımlanmasını reallaşdırdı.
mohv edilmiş, Naxçivan M R tam bloka1969 ildo Heydor Əliyevin respubli
qolərindo yerli televiziya verilişlərinə
da voziyyotino düşmüş, onun ohalisi
ka rəhborliyinə qayıtmasından sonra,
baxmaq imkanı yarandı.
Azorbaycanda vo ondan xaricdo gedon
Azorbaycanda
rabitonin
digor
saholori
1964 ildo Moskva-Bakı arasında
proseslordon tamamilo tocrid olunmuşkimi,
radio-televiziya
yayımı
şobokəsinRRX-dən istifadə etmoklo rabitonin toşdu.
Mövcud çotinliklori aradan qaldirdo
do
siirotli
inkişafın
osası
qoyuldu.
kili Bakida morkozi televiziyanın verilişrespublikanm modoni hoyatında böyiik
hadisə kimi qeyd edildi. Bunun noticosiııdo respublikanm digor rayon mərkəzləri vo yaşayış montəqəbri do televiziya
yayımı ilo təmin olıındu.
1%2 ildo Naxçivan MR-do ilk kiçik

ohatosi vo texniki vasitolorin sayi (2005)
proqramlari yaradılmış vo 2005 ilin
maq moqsodilo, о zaman Naxçivan M R
6-ci vo 7-ci codvollordo göstərilmişdir.
Ali Moclisinin Sodri olan Heydor Əliyev
sentyabr ayindan 31 Jcbd miixto/ıTgüciü
Regionlarin sosial-iqtisadi inkişafı ib
24 mart 1992 ildo Naxçivan M R ib TV vericilor vasitosilo ictimai televiziyamn (İTV) yayimina başlanmış, İTV-nin
olaqodar, bölgolordo yerli TV-radio proTiirkiyo C umhuriyyoti arasmda omokdapeykdon yayımı üçün yerüstü peyk stanqramları inkişaf edir vo artiq Tovuz, Za
şlıq protokolu imzaladi. Homin protokolun iki maddosi Naxçıvanda televiziyamn
siya, peyk qobul avadanlıqları vo İTV
qatala, Lonkoran, Quba vo s. rayonlarda
vo rabitonin borpasi barodo idi. Əmokdaşlıq protokolıınun şortbrino osason, 1992
Codval 6
ilin aprel-tnay aylarında Naxçıvanla
TV vericilorinin sayi
Tiirkiyo arasmda R R X quraşdırılıb istiƏhali iizro
Proqramin adi
100
54-10
ohato, % -h Comi
1' doyo verildi. Naxçıvanda Türkiyonin
1 kV t 500 Vt
1 50 Vt
2 kV t
200 Vt
к Vt
T R T kanahnm yayımı iiçün televiziya
2
4
AzTV
290
12
60
206
99,9
6
ötürücü stansiyasi quraşdırıldı.
2
7
34
24
1
85,0
1992
ildo Baki vo Ankara arasmda ictimai TV
12
70,0
2
10
RTR
Planeta
peyk rabitosinin toşkil olunmasi noti
4
TRT
4
65,0
cosindo bu sahonin inkişafına böyiik to
2
2
9
1
2
72,0
16
ANS
rn \erildi vo sonraki illordo miixtolif
1
ATV
72,0
6
4
1
eyklordon istifado etmoklo, bir çox
ikolorb peyk rabitosi toşkil olundu.
10
6
4
Lider TV
78,0
20
zorbaycan televiziyasi vo radio veriliş14
1
Space TV
72,0
13
v i Türksat peykindon istifado etmoklo
2
STV
6
4
55,0
axçıvan MR-do yayımlanmağa başbeb TV proqramlari foaliyyot göstorir.
proqramlarimn ötürülməsi iiçün R R X
landi. AzTV-l, “ I Respublika” vo
istismara verilmişdir. 2006 ilin ovvolino
Rabito
vo
İnformasiya
Araz” dövlot proqramlarimn yayinn
Texnologiyalari N az irliyi
respublika ohalisinin toxminon 75%-i
>96 ildon Türksat 1C 42° peyki, 2003
İTV-nin yayımını qobul etmok imkani
ni n y a r a d i l m a s i vo D ö v l o t
don iso alternativ olaraq, Sesat 36°
ib tomin edilmiş, respublika orazisindo
P r o q r a m i . Azorbaycan Respublikajyki üzorindon toşkil edilmiş vo respııbiimumi istifado üçün yayimlanan TV
sinda informasiya texnologiyalari saho
ka orazisinin biitiin yaşayış montoqobsi ölkonin inkişaf prioritetlorino daxil
proqramlarimn sayi 22-yo, radio
ndo dövlot radio-televiziya proqramla,ni peykdon qobul etmok üçün imkan
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yaradılmışdır.
2000
ildon respublikada TV yayımı
Radiovericilorin sayi
Ərazi iizro
Proqramin adi
SEC A M rong sistemindon Avropa stanohato, %-l,i Comi
500 Vt
250 Vt
SkV t
2 kV t
1 kV t
darti olan PA L sistemino keçirilmişdir.
8
Respublika
95,0
17
2
7
2004
ilin iyununda Naxçivan MR-do
9
2
2
ictimai radio
90,0
5
mummilli lider Heydor Əliyevin haki78,0
14
14
ANS FM
iyyoto golişinin 35-ci ildönümü müna45,0
4
1
Space FM
3
' Dətilo “ Kanal-35” tosis edilmişdir. Bu
70,0
Lider FM
8
8
mal ictimai-siyasi proqramlar vo elmiitlovi filmlor nümayiş etdirmoklo,
2
1
32,0
1
Biirc FM
i uxtar respublika orazisinin 60%-indon
4
An ten FM
40,0
3
1,0
^xunu ohato edir. Naxçivan M R
1
1
Europa plus
10,0
; azisindo 9 telekanal (AzTV, Lider,
1
1
Radio Rossiya
10,0
: pace, ANS, ATV, TRT, ORT, Ka
3
1
2
ATV FM 106
25,0
il 35, İTV) vo 6 radioproqram (Res1 ıblika, ictimai, Lider, ANS, Space,
edilmişdir. Ölko Prezidentinin formam
proqramlarimn sayi iso 14-o çatmışdır.
ATV) yayimlamr (2005).
ib tosdiq edilmiş “ Azorbaycan RespubConubi Qafqaz vo Asiya dövlotbri iço- Onlardan 4 özol (ANS, Lider, Space,
likasmin inkişafı namino informasiya
ATV), 5 digor ölkonin TV proqramlari
r sindo ilk dofo 2004 ildo Azorbaycanda
(RTR, ORT, TRT, STV, Kanal D) vo vo kommunikasiya texnologiyalari iizro
yerüstü roqomsal TV yayımına (DVB-T)
M illi Strategiya (2003-2012 illor)”
11 radio kanallan (ANS-ÇM, 106 FM ,
başlamlmışdır. Yeni Baki Teleqiillosinyaxin 10 ildo görülocok işlərin iimumi
Space, Radio-Anten, Azad Azorbaycan.
do qurularaq istismara verilmiş orta
xottini müoyyənloşdirmişdir. Azorbay
Bürc FM , Europa Plus, BBC, Frans-rakvadratik roqomsal giicii (RMS) 300 Vt
can Respublikasi Conubi Qafqazda bu
olan bu roqomsal DVB-T vericisi vasito- dio, Radio-Rossiya, Azadliq) yayimlasaho iizro M illi Strategiya qobul etmiş
nır. Bunlardan AzTV, İTV, Lider,
sib 37 TV kanalda 4 proqram yayimilk ölkodir.
ANS, Space, ATV respublikamizda,
lanmağa başlamışdır vo bununla res
homçinin miixtolif peyklordon istifado
Azorbaycan Respublikasi Prezidenti
publikada televiziya yayiminda yeni
nin soroncann (2004) ib yaradilan Rabito
etmoklo xarici ölkoloro do yayimlamr.
dövıün - roqomsal televiziya yayimina
vo informasiya Texnologiyalari Nazirliyi
Respublika ohalisinin dövlot vo özol
keçidin osası qoyulmuşdur.
respublikada rabito (telekommunikateleviziya vo radio proqramlarimn yayim
2005 ildo ictimai televiziya vo radio

siya, poçt) vo informasiya texnologiyalan sahosindo dövlot siyasətini formalaşdıran vo hoyata keçirən, normativ-hüquqi
tonzimloməni, rabito vo informasiya texnologiyalarının inkişafını tomin edon, bu
sahəlordə digor dövlot orqanlarinin foa
liyyotini olaqolondiron morkozi icra ha
kimiyyoti orqamdir.
“ Elektron imza vo elektron sonod
haqqmda” Azorbaycan Respublikasi
Qanununun qiivvoyo minmosi (01.06.
2004) ölkodo elektron sonod miibadilosinin toşkili vo elektron iqtisadiyyatin formalaşdırılması istiqamotindo aparilan
işlorin hiiquqi bazasini yaratdi. “ Rabi
to vo informasiya Texnologiyalan
Nazirliyinin osasnamosinin tosdiq edil
mosi barodo” formanla (2004) “ Azor
baycan Respublikasmda rabito vo in
formasiya texnologiyalarmin miiasir
tolobloro uyğuıı olaraq inkişafını tomin
etmok moqsodilo Dovlot Proqrami” nm
hazirlanmasi barodo Azorbaycan Respublikasi Prezidentinin tapşırığı ölko
rohborliyinin miiasir texnologiyalann
ardicil inkişaf etdirilmosindo növboti
addımı oldu.
Azorbaycan Respublikasi Preziden
tinin soroncami (21.10.2005) ilo “ Azor
baycan Respublikasmda rabito vo infor
masiya texnologiyalarmin inkişafı iizro
2005-2008 illor üçiin Dövlot Proqrami
(“ Elektron Azorbaycan” )” nm tosdiq
edilmosi Azorbaycanda rabito vo infor
masiya texnologiyalarmin inkişafına
dovlot torofindon çox böyiik ohomiyyot
verildiyini bir daha sübut etdi. Dövlot
Proqraminda Azorbaycanin mövcud
potensiahndan somoroli istifado olun
maqla inkişaf etdirilmosi, rabito vo in
formasiya texnologiyalan sahosinin toşkilati, hiiquqi, texniki baximdan modernloşdirilmosi, onun yüksokixtisaslı
kadrla tomin edilmosi, informasiya
kommunikasiya texnologiyalan sonaye
sinin formalaşdırılması, sahoyo yeni investisiyalann colb edilmosi vo sahibkarlığın genişlondirilmosi, azad bazar vo
sağlam roqabot prinsiplorinin gözlonilmosi, sosial ohomiyyotli layiholorin ho
yata keçirilmosi noticosindo Azorbay
canda informasiya comiyyotino keçidin
tomin edilmosino yönolmiş miixtolif todbirlor nozordo tutulmuşdur.
Azorbaycan Respublikasi Preziden
tinin Soroncamina (02.12.2006) osason.
hor il dekabr ayının 6-si Rabito vo
Informasiya Texnologiyalan işçilorinin
peşo bayramı günüdür.

informasiya texnologiyalan
Ölko iqtisadiyyatinin on dinamik inkişaf edon saholorindon biri informasiya
texnologiyalan miiasir dövrdo hoyatin
biitiin saholorindo geniş miqyasda totbiq
olunur.
Sahonin iqtisadi inkişaf tarixi oslindo
informasiya texnologiyalarmin respublikadakı toşəkkülü ilo iist-iisto düşür. Onun
1970-90 illordoki mövcud voziyyoti,
inkişaf dinamikasi vo xarakteristikasi keçmiş Dovlot Plan vo Statistika komitolorinin hesabatlannda miioyyon qodor oks
olunurdu. 70-ci illordon başlayaraq, keçmiş SSRİ miqyasında xalq tosorriifatmin
miixtolif saholorindo, idaroetmo orqanlarinm foaliyyotindo, istehsal proseslorindo hesablama texnikasi vasitolorindon, iqtisadiriyazi üsullardan geniş istifado olunmasim
tomin etmok moqsodilo yaradilmasi nozor
do tutulan Ümumdövlot Avtomatlaşdınlmış idaroetmo Sistemi (A İS) çorçivosindo
miittofiq respublikalarda, о ciimlodon
Azorbaycanda respublika AİS vo onlarm
torkib hissolori kimi miixtolif soviyyolordo:
zavodlarda, müossisolordə, nazirlik vo di
gor qurumlarda foaliyyot göstoron informasiya-hesablama morkozbrinin bazasinda AİS-lor layihobşdirilirdi. Bu ohomiyyot
li layiholor о zamanlar molum soboblor
üzündon bir qayda olaraq hoyata keçirilmirdi. Buna baxmayaraq, respublikamiz
üçün informasiya texnologiyalan sahosi
nin miixtolif istiqamotlori iizro yiiksokixtisasli milli kadrlar yetişirdi. SSR İ
çökdükdon sonraki ilk illordo hom ölkodoki xaotik voziyyot, hom do yeni texnologiyaların siirotli keyliyyot sıçrayışları no
ticosindo informasiya texnologiyalarmin
mövcud infrastrukturu tamamilo yararsizlaşıb dağıldı. 90-ci ilbrin ortalarmdan
ölkodo gedon stabilloşmo prosesbri notico
sindo respublikada informasiya texnologiyalannin yeni infrastrukturu formalaşdı
vo miixtolif saholori dirçoldi. 2000-05 illordo bu sahodo on yeni informasiya xidmotləri göstorilmosinə başlandı (teletibb, dis
tant tohsil, tcleiş, İP-telefoniya, rəqomsal
telcviziya vo s.).
Ölkodo informasiya texnologiyalan
mohsullan vo xidmotlori bazan formalaşmış, burada hom professional foa
liyyot göstoron, hom do bazarin biitiin
seqmentlorino xidmot edon şiıkot vo firmalar qurulmuşdur. Miiasir informa
siya texnologiyalarmdan istifado etmoklo bir çox mal vo xidmotlorin istehsah
iiçiin tocrübo toplanmış, oksor tosorriifat

saholori, xüsusən bank sferasi, dovlot
idaroetmo sahosi, vergi vo gömrük
sistemi, tolobo qobulu sistemi lazimi soviyyodo koınpyuterləşdirilmişdir. İnformasiyalaşma vo informasiya xidmotlori
bazan hom dovlot, hom do özol sektoru
ohato edir. Əksor provayderlor, internetkafelor, veb-studiyalar, ictimai internet
morkozlori özol sektora moxsus olduğundan informasiya texnologiyalarmin
inkişafına bu sektor daha ciddi tosir
edir.
Respublika iqtisadiyyatinin aynayn saholori arasmda miinasibotlorin
qurulmasinda informasiya texnologiyalarmin rolu gct-gedo artmaqdadir.
Diinyada informasiya texnologiyalar
vasitosilo ötüriilən informasiyanin hoc
minin çox böyük siirotlo artmasi iq
tisadiyyatin digor saholorinin bu tex
nologiyalardan asıhlığmı çoxaldır. ink
şaf ctmiş ölkobrin tocrübosi göstorir к
somoroli informasiya texnologiyala
infrastrukturunun yaradilmasi milli io
tisadiyyatin inkişafını, olverişli biznc
mühitinin yaradılmasını, ölkoyo xaric
sormayəlorin colb olunmasmı, işsizliyit
aradan qaldırıhnasmı vo digor problem
lorin hollini stimullaşdırır.
Azorbaycanin informasiya texııologiyaları bazarmda proqram tominatı vo
informasiya xidmotlori aparat vasitol.
rindon daha yiiksok siirotlo inkişaf edi
Yüksok inkişaf etmiş ölkolorin do info,
masiya texnologiyalan bazarlarmd
proqram tominatının payı daha yiiksok
dir. Proqram tominatı bazan per
spektivli vo golirli olduğu üçün azorbır
candilli proqramlarin, eloco do ixrac e>1
lo bilocok proqram mohsullarmin r
publikada istehsahna daha çox diqq.
yetirilir.
Respublikada informasiya texnou
giyalanna iimumi sormayo qoyuluşunu
hocmi toxminon 500 mln. ABŞ dofh
(70%-i xarici sormayo) toşkil etmişdi
Daxili investisiyalarm hocmi do ildon-;
artir, miixtolif saholordo foaliyyot göst.
ron yeni miiossisolor yaradilir. Azoibaycanda son beş ildo informasiya vo
kommunikasiya texnologiyalan sekto
runda yaradılmış olavo doyor 2,6 dofo
artmışdır.
informasiya texnologiya
la r ı s a h o s i n d o d ö v l o t s i y a 
s o t i n i n osas la ri. 1998 ildon başlayaraq Azorbaycanda informasiyakommunikasiya infrastrukturunun inkişafı iiçiiıı hiiquqi, toşkilati, iqtisadi, sosial
şorait yaradılmış, informasiya comiyyotinin

(İC) formalaşması üçün zoruri zomin hazirlanmışdır. Sahonin ilkin nonnativ-hüquqi
mosololori özoksini “ informasiya, informasiyalaşdırma vo informasiyalann miiha
fizosi haqqmda” Qanunda (1998), 2003 il
do iimummilli lider Heydor Əliyev torofindon tosdiq edilmiş “ Azorbaycan Respublikasının inkişafı namino informasiya-kommunikasiya texnologiyalan iizro Milli Strategiya”da (2003-2012 illor) tapmışdır.
Azorbaycan Respublikasinin Prezidenti İlham Əliyev Cenevro şohorində İC mosololorino hosr olunmuş Diinya sammitin( n (2003) çıxış edorok, dovlot siyasotinin
osas prioritetbrindon biri kimi, ölkodo
linilliyin ideologiyasi olan tC-nin quruliasi, bilikbr iqtisadiyyatinin formalaşmaiiçiin miihiim addımlar atılacağı haqqin( l boyanat vermişdir. Bu istiqamotdo ati, n ilkin addimlardan biri 2004 ilin fevral
; mda Respublika Prezidentinin formam
i ölkodo İC-nin qurulmasi mosololori ib
lavasito moşğul olan morkozi icra hakiiyyoti orqanmin Rabito vo informasiya
exnologiyalari Nazirliyinin yaradilmasi
<!du. Daha sonra İC-nin qurulmasi istiqalotindo hom ölko daxilindo, hom do beyiəlxalq alomlo miiqayisodo mövcud olan
! >qomsal forqlorin aradan qaldırılması, coiyyotin miixtolif saholorinin vo regionlain sosial-iqtisadi inkişafınm daha da
siirotlo tomin olunmasi moqsodilo Prezi«ent İlham Əliyev torofindon 2005 ildo
Azorbaycan Respublikasmda rabito vo
iformasiya texnologiyalarmin inkişafı
zro 2005 2008 illor iiçün Dovlot Proqrami
Elektron Azorbaycan” )” tosdiq edildi.
“ Elektron imza vo elektron sonod
tqqinda” Azorbaycan Respublikasi
anunu (2004) elektron imza totbiq edin yeni proseslorin vo iqtisadi foaliyyot
holorinin inkifjafına şorait, elektron
modlorin tortibati vo miibadilosino
üquqi osas yaratmışdır.
“ Molumat toplularmin hiiquqi qorunasi haqqmda” Qanun (2004) miiolliflik,
•yni zamanda xiisusi qorunma hüququnu
i: olumat toplulanna şamil etmoklo elekt on vo qeyri-elektron formali molumat
toplularmin miiolliflik vo xiisusi hüquqlarııun qorunmasi iiçün tam hiiquqi osas ya
ratdi.
“ Omumtohsil moktoblorinin infor
masiya vo kommunikasiya texnologiyalan
ib tominati Proqramf’nda 2005-07 illor
orzindo tohsilin keyfiyyotinin yiiksoldilmosindo, gonclorin inkişafında informa
siya texnologiyalarmin rolunun artinlmasi
nozordo tutulmuşdur. Prezident formanlan
(2004) ib dovlot ohomiyyotli informasiya

resurslannm - ohalinin rcgistrinin, latin
qrafikali olifbada “ Azorbaycan odobiyyatmin virtual kitabxanasi” nm
yaradilmasi vo M illi Ensiklopediyamn
hazırlanıb noşr olunmasi, onun motninin elektron daşıycılar vo internet
vasitosilo yayilmasi kimi miihiim vozifolor müoyyonloşdirilmişdir.
“ Elektron ticarot haqqmda” Qanun
(2005) ticarot omoliyyatlarinm informasiya
texnologiyalarmdan istifado etmoklo ho
yata keçirilmosino, hom do ölkodaxili
şoboko mühitindo kommersiya olaqobrinin
qurulmasina vo yerino yetirilmosino hiiqu
qi baza yaratmışdır.
Comiyyotdo informasiya azadlığının
tomin olunmasi, dovlot orqanlarinin foa
liyyotinin miiasir informasiya texnologiyalan osasmda şoffaflaşdınlması, votondaşlarin informasiya tolobatinm ödonilmosi
üçiin normativ-hiiquqi baza yaratmaq
moqsodilo qobul edilmiş (2005) “ informa
siya oldo etmok haqqmda” Qanunun toloblorino miivafiq olaraq, 1-2 il orzindo
dovlot sektorunda foaliyyot göstoron toşkilatlara vo yerli özünüidarəetmo orqanlarına moxsus veb-saytlann yaradilmasi no
zordo tutulur.
Son dövrlordo ölkodo aparilan iqtisadi
islahatlar, regional sosial-iqtisadi inkişafın
ön plana çokilmosi, bu sahodo dovlot vo
beynolxalq maliyyo toşkilatlannm maraqli
olmasi, informasiya texnologiyalan bazannm siirotlo inkişaf etdirilmosi ölko daxilindo
vo eloco do beynolxalq kommunikasiya
saholorindo nozoro çarpacaq komiyyot vo
kcyfiyyot doyişikliklori ilo noticolonmişdir.
Scçki proseslorindo informasiya texnologiyalanmn totbiqinin genişlondirilmosi,
büdco vosaitlorinin yığılması vo istiladosino
nozarot iiçün maliyyo, gömrük, vergi
orqanlan torofindon verilonlori otiirmo
sistembrinin qarşılıqlı inteqrasiyasi, yoxsulluğun azaldılması üçün informasiya texnologiyalarmin totbiqi iizro konsepsiyanm
işlonmosi, pulsuz informasiya texnologiya
lan xidmotlorinin toşkili, “ Əlıali moşğulluğunun ııçotu” vo pensiya tominatı üzro
avtomatlaşdırılmış sistembrin tokmilloşdirilmosi, respublikanm regionlannda hoyat
soviyyosi indikatorlannm rayonlar üzro
pasportlaşdırılmasının apanlması, sonaye
mallan, xammal vo materiallar üçün
regional elektron birjalann yaradilmasi,
kond tosorriifati mohsullarmin elektron ticarotinin stimullaşdırılması, elektron tica
rot meydançalarının, elektron mağazaların
yaradilmasi vo digor miihiim todbirlor
bilavasito regionlann sosial-iqtisadi inkişali sahosino aid Dövlot Proqraminda (2004)

nozordo tutulmuşdur.
ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi vo modoni
saholordoki on osas mosololorin hollindo
internet texnologiyalarmin xiisusi yeri var
dir. Azorbaycanda internetin osasi 1991 il
do Azorbaycan Elmlor Akademiyasi
Avtomatlaşdırılmış idaroetmo Sistemlori
şöbosindo (indiki A M EA informasiya
Texnologiyalan institutu) ABŞ-da foaliy
yot göstoron internetlo bağlantı yaradıb
e-mail vasitosilo informasiya miibadibsi
aparmaqla qoyulmuşdur.
Ölkodo toqr. 680 min nofor Internet
istifadoçisi vardir. Hor 100 noforo 8 inter
net istifadoçisi vo 2,3 odod kompyuter
diişür ki, bu da ümumdünya orta soviyyosindon ohomiyyotli dorocodo aşağıdır
(2006). internetdon istifadonin genişlonmosi vo xidmot haqlannin aşağı düşməsi
noticosindo internet istifadəçilərinin vo
ohali torofindon fordi moqsodlor iiçün
istifado edilon kompyutcrbrin sayi art
maqdadir.
Bakida, başqa şohor vo rayon morkozlorindo çoxu özoI sektor toro/indon yaraddmış 450-don çox internet-klub foaliyyot
göstorir (2005). Ölkonin miixtolif regionlarinda dovlot xotti ilo yaradılmış 20-yodok
ictimai informasiya morkozindo ohaliyo
hom internet xidmoti göstorilir, hom do
kompyuter biliklori öytodilir. Respublikada 25-don çox internet xidmoti provayderi
foaliyyot göstorir (2006).
İnterneto çıxış hom aynca, hom do
kommutasiya olunan xotlorb toşkil olu
nur. Regionlarda interneto yiiksoksiirotli
çıxış optik kabcllordon istifado etmoklo
tomin edilir. Respublikada internetin
e-mail, www, chat, audio-video konfrans,
FTP, İP-telefoniya kimi xidmot növbrindon daha çox istifado olunur, internetin inkişafı ilo bağlı on yeni texnologiyalar totbiq
edilir vo zoruri struktur islahatlan hoyata
keçirilir.
internetdon tolobo qobulu sistemindo,
vətondaşlara pensiyaların ödonilmosindo,
seçki proseslorindo, vergi boyannamolorinin verilmosindo, xidmot sifarişlorinin ve
rilmosi vo qobulunda istifado olunur.
Respublikada internet-maqazin, internetbankinq do inkişaf etmokdodir.
Azorbaycanda rabito vo informasiya
texnologiyalan sahosinin inkişafını tomin
etmok üçiin yiiksokixtisaslı mütoxəssislorin
hazirlanmasi zoruridir. Respublikada bu
işloro hob öton osrin 2-ci yansinda başlan mışdı. Beb ki, 1960 illordo Azorbaycan
Politcxnik İnstitutunda EHM , Az.XTl-do
informasiyanin mexaniki işbnmosi,
Az.N К İ-do istehsal proseslorinin avtomat-

laşdınlması, 1970-ci illərdo BDU-da və
ADNA-da foaliyyot göstərmiş totbiqi
riyaziyyat fakiiltələrində müxtəlif ixtisaslı
kadrlar hazırlanırdı. Müasir dövrdə todris
prosesindo yeni təhsil texnologiyaları,
müasir informasiya texnologiyaları (dis
tant tohsil, multimedia, audio-video
konfrans, internet, İP-telefoniya, elektron
kitabxana vo s.) totbiq olunur. Respublikanın 15-don çox ali vo orta ixtisas moktoblorindo informasiya texnologiyalarinin
müxtolif saholori iizro 9 istiqamotdo 20-yo
yaxin ixtisas iizro kadr hazırlanır (2006).
iqtisadiyyatin miixtolif sektorlarmda
miiasir informasiya texnologiyalarindan
geniş istifado olunmasi bazar infrastrukturlannm (maliyyo, ticarot, biznes
vo s.) yeni osasları üzərindo formalaşdırılmasına şorait yaradir. Bu iso elek
tron biznes mühitinin texnoloji bazasini,
elektron kommersiyasini, informasiyamarketinq şobokolorini yaratmağa im
kan verir.
Respublikada “ Elektron hökumot”
layihosinin gerçokloşdirilmosi üçün miiva
fiq infrastruktur formalaşır. “ Elektron
hökumof’in forınalaşdırılması vo inkişaf
etdirilmosi istiqamotindo osas moqsod
effektiv, şoffaf vo nozarot oluna bilon
dövlot idaroetmo vo yerli özünüidaroetmənin hoyata keçirilmosidir. Buna nail olmaq
üçün hakimiyyot vo votondaş comiyyoti
arasinda birbaşa olaqoyo xidmot edon
“ Elektron hökumot” in formalaşdırılması
vo inkişafı üzrə xiisusi kompleks foaliyyot
proqramini hazirlamali vo hoyata keçirmoli dövlot strukturlarında formalaşan
infonnasiya resurslanna müraciot imkanlan yaradilmali, ictimai ohomiyyot kosb

edon dövlot informasiya resurslan internetdo yeıioşdirilmolidir. Elektron sonod
dövriyyosi vo roqom imzasi texnologiyasmin totbiqi üçün hiiquqi bazamn mövcudluğu hakimiyyot orqanlarimn foaliyyotindo somoroliliyi vo şoffaflığı artirmaq
üçiin münbit şorait yaratmışdır (2005).
Azorbaycan hökumotinin BMT-nin
İnkişaf Proqrami ilo birgo hazırladığı
“ Elektron hökumot” layihosi çorçivosindo
respublikanin biitiin bölgolorini ohato
edocok “ AzD ATAKO M ” şobokosi yaradilmaqdadir (2006).
Ölkodo İC-nin qurulmasi vo diinya
miqyasinda internetin idaro olunmasi istiqamotindo beynolxalq qurumlar vo inkişaf etmiş dövlotlorlo mövcud problem
lorin həlli, qabaqcıl tocrübonin öyronilmosi, yeni texnologiyaların vo xarici in
vestisiyalarin colb olunmasi moqsodilo
six omokdaşlıq edilir. Belo ki, Azorbay
can Respublikasi İC mosololorino hosr
edilon Tunis Sammitinin (2005) sponsorlarmdan biri olmuş, Bakida Beynol
xalq Telekommunikasiya İttifaqmın toşobbüsü ilo “ Roqomsal uçurum vo biliklor iqtisadiyyati: problemlor vo hollor"
mövzusunda Qlobal İK T konfransi
(2004) keçirilmişdir, hor il müntozəm
olaraq B A K U T E L “ Telekommunika
siya vo informasiya texnologiyalan iizro
Beynolxalq sorgi - konfranslar” toşkil
edilir.
Azorbaycanda informasiya texnologiyalan, elektron istehsal vo proqram tomi
nati iizro xüsusiloşdirilmiş iqtisadi zonalar - elmi vo texniki parklann, innova
siya morkozbrinin yaradilmasi istiqamətindo ohomiyyotli işlor göriiliir.

Azorbaycamn regionda iqtisadi inkişaf tempino göro apanci mövqeyo çıxması,
olverişli coğrali mokanda yerloşmosi, demokratiya vo İC ideyalarına dövlot soviyyosindo dostok verilmosi vo bu kimi digor
amillor osas tutularaq, internet üzorindo
kontentlorin Qorblo Şorq arasinda asimmetrik paylanması probleminin holli üçiin
ölkomizin tranzit informasiya mokanına
çevrilmosi mosololəri müvafıq beynolxalq
qurumlar vo inkişaf etmiş dövlotlor soviyyosindo geniş müzakiro olunur.
Ölkodo İC-niıı qurulmasi sahosindo
oldo olunmuş nailiyyotlori miizakiro etmok. bu istiqamotdo mövcud problemləri
araşdırmaq, qarşıda duran vozifolori
müoyyon etmok, comiyyotin müxtolif to’orv
qolorinin diqqotini İC ideyalarına yönolt
mok moqsodilo Tunis Sammitinin qoraı
lan rohbor tutularaq, respublikada ilk dot.
17 may 2005 ildo Ümumdiinya İC güni
kimi qeyd olunmuşdur.
Azorbaycanda biitiin dövlot orqanlarının, qeyri-hökumot toşkilatları vo bey
nolxalq strukturlarm, özəl miiossisolorin
ayrı-ayrı şoxslorin ölkonin inkişafı v.
dünyaya inteqrasiyasi namino ölkolor
arası vo ölkodaxili roqomsal geriliyiı
aradan qaldırılması üçün biitiin imkan
lardan somoroli istifado edilmosi istiqa
motindo moqsodyönlü todbirlorin hoyata
keçirilmosi davam etdirilir. Çiinki ölk
iqtisadiyyatında informasiya texnologiyaları sahosinin inkişafı comiyyotin
sosial-iqtisadi hoyalmm biitiin saholori
nin inkişafına zomin yaradir.
Rasim Əliquliyev, Riifal Gülmanmwiov

TİCARƏT
iqtisadiyyatin osas saholorindon olan
ticarot omtoolorin dövriyyosini, onlarm
istehsal sferasindan istehlak sferasina
keçmosini tomin edir, alici tolobi ilo mal
toklifi arasinda bazar uyğunluğunu formalaşdırır.
Milli ticarot sisteminin təşəkkülü.
Tarixi monbolor göstorir ki, 5 osrdon
etibaron Azorbaycanda iqtisadiyyatin
on qodim sferalarindan biri olan tica
rot siirotlo genişlənməyo başlamışdı.
Ölkonin son doroco olverişli coğrafi
voziyyoti homin sferanın inkişafında
holledici ohomiyyot kosb edirdi.

Karvan ticaroti vo onun miivafiq
infrastrukturlarmin (mos., karvansara)
yaradilmasi prosesi orta osrlordo xiisusi
lo geniş yayılmışdı. Böyük İрок Yolıınun Azorbaycandan keçmosi hom daxi
li, hom do xarici olaqolordo ticarotin öııciil yerlordon birino çıxmasında miihiim
rol oynamış, Gonco, Tobriz kimi şohorlor hom do xarici ticarotin böyiik morkozlorino çevrilmişdi.
Azorbaycanda ticarotin bir sistem
kimi sürotli inkişafı 19 osrin 2-ci yansinm sonlanna tosadiif edir. Bu dövrdon
başlayaraq 1917 ilo qodor ölkodo 230

istehlak comiyyoti foaliyyot göstərirdi.
Eyni zamanda, ticarot evlorin in savi
durmadan artirdi. Belo ki, ogor 1899 il<:
Baki şəhorində 38 ticarot evi var idiso
1904 ilin ovvollorindo onlarm sayi 56
ya, 1910 ilin axırlarında 98-o, 1913 ildo
200-O, 1914 ildo 253-0 vo 1915 ilin
axirlarmda iso 298-ə çatmışdı. Ticarot
evlorinin osas kapitah da siirotlo artmaqda idi. Belo ki, 1898 ildo ticarot
evlorinin osas kapitah 3471 min manat
olduğu halda, 1913 ildo bu mobloğ
15400 min manat toşkil etmişdi. 1913
ildo 200 ticarot evinin 30-u istehsalla da

moşğul olurdu. 1916 ildo sohmdar şirkotlorin sayi 73-o çatmışdı. 20 osrin
ovvollorindo Baki birjasi yerli ticarotsonaye dairolorinin monafeyini miidafio
edon on böy Liк
toşkilata çevrilmişdi.
1913 ildo 139 birincidərocoli topdansatış
ticarot müossisolərinin 94-ü vo ya
60,8%-i ticarot evlori vo sohmdar şirkotloıino moxsus idi. Homin dövrdo
Bakınm birja ticarotinin xarakterindo do
mülıüm doyişiklik baş verdi. Biıjada
əmtoo omoliyyatları ilo borabor fond
omoliyyatı aparılmasına da başlandı.
IS
ildo Bakida 8347 tacir var idiso,
on inn sayi 1913 ildo 19515 noforə çatmi ii. Ticarotçilorin içorisindo azorbayca larin xiisusi çokisi 50%-don çox
id 913 ildo Bakida olan birincidorocoli
tii m miiossisolorinin 15,6%-i, iiçiincii I' 'coli miiossisolorin 52%-i vo dördi idorocoli miiossisolorin 69,4%-i
л/
lycanhlara moxsus idi. Göründüyii
ki
20 osrin 1-ci yansina qodor Azorba
nda real bazar prinsiplori osasinda
fo ılaşan ticarot prosesi böyük siirotlo
in , I' edirdi. Lakin oktyabr inqilabi
h:
toşokkül prosesini dayandirdi.
zorbaycan xalqı dövlot müstoqilliyi borpa edono qodor ölkonin ticarot
si n biitiinliiklo SSRİ-nin miivafiq
id; iCtmo qurumlari vo onlarm yerli
st lurlan torofindon idaro olunurdu.
Ti ot vo ictimai iaşonin idaroedilmosi
Dövlot Plan Komitosi, Dövlot
M
li-Texniki Tochizat Komitosi vo
T ot Nazirliyi osas rol oynayirdi.
omin dövrlordo foaliyyot göstoron
m 'izloşdirilmiş idaroetmo sistemi btitö\ vdo ticarot prosesini, eloco do onun
sti tur iinsiirlori arasinda reqlamentb
ilmiş miinasibotlor kompleksi forIV. dırmışdı. ittifaq vo respublika sovi sindo mal daşınması prosesi biitiin
ek' ntlori ilo birlikdo (domir yol, su,
ha vo avtomobil vasitosilo daşınmalaı iialiyyo-kredit tominati vo s.) tosdiq
ec: ıiş plan osasinda hoyata keçirilirdi.
Ti ot omoliyyatlannin toşkili vo idaro
ed ıosi sistcmli şokildo işlonib hazırlanmi normativ-hiiquqi bazaya osaslanirdi istehsal—ticarot” qarşılıqlı miinasibotiorindo “ təhkimçilik” elementindon
geııiş istifado olunurdu. SSRİ dövründo
Azorbaycanda ticarot vo ictimai iaşo sferasında sabit inkişafın sociyyovi xiisusiyyoti bu sahonin ikili tabeçilikdo foaliy
yot göstərmosi idi. Belo ki, ittifaq orqanlarinin qorar vo göstərişləri yerlordo
qeyd-şortsiz yerino yetirilir, respublikanin analoji qurumlanmn foaliyyoti iso

biqi vo normativ-hiiquqi bazamn tokmohdudlaşdırılırdı.
SSRİ-nin süqııtu ilo ticarotdo do tok- milloşdirilorok miiasir şoraito uyğunlaşlif vo istehlakçı tolobi arasinda tarazhq
dınlması; iqtisadiyyatin ayn-ayri saho
lori arasındakı qarşılıqlı olaqolorin möhpozuldu vo dorin tonozzül baş verdi.
Getdikco dorinloşon böhranın qarşısını
komlondirilmosi, ticarot miiossisolorinin
almaq iiçün “ şok terapiyası” nın totbiqi
genişlondirilmosi, iri ticarot şirkotlori vo
zoruroto çevrildi. islahatlar kompleksi
ticarot evlorinin yaradilmasi, tosorriifat
ticarotdo, osason, miiossisolorin özolloş- olaqolorinin borpasi; mal yeridilişi pro
sesinin infrastruktur tominatinm giicdirilmosi vo qiymotqoyma mexanizminin sorbostloşdirilmosi formasinda to- ləndirilmosi, yükdaşıma noqliyyat vasi
zahiir etdi.
tolorinin, noqliyyat xidmotlori göstoron
1990
ildo porakondo mal dövriyyo- miiossisolorin sayinin artinlmasi vo inkisindo qeyri-dövlot sektorunun xiisusi ço- şafı; natural mal mübadilosi (barter)
kisi 67.1%, 2005 ildo 98,9% idi.
omoliyyatlannin koskin şokildo azaldil1991-95 illordo ticarot vo ictimai iaşo
ması, kassa-hesablaşma xidmotinin bor
pasi, birjalarin yaradilmasi, “ istehsal-tisferasında foaliyyotin liberallaşması ho
yata keçirildi. Dövlot Plan Komitosi vo carot” qarşılıqlı olaqolorindo marketinqin rolunun yüksolmosidir.
Ticarot Nazirliyi loğv edildi, Dövlol
Azorbaycan Respublikasinda ictimai
Maddi-Texniki Tochizat Komitosi
iaşo vo ticarot sferasinda çalışanların or
“ Azorkontrakt” MMC-yo çevrildi. Totaillik sayi 638,8 min (biitiin iqtisadiydaviil sferasında dövlot tonzimlomosi dayatda moşğul olanlarin 16,6%-i) noloryandırıldı, hom ölkodaxili iqtisadi subdir (2005). Bu sahonin ÜDM-do xiisusi
yektlor, hom do keçıniş müttəfıq respubçokisi 2005 ildo 1991 ildoki 3,1%-don
likalann miivafiq strukturlan arasinda
6,3%-o qodor yüksoldi.
tosorriifat olaqolori qırıldı, oks-inteqraTopdaıısatış ticaroti. Topdansatış
siya proseslori siirotlondi. Tezliklo natu
ral formada mal mübadilosi (barter) ge- miiossisolori satışın stimullaşdırılması
niş vüsot aldi.
iizro todbirlor kompleksinin toşkili vo
1995
ildon başlayaraq, ölkonin toda-hoyata keçirilməsi; satış yerindo reklam
viil sferasında qarşılıqlı olaqo vo miinasikampaniyalarmin kcçirilmosi; mallann
botlorin bazar prinsiplori osasinda fordaşınmaşı vo istehlakçıya çatdırılması;
malaşdırılmasından sonra ölkonin tica
satışdan ovvol hoyata keçirilon foaliyyot,
rot sistemindo miihiim doyişikliklor baş
о ciimlodon mallarin porakondo ticarot
verdi. Ticarotdo vasitoçilik omoliyyatlamarkasi altinda qablaşdınlması, eyni
rinin koskin şokildo artmasina baxmazamanda, mal vo momulatlar bazannda
yaraq, ölkodaxili vo xarici kontragentistehlakçılarla birlikdo müştorok servis
lorlo tosorriifat olaqosi borpa edildi, hom
morkozbrinin yaradilmasi kimi geniş
real sektorda, hom do todaviil sferasinda
xidmotlor göstorir.
inteqrasiya bağlılığı getdikco möhkomBazar prinsiplorinin qorarlaşması
londi, iqtisadi subyektlorin bazar foaprosesino paralel olaraq, topdansatış
liyyotindo yeni elmi yanaşmalar totbiq
ticarot miiossisolorinin foaliyyot sferasinolunmağa başladı.
da bir sira yeni meyillor meydana çıxmışdır. Beb ki, iqtisadi foaliyyotin
Milli ticarot sistemindo todiyo qabiliyyotli tolobin inkişafını mohdudlaşdısərbostləşdirilməsi topdansatış ticarot
miiossisolorinin digor saholorin analoji
ran basmaqolib yanaşmalardan todricon
imtina edildi. Topdansatış ticarot miios- qurumlari torofindon sıxışdırılması vo
topdansatış bazarmdan çıxarılmasını
sisolorindo marketinq vo reklam xidmotlorinin yaradilmasi, eloco do servis xid- sürotlondirmişdi. Bu, qeyri-ticarot saho
lori miiossisolori vo təşkilatlarmın birbamotinin genişlondirilməsi istiqamotindo
şa olaqolor hesabina satışın hocmini arintensiv işlor iso davam etdirildi (2005).
tırmaqla, diler şobəkələrini yaratmaqla,
Azorbaycamn milli ticarot sisteminin
yaxud yenidon satış iiçün konardan mal
formalaşması prosesinin osas amillori:
bazar münasibotlorinə keçid istiqamo
satinalmalarmin hocmini artirmaqla
tindo hoyata keçirilon iqtisadi islahatlar,
hoyata keçiriliıdi. istehlak bazan topbazar prinsiplorinin qorarlaşması, özol- dansatış ticarot miiossisolorinin başlıca
foaliyyot sferasidir.
loşdiımo vo dövlotsizloşdirmo, ticarot
miiossisosi vo təşkilatlarınm sorbost foa
Ümumi topdansatış dövriyyosindo
liyyotinin tominati; istehlak bazan infraistehlak malları 4/5 payla iştirak edir. İsstrukturunun yaranmasına vo inkişafına
tehsal-texniki toyinatli mallann xiisusi
yönolmiş dövlot todbirlori sisteminin tot
çokisi orta hesabla 20%-dir.

permarket vo s.), eloco do ixtisaslaşdırılnaot olunmasi, iri partiyalarla alışın
mış mağazalar adoton şohorlordo foa
mümkünlüyü baximmdan qiymotlorin
liyyot göstorir. Ərzaq satışı iizro ixtisasaşağı salınması imkanlannin meydana
laşdırılmış mağazalar porakondo ticarot
çıxması vo s. istiqamotbrdo miioyyon iismiiossisolorinin iimumi sayinin 3/5 hisso
tünlüklor yaradir.
sini toşkil edir (codvol ).
Dövlət tənzimləməsi. Daxili ticarot
2000
05 illordo iri vo orta miiossisolo sisteminin dövlot torofindon tonzimlonrin sayi 5,2 dofo artaraq 2865 olmuşdu.
mosinin osas moqsodlori: milli istehsalçım dostoklomoklo daxili bazarin somoroli
Cadval
qorunmasından; sağlam roqabot miihiPorakondo ticarot miiossisolorinin dinamikası (ilin avvalina)
tiııin formalaşdırılması vo qorunub saxlamlmasmdan: daxili ticarot vo xidmot
2006 ildo
sferasina xarici investisiyalarin colb edil2004
2002
2006
2001 ilo
2001
2003
2005
mosindon; istehlakçı hüququnun somo
nisboton
roli müdafiəsindən; mal yeridilmosi proPorakondo ticarot
sesinin institusional tominatmin giiclon
20763 22390
24120
28752
miiossisolori
23431
26445
+38,5%
dirilmosi istiqamotindo omoli todbirlori
onlardan:
hoyata keçirilmosindən; logistika xidmoİri vo orta
+5,2
tinin inkişaf etdirilmosindon, ticaro
554
dofo
miiossisolor
457
278
1828
2865
337
prosesinin texnoloji tominatmdan; vei
Əşya, orzaq vo
giqoyma, lisenziya, kvotalann totbiqii
qarışıq mal
do sahonin xüsusiyyotlərinin nozoro alii
yarmarkalan vo
masindan
vo s-don ibarotdir.
194
190
201
185
185
176
-12,4%
bazar Jari
Ticarot
sistemini funksional istiqc
Bazarlar vo
motdo sorbostloşdirməkb yanaşı, on
yarmarkalarda ticarot
+55,0%
57270
67090
67260
miivafiq dövlot qurumlari torofindo
yerlori
43406 53500
66636
Hiiquqi şəxs
(iqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Satmalmala
yaratm adan
iizro Dövbt Agentliyi, Dövlot Standarl
sahibkarlıqla moşğııl
laşdırma vo Metrologiya Agentliyi
+2,2
olan fiziki şoxslor,
Ticarot-Sonaye Palatasi vo s.) nozaroi
65960 85689 108540 120756 123497 144013
dofo
nəfərlə
edilir.
Dövlət satınalması. Dövlot sattna
Onlarin 62%-i ölkonin paytaxtinda com- malari sisteminin bazar prinsiploi
(nümunolor iizro satış); özünoxidmotdir.
osasmda yenidon toşkili prosesi baş
lonmişdi. Ticarot morkozlorinin torki
Poçt vasitosilo ticarot, elektron ticarot,
çatmışdır. Əksor dövlot orqanlanmn
bindo olan vo avtomagistral konannda
ticarot avtomatlari ilo satış da inkişaf etmiisabiqo yolu ib satmalma hiiquqi
yerloşon miiossisolor porakondo ticarot
mokdodir.
vardir. Onlar satmalma prosesindo hon
Porakondo satış ticarot mibssisobrişobokosindo xiisusi yer tutur.
omtoo istehlakçısı, hom do vasitoçi kin
Porakondo ticarot sisteminin xirda po
v\ə уъ\\\
müəssisə\ər, ümıımiştirak edir. Dövbt satinalmasi da möv
rakondo satış şobokosinin inkişafmda cid
sistem ohomiyyotli miiossisolor, ticarot
mərkəzinin tərkibində olan vo avtomo- di doyişikliklor baş vermir, iri şohorlordo cud bazar qiymotlori osasmda apanlir.
bU \m%istraUarvmT\ kənarmda yerloşon
müxtəlif ölçülii ticarot yerbrinin (köşk,
Əıl.: F e y z и 11 a b o y I i 1., Ə l i z a t l ə /
pavilyon vo s.) sayı azalırdı. Porakondo
miiossisolor daxildir. Yerli ohomiyyotli
Ticarotin iqtisadiyyatı. B., 2002; Л е в и М. и др
satış ticarot şobokosindo tozahür edon osas
porakondo satış ticaroti miiossisolorindo
Основы розничной торговли. Санкг-Пеге)
бург, 1999; П л а т о н о в В. Н. Организацп
meyil tomərküzləşmə vo morkəzloşmo
hom orzaq, hom do qeyri-orzaq mallari
торговли. Минск, 2002; Д а н е н б у р г В
toklif edilir. Omumsistem toyinatli
proseslorinin intensivloşmosidir.
М о н к ру ф Р., Т с й л о р В. Основы оптово
Toşkilati-funksional cohotdon pora
müossisolorə ixtisaslaşmış, universal vo
торговли. М., 2003.
kondo satış ticaroti miiossisolorinin inteqarışıq çeşidli (kombino edilmiş) mağaƏvaz Вау гита
zalar aiddir. Universal (universam, su
qrasiyası miixtolif toyinatli xorcloro qo
Ölkodo bir omtəə birjası foaliyyot
göstorirdi (2005). İnterneto osaslanan
elektron ticarotin meydana çıxması bütövliikdo ticarot sistemini, xüsuson maldaşınması prosesini tokmilloşdirmişdir.
Pərakondə satış ticarətinin osas formaları piştaxta arxasından fordi xidmot;
satıcı-mosləhətçi vasitosilo fordi xidmot

ELM, TƏHSİL, MƏDƏNİYYƏT VƏ SƏHİYYƏNİN İQTİSADİYYAT1
Elmin iqtisadiyyati. Diinya iqtisadiyyatrnin inkişafında miihiim rol oynayan
elm comiyyotin vo insan kapitalinin
formalaşmasına da ohomiyyotli tosir

göstoıir. İnkişaf etmiş ölkobrdo elmin
inkişafına daha çox vosait yönoldilir.
1991-95 illordo ölkodo elmtutumlu
iri istehsal saholorindo yaranmış böh-

raıı elmin maliyyoləşməsinə monfi tosir
göstormiş, elmo çəkilon daxili xorcbrin
hocmi 72,6% azalmışdı. 2005 ildo 1998
illo miiqayisodo bu sahodo 90% artım

baş verdi vo Azorbaycanda elmo
Cədvəl I
çokilon daxili xorclorin ÜDM-do payı
Elmo çokilon xorclorin quruluş vo diıuımikası
0,2% oldu.
Dövlot büdcosindo elmin maliyyo1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
loşdirilmosi mühüm yer tutur. Elmo çoElmi todqiqat vo işlomələrə
kilon büdco xorclori dinamik olaraq arçokilon iimumi xorclor,
tır. 2005 ildo elmo çokilon iimumi xorc
mln.manatla
0,003 4,6 14,6 14,9 15.9 18,2 18,5 23,4 25,6 27,6
Biidcodon elmo çokiloıı
brin 77,5%-ini biidco vosaitlori, 1,3%3,9 6,3 7,9 9,3 9.4 11.4 16,6 20,0 28,8
xorclor, nıln.manatla
1,1
ini biidcodonkonar vosait, 5,4%>-ini
Biidco xorclorindo elmo
miiossisolorin öz vosaitlori, 13,4%-ini
ayrilan vosaitbrin xiisusi
sifarişçilorin vosaiti, 2,4%-ini xarici
çokisi, %-h
0,9
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
1,1
1,3
monbolorin vosaiti toşkil etmiijdi. 2005
Elmi todqiqat vo işlomolərə
ildo bir elmi todqiqat vo işlomolori
çokilon xorclorin torkibindo
biidco xorclorinin xiisusi
ye no yetiron hor bir nəfor işçiyo
çokisi, Уо-h
59,6 69,3 67,8 68,8 73,7 71,4 74,4 77,5
с ibn xorclor 1603 A BŞ dolları (1516
Elmi todqiqat vo işloməbro
m nat), о cümlodon büdcodon 1242
çokilon xorclorin ÜDM-do
A
dolları (1175 manat) olmuşdu.
0,8
payı, %>-h
0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
1{ ) ildo iso bir elmi işçiyo 802 ABŞ
Biidcodon elmo çəkilən xorc
0,4
lorin ÜDM-do payı, (>
/<>-h
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
d a r ı (4,8 min rubl), о ciimlodon
Л
; büdcosindon 347,6 A BŞ dolları
С
min rubl) xorc çokilmişdi. 1990 ib
olmasi elmi todqiqat işçilorinin yaş
osas fondların köhnolmo dorocosi
ni
ton 2003 ildo bir işçiyo çokilon
41,2%), о ciimlodon maşın vo avadanliqx lorin artmasina homin dövrdo işçi- quruluşuna tosir göstormiş, 1988-2001
illordo yaşı 50 vo ondan yuxan olan
ların köhnolmo dorocosi 55,5% toşkil
1,
sayinin azalmasi tosir göstormişdi
elmi işçilorin sayi 34,8% artmışdı. 2005
etmişdi (1996).
(с ivol 1).
ildo Azorbaycanda bütüıı elmlor
1996
illo miiqayisodo 2005 ildo res
992 ildo fundamental todqiqatlara
doktorlannin 87,7%-inin yaşı 50-don
publikada elmi todqiqat (konstruktor)
Ion xorclor 19,6%, totbiqi todqiqatyuxan idi. 1988 illo miiqayisodo 2001
foaliyyoti iizro osas vosaitbrin doyori
];
çokilon xorclor 51,8%, işlomobrə
ç, !on xorclor 26,5% toşkil etmişdi. ildo elmi todqiqat vo işbmolori yerino 2,5 dofo, о ciimlodon maşın vo avadanyetironlor arasmda orta yaş hoddi 2.3 il
liqlarm doyori 1,7 dofo artmışdı.
2( 5 ildo respublika iizro elmi todqiqat
artaraq
46,2
ilo,
elmlor
doktorlari
vo şbmolərə çokilon iimumi xorcbrin
Əd.: M u r a d о v Ş. M. Insan potensiali osas
arasmda 6.7 il artaraq 58,3 ib, elmlor
3 j%-i fundamental todqiqatlara,
meyllor, realliqlar, problemlor. B., 2004; Azor
namizodlori arasmda iso 4,2 il artaraq
5ч '%-i totbiqi todqiqatlara, 13,2%-i
baycanm statistik göstoricilori 2004. В., 2004.
51,3 ib çatmışdı (codvol 2).
is! nəloro sorf olunmuşdu. 1992-2005
Şalıbaz Muradov, Allaliyar Muradov
Elm vo elmo xidmot toşkilatlarında
ill
io işlomobrə çokilon xorcbrin xüsu çokisi 26,5%-don 13,2%-o düşmüş,
fu amental elmo çokilon xorcbrin xüCədvəl 2
Azorbaycan Kespublikasinin elini kadr potensiali
su çokisi 19,6%-don 32,6%-o, totbiqi
to- iqatlara çokilon xorcbrin xiisusi
1990ib
çc
i 51,8%-don 54,2%)-odok yüksol1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 nisboton
2005 ildo
m п. 2005 ildo fundamental todqiqatTodqiqat vo işləmolori yerino
la çokilon xorcbrin 93,1 %-i büdcoyetiron toşkilatlarııı sayi
139
146
146
131
138
96,1
152
137
137
d. 0,5%-i biidcodonkonar fondlardan
Todqiqat vo işləmoləri yerino
yetiron işçilorin sayi, пф г
70,5
25775 16926 15809 15929 16019 17190 17712 18164
a; m vosait olmuşdu.
005
ildo iqtisadiyyatda moşğul о ciimlodon:
о! i ohalinin 0,5%-i (18164 nofor)
todqiqatçılar
15934 11640 10168 10139 10195 10830 11531 11603
72,8
A baycanda foaliyyot göstoron 146
onlardan:
el I toşkilatda çalışırdı. 2005 ildo elmi
elmlor doktorlari
567
713
676
656
668
633
705
124,3
643
to jiqat vo işbməlori yerino yetiron
elmlor namizodlori
76,9
4299 3603 3328 3211 3209 3283 3223 3306
işı lorin 3,9%-i elmlor doktoru, 18,3%-i
Bundan başqa, elmi todqiqat
bölmolərindo todqiqat vo
elmlor namizodi idi. 1990 ildo bu
işləmələri yerino yetiron,
gostoricibr miivafiq olaraq 2,2% vo
elmi todqiqat bölmolorində
16,7%) toşkil edirdi.
ştatda olmayib, lakin ali
1990
illo miiqayisodo 2005 ildo elmi moktoblordo çalışan elmi
pedaqoji işçilərin sayi, пф г
8432 9907 10561 11004 11011 11599 11553 11583
137.4
todqiqat vo işlomobri yerino yetiron
onlardan:
işçilorin sayi 70,5%, elmlor doktorlannin
elmlor doktorlari
834
713
874
567
831
835
925
168,6
956
sayi 124,3%), elmlor namizodbrinin sayi
elmlor
namizodlori
5199
4594 5057 5037 5017 5005 5088
5269
114,7
76,9%, aspirantlann sayi iso 110,4%
Aspirantlann sayi
1340 1282
982
1059 1178 1318 1479
110,4
963
idi. Kadr axinimn xiisusilo gonclor vo
orta yaşlılar arasmda daha yiiksok

Təhsilin iqtisadiyyatı. Azarbaycan
can Respublikasi Qanununa uyğun ola
raq, dövlat büdcasinin xazinadarhq vasiRespublikasi ahalinin tahsil saviyyasina,
tasila icrasina başlananda (1998) biidca
tahsil müassisalari ila tamin edilmasina,
ahalinin har 100 min nafarina düşan müəlmaliyyələşməsinin smeta formasi yenidan
barpa edildi.
limlərin, talabalarin sayına göra yüksak
Bazar münasibatlari şaraitinda tahinkişaf etmiş dünya ölkalari saviyyasindəsilin takca biidca vasaiti hesabma maliydir va hətta bəzilərindən öndadir. Sahənin
müasir vaziyyati maliyya manbalarinin
yalaşmasinin getdikca çatinlaşmasi bu
sistemda ciddi islahatlar apanlmasini
güclü olmamasi ila şartlanan bir sira probzaruri etmişdir.
lemlarin va alverişsiz meyillarin mövcud
Ganclara yüksakkeyfıyyatli tahsil veril
olmasi ila xarakteriza olunur.
Respublikada ibtidai va iimumi tahsil
masi, onlarm qabiliyyatina va istayina uymiiassisalari asasan respublika biidcasi va
ğun peşa va ixtisaslara yiyalanmalari üçün
yerli büdca vasaitlari hesabma, ali tahsil
imkanların genişlandirilmasi tahsil saisa daha çox respublika biidcasindan mahasinda dövlat siyasatinin asas strateji istiliyyalaşdirilir.
qamatlarindan biridir. Tahsilin keyfiyyati
1995
ilda ÜDM-da tahsil xarclarininila ona talabat arasmda tarazlığı tamin
hacmi 1990 ilia müqayisada 2 dafadan çox
etmak iiçün ham ümumtəhsil maktabazalmışdı. Bu göstərici 1996 ildan artma- larinin buraxıhş imtahanlannda, ham da
ğa başladı va artiq 2003 ildo 1995 il saviyaIi va orta ixtisas tahsili maktablarina qabul
yasini 3,1 dafa iistaladi (cadval 3).
imtahanlannda test sistemi tatbiq edilir.
2005
ilda tahsil sistemi iizra ahaliya
Tahsil Nazirliyi YUNİSEF-la birga
macburi köçkiinlərin maskunlaşdıqlari çagöstarilan pullu xidmatlarin xiisusi çakisi
1995 ildoki 0,9%-don 1,3%-э qodor art- dır şəhorcikhriııdo 3-6 yaşında 3 min na-

xərclənmiş, onun asas hissasi Madaniyyat
Nazirliyi sistemina daxil olan müassisalar
tərəfindən madani tadbirlarin hayata keçirilmasina yönaldilmişdi.
1993
ilia miiqayisada, 2005 ilda madaniyyata va KİV-a yönaldilan biidca xarclari 51,7%, biidca xarclarinin tarkibinda sahaya aynlan vasaitin xiisusi çakisi 2%-dan
2,1%-a. bu xarclarin ÜDM-da payı 0,2%dan 0,4%-a qadar artmışdı (cadval 4).
2005
ilda muzeylarin sayi 31,5%),
fondda asas aşyalann sayi 177 min, işləyanlarin sayi 857 nafar va ya 54,3% artmış, barpasi talab olunan eksponatlann
sayi isa 1990 ildakina nisbatan 9 min va
hid çox olmuşdu.
сЭй.: Quliyev С. В. Gəncloıin pcşə və ixtisasn
imkanlannın genişləndirilməsi эт о
bazarının formalaşmasında və tənzimbnməsm1
əsas şərtdir. B., 2003: Azarbaycanda tohsil, elm \
ımdoniyyət. Statistik məcmuə. В.. 2005; Azərba}
canın statistik göstəriciləri 2006. В., 2006.
yiyolənım k

Cdlil Quliyı

Cədval 3
Təhsilə çəkilotı dövlət xərcləriııin dinamikasi

1995
TbAsi/o biicfca xarciari,
mln. manatla
ÜDM-do payi, % -h

1996

1997

1998

j

1999
1"

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1

75,2

101,8

112,8

116,3

159,0

181,8

186,2

191,2

234,8

294,1

372,5

3,5

3,7

3,6

3,4

4,2

3,9

3,5

3,1

3,3

3,4

3,0

85,1

118,5

141,4

150,3

193,1

203,2

200,0

196,7

239,1

299,3

393,8

1 Təhsilə büdcə xərcləri,
mln. A HŞ (Jo/Ian ib
Tohsila biidca xarclarinin
ABŞ dollan ila ifadoda
dayişmasi, %-h

106,4

139,2

119,3

106,3

128,5

105,2

w)şö). 2005 06 tədris 'ıYmdə ləhsi) haqqm)

fərəyaxm uşagm сэ)Ъ edildiyj uşaq inkişaf

tam ödamak asasinda müqavila ila oxuyan talabalarin sayı dövlat ali tahsil maktablarinda 5 5 ,5 min nəfər (5 2 ,4 % o ), orta
ixtisas təhsili maktablarinda 2 0 ,4 min
(37,l%o) nafar idi.
“ Tahsil haqqmda” Azarbaycan Res
publikasinin Qanununda (1992) dövlat va
yerli tahsil müəssisalərinin smeta maliyyalaşdirilmasinin normativlar asasinda maliyyalaşdirma ila avaz olunmasi müayyanlaşdirilmiş, onlarm biidca taxsisatlanndan va digar manbalardan daxil olan vasaitlardan sarbast istifada etmak hiiququ
tasbit olunmuşdur. Tacrübada bu hiiquqdan asasan pcşa tahsili miiassisalari istifa
da edirdi. 90-ci illarin axinnda maktablarin yalniz 10%-i hiiquqi şəxs statusuna
malik idi va tasarriifat amaliyyatlanni sar
bast hayata keçirirdi.
“ Biidca sistemi haqqmda” Azarbay-

bağçaları açmışdır. YUNİSEF-in dəstayi
ila ölkada faal talim metodları asasinda işlayan maktab şabakasi yaradılmışdır, res
publikanm müxtalif şahar va rayonlarmda
25 pilot maktab faaliyyat göstərir.
1985 ilda iimumi orta tahsil maktablarinin gündüz şöbasini bitiranlarin 65,6%-i ali
va orta ixtisas tahsili, elaca da texniki peşə
tahsili maktablarinin gündüz şöbələrina qa
bul edilmiş, 2005 ilda bu raqam azalaraq
31,9% olmuşdu. Hamin dövrda qeyri-dövlat bölmasi xatti ila ali tahsil maktablarina
talaba qabulu 18,8%, orta ixtisas tahsili
maktablarina 7,5%, peşə maktablari va liseylara 8,7% taşkil etmişdi.
Mədəniyyətin iqtisadiyyat]. Mada
niyyat va kiitlavi informasiya vasitalari
(K İV ) asasan dövlət büdcasindan maliyyaləşdirilir. 2005 ilda bu maqsadla 45,5
mln. manat (48,1 mln. A BŞ dollan) vasait

98,4

98,4

121,6

125,2

131,6

Səhiyyənin iqtisadi}у ati. 1994 ildo;
sonra dövlət büdcasindan sahiyya si;
temina aynlan vasaitin artirilmasin;
başlanmış, 2005 ilda sahiyyaya aynla
biidca xarclari 1995 ildakina nisbatan 3.
dafa artaraq 115,3 mln. manat olmuşdr
Azarbaycanda sahiyyanin maliy
yalaşdirilmasinin taşkili sahasinda ii
sistem yaradılmışdır: dövlat büdcasi sis
temi, dövlat macburi tibbi sığorta sis
temi va qeyri-dövlat (özal) sahiyya
sistemi.
Sahiyya Nazirliyi sisteminda faaliyyat
göstərən 4310 idara va müassisəsinin
414-ii ahaliya pullu tibbi xidmat göstarir
(2003). Pullu tibbi xidmat göstaran sa
hiyya idara va miiassisalarinda tibb işçilarinin amakhaqqi bir neça dafa artırılmış,
maddi havaslandirma sistemi yaradilmışdır. Tibb va tahsil işçilarinin tibbi
miiayinasinin pulsuz va ya özal tibb

Cədvəl 4
Mədəniyyət və KİV-in maliyyələşdirilınəsi

1995

1996

1997

1998

1999

2000

9,0
0,4

11,4
0,4

14,4

14,2
0,4

15,8
0,4

18,0
0,4

19,4

20,5

0,4

0,3

28,0
0,4

34,1

0,5

0,4

45,5
0,4

10,2

13,3

18,1

18,4

19,2

20,1

20,6

21,1

28,5

34,7

48,1

112,1

130,4

136,1

101,7

104,3

104,7

102,5

102,4

135,1

121,8

138,6

Modoniyyətə vo KİV -0 büdcə xarclari,
mln. manatla
ÜDM-də payı, %>-lə
Madaniyyota vo KIV-а biidca xarclari,
ınln. A B Ş dollari ila
Madaniyyata vo KlV-a biidca xarclarinin
ABŞ dollan ila ifadada artimi, %>-h

müassisalarinin hesabına aparılması, şak Tİi diabet xastalarinin, şahid ailasi üzvlaı ınin pulsuz müayina va müalicasi, tibb
nv.assisalarinda cari va asaslı tamir işlaı nin apanlması, yeni miiasir tibb texr ası va avadanlıqlarınm əldə edilmasi
v s. özünümaliyyaləşdirmə sisteminin
i şafı sayasinda mümkiin olmuşdur.
Ölkada Respublika Artroloji Marka? \ila Sağkımlıq Markazi, Markazi Şa1 Kliniki Xastaxanası, stasionar tipli
‘ 'sana” müalica-diaqnostika markazi,
>rd Star” doğum evi, “ Ekzimerlazer
ı kazi” , “ Medical Centre” Türk-Amer
miiassisasi. “ Medservis” özal tibb
r rkəzi faaliyyat göstarir (2005). Özəl
xi matin tatbiqi naticasinda 10000 nəI : lək işçi, о cümladan 2500 hakim va 4
nı ıdan artiq orta tibb işçisi işla tamin
ec lıniş, ahaliya göstərilən tibbi xidmatin
q ıati 2 dafayadak azalmışdır. Özal sahı a sisteminin tatbiqi naticasinda
t. .a 2000 ilda dövlət büdcasina 1 mln.
m ata qadar vasait daxil olmuşdu.
Tibbi sığorta haqqinda” Azarbayc; Respublikasi Qanununa (1999)
gi , tibbi s\ğovt‘d sağlamlığm qorun-

masi sahasinda ahalinin sosial miidafiasi formasmda hayata keçirilir. İcbari va könüllü tibbi sığorta sistemi
dövlat idaraetma orqanlarinin, işagötüranlarin va ahalinin ödənişli tibbi
xidmatlara calb olunmasina imkan
vermişdir.
2005-08 illarda Azarbaycanda sa
hiyyanin inkişafı proqraminda ilkin tibbi
xidmat sisteminin yaradilmasi va inkişaf
etdirilmasi nazarda tutulur. İdaraetmanin
markazlaşdirilmiş sisteminin tadrican
aradan qaldinlmasi, sistemin maliyya
vaziyyatinin daha da yaxşılaşdırılması,
darman preparatlan, tibb avadanlığı va
texnikasi ila tachizatın genişlandirilmasi
va s. sahiyyanin inkişafı proqramınm
asas maqsadidir. Respublika ahalisinin
sanitar-epidemioloji sağlamlığının tamin
edilmasi maqsadila dövlat sanitariya
nazaratinin takmillaşdirilmasi, xidma
tin maddi-texniki bazasmm giiclandirilmasi, nazarat laboratoriyalarmin
yenidan qurulmasi, miiasir avadanhq
va cihazlarla tachiz edilmasi va s. masalalarin halli miihiim ahamiyyat kasb
edir.

2001

2002

2003

2004

2005

Sahonin asas darmanlarla taminatinın yaxşılaşdırılması va darmanlardan
samarali istifadanin tablig olunmasi,
darman itkisinin qarşısını almaq üçün
darmanlarm idara olunmasi sisteminin
(D EPO ) takmillaşdirilmasi, onlardan
samarali istifada edilmasi iizra sahiyya
işçiləri arasmda talim keçirilmasi va s.
sahiyyanin inkişaf etdirilmasi iizra proqramın apanci istiqamatlaridir.
Dövlat hesabma ahaliya tibbi xidma
tin samarali təşkili maqsadila sahiyya
sistemi miiassisalari şabəkasinin bilavasita biidca vasaiti hesabma güzəştli tibbi
xidmat göstaran müəssisələra va tasarrii
fat hesablı büdcadankanar miiassisalara
bölünmasi miihiim ahamiyyat kasb edir.
Özəl tibbi xidmatin yeni prinsiplar
asasinda inkişafınm süratlandirilmasi,
sistemin sosial va maddi-texniki bazasının möhkamlandirilmasi sahiyyada
özallaşdirmanin intensivlaşdirilmasi ila
üzvi suratda bağlıdır.
Aqil Əliyev

ƏHALİNİN HƏYAT SƏVİYYƏSİ VƏ SOSİAL TƏMİNAT SİSTEMİ
Əhalinin həyat səviyyəsi
la y at s a v i y y a s i n i n di nam a sl. Azarbaycanda ahalinin hayat
sa\ iyyasinin yiiksalmasi inflyasiyamn
kn ;in suratda aşağı diişdüyü 1996 ildan
başladı. Azarbaycan Respublikasi Dövlat Statistika Komitasinin malumatlanna göra, 1995 ilia miiqayisada 2005 ilda
ahalinin adambaşına pul galirlari ABŞ
dollan ila 5,0 dafa, ortaayliq nominal
amakhaqqi 9,3 dafa, pensiyalarm ortaaylıq mablagi 7,7 dafa artmışdı (cadval 1).
Əmayin ödənilmasi (rasmi va gizli
ödamalar); sosial transfertlar (pensiya-

lar, yardımlar, taqaiidlar, sığorta iizra çakisinin nisbatan aşağı düşmasi ilk növödamalar); miilkiyyatdan (amanatlar va
bada tasarrüfatçılığın yeni formalannm
qiymatli kağızlar iizra faizlar, diviyaranmasi naticasinda sahibkarliq faa
liyyatindan galan galirlarla alaqadar idi.
dendlar, mülkiyyatin icaraya verilmasindan); sahibkarliq faaliyyatindan (fardi
Lakin 1995 ildan sonra ahalinin galirlarinda amakhaqqmm payi nisbatan saticaratdan, xidmat göstarilmasindan,
şaxsi kaııd tasarrüfatı mahsullannın satıbitlaşdiyi halda, sahibkarliq faaliyyatindan
şından) alda edilan galirlar ahalinin pul
galirlar har il azalmağa başladı (cadval 2).
galirlarinin asas növlarina aid edilir.
İnkişaf etmiş ölkalarla miiqayisada
1990
illarda ahalinin pul galirlarininAzarbaycanda galirlarin va ÜDM-in tar
kibinda amakhaqqmm payı çox aşastrukturu xeyli dayişdi va bu özünü pul
galirlarinin iimumi kiitlasinda rasmi qey- ğıdır. Sahibkarliq faaliyyatindan galir
larin çox hissasi rasmi qeydiyyata ahndiyyata alınmış amak galirlarinin xiisusi
mir. Bu növ galirlarin cami ahalinin giz
çakisinin ildan-ila azalmasında göstardi.
li galirlarinin iimumi hacmini xarakGalirlarin kiitlasinda amakhaqqmm xiisusi

Codvol 1
Ə haliııiıı pııl gəlirləri və xərcləri

İllər
1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1340,6

3511,4

3802,1

4244,0

4978,9

6135,3

7792,3

Əhalinin gəlirləri, mln.
manat

Əhaliııiıı xərcləri, mln.
manat

1275,8

3469,4

3723,4

4203,0

4902,6

6061.3

7643.0

M l,2
199,9

442,9
494,9

475,8

527,1
542,1

613,6
624,7

749,4

510,6

942,0
996.1

168,6

466,0
500,1

522,0
536,9

604,2
615,1

740,4

190,2

437,6
489,0

12,5
14,1

44,3
49,5

52,0
55,8

63,1
64,9

78,8

3,5
3,9

14,4

14,7

17,7

23,8

16,1

15,8

18,2

24,2

Adambaşına düşən
gəlirlər:
manat la
A BŞ dollan ilo

763,0

Adambaşına düşən
xərclər:
manatla
A BŞ dollan ib

753.8

924,0
977.1

Ortaaylıq nominal
əməkhaqqı:
nıanatla
A BŞ dollan ib

77,4

99,4
101,2

123,6

24,0
24.4

28,5

130,7

Pensiyalarin ortaayliq
məbləği:
manatla
A BŞ dollan ib

terizo edir vo gəlirlərin ümıımi komiyyotinin təxminən 40%-ino bərabərdir.
G o l i r l ə r d o n i s t i f a d ə . Əhali
pul golirlərini mallann oldo edilməsinə
vo xidmətlərin ödənilmosinə, miixtəlif
öhdoliklərin vo üzvlük haqlarımn ödonilməsinə (o cümlədən vergilər, rüsumlar,
ödoncbr), əmanətin artırılmasına, xarici
valyutanın əldo edilmosinə sərf edir
(codvol 3). Bundan başqa, golirlorin bir
hissosi cari toləbatın fasiləsizliyini tomin
etmək üçün zəruri olan pul ehtiyatlarımn artuılmasına yönəldilir. Bir qayda
olaraq, gəlir пэ qodor çoxdursa, ondan
qənaot edilib toplanan hisso do bir о qodor çox olur. Ölkədo əhalinin golirlərinin oksoriyyoti mal alınması və xidmotlorin ödonilməsinə xərclənir. Lakin bu
xərclər azalmağa, valyuta alınması xorc-

30,1

lori iso artmağa meyillidir. Xarici valyutanın oldo edilməsinə sorf olunan xorclor
pul ehtiyatı yaradılmasına xidmot etdiyi-

Codvol 2
Əhalinin pul golirlorinin strukturu,

Pul golirlorinin comi

о ciimlodon:
omokhaqqi
sosial transfertlor
mülkiyyətdən go-lon
golirlor
sahibkarliq foaliyyotindon golon go-lirlor
sair golirlor

2000

2001

2002

2003

2004

2005

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

22,6
8,4

17,4
7,6

16,3
7,2

15,5
7,9

16,1
8,0

26,9
7,7

22,1
6.1

0,2

0.04

0,04

0,07

0,08

0,08

0,09

63,1
5,7

63,8
11,2

63,9
12,6

62,0
14,5

56,4
19,4

44,0
21,3

49,5
22,2.

no göro golirbrdon istifadonin quruluşu
golir soviyyosinin dinamikasından asili ol-

Codvol 3

Golirlor, comi

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

95,2

98,8

97,9

99,0

98,5

98,8

98,1

86,1

73,7

76,6

76,3

73,3

72,0

69,0

2,5

1,0
5,5
4,8

3,5

3,3

0,8

0,9

20,8

17,1
2,1

1,2

3,7

4,2

-b

1995

Ə lıaliııin pul golirlorindon istifado (golir,-) nisboton %-lo)

Xərclər
о ciimlodon:
mal ahnmasi vo xidmot
lorin ödonilmosi
mocburi ödonişlor vo
müxtəlif üzvlük haqları
omanotlorin artmasi vo
qiymotli kağızların
ahnmasi
valyuta ahnmasi
Əhalidə qalan pul qalığı

mayaraq doyişo bilor. Pul kütbsinin xiisu
si çokisiııin bütünlükdə gəlirlərin miiasir
soviyyosi baxımmdan xeyli yiiksok olması
əhali arasinda golirlor üzro forqbrin mövcudluğunu göstorir.
X o r c l o r i n s t r u k t u r u. Əhalinin xorclori real gəlirbrin soviyyosi ib
mal və xidmotlorin qiymot nisbətinin doyişilməsi vasitəsib müoyyən edilir. Real
gəlirlər normal artanda xidmətlərə və
qeyri-orzaq mohsullanna, long artanda vo
ya sabit qalanda iso orzaq mohsullarma
çokilon real xorclorin daha siirotlo çoxalması müşahido olunur. Golirlor arasimia
forqlor çoxalanda elastikliyi yiiksok oh a
mallara tolob artır, aşağı olan mallara i >
azalir.
90-ci illorin ovvolindo cari qiymoti )
mal vo xidmotlorin osas növlori iizro >
lorin strukturunda xidmotloro çoki n
xorclorin payi xeyli artmışdı (codvol .
Buna onlarm real ifado olunan istehl
nin qiymotlorin siirotlo artdığı bir şora
siirotlo aşağı düşmosi; xidmot xorclo
;
iimumi hocmindo golirloro nisboton
elastik olan monzil xorclorinin xüs
çokisinin koskin artması uyğun go
Mallara xorclorin quruluşunda qida m ■

5,0

5,0

1,4
17,7

2,1
18,9

2,6
19,2

21,8

1,0

1,5

1,2

1,9

2,3

sullarinin payi, demok olar ki, doyism
qalirdi. Bu, elastik olmayan mall;
tolobatin golirlorin ciddi forqlondiyi
raitdo azalmasi ib vo orzaq mohsul
qiymotinin qeyri-orzaq mohsullari qiyi
tino nisboton iistiin artmasi ib olaqod;
idi. Pul golirlorinin aşağı düşdiiyii şoraih
orzaq mohsullarma xorclorin azalmasi i;i
ohalinin özünün istehsal etdiyi mohsuJl;
hesabina istehlakinin artmasi ovoz edirdi.
Bu istehlak in doyor hocmi mallara vo xidmotbro sorf olunan pul xorclorinin toxmi
non 12%-i qodor idi. Qeyri-orzaq mohsullarına cari qiymotlorlo çokilon xorclorin
xiisusi çokisinin ildon-ilo azalmasi ohali
nin real golirlorinin doyişilməsi ilo yox, ho
min qrup mohsullann qiymotinin orzaq
mohsullari qiymotino nisboton long siirot-

Codvol 4
Əhaliııin istehlak xorclorinin strukturu, %-lo

Comi
о ciimlodon:
orzaq mohsullarma
qeyri-orzaq mohsullarma

2000

100,0

100,0

100,0

100,0

76,0
17,1

66,3
23,2

68,3

0,9
6,0

1,2
9,3

alkoqollu içkiloro
xidmotloro

lo artmasi ib olaqodar idi. 1995 ildon son
ra ohalinin istor qida mohsullarinm istehla .1. istorso do uzun miiddot istifado olun
modoni-məişot vo tosorriifat oşyaları
il. ominati artmış, hoyat soviyyosi ildonilo axşılaşmışdır (codvol 5).
>0-ci illorin ovvollorindo ziilal torkibli
n isullarin: otin. südün, balığın istehJaki
u i miiddot istifado olunan oşyalarla

2001

2002

1995

7,1
2,6
22,0

2003

2004

2005

100,0

100,0

100,0

55,6
14,9

56,6
13,9

58,1
13,1

55,5
13,8

0,6
28,9

0,7
28,8

0,6
28,2

0,6
30,1

bu kimi mohsullara vo xidmotloro xorclo
rin artmasmi tobii saymaq olar.
Minimum yaşayış soviy
yosi vo у о x s u 11 u q. "Minimum yaşayış soviyyosi haqqinda” Azorbaycan
Respublikasi Qanununa miivafiq olaraq,
“ ... minimum yaşayış soviyyosi istehlak
sobotinin doyori vo niocburi ödonişloro sorf
olunan xorclorin comidir” . istehlak sobo-

Codvol 5
Ohalinin istehlakı və tominati

c (a mohsullarinm istehiki, ildo adambaşına
kq-la
vo ot mohsullari
Б !iq vo baliq mohsullari
Q ad vo qonnadi momulatlan
T ovoz vo bostan bitkilori
IV yvo vo gilomeyvo
ok vo çörok momu
latlan
К »rtof
S: vo siid mohsullari
I m miiddot istifado
>lunan oşyalar, hor 100
ibyo göro, ododb
T' vizorlar
s uducu
p aryuyan maşın

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

15,0

22,0
2,7

21,0
4,5

28,0
6,2

29,0
6,6

29,0
6,6

29,0
6,6

16,8
129,0
60,0

28,7
148,0
63,0

27,2
160,0
63,0

30,7
170,0
61,0

30,9
171,0
47,0

30,8
175,0
61,0

158,0
47,0
154,0

160,0
57,0
178,3

166,0
65,0

171,0
73,0
271,1

182,0
81,0
277,6

182,0
91,0
274,8

1,3
12,2
69,0
62,0
141,0
23.0
138,0

73
65
47

99
89
55

102

99
94
56

to
di
m

latm sürəllo artdığı bir şoraitdo aşağı
i vo sonraki illordo bir qodor art>başladı. Əgor golirlorin difercnsiasiys in getdikco dorinləşməsini, ayn-ayrı
m. vo xidmot növlorino qiymotlorin
dr ilmosini nozoro alsaq, ohalinin orta
go rlorinin siirotlo aşağı düşdüyü şoraitdo
avtomobil, xarici turizm, от hiк vo başqa

252,4

95
57

104
98
58

104
98
59

106
100
60

tino insanin sağlamlığımn miihafizosi vo
hoyat foaliyyotinin tomin edilmosi üçün zo
ruri olan minimum orzaq mohsullari, qey
ri-orzaq mallan vo xidmotlor dosti daxildir.
Minimum yaşayış soviyyosi bätün ohali,
omokqabiliyyotli ohali, uşaqlar vo pensiyaçılar üçün hesablanır.
6-ci cocivoldon göründüyü kimi, mini-

mum yaşayış soviyyosi Azorbaycanda
müxtolif olmuşdur. Yoxsulluq hoddini ifa
do edon minimum istehlak büdcosinin do
yori 2005 ildo, Azorbaycan Homkarlar
İttifaqı Konfederasiyasinin ( AHİ K) hesablamalarına göro, 84,6 manat; pul
xorclori iizro ekspertlorin hesablamalanna
göro, 77 manat; istehlak xorclori iso ev
tosorriifatlan todqiqatinin molumatlanna
göro, 52,1 manat olmuşdu. Statistika
Komitosinin ev tosorriifatlan molumatlan
osasinda apardığı hesablamalanna göro,
yoxsulluq hoddindo vo ondan aşağı soviyyodo yaşayanlann xiisusi çokisi 2001 ildo
49,0%, 2002 ildo 46,7%, 2003 ildo 44,7%,
2004 ildo 40,2%, 2005 ildo 29,3%, 2006 ildo
20,8% olmuşdu. Yoxsulluq soviyyosini
xarakterizo edon yanaşmalarda ciddi forqloro baxmayaraq, yoxsulluq hoddindo vo
ondan aşağı soviyyodo yaşayanların mütloq sayi vo xiisusi çokisi azalmağa meyil
edirdi ki, bu da ohalinin hoyat soviyyosinin
ildon-ilo daha da yaxşılaşdığını göstorirdi.
Azorbaycan Respublikasinin Prezi
denti ilham Əliyevin imzaladığı (28.11.
2006) “ Azorbaycan Respublikasinda
2007-ci il üçün yaşayış minimumu vo ehtiyac meyanmn lioddi haqqinda” Qanunda
2007 il üçiin yaşayış minimumu ölko iizro
adambaşına orta hesabla 64 manat, о
ciimlodon omokqabiliyyotli ohali üçün 70
manat, pensiyaçılar üçün 49,7 manat,
uşaqlar iiçün 52,4 manat; ünvanlı dövlot
sosial yardımının toyin edilmosi moqsodilo
ehtiyac meyarinin lioddi 2007 il yanvann
l-indon 40 manat moblogindo miioyyon
edilmişdir.
Əd.: Yoxsıılluğun azaldılması və iqtisadi iııkişaf iizro Dövlət Proqrami. 2003-2005. В., 2003:
Azorbaycamn statistik gösloricilori 2006, В., 2006;
2004 ildo cv tosorriifatlan todqiqatinin osas yekıınları. ADSK. B„ 2004; Muradov Ş. M. Insan potcnsiali: osas mcyllor, reallıqlar, problemlor. B.,
2004; Quliycv С. B. Miistoqillik illorindo Azorbay
can Respublikasinda ohalinin hoyat soviyyosinin
doyişilmosi meyllori vo ona tosir edon amillorin qiymotlondirilmosi. AMEA-nin Xoborlor, Humanitar
vo ictimai Elmlor seriyasi (iqtisadiyyat), 2004, №1.
Colil Quliycv

Pensiya və sosial sığorta
sistemi*

Codvol 6
Ətıalinin orta hesabla adambaşına yaşayış nıininıunıurııın koiniyyoti

(ayda, manat la)

Minimum istehlak
biidcosinin doyori
Pul xorclori
istehlak xorclori

1996

2000

2001

2002

2003

2004

2005

64,0

66,3
36,5

66,4
38.8

66,8

67,5
50,4
40,0

78,4

84,6
77.0
52.1

20,2

31.8

43,5
38,2

61,7
44,1

A z o r b a y c a n d ö v 1o11э ri vo
x a n l i q l a r i n d a 18 13 i \ o q o 
dor s o s i a l m ü d а П o s i s t e m \
olmamışdvr. Müsəlman dünyasmm Vəvkib hissosi olan Azorbaycanda da bütün
*
Mnqab Azərbaycan Respublikasi Dövlal Sosial
Miidafio Fondunun rohborliyi tərəfindən təqdim edilmişdir.

ictimai münasibəllər osason sosial mii
liyyoti haqqinda qanuıı layihosinin işbnib
yoti hökumotinin idarolorindo qulluqçudafio cohətlərinə söykonon şoriot qanun
hazuianması iiçiin xüsusi komissiya
lara Novruz Bayramı münasibotilo birlan ilo nizamlanırdı. Bu qanunlar hor yaradılmış vo 1902 ildo “ Sonaye miios
dofolik miiavinotin verilmosi haqqinda”
bir imkanlı müsolmamn yoxsul müsəl- sisolorinin sahibkarları torofindon bod- qorari (17.03.1919); BDU-nun Nizamnamosini (62 72-ci bondlor) (29.04.1919);
mana xüms, zəkat, fitro kimi yardım öhbəxt hadisəbr noticosindo omok qabiliydoliyini miioyyonləşdirmişdi. Şahlar,
yotini itirmiş fohlo vo qulluqçuların mü- “ Azorbaycan Respublikasi Domir Yol
xanlar vo digor səlahiyyət sahibbri toroNazirliyinin xotti iizro domir yollannda
kafatlandınlması haqqinda” qanun layi
xidmot etmiş şoxslorin xidmot illorindon
findon forman vo sorəncamlar osasında
hosinin hazırlanması başa çatdırılmışdı.
sonra tominati haqqinda Əsasnamo” ni
müxtəlif şoxsbro fərdi mükafat xarakII Nikolay tərəfindən təsdiq edibrək
terli təminatlar da verilirdi. Lakin bun(1903) qüvvoyo minmiş (01.01.1904) bu
qobul etmişdi.
S S R İ dövriindo A z o r b a y 
lar pensiya sisteminin yox, onun bozi
qanunda penşiyanm hocmi müoyyonloşcan l n p e n s i y a s i s t e mi (1920elementlərinə oxşar tozahürlor idi.
dirilmiş, этэк qabiliyyoti tam itirildiyi
91). Azorbaycanda dovlot hakimiyyoti
Ç ar
Rıısiyası
dövründo
halda fohloyo, fəhlə öldiikdə isə onun
bolşeviklor torofindon zobt edildikdon
A z ə rb ay c a nd a pensiya sis
ailosino oməkhaqqmın iiçdoiki hissəsi
t emi (1813-1917). 19 əsrin ilk onilliklə(28.04.1920) sonra sosial sığorta iizro
hocmindo daimi pensiya toyin olunması
pensiya qanunvericiliyi miistoqil re
rində Şimali Azorbaycanm Rusiya impenozordo tutulmuşdu.
riyasına qatılmasından onun çökmosino20
əsrin əvvəlbrində Rusiya impe-publika qanunvericiliyi çorçivosində с dok olan dövrdo Azorbaycan imperiya
riyasında sığorta münasibətlərini tonzim- yil, ümumittifaq qanunvericiliyi çərçi>
sindo inkişaf etmişdir.
qanunlarının, о cümlodən pensiya siste
byən bir neçə normativ akt qəbul edilminin fəaliyyətdə olduğu mokan idi. Ru
mişdi. Xostolik zamanı fəhbbrin təminatı
Sovet pensiya tominati sistemi “ ha
siya imperiyasında iso pensiya sistemi 19 haqqinda, fəhbbrin sığorta mosololori üz- ödomodon sığorta” prinsipi ilo qur
osrdo təşokkiil tapıb forınalaşmış vo ilk
muşdu. Zoruri maliyyo vosaitlori ya:
гэ idaro vo şuranın təsis edilməsi haqqin
da qanunlarla yanaşı, fohbbrin bodboxt
dövrlordo yalııız dövlot qulluqçularını
dövlot büdcosi vo ya miiossisolorin öı
hadisobrdon sığortası haqqinda qanun
ohato etmişdi.
nişlərindən götürülürdü.
da qobul olunmuşdu (1912). Bu qanun,
Mülki təsisatlarda çalışan momurlara
1925 ilin ovvolindo SSR İ Xalq Ərr
pensiyaların ödonilmosi pensiya vo birdokiçik müossisolərdə, kənd təsərrüfatında
Komitosi (X Ə K ) yanında idarobran i
folik müavinətbr haqqinda iimumi ni- vo tikintido işloyon fohləbr istisna olmaq
orqan - Sosial Sığorta iizro İttifaq Şuı a ı
la, Rusiya fəhbbrinin yalmz 15%-inə şa- tosis edilmişdi. Fəhləlorin, qulluqçularm
zamnamo əsasında tonzimlonirdi. Ümumi
mil edilirdi. Qanun əməkhaqqının iiçdovo onların ailəbrinin pensiya tominati
qaydaya göro, pensiya almaq üçün miioy
ikisindon çox olmamaq şorti ib, isteh- mosolobrino dair SSRİ qanunlarının
yon edilmiş xidmət müddəti 35 qüsursuz
xidmot ili idi. Azı 25 il xidməl etmiş şoxso salatda xosarot noticosindo tominatı, eyni
SSR İ hökumoti qorarlarimn totbiqi ü; о
normativ aktlar bu orqan torofindon c,
zamanda işçilərin ayırmaları hesabina
pensiya raəbləğiniıı 50%-i ödonilirdi.
bul olunurdu. Sosial Sığorta üzrə İttif
xostolik üzro tominatı nozordo tuturdu.
Pensiya alanlar 9 kateqoriyaya bölünürdü
Şurası qanunvericilik aktlan ilo müəyy
A z o r b a y c a n X a l q C ü mh u ki, bu kateqoriyalara uyğun mobloğbr,
olunmuş osas miiddoalan, о cümlədr
miivafiq olaraq, 85 rubl 80 qəpikdən (9- r i у у о t i n i n p e n s i y a s i s t e m i
pensiya normalanni konkretloşdirir vo
(1918-20). Əhalinin sosial problemlocli kateqoriya) 1143 rubl 60 qopiyodok (1qorarlannda oks etdirirdi.
ci kateqoriya) dəyişirdi (bu dövrdo so- rinin holli Şorqdo ilk demokratik dovlot
Fohlo vo qulluqçuların pensiyal
nayenin bir neço sahosindo yiiksokixtisasli
olan Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyotinin
haqqinda S SR İ qanunvericiliyinin
fəhlənin omokhaqqı ayda bir neço onluq
prioritetlorindon biri kimi elan olunmuşdu.
dofo sistemloşdirildiyi dövrdo (1925-3 i
rubl toşkil edirdi). İstefaya çıxmış
zabitloro pensiyalar iki monbodon
Azorbaycan Xalq Cümhuriyyəti hö- sonralar doyişikliyo uğramış sosial sığ<
taya osaslanan pensiyalar haqqinda
ödənilirdi: dövbt xəzinədarlığından vo olil
kumoti pensiya mosololori iizro 2 osas qo
iimumi qanun qobul edilmişdi. Ilk iki q
rar qobul etmişdi: “ Pensiya haqqinda qa
kapitalından. Dövlot pensiyası hüququ
nun olilliyo vo aib başçısını itirmoyo g<
nun layihosinin tortib olunmasi üçün ko
“ miioyyon olunmuş müddotbrdə qüsurpensiyaları, iiçüncü qanun iso bunla
suz xidmoto görə” oldo olunurdu. Tolob
missiya yaradilmasi haqqinda” (28.08.
olunan xidmət müddəti mülki momurlar
yanaşı, qocalığa göro, owollor xüsusi a;
1918); “ Pensiya nizamnamosinin haziriizro müoyyonləşdiribndən az: tam pen
larla nizamlanmış pensiya tominatını
lanmasi iizro komissiyanin yaradilmasi
ohato edirdi. Sosial sığortaya osaslan
siya üçiin 25, bunun yarısı mobbğindo
haqqinda” (27.08.1919). 1-ci qorar pen
pensiyalar haqqinda iimumittifaq qant
olan pensiya üçün iso 20 il idi.
siya qanunvericiliyinin layihosinin hazirlarmdan on birincisi “ Əmok olillorin
Dövlət xəzinədarlığı ib yanaşı mövlanmasi, 2-ci qorar iso mülki vo horbi idaölmiiş vo ya xoborsiz itkin düşmüş
cud olan emeriturlar - dövlət qulluqrolorin pensiya nizamnamolorinin razılaşsığortaolunanların vo omok olillorinin ailo
çulannm omokhaqlarmdan mocbııri ayırdırılması iiçün komissiyanin yaradilrnasini nozordo tuturdu. Ölkodo yaranrmş
malar hesabina yaranan kassa vosaitüzvlorinin sosial sığorta qaydasinda
voziyyotin bu qorarlarm hoyata keçirillərindən istefaya çıxmış dövbt məmurtominati haqqinda Əsasnamo” (1925)
larına xiisusi pensiya, dııl qadinlar vo ye- mosino imkan vermomosino baxmayaraq,
pensiyalar haqqinda sonralar qobul edilAzorbaycan Xalq Cümhuriyyoti hökumiş digor iimumi qanunlar kimi, xiisusi
timbrə müavinətlər ödənilirdi.
qanunlarla nizamlanan xidmot ilbrino
19
əsrdə fabrikbrdə işbyən fəhləbrəmoti vo parlamenti sosial sahoyo, о
ciimlodon pensiya tominatina aid konkret
göro pensiyalara şamil edilmirdi. Əsasııo dövlət, nə do sahibkarlar pensiya verir
miiddoalan oks etdiron normativ-hüquqi
namo 3 ildon az müddotdo qiivvodo oldu
di. 1893 ildə fohləlorin sağlamlığı və tomiaktlan: “ Azorbaycan Xalq Cümhuriyvo “ Əlilliyo vo ailə başçısını itinnoyo göro
natına göro sahibkarların fordi məsu-

sosial sığorta qaydasinda tominat haq
qinda Əsasnamo” ib ovoz edildi.
Sosial Sığorta iizro İttifaq Şurası SSRİ
XƏK-in vo özünün owollor qiivvodo olan
40-dan artiq aktini logv edon yeni sonod “ Əlilliyo vo aib başçısını itirmoyo göro
sosial sığorta qaydasinda tominatin iimu
mi Q aydalarfni qobul etdi (1928). 150don artiq maddodon ibarot olan vo son
ralar bir neço dofo doyişikliklor edilon
bu Qaydalar 1956 ildo dövlot pensiyalan
haqqinda qanunun totbiqinodok qiivvo
do oldu.
1928 ildo qobul edilmiş Qaydalar yaln nlilliyo vo ailə başçısmı itirmoyo göro
p siyalara aid edilirdi. Qocalığa göro to
rn atla bağlı SSR İ M İK vo XKS-in xüsvi ■qorarlan 1929 ildon qiivvodo olmuşd ^SRİ M İK vo X K S torofindon tosdiq
ol ıımuş hor iki akt, Homçinin homin
d' сlo qiivvodo olan sosial sığorta orqanla torofindon verilon mviavinotlor haqqı t Miivoqqoti Əsasnamo az sonra sosi. ığortaya osaslanan pensiya vo müavi
lor haqqinda vahid Əsasnamodo
iir ıniloşdirildi (1930). Vahid Əsasnamo
“ 1 vlot pensiyalan haqqinda” Qanunun
qi oyo minmosi (1956) ib olaqodar qiiv
vo ini itirdi.
Qocalığa göro sosial sığorta qaydasıı a tominat haqqinda” iimumi Qanun
( t :9) qocalığa göro tomin olunanlarm
dc. isini ohomiyyotli dorocodo genişlondi i. Artiq qocalığa göro pensiya hiiqu
qi t yalmz toxuculuq deyil, homçinin
m m, metal vo elektrotexnika sonayesii
domir yol vo su noqliyyatinm fohb
do malik idilor. Xalq tosorriifatmin
di
saholorindo çalışan fohlo vo qullui ılara qocalığa göro pensiya tominati
ii?
miiddotlorin şamil edilmosi, xalq
to liifatimn beşillik plamna uyğun
ol
I, Sosial Sığorta üzro ittifaq Şurasi! hovalo olunmuşdu.
SRİ-nin yeni Konstitusiyasinin qobu iidan (1936) sonra pensiya qanunvc- iliyindo miihiim doyişikliklor edildi.
Q
ıqçuların qocalığa göro pensiya
toı ııatı osaslan fohbloro aid osaslarla
eyn loşdirildi, qulluqçulara vo onlarin
aibiorinə olilliyo vo ailo başçısını itirmoyo
goto pensiyalar fohbbr vo onlarin ailolori
iiçün miioyyon edilmiş mobloğdo toyin
olundu. Sosial monsubiyyoti vo keçmiş
foaliyyotino göro owollor seçki hiiququndan mohrum edilmiş votəndaşlann sosial
sığorta iizro pensiya təminatında mövcud
olan mohdudiyyotlor loğv edildi.
“ Dovlot pensiyalan haqqinda” Qa
nun qiivvoyo mindikdon (01.10.1956)

sonra dövlot pensiyasi hiiququna fohlo vo
qulluqçular, hərbçilor, ali vo orta ixtisas
tohsil miiossisolorindo, peşo moktoblorindo, ümumtəhsil moktoblorindo vo kadr
hazırlığı iizro kurslarda tohsil alan şoxslor.
dövlot vo ictimai vozifolorin yerino yetiril
mosi zamam olil olmuş digor şoxslor, aib
başçısının itirilmosi hallannda iso yuxanda qeyd olunan votondaşların ailo üzvlori
malik idilor. Qanuna osason, dövlot pensiyaları qocalığa, olilliyo vo ailo başçısını
itirmoyo göro toyin olunurdu. Qocahğa
göro pensiyalar kişilər iiçün 60 yaşına çatdıqda vo azı 25 il is stajı, qadinlar üçün iso
55 yaşına çatdıqda vo azı 20 il iş stajı ol
duqda toyin olunurdu. Qocalığa göro giizoştli şortlərb pensiya hüququ yeraltı işlordo çalısan fohlolor, 5 vo daha çox uşağı
olan. onları 8 yaşınadok torbiyo etmiş qadınlar vo b-ları iiçün nozordo tutulurdu.
Qanunla qocalığa göro pensiyaların mini
mum vo maksimum mobbğlori müəyyon
edilınişdi. Əlilliyo göro pensiya hüququna
olil olan fohlo vo qulluqçular malik idi.
Aib başçısım itirmoyo göro pensiya hiiqu
quna ölınüş fohlo, qulluqçu vo ya pensiyaçının öhdosindo olan omok qabiliyyoti ol
mayan ailo üzvlori malik idi.
SSRİ-do kolxozçularm pensiya tominatının sabit, dövlot zomanotli, ölkomiqyasli vahid sistemi ilk dofo “ Kolxoz iizvlorinin pensiya vo miiavinotlori haqqin
da” qanunda tosbit olunmuşdu. Qanun
kolxozçuların sosial tominatinin morkozloşdirilmiş fondu hesabina kolxoz iizvlorinin qocalığa vo olilliyo göro, ailobrinin
iso ailə başçısını itirmoyo göro pensiyalarla tominati sistemini nozordo tuturdu.
Sovet pensiya tominati sistemindo xid
mot illəri amili özünəmoxsus yer tuturdu.
Biitiin idaro vo miiossisolorin işçibri üçün
deyil, yalmz miioyyon kateqoriyalarm
miitoxossislori: maarif vo sohiyyo işçilori,
mülki-hava donanmasının uçuş hcyoti,
artistlor (1930-62 illordo xidmot ilbrino
göro pensiyalar eyni zamanda kond tosor
riifati mütoxossislərinə do şamil edilirdi)
üçün toyin olunan pensiyalar, yaş hoddi
vo omokqabiliyyotli olub-olmamasi istis
na edibrok, miioyyon ixtisas iizro xidmot
ilbrino göro verilirdi.
Sovet pensiya tominatinin maliyyo
modeli, habelo pensiyaçıların sayinin
miintozom olaraq artmasi mövcud pen
siya sisteminin sabit foaliyyotino monfi
tosir göstorirdi. Pensiyaçıların iimumi sayi
1982ildo 1941 ildoki 4 mln. nofordon 51,4
mln. noforodok artmışdı, bu, ölko ohalisi
nin 19,2%-i demok idi. Pensiya xorclori
1940ildo 0,3 mlrd. rubl, 1980 ildo iso 33,3

mlrd. rubl toşkil etmiş, bebliklo, xorclor
110 dofo artmışdı. 1980 illordo ölkodo to
sorriifat formalarının doyişmosi, oksor
miiossisolorin tosorriifat hesabı vo özünümaliyyoloşmoyo keçmosi onlarda çalışan
işçibrin golocok tominatım çotinloşdirirdi.
1990
ildo SSRİ Sosial Sığorta Fondu
yaradildi vo tabeçiliyindon asılı olmayaraq, bütün miiossiso, idaro, toşkilat,
kooperativ, sovxoz, kolxoz vo digor
toşkilatlann onun hesabina ayırmalar et
mosi qorara alındı. Bundan sonra “ Azor
baycan SSR-do sosial sığorta üzro idaroçiliyin tokmilloşdirilmosi vo maliyyoloşdirmo qaydası haqqinda” Azorbaycan
SSR Nazirlor Kabinetinin vo Homkarlar
Ittifaqlarinin Azorbaycan Respublikasi
Şurasınm qorari ib (08.05.1991) Homkar
lar ittifaqlarinin Azorbaycan Respubli
kasi Şurasının nozdindo Azorbaycan SSR
Sosial Sığorta Fondu yaradildi.
“ SSRİ Pensiya Fondunun yaradilmasi haqqinda” SSRİ Nazirlor Sovetinin
Qorari ib (15.08.1990) pensiya tominatmi
maliyyoloşdirxok SSR İ Pensiya Fondu
toşkil olundu vo onun Azorbaycan şöbosi
yaradildi. SSRİ Pensiya Fondu, SSRİ
Maliyyo Nazirliyi vo SSRİ Homkarlar
Ittifaqlarinin Ümumittifaq Konlederasiyasi torofindon rosmiloşdirilən “ SSRİ
Pensiya Fonduna sığorta haqlannın ödonilmosi vo uçotu, SSRİ Pensiya Fondu
nun vosaitlorinin xorclonmosi qaydasi
haqqinda” qorarda Pensiya Fonduna
SSRİ Sosial Sığorta Fondu ib birlikdo siğorta haqlarının toplanmasinm tomin
edilmosi hovalo olundu.
SSRİ Prezidentinin “ Bazar münasibotlorino keçidlo bağlı ilkin todbirlor haq
qinda” Formanma (04.10.1990) osason,
miiossiso, idaro vo təşkilatlar torofindon
1991 ildo ödonilon dövlot sosial sığorta
haqlannm tariflori omokhaqqi fonduna
nisbotdo 26% hocmindo müoyyonbşdirilmişdi. Eyni zamanda, “ 1991 ildo SSRİ
Sosial Sığorta Fonduna aymnalann mobloği haqqinda” SSR İ Nazirlor Kabine
tinin 14 noyabr 1990 il tarixli Qərarında
1991 il iiçün SSRİ Sosial Sığorta Fon
duna sosial sığorta haqları tariflorinin
dövlot sosial sığorta haqlannm iimumi
mobbğinin 19,5%-i hocmindo toyin olunduğu öz oksini tapmışdı.
Azorbaycan
Respublika
si n l n p e n s i y a s i s t e m i (1991
ildon sonrakı dövr). Azorbaycan xalqimn
öz dövlot müstəqilliyini borpa etmosi
haqqinda Konstitusiya akti (18.10.199!)
elan edildikdon sonra respublikanm
dövlot tosisatlarinm yenidon toşkilino

başlandı. Azarbaycan Respublikasi Pre
zidentinin Fərmanı ib (16.12.1991) SSRİ
Pensiya Fondunun Azorbaycan şöbosi
Azorbaycan Respublikasinin Pensiya
Fonduna çevrildi.
“ Sosial Sığortaya və Məşğulluq Fon
duna normativ ayirmalar haqqmda”
Azorbaycan Respublikasinin 31 dekabr
1991 il tarixli Qanununun bozi maddolorino olavo vo doyişikliklərin edilmosi
haqqmda” Azorbaycan Respublikasi Qa
nunu ilo 1 iyun 1992 il tarixdon sosial siğorta iizro ayırmaların omoyin ödonişi
fondunun 40%-ini toşkil etdiyi miioyyon
olundu. Qeyd olunan mobloğin 85%-inin
Respublika Pensiya Fonduna, 15%-inin
iso Sosial Sığorta Fonduna daxil olmasi
nozordo tutuldu.
Sosial sığorta vo pensiya tominatmin
nin təkmilloşdirilmosi moqsodilo Azor
baycan Respublikasi Prezidentinin 30
sentyabr 1992 il tarixli “ Azorbaycan
Respublikasi Dovlot Sosial Miidafio

Azorbaycan Respublikasi Qanunu qobul
olundu.
“ Sosial sığorta haqqinda” Azorbay
can Respublikasi Qanununda (18.02.
1997) sosial sığorta sahosindo nizamlanmalı münasibətlər, sosial sığortanın hii
quqi, iqtisadi vo toşkilati osaslari miioy
yon olunmuşdur. Dovlot sosial sığorta
sistemindo maliyyo miinasibotlorinin nizamlanmasi, idaro, miiossiso vo toşkilatlarin mocburi dövlot sosial sığortası iizro
ovvolki illordo yaranmış borclarının silinmosi “ Mocburi dovlot sosial sığorta
haqlan iizro vaxtı keçmiş borclarin nizamlanmasi haqqmda” Azorbaycan
Respublikasi Qanununa (1997) osason
tonzimbndi.
Mövcud sosial miidafio sisteminin ba
zar iqtisadiyyatı mühitino uyğunlaşdırılavaq VeyftyyoXo
о
ciimlodon beynolxalq normalara vo inicişaf etmiş ölkolorin tocrübosino osaslanmaqla pensiya sistemindo islahatlar aparılması ölkodoki sosial siyasotin strateji

don ohaliyo ödonişlorin ÜDM-o nisboti
diinyada qobul olunmuş orta hoddo,
yoni toxminon 5%-o borabor olmuşdur.
Azorbaycan Respublikasi Preziden
tinin Soroncami ilo tosdiq edilmiş
(17.07.2001) Azorbaycan Respublika
smda Pensiya islahati Konsepsiyasi
2001-05 illori ohato etmoklo, sosial
miidafio sisteminin keyfiyyotco yenidon
qurulmasi, islahatın mahiyyotini toşkil
edon sığorta-pensiya vo sosial yardim
sistembrinin bir-birindon aynlmasi, bu
sistemlorin maliyyoləşdirilmosi üçün
vosait axinlarmin forqlondirilmosi tod
birlori ni morhololorlo hoyata keçirmo i
nozordo tuturdu. Bu moqsodlo bir ç<
hiiquqi sonodlor hazırlanmış, “ Dövl t
sosial sigorta sistemindo fordi uç<
haqqmda” Azorbaycan Respublika
Qanvmu qəbu\ ed\\m\ş, pensiyata*
pensiyalara olavo olunan miiavinotlor
miioyyon olunmasi Uzro vahid dövl
pensiya sisteminin yaradilmasi istiq •
motindo miihiim todbirlor hoya

Fondunun yaradilmasi haqqinda. ” For-

istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdi-

keçirilmişdir. "Azorbaycan Respub!

mani ilo Azorbaycan Respublikasi Pen
siya Fondu vo Azorbaycan Respublikasi Sosial Sigorta Fondu bazasinda
Azorbaycan Respublikasi Dovlot Sosial
Miidafio Fondu (D SM F) yaradildi.
Miistoqil maliyyo-bank sistemino malik
olan DSMF-yo Azorbaycan Respublikasi orazisindo dövlot pensiya tominatinin, müavinot vo ödoniş xorclorinin
maliyyoloşdirilməsi başlıca vozifo kimi
hovalo olundu.
Miistoqil Azorbaycanda pensiya saho
sindo qobul edilon ilk qanunlardan biri
“ Horbi qulluqçuların pensiya tominati
haqqmda” Qanun (01.01.1992) idi. Son
ra, ohalinin pensiya tominati sisteminin
hiiquqi osaslanm nozordo tutan osas nor
mativ-hiiquqi akt - “ Votondaşların pensi
ya tominati haqqinda” Qanun qobul edil
di (23.09.1992) vo qiivvoyo mindi (01.01.
1993). Qanun ohaliyo iki növ (omok vo so
sial) pensiyanin ödonişini nozordo tulurdu. Əınok pensiyalan 62 yaşına çatmış vo
azi 25 il iş staji olan kişiloro vo 57 yaşına
çatmış vo azi 20 il iş staji olan qadinlara,
sosial pensiyalar iso, qanunun miivafiq
müddoalarında nozordo tutulan tolobloro
uyğun olaraq, mohdud omokqabiliyyotli
vo işlomoyon votondaşlara toyin edilirdi.
1997 ildo xiisusi pensiya mosololorini
miioyyənləşdirən digor qanunvericilik
akti-sabiq deputatlann pensiya tominati
iizro konkret müddəaları oks etdiron
“ Azorbaycan Respublikasi Milli Moclisinin deputatlarmin statusu haqqmda”

rildi. Bu dövrdo pensiya sisteminin yeni
şoraito uygun qurulmasina zoruri doyişiklikloro etibarli iqtisadi baza yaradıldıqdan
vo demoqrafik baxımdan olverişli vaxt
seçildikdon sonra başlamaq, buna qodor
iso ovvolki homroylik vo dovlot tominati
sistemlorino osaslanmaq, çox çotinliklo
başa golso belo, osas taktiki addimlar kimi
seçilmişdi. Azorbaycan xalqimn iimummilli lideri Heydor Əliyevin çox böyük
müdrikliklo müoyyonloşdirdiyi homin istiqamotlor çorçivosindo, öton dövr orzindo
ohalinin hoyat soviyyosinin yüksoldilmosi,
habelo votondaşların pensiya tominatmin
yaxşılaşdırılması iiçün ciddi addimlar atilmış, hom ohaliyo pensiya vo müavinətlərin ödonilmosi, hom do digor sosial ödonişlor iizro xorclorin hor il artimi müşahido
olunmuş, bu sahodo köklü doyişikliklor
baş vermişdi.
Aztominatlı ohalinin sosial miidafiosinin gücləndirilmosi moqsodilo son il
lor orzindo Azorbaycan Respublikasi
Prezidentinin 10-dan çox forman vo soroncaminin, Nazirlor Kabinetinin bir
neço qorarmin totbiqi noticosindo vo
omokhaqqilarin artimi hesabma pensi
ya vo miiavinotlorin ortaayliq moblogi
(ailo üzvlori ilo) 1995 2005 illor orzindo
8,1 dofo artaraq 28,5 manata çatmış,
ortaayliq omokhaqqmin artim süroti 9,9
dofo olmuşdur. Pensiya vo miiavinotlo
rin ortaayliq mobloğinin ortaayliq
omokhaqqina olan nisboti 2005 ildo
23,1% toşkil etmişdir. D SM F torofin

kasinda dovlot pensiya sisteminin to!
milloşdirilməsi todbirlori haqqmda
(04.08.2003) vo “ Pensiyaların artinlma
haqqmda” (04.08.2003) Prezident Fə
manlan ilo ölkodo pensiya islahatlanni
siirotlondirilmosi vo pensiya mobloglorini
artinlmasi iizro miihiim işlor görülmüşdii
Əmok vo Əhalinin Sosial Müdafiosi
Nazirliyinin yerli orqanlarinin pensiyala
vo pensiyalara olavo olunan müavinoı
lorin toyin edilmosi, maliyyəloşdirilmof
vo ödonişinə nozarot iizro funksiyalai
onlarm hoyata keçirilməsini tomin edr
miivafiq maddi-texniki baza vo şt;
vahidlori ilo birlikdo DSMF-yo veri
mosi başa çatdırılmış, uşaq müavino'.
lorinin maliyyoloşdirilmosinin Əmok v
Əhalinin Sosial Müdafiosi Nazirlix
vasitosilo hoyata keçirilmosino başlaı
mışdır (01.10.2003).
Sığorta-pensiya sistemindo hoyy;
keçirilon on uğurlu islahat todbirloriı
don biri pensiya-müavinotlorin ödonişiı
do kart sisteminin totbiqidir. Bunııı
noticosindo, pensiya-müavinotlorin oha
liyo çatdırılmasmda uzun ilbrdon bori
mövcud olan neqativ hallar aradan qaldırılınış, Baki, Sumqayıt şəhərlərində vo
respublikanm digor şohor vo rayon morkozlorindo 500 min nofordon çox pensiyaçı (vo ya ölko iizro pensiyaçıların
40%-i) bu sistemlo ohato olunmuşdur ki,
onlara 340 bankomat, 171 post terminal
vasitosilo plastik kartlarla xidmot göstorilir (2005).

2006
ilo qodor Azorbaycanda pensiya aztominatli ohalinin sosial miidafiosinin
yeni sistemino keçilmişdir. “ Ünvanlı
tominati sistemi sovet dövründon qalmış
homroylik prinsipino osaslamrdi. Rusiya
dovlot sosial yardımı haqqmda” , “ So
Federasiyasi, Ukrayna vo bir sira digor
sial miiavinotlor haqqmda” vo “ Əmok
M D B dövlotlorindo bundan imtina
pensiyalan haqqmda” Azorbaycan Resedılmiş vo üçpilloli pensiya sistemino
publikasi Qanunlannin qiivvoyo min
keçilmişdir. Azorbaycanda da homin sis- mosi bu yeni sistemin qanunvericilik bazasim formalaşdırmışdır.
temo keçilmosi Pensiya islahati Konsepsiyasimn osas miiddoasim toşkil edirdi.
“ Sosial miiavinotlor haqqmda” Qa
Moqsod golocokdo pensiya tominati üçün
nun miivafiq müavinət növlori iizro aynetibarli maliyyo monboyi yaranmasina,
ayn ohali qruplarmm tominatmi nozor
digor torofdon iso sigortaolunanlann
do tutur. Bu qanunla ohato olunan ohali
p ’isiya tominatmin odalotli hollino nail
qruplari ovvolki pensiya qanunvericiliyino osason pensiya almaq hiiququ olan,
olmaq idi.
Pensiya sistemindo tolob olunan
lakin tolob olunan sosial sigorta miinasiк klii doyişikliyin reallaşması, Pensiya
botlorindo iştirak etmomiş şoxslordir.
Əhalinin sosial miidafiosinin yeni siste
İ ahatı Konsepsiyasında oks olunduğu
mindo homin şoxslorin tominati sosial
к ni, sığorta münasibotlərinə osaslanan
I" isiya sisteminin qurulmasmi ifado
miiavinotlorin ödonilmosi şoklindo ho
yata keçirilir.
v . Bu dəyişikliyin başlıca elementi
pensiyalan
haqqinda”
ii
uçota osaslanan avtomatlaşdırıl- “ Əmok
Qanun iso pensiyalarm ayn-ayn şoxsi
sosial sigorta vo pensiya sisteminin
> adılmasıdır.
lorin fordi hesablanna toplanan sosial
sigorta haqlarma osason hesablanmasmi
jlkodo aparilan islahatlarm uğurla
< im etdirilmosi noticosindo 2006 ildon nozordo tutur. Bu, ödoııilon mocburi

dovlot sosial sigorta haqlan ilo pensiya
ınobloği arasmda birbaşa qarşılıqlı
olaqoni tomin edir.
Ölkodo sığorta-pensiya vo dövlot
sosial yardim sistembrinin bir-birindon
aynlmasi noticosindo pensiya sistemi sirf
sigorta miinasibotlori osasmda foaliyyot
göstorocokdir. Dövlot torofindon ödonilon müavinot vo digor yardimlarm hoya
ta keçirilmosi iso dövlot sosial yardim
sistemi ilo tonzimlonocokdir. “ Ünvanlı
dövlot sosial yardimi haqqmda” Azor
baycan Respublikasi Qanununa uyğun
olaraq, yeni dövlot sosial yardim siste
minin qurulmasi hor hansi müavinət
növlori iizro ayn-ayn ohali qruplarmm
tominatmi deyil, ailolorin golirlori vo
yaşayış minimumu arasindaki forqo
göro sosial yardima ehtiyach ohalinin
sosial miidafiosini nozordo tutur. Bu
sistemin totbiqi vosaitlorin sosial yardim
şoklindo öz ünvanına çatdırılmasına vo
ayn-ayn imtiyazli qruplann deyil,
ohalinin biitiin yoxsul toboqosinin sosial
müdafiosinə imkan verocokdir.

PUL-KREDİT SİSTEMİ
moqsodi pul dövriyyosini asanlaşdırmaq, ticaroto, sonaye miiossisolorino vo
fermer tosorriifatlarma dostok vermok,
1860 ildo Rusiya imperiyasının Dövhabelo pul sistemini möhkomlətmək idi.
1 Banki tosis edildi vo bir il sonra onun
Pul nişanlarmm emissiyasi solahiyyoti
I 1l bölməsi açıldı. Bölmonin osas moqDövlot Bankina moxsus idi. Azorbaycan
i omtoo dövriyyosini genişlondirmok
Xalq Ciimhuriyyoti dövründo Azor
baycanda comi 2 mlrd. 345 mln. rubl
\ :redit: sisteminin inkişalını sürotlonc nokdon ibarot idi.
mobloğindo pul nişanları emissiya edilmişdi. Milli valyutamn dönorliliyini to
\zorbaycanda ilk Dovlot Banki
irbaycan Xalq Ciimhuriyyoti döv- min etmok moqsodilo hökumot Baki bonu ilo digor valyutalarm mübadilo
r ido 1919 il martm 7-sindo Azormozonnosini müoyyonləşdirdi. Ölkodo
I can hökumotinin qorarı ilo toşkil
mövcud olan kredit toşkilatlarımn foa(. idi. Homin il sentyabrm 16-sinda
liyyotino “ Banklar banki” olan Azor
irbaycan parlamenti Maliyyo Nazirbaycan Dovlot Banki nozarot edirdi.
1 iiin kredit şöbosi torofindon hazirAzorbaycanin pul-kredit sistemi xeyli
1 ımış Azorbaycan Dövlot Bankmin
zamnamosinin tosdiqi barodo qorar
inkişaf etmişdi. Bolşevik Rusiyasının
Azorbaycani istila etmosi (28.04.1920)
q bul etdi. 1919 ilin 30 sentyabrmda
Azorbaycan Dövlot Bankının açılışı ol
noticosindo ölkonin mövcud pul-kredit
sistemi mohv edildi. Maliyyo Komissardu vo homin giindon foaliyyoto başladı.
1919 il noyabnn 9-unda Goncodo,
ligimn omri ib (31.05.1920) Azorbaycan
sonralar iso bir neço regionda Dövlot
Dövlot Banki Azorbaycan Xalq Banki
Bankmin bölmolori tosis edildi.
adlandırıldı, inqilab Komitosinin qoran
Azorbaycan Dovlot Bankmin osas
ilo (09.06.1920) biitiin banklar vo digor
kredit toşkilatları milliləşdirilərok Xalq
Bankinin torkibino qatildi. Bank işi döv*
Məqalə Azarbaycan Respublikasi Milli Bankinin
lotin
müstosna inhisarına keçdi. 1923 il
rohborliyi torofindon taqdim edilmişdir.

Azarbaycan Respublikasinin
Milli Banki*

do SSRİ Dovlot Banki yaradilanda
onun Baki bölmosi tosis edildi vo Azorbaycandaki bank sistemi do morkozdon
idaro olunmağa başladı. SSR İ Dövlot
Bankmin Azorbaycan Kontoru 1991
ilin sonlarma kimi foaliyyot göstordi.
“ Azorbaycan Respublikasinin iqti
sadi miistoqilliyinin osaslari haqqmda"
(25.05.1991) Konstitusiya Qanununun
“ Bank sistemi vo pul todaviilü” adlanan
14-cii maddosi biitövlükdo bu mosololori
ohato etdi. Homin maddo Azorbaycanda
miistoqil bank sisteminin vo milli pul vahidi todaviiliiniin hiiquqi osaslanm tos
bit etmoklo yanaşı, Milli Bankin statusu
vo solahiyyotlorini ınüoyyonloşdirdi.
Milli Bank kredit, pul todaviilii, hesablaşmalar vo valyuta miinasibotlori saho
sindo dövlot siyasotini yeridon, bütövlükdo bank sisteminin foaliyyotini tonzimloyon vo chtiyat bank funksiyalarmi
icra edon ali emissiya idarosi elan edildi.
“ Respublikanm iqtisadi vo ictimaisiyasi hoyatim sabitloşdirmok sahosindo
olavo todbirlor haqqinda” (08.10.1991)
Qanuna osason, biidco-maliyyo sisteminin tonzimi, habeb morkozi dovlot ida
roetmo orqanlarinin yaradilmasi vo log-

vi mosəlobrinin Azorbaycan Respubli
kasi Prezidentinin fərmanları ilo müəyуэп olunmasi nozordo tutuldu. Beləliklə,
Azorbaycan xalqı dövbt miistoqilliyini
borpa etdikdon (18.10.1991) sonra miis
toqil bank sisteminin. о cümbdən Milli
Bankin yenidon qurulmasi üçün hiiquqi
baza yaradildi. “ Azorbaycan Respubli
kasi Milli Bankinin yaradilmasi haqqin
da" Azorbaycan Respublikasi Preziden
tinin Formam ib (11.02.1992) Dövlot
Bankımn, keçmiş SSRİ Sonaye-Tikinti
Bankinin, SSR İ Aqrar-Sonaye Bankinin
respublika banklari bazasinda Azor
baycan Respublikasinin M illi Banki
yaradildi vo “ Azorbaycan Respublikasinin M illi Banki haqqinda” Qanun
(07.08.1992) qobul olundu. 1992 il
dekabrm 1-indo Azorbaycan Respubli
kasinin Milli Moclisi “ Azorbaycan Res
publikasinin Milli Bankinin Nizamnamosinin tosdiq edilmosi haqqinda” qorar
qobul etdi. Milli Bank todavülo pul nişanları buraxılmasına miistosna hiiququ
olan vo dövlotin ehtiyat sistemi rolunu
yerino yetiron morkozi dövlot banki kimi
miioyyon edildi vo ölkonin bank sistemi
iizorindo tonzimloyici vo nozarotedici solahiyyotlor ona hovalo edildi. Pul nişanlarının todavülo buraxilmasi vo todavüldon çıxarılması hüququnun yalmz
M illi Banka monsub olmasi Azorbaycan
Respublikasi Konstitusiyasimn 19-cu
maddosinin 2-ci bondindo tosbit olundu.
Konstitusiyada M illi Bankin dövlotin
miistosna mülkiyyotindo olmasi miioy
yon edildi. Azorbaycan Respublikasi
Konstitusiyasimn qobulundan (12.11.
1995) sonra, biitiin saholordo olduğu ki
mi, bank qanunverieiliyi sahosindo do
yeni quruculuq işlorino başlandı. “ Azor
baycan Respublikasinin M illi Banki
haqqinda” (10.06.1996), “ Azorbaycan
Respublikasinda banklar vo bank foa
liyyoti haqqinda” (14.06.1996) qanunlar
yeni redaksiyada qobul edildi. Azorbay
can Respublikasi Prezidentinin Formam
ib (26.12.2002) bank sistemi vo onun
normativ-hiiquqi bazasmin inkişaf etdi
rilmosi vo bank sistemindo aparilan ardicil islahatlann daha da dərinləşdirilmosi moqsodilo bank qanunlarmin yenidon
işlənməsi nozordo tutuldu. “ Azorbaycan
Respublikasinin M illi Banki haqqinda”
vo “ Banklar haqqinda” qanunlar yeni re
daksiyada qobul edildi (2004).
“ Azorbaycan Respublikasinin Milli
Banki haqqinda” Qanun (10.12.2004)
M illi Bankin hiiquqi statusunu, onun
inoqsod vo funksiyalanni, dövlot qurum

lari arasinda yerini vo rolunu daha doqiq müoyyənləşdirdi, M illi Bankin mosuliyyoti vo foaliyyotindo şoffaflığın artirılması üçiin miivafiq mexanizmlor no
zordo tutulduğunu toyin etdi. Qanun on
qabaqcil beynolxalq tocrübəyə uyğun
hazırlanmış vo M illi Bankin biitiin funksional saholori iizro foaliyyotinin daha
somoroli hoyata keçirilməsi üçün imkan
yaratmışdır. Pul vo valyuta siyasotinin
müəyyənləşdirilməsi vo hoyata keçirilmosi, ölkonin ödoniş sisteminin tonzimlonmosi vo inkişafı, bank nozarotinin
hoyata keçirilmosi, dövlotin beynolxalq
qızıl-valyuta ehtiyatlarmin saxlanmasi
vo idaro edilmosi bu qanunda Milli Bankin miihiim funksiyalan kimi öz oksini
tapmışdır.

Azorbaycan Respublikasi
Milli Bankinin inzibati binasi.

Yeni bank qanunlan ib tosbit olunmuş bank nozarotinin prinsiplori, forma
vo metodlan M illi Bankin bu funksiyasimn beynolxalq standartlara, о cümlədon bank nozaroti iizro Bazel prinsiplorino uyğun hoyata keçirilməsinə vo ölkonin bank sisteminin etibarlılığının artirılmasına, omanotçilorin vo kreditorlarin monafelorinin daha somoroli qorunmasma zomin yaratmışdır. Azorbaycanin bank qanunverieiliyi tarixindo inzibatçıların monovi keyfiyyətbri ilo bağlı
toloblor ilk dofo öno çokilmiş, onlarm
“ moqbul vo lazimi keyfiyyotloro malik
şoxs” vo “ votondaş qüsursuzluğu” göstoricilorino malik olmalan bank sistemi
üçün daha layiqli namizodlorin seçilmosini şortlondirmişdir.

Mi l l i B anki n h ii q u q i s t a t u s u .
M illi Bank dövlot orqam Azorbaycan
Respublikasinin Morkozi Bankidir. O.
Konstitusiya vo qanunlarla miioyyon
edilmiş funksiya vo solahiyyotlorini
hoyata keçirorkon müstoqildir, onun
foaliyyotino qanunazidd tosir vo müdaxilo edib bilmoz. Azorbaycan Respubli
kasi Konstitusiyasimn 19-cu maddosi
nin (“ Pul vahidi” ) 2-ci bondindo pul nişanlarının todavülə buraxilmasi vo todavüldon çıxarılması hiiququnun yalmz
M illi Banka moxsusluğu vo onun
öziiniin dövlotin miistosna mülkiyyoti;
doolduğu tosbit olunur. Konstitusiya} i
göro, M illi Bank dövlot hakimiyyoti?
nin (qanunvericilik, icra, mohkomo) 1
birino aid deyil. Bununla beb. M
Bank haqqinda miiddoamn Konsti
siyanın “ Dövlotin osaslan” adlanan 2
foslindo verilmosi onun xiisusi statu
dövlot strukturu olduğuna dolalot edi
“ Azorbaycan Respublikasinin M
Banki haqqinda” Qanunun yeni red;
siyasinda M illi Bankin digor dövlot о
qanlan ilo qarşılıqlı münasibətlori, dir
lotin banki vo maliyyo agenti rolund
hiiquq vo vozifolori miioyyon edilmi
dövlotin iqtisadi siyasotinin başlıca isi
qamotlorinin, о ciimlodon büdco-verg
qiymot-tarif, daxili vo xarici borcun hoi
mi vo idaro edilmosi mosololorini
müzakirosindo onun iştirakı nozordo a
tulmuşdur. Bu hiiquqi norma dövbti
iqtisadi siyasotini hoyata keçiron orqa
lar arasinda foaliyyotin olaqolondirilin.
sino vo mövcud imkanlardan daha s
moroli istifado olunmasina xidmot edi
Qanunda Milli Bankm foaliyyoti hai
qinda miivafiq dövlot orqanma hesab;
tin toqdim edilmosi, homçinin hoyai
keçiribn siyasot vo foaliyyotinin notic.
lori haqqinda ictimaiyyoto molumatlar
açıqlanması toloblori onun foaliyyotini
şoffaflığını tomin edir. M illi Bankin to
kilati strukturunun, idaroetmo orqanla
n arasinda solahiyyot bölgüsünün, daxi
nozarotin forma vo osas prinsipbrinir
bilavasito qanunda tosbit edilmosi, Ban
kin idaroedilmosindo maraqlar münaqi
şosini aradan qaldiran mosololorin qa
nunla tonzimlonmosi Milli Bankm foa
liyyotinin tam şoffaf olmasina şorait
yaradir. Milli Bank öz foaliyyoti barodo
yalmz Azorbaycan Respublikasinin
Prezidentino hesabat verir.
Milli Bank miistoqil balansa, nizamnaino kapitalina vo digor omlaka malikdir. Qanunda istisna olunan hallardan
başqa, onun razılığı olmadan kapitali-

nin vo digor omlakinin özgoninkiləşdirilmosino yol verilmir. M illi Bankin
nizamnamo kapitah 10 mln. manatdir.
Vlilli Bank müflis elan oluna bilmoz.
M illi Bankin idaroetmo funksiyalannı İdaro Heyoti vo idaro Heyotinin sodri
hoyata keçirir. Konstitusiyaya osason,
Vlilli Bankm idaro Heyotinin üzvlərini
\zorbaycan Respublikasi Prezidentinin
toqdimati ilo Azorbaycan Respublikasimn M illi Moclisi tosdiq edir. Milli Ban
kin idaro Heyotinin üzvlori sırasından
daro Heyotinin sodrini vo Milli Bankin
uditorl ırını Azorbaycan Respublikasinn Prezident] toyin edir.
Mi lli Bankin funksiyalan.
illi Bankin “ Azorbaycan Respublikanin M illi Banki haqqinda” Qanunun
-ci maddosindo tosbit olunmuş funklyalan: 1) dövlotin pul vo valyuta
ıyasotinin müoyyonloşdirilmosi vo hotta keçirilmosi; 2) nağd pul dövriyyosiloşkili. pul nişanlarımn todavülo butxılması vo todavi'ildon çıxarılmasının
syata keçirilmosi; 3) manatin xarici
ilyutalara nisbotdo rosmi mozonnosiiıı mütəmadi miioyyon edilmosi vo elan
iilmosi; 4) qanunvericiliyo uyğun olaaq, valyuta tonzimi vo nozarotinin hoata keçirilmosi; 5) soroncaminda olan
'eynolxalq qizil-valyuta ehtiyatlarmin
axlanmasi vo idaro edilmosi; 6) qanunericiliyo uyğun olaraq, hesabat-todiyo
alansimn tortibi vo ölkonin proqnoz-toiyo balansimn hazırlanmasında iştirak
Iilmosi; 7) “ Banklar haqqinda” Azorlycan Respublikasi Qanununa, bu Qauna miivafiq qobul edilmiş normativ
tiara uyğun olaraq, bank foaliyyotin lisenziyalaşdırılması vo tonzimlon)si, qanunla miioyyon edilmiş qaydada
ink foaliyyotino nozarotin hoyata keçiImosi; 8) ödəniş sistemlorinin foayyotinin toşkili, olaqolondirilmosi,
nzimlonmosi vo onlarm iizorindo norotin qanuna uyğun olaraq hoyata kci ilmosi; 9) “ Azorbaycan Respublikasi! n Milli Banki haqqinda” Azorbaycan
! ispublikasi Qanununda vo digor qai ınlarda nozordo tutulmuş başqa funksiyalarm hoyata keçirilmosi.
P u l vo mozonno si yasot i .
Milli Bankin başlıca funksiyalarmdan
biri dovlotin pul vo mozonno siyasotini
miioyyon etmok vo hoyata keçirməkdir.
iqtisadi artim, qiymot stabilliyi, moşğulluq, todiyo balansimn tarazlığı kimi
moqsodlor bir-biri ilo qarşılıqlı surotdo
six olaqododir vo onlarm birindo baş ve
ron doyişiklik digorino giiclii tosir gösto-

tinda makroiqtisadi sabitliyin tomin
rir. Morkozi banklar öz imkanlan daxi
edilmosinin osas istiqamotlori işlonib
lindo qiymot sabitliyini tomin etmoklo
hazırlandı vo “ Əhalinin sosial miidafioiqtisadi artim üçün olverişli şərait ya
radir.
sinin güclondirilməsi vo iqtisadiyyatin
1994
2005 illordo Azorbaycandamaliyyo voziyyotinin sabitloşdirilmosi
todbirlori haqqinda” xiisusi Formanla
aparilan pul vo mozonno siyasoti 4 mor(15.06.1994) qiivvoyo mindi. İlkin antiholo (1-ci: 1994-96; 2-ci; 1997-98; 3-cii:
inflyasiya todbiri dövlot büdcosi kosiri1999-2002 vo 4-cü: 2003 ildon etibaron)
nin M illi Bankin kreditlori hesabina
keçmişdir.
maliyyələşdirilməsinin dayandinlmasi
B ir in c i m or holo makroiqtisadi
oldu. Todiyo balansimn cari omoliyyatsabitliyin tomin olunmasi toloblorindon
lar hesabı kosirinin fasilosiz maliyyoloşiroli golon sort pul siyasoti yeridilmosi ib
dirilmosi vo milli valyutanm sabitliyinin
sociyyovi olmuşdu. Ölkodo makroiqtisa
tomin olunmasi moqsodilo ölkoniıı ros
di sabitliyin tomin olunmasi zoruroti
mi valyuta ehtiyatlarmin hocmi lazimi
1992-94 illordo yaranmış voziyyotin
soviyyoyo çatdırıldı. Bu todbirlor dayaobyektiv realhqlan ib olaqodar idi.
niqli makroiqtisadi sabitliyin borqorar
Azorbaycanda ortaillik inflyasiyaolmasim şortlondirdi vo sabit iqtisadi
nin tempi 1600-1800% toşkil edirdi,
artımın başlanması üçün ilkin şorait
milli valyuta iso A BŞ dollarma nisbo
formalaşdırdı. Sort pul siyasotini hoyata
ton dofolorlo doyordon düşmüşdü.
keçirmoklo, Milli Bank pul vo valyuta
Dövlot büdcosinin kosiri ÜDM-in
bazarlarmda gorginliyin tam aradan
13-14%-ino çatmışdı. Bu kosir ancaq
qaldırılmasına, hiperinflyasiyanm danağd pulun yap olunmasi hesabina
yandinlmasina vo makroiqtisadi sabit
örtülürdü. Noticodo böyük hocmdo pul
liyin borqorar olmasina nail oldu.
emissiyası baş verirdi. Kommersiya
banklari M illi Bankdan mohdudiyyoti ki n c i m or h о1о (1997-98) sortloşmonin dayanması vo xofıf yumşalma
siz olaraq kredit resurslarmi colb etmok
imkanina malik idi vo bu amil valyuta
ib xarakterizo olunurdu. Bu proses iqtisadiyyatda institusional quruculuğun
yeni morholosino adekvat olan pul vo
Azərbaycanda pul siyasətinin aşağımozonno siyasotinin yeridilmosi ib so
dakı alətləri daha çox istifadə olunur:
ciyyovi idi.
- uçot dərəcəsi;
Üçüncü morholodo (1999-2002)
- açıq bazar əməliyyatları;
Milli Bank pula tolobatin genişbnməsi
- məcburi ehtiyat normaları.
ib müşayiət olunan iqtisadi artim tempbrini vo iqtisadiyyatda struktur islahatlarimn dorinbşməsini nozoro alaraq, pul
vo pul bazarlarında maliyyo möhtokirvo mozonno siyasotini osaslı şokildo
liyi miqyasınm genişlonmosino gotiıib
çıxarırdı. Pul kütlosinin real iqtisadi si- yumşaltmağa başlädı. Morkəzləşdirilmiş kreditbro göro faiz dorocosi vo moc
tuasiyaya vo təlobata uyğun olmayan
buri ehtiyat normaları azaldıldı, mana
lüzumsuz inflyasion artımı son noticodo
tin mozonnosinin “ tonzimlonon üzon mo
ölkonin maliyyo sistemini iflic voziyyo
zonno” rejimindo doyişmosi siyasoti ho
tino salır vo iqtisadi subyektlorin foa
liyyotindo qeyri-müoyyonlik amilini
yata keçirildı. Bu todbirlor deflyasiya
meyillorinin qarşısım almaq vo iqtisa
güclondirirdi.
Ölkonin maliyyo sisteminin komiy- diyyatin pulla tominati soviyyosini daha
yot parametrlori pisloşmişdi vo bununla
da yaxşılaşdırmaqla yanaşı, valyuta ehtiyatlarının artmasına, ixracatın stimulyanaşı, onun strukturu bosit, inkişaf so
laşmasına, makroiqtisadi sabitliyin da
viyyosi iso çox aşağı idi. Bazar iqtisadiyyatinin tolobino cavab veron sivil pul
ha da dorinləşməsinə olverişli şorait yabazan tamamilo mövcııd deyildi. İnflyaratdı. 1998 ildo baş vermiş iimumdünya
siya şoraitindo banklarm pul bazarindamaliyyo böhranı vo ııeftin dünya qiymotlərinin aşağı düşmosinin Azorbaycan
ki foaliyyoti yalmz faiz dorocosi vo mo
zonno ilo bağlı maliyyo möhtokirliyi ilo
iqtisadiyyatina tosiıi çox minimal oklu.
mohdudlaşırdı. 1994 ilin 2-ci yansindan
Milli valyutanm vo bank sisteminin sabaşlayaraq hökumət vo Milli Bank toro
bitliyi bütövliikdo qorunub saxlandi, iq
findon makroiqtisadi voziyyotin sabittisadi artim 1998 vo sonraki ilbrdo da
loşdirilmosi istiqamotindo radikal ad- vam etdi.
dımlar atildi. Omummilli lider Heydor
Dö r d ü n c ü morholo ikiroqomli
iqtisadi artim tempi, adambaşına düşon
Əliyevin rohborliyi ilo ölko iqtisadiyya-

ÜDM-in vo ohalinin golirlorinin sürotlo
artmasi, iqtisadi fəallığın regionlara yönəlməsi, xüsusib neft golirlorinin artmasının bıı vozifolorin reallaşmasında mühüm amilə çevrilmosindən yaranan yeni
makroiqtisadi situasiya ib sociyyəvidir.
Yaxın illordo ölkonin valyuta bazarına
böyük mobloğdo xarici valyuta axınlarının baş verəcəyi. pul bazarı hocminin
xeyli böyüyəcəyi, bank sisteminin ma
liyyo “ dərinliyi” nin yüksok tempb artacağı gözbnilir. Makroiqtisadi sabitliyin
qorunub saxlanması, qeyri-neft sektorunun beynolxalq roqabət üstünlüklərinin
təmin olunmasi, bank sektorunun iqtisa
di artımda rolunun daha da artırılması
pul siyasotinin əsas vozifəbrinə çevrilir.
P u l si yasoti al otl ori . Ölkodo
bazar münasibotlərinin toşokkül tapması pul siyasoti alotlərinin tokmilloşdirilmosi ilo müşayiot edilmişdir.
U ç o t dorocosi monetarsiyasotdo
vo maliyyo resurslarının bölüşdiiriilmosindo makroiqtisadi sabitlik oldo olunana qodor ohomiyyotli rol oynamırdı.
inflyasiyanin 1880% olduğu bir şoraitdə uçot dorocosinin 50-100% olması
ucuz kredit bazannin mövcudluğuna vo
kredito süni tolob formalaşdırıldığına
dolalot edirdi. Uçot dorocosi 1994 ilin
iyulunda 100%-don 150%-ə, dekabrında
200%-ə, 1995 ilin yanvarında iso 250%-ə
qaldınldı. 1995 ilin martından M illi
Bank kommersiya banklarmın pııl resurslarına olan toloblərini mərkozloşmiş
kreditlor hesabina bazar qiymotindon
aşağı olmayan qiymotlo ödomoyə imkan
veron mexanizm yaratdı. Kredit auksionunda tolob vo toklifdon asılı olaraq
formalaşan faiz dorocosi Milli Bankm
uçot dorocosi kimi miioyyon edildi. Baııklara özlorino colb etdiklori omanotloro vo
verdiklori kreditloro göro faiz dorocosini
miistoqil surotdo, uçot dorocosindon asılı
olmadan miioyyon etmoyo icazo verildi.
Çevik faiz siyasotinin osas moqsodi
kredit resurslarma olan süni tolobi
möhtokirliyi aradan qaldirmaq, bu yolla
pul kiitlosinin liizumsuz artim tempini
azaltmaq, inflyasiyanin soviyyosini
aşağı salmaq vo kreditlor iizro faiz doro
cosinin inflyasiyanin tempi ib miiqayiso
do real müsbət soviyyosino nail olmaq
idi. Kredit auksionları keçirilmosino
başlanmasından etibaron kredit faizinin
miisbot saldosuna
onun inflyasiya
tempindon yiiksok olmasma nail olun
du. Bu, inflyasiyanı şortlondiron ucuz
kredit emissiyasinm qarşısmı almaqla
kredit təşkilatlarmın kapitahm inflya-

siya vergisindon xilas etdi. Inflyasiyanin
soviyyosi nozordo tutulmuş soviyyoyo endirildikdon vo sabitloşdirildikdon sonra
uçot dorocosi todricon azaldıldı.
Uçot dorocosi 1995 ildon başlayaraq
35 dofodon çox azaldi vo 2005 ildo 7%
toşkil etdi. M illi Bank somoroli pul
siyasoti yeritmok üçün lombard vo overnayt kimi yeni kreditloşdirmo alotlori
totbiqini genişlondirir. 2005 il orzindo 5
lombard vo 3 overnayt krediti verilmişdir. Verilmiş kreditlorin iimumi
hocmi miivafiq olaraq 2,1 mln. manat vo
3 mln. manat toşkil etmişdir.
Açıq bazar omoliyyatlar l n l n aparilmasinm osas şortlərindən
biri dövlot qiymotli kağızlar bazannin
miioyyon inkişaf soviyyosino çatmasıdır.
1996 ildo Nazirlor Kabineti torofindon
dövlot qısamüddotli istiqrazlarmin
( DQİ ) buraxılışının osas şərtlorinin tos
diq edilmosi ilo Azorbaycanda likvid
dövlot qiymotli kağızlar bazannin tomoli
qoyuldu. Miivafiq hiiquqi baza yaradildiqdan sonra DQİ iizro ilk horraclar keçirildi (20.09.1996). DQİ-loro sormayobrin yiiksok etibarlılığı vo qısamüddotliliyi, bu qiymotli kağızlarla apanlan
omoliyyatlann şoffaf, sado vo aydınlığı,
omoliyyatlarm operativliliyini tomin
edon zoruri bazar infrastrukturunun
mövcudluğu DQİ bazannin digor bazar
seqmentlorino nisboton daha çox inkişaf
etməsino sobob oldu. D Q İ bazannin
mövcudluğu dövlot büdcosino miioyyon
golirbr gotirdi vo M illi Banka açıq bazar
omoliyyatlan aparmaq imkani verdi.
M illi Bank bank sistemindo qisamiiddotli likvidliyi R EPO vo ƏKS-REPO
omoliyyatlan vasitosilo tonzimlomok
üçün DQİ-lordon istifado etdi. 2003 ilin
sonunda 12,24 mln. manat birbaşa satış
vo 10,28 mln. manat məbləğindo R EPO
omoliyyatı apanldi.
Miixtolif monbolor, о ciimlodon neft
golirlorinin artmasi hesabina dovlot
büdcosi golirlorinin ohomiyyotli artimi
dovlot qiymotli kağızları emissiyasma
tolobatı azaltdı. Bimu nozoro alaraq,
Milli Bank iimumi hocmi 60 mln. ma
nat, nominal doyori 1 mln. manat mobloğindo olan 300 min odod qısamüddotli
notunu buraxaraq Qiymotli Kağızlar
iizro Dövlot Komitosindo ( QK D K ) dov
lot qeydiyyatından keçirmiş vo ilk auksion toşkil etmişdi (14.09.2004). 2005 il
orzindo qısamüddətli notların yeıioşdirilmosi iizro 52 auksion keçirilmiş vo
309 mln. manat mobloğindo sterilizasiya
omoliyyatlan aparılmış, dövriyyodo olaıı

notlann hocmi 33 mln. manat toşkil etmişdir.
M ос b u r i e h t i y a t n o r m a l a ri pul siyasotinin moqsodlorino nail ol
maq, dövriyyodoki pul kütlosini zoruri
parametrlordo saxlamaq üçün M illi Bank
torofindon geniş istifado edilir. Mocburi
ehtiyat normalan monetar siyasotin aloti
kimi 1992 ildon totbiq edilir. Kredit
ekspansiyasmi azaltmaq vo ya artirmaq.
bank sisteminin izafi likvidliyini tonzimlomok üçün mocburi ehtiyat normalannın doyişdirilmosindon istifado olunur.
Mocburi ehtiyat normalan tokco manatin yox, hom do dövriyyodo olan xarici
valyuta kiitlosinin tonzimlonmosii .t
miihiim rol oynayir. 31.05.1993 iki i
mocburi ehtiyat normalan omano’.u л
növlori iizro diferensiallaşdırılır vo I
olunanadok omanotloro nisboton mr
dotli omanotlor daha aşağı mocb
ehtiyat normalarma colb olunur*
31.05.1993 ildon - 01.01.1995 ib :
mocburi ehtiyat normalan valyuta
iizro diferensiallaşdırılırdı. Homin ta
don istor manat, istorso do xarici va
talar iizro borabor mocburi ehtiyatk
totbiq olunmasma başlandı (codvol).
1999
ildo banklarm likvidliyini art*
maq moqsodilo hom manat hesabla:
hom do xarici valyuta hesabları üz: >
mocburi ehtiyat normalan doyişdirib i
vo noyabrin l-indon 12%-don 10%-oc;
dirildi. Qiymotli kağızlar bazannin ini
şafına şorait yaratmaq iiçün Milli Bar
torofindon banklara mocburi ehtiyai
fondunda saxladiqlan vosaitbrin 1(
ilin maymdan 25%-ini, noyabnndan
50%-o qodorini qiymotli kağızların al
ması üçün istifado edilmosino icazo ver
di. Bu qorar DQİ bazannin genişlənn
sindo ohomiyyotli rol oynadi.
01.01.2003 ildon iso mocburi ehti\
normalan yenidon diferensiallaşdırıl
Banklar torofindon uzunmüddotli
ditlorin verilmosini stimullaşdırm,
üçün uzuıımüddətli depozitlər iizro m:
buri ehtiyat normalan sıfıra endirik,
Bundan sonra uzunmüddotli depozitL
rin artım tempi daha da sürotlondi. P
kiitlosinin ohomiyyotli artımını nozor
alaraq, qiymotli kağızlar bazarını inkişaf etdirmok, burada real bazar faiz dr
rocolorinin formalaşmasına şorait yaratmaqdan ötrii Milli Bankm idaro Heyoti
nin qorari ib (27.02.2003) banklar toro
findon mocburi ehtiyatlar hesabina
DQİ-lorin almmasma icazo verilmosi
praktikasina son qoyuldu (01.05.2003)
vo tokrar bazarda dövriyyoyo yararli

qiymotli kağızların hocmi ohomiyyotli
dorocodo artdi.
Milli Bank hazirda, mütoroqqi bey
nolxalq təcrüboyo uyğun olaraq, mocbu
ri ehtiyatlarm k l a s s i k o r t a l ama
sistemi ilo h e s a bl a n ma s i praktikasini totbiq edir. Mocburi ehtiyatlarm
mobloği banklarm colb etdiklori depozitlər iizro mövcud doroco ilo vo hesabat dövıünün sonunda toqdim olunan

-pul vo valyuta siyasotinin başlıca istiqamotlori barodo Milli Bankm növboti
il üçün ictimaiyyoto toqdim etdiyi boyanatında cari dövrdo pul siyasotinin yeri
no yetirilmosi tohlil olunur vo növboti il
üçün pul siyasotinin moqsod vo vozifolo
ri açıqlamr;
- Milli Bankm illik hesabati Azor
baycan. rus vo ingilis dillorindo dorc olu
nur, homçinin onun strukturu vo infor

Cədval
Azorbaycanda mocbııri ehtiyat normalaruun illor iizro dinamikasi (%-lə)

Fəaliyyot müddəti

01.10.92-30.04.93
Tolob olunanadok
1aydan 1ilodok
1ildən yuxarı
01.05.93-30.05.93
Tolob olunanadok
1aydan 1ilədok
1ildon 3 ilodok
3 ildon yuxan
>1.05.93-19.12.93
10. 12.93-30.04.94
01.05.94-30.06.94
)1.07.94-31.12.94
)1.01.95 31.03.95

01.04.95-28.02.97
01.03.97 01.11.99
)2.11.99 01.01.03

Hiiquqi şoxslərdon
colb edilmiş vosaitlor
manatla
SD V* ib

Fiziki şoxslordon cəlb
edilmiş vosaitlor
manatla
SD V ib

15,0
12,0

15,0
12,0

12,0

15,0
12,0

10,0

10,0

10,0

10,0

15,0
12,0
10,0
8,0
12,0
12,0
12,0
18,0
12,0

15,0
12,0

15,0

15,0
12,0
10,0

10,0
8,0
5,0
25,0
5,0

15,0

12,0
10,0
8,0
12,0
12,0
12,0
18,0
12,0
15,0

15,0
12,0

5,0
12,0
15,0
12,0

10,0

10,0

12,0
10,0

0,0

0,0
10,0

10,0

8,0
5,0
25,0
5,0
5,0
12,0
15,0
12,0
10

i1.01.03-don sonra
Uzunmiiddotli dcpozitlor iizro
Digor dcpozitlor üzro

10,0

0,0

0,0
10,0

SD V sorbost dönorli valyuta.

masiya bazasi, dizaym ildon-ilo tokmil■abat osasmda miioyyon olunur. Növ1 i hesabat dövrii orzindo banklar moc- loşdirilir;
- Milli Bankm 2000 ilin aprelindon
1 ri ehtiyatlardan sorbost şokildo istifanoşr olunan ayliq statistik informasiya
( edo bibr. Bu sistemin totbiqi banklabülletenindo makroiqtisadi vo pul göstor. müştori toloblorino daha çevik reakricilori, eloco do maliyyo bazarlarmin
i göstormolərino, hom do banklararafoaliyyotini xarakterizo edon göstoricilor
n1pul-kredit bazan vo qiymotli kağızlar
öz oksini tapir;
bazannin inkişafına tokan verir.
- Milli Bankm internet şobokəsindəAzorbaycanda maliyyo bazarı inkişaf
ki xiisusi saytinda hor rübün yekunu
e iikco vo onun strukturu mürokkobloşdikco Milli Bankm monetar tonzimlomo iizro pul siyasotinin yerino yetirilmosi vo
abtlorinin çeşicli dogenişlonir. Milli Bank
ziyyoti, inflyasiya icmali, pul icmali vo
moqsodlorino nail olmaq, pul siyasoti alot- real somoroli mozonno indekslorinin dinamikasina dair analitik materiallar
lorinin tosir gücünü artirmaq üçtin pul si
yasotinin şoffaflığımn artırılması todbir- yerbşdirilir;
lorini do diqqot morkozindo saxlayir:
- M illi Bankm rohborliyi öz foaliy
Milli Bankda pul siyasotinin şoffaf- yoti barodo miixtolif formalarda, о
ciimlodon motbuat konfranslan vasito
lığının tomin edilmosi ilo bilavasito
moşğul olan xiisusi struktur bölmosi ya- silo ictimaiyyoto müntəzom açıqlamalar verir;
radılmışdır;

- Milli Bank torofindon hazırlanmış
pul siyasoti abtlorino dair normativ aktlarda şoffaflıq prinsipi, zoruri informasiyalar yayilmasimn vacibliyi nozoro
alimr.
Morkozi bankm foaliyyotinin, xüsusilo onun pul siyasotinin iqtisadiyyatda
miihiim önəm daşıması bu siyasotin formalaşması üçün giiclii institusional bazanin olmasmi tolob edir. Bunun üçün
morkozi bank makrosferada baş veron
proseslori diizgün qiymotlondirmoli vo
cari foaliyyotini yaranmış situasiyaya
çevik uyğunlaşdırmaqla optimal qorar
lar qobul etmolidir. Pul siyasoti sahosino
dair Milli Bankm qobul etdiyi qorarlarm
iqtisadi tsiklin real toloblorino cavab
vermosini, iqtisadi inkişafın sabit axarla
getmosini tomin etmok üçün morkozi
bankda mükomməl todqiqat bazasi
yaradılmışdır. Burada dorin makroiqti
sadi todqiqatlar apanlaraq, iqtisadi proseslorin komiyyot vo keyfiyyot baximm
dan qiymotlondirilmosi osasmda pul si
yasotinin taktiki vo strateji hodoflori
müoyyənləşdirilir.
M illi Bank kompleks makro- vo
mikroiqtisadi todqiqatlar osasmda elmipraktiki ohomiyyoti olan bir sira vacib
noticolor oldo etmişdir:
- birinci istiqamot iizro makro- vo
mikroiqtisadi problemlor, eloco do bey
nolxalq iqtisadi olaqolor vo xarici tarazliq mosololorinin araşdırılması ilo bağlı
elmi layiholor gerçokloşdirilmiş, kom
pleks tohlillor aparılmış, bu todqiqatlarda sado statistik tohlil metodlan ib
yanaşı, mürokkob ekonometrik metodlann da totbiq edilmosi iqtisadi proseslor arasmda daha osasli asihliqlann
miioyyon olunmasma imkan vermişdir;
- ikinci istiqamot iizro ekonometrik
iisullarm monimsonilmosi, diinya morko
zi banklarmin ekonometrika vo modelloşdirmo iizro təcrübosinin öyronilməsi
ilo bağlı moqsodyönlü işlor görülorok,
ekonometrik tohlil vo modelloşdirmonin
zoruri informasiya bazasi yaradılmış, ölko iqtisadiyyatinda daha aktual problemlor iizro lokal makromodellorin qu
rulmasi sahosindo miioyyon tocriibo qazanılmış, dörd sektorun (real, todiyo
balansi, fiskal vo monetar) qarşıhqh
olaqosini oks etdiron maliyyo proqrami
tortib edilmişdir. Qurulmuş ekonomet
rik modellor M illi Bankda apanlan
aylıq, rüblük vo illik tohlillordo totbiq
olunur (2005);
- iiçiincü istiqamot iizro görülon işlor
birinci vo ikinci istiqamotlordo oldo

olunmuş noticolori nozoro almaqla, pul
siyasotinin elmi-metodoloji bazasının
təkmilləşmosinə, dünya tocrübosindo tot
biq olunan monetar tənzimləmə alətlərinin öyronilmosinə, onlarm Azorbaycan
şoraitindo totbiqino dair praktiki tövsiyolorin hazırlanmasma yönəlmişdir.
Todqiqatların noticolori mühüm elmi-təcrübi ohomiyyot daşıdığı üçün son
illor pul siyasotinin totbiqi praktikasinda qorarlarm qobul edilmosindo foal su
rotdo istifado olunmaqdadir.
Somoroli monetar idaroetmonin to
min olunmasi iiçün dolğun i n f o r m a 
si ya b a z a s mm y a r a d i l m a s ı istiqamotindo do mühüm işlor göriilmiis,
diinya iqtisadiyyati, о ciimlodon M D B
mokanmda, ölko iqtısadiyyatında gedon
proseslor barodo statistıka bazasi daha
da zonginləşdirilmiş, lıomçinin Avtomatlaşdırılmış Bank Statistika Hesabat
Sistemi (A BSH S) istifadoyo verilmişdir.
P u l s i y as ot i ni n mak r oi qt i sadi y e k u n l a r ı . Öton illor orzindo
Milli Bankin pul siyasoti strateji vozifo
lorin hollindo ölkodo makroiqtisadi sa
bitliyin tomin olunmasi vo qorunmasin
da, iqtisadi resessiyanin noticolorinin
aradan qaldirilmasmda, iqtisadi artimidostoklonmosi vo ohalinin real golirlori
nin artırılmasında mühüm rol oynamışdir. Pul siyasoti M illi Bankin solahiyyot
lori çorçivosindo inflyasiyanm moqbu
soviyyodo saxlanmasina, iqtisadiyyati!;
remonetizasiyasinm sürotlonmosino v
qeyri-neft sektorunun olverişli beynol
xalq roqabot qabiliyyotinin saxlanmas
ııa yönolmoklo makroiqtisadi tsiklin da
ha sürotli artim fazasma daxil olmasm
da holledici amil olmuşdur. Somoroli p<
siyasoti yeridilmosi, somoroli moneta
idaroetmonin yaradilmasi M illi Banki
qarşısında duran makroiqtisadi vozifok
rin reallaşdırılmasını tomin etmişd
1996-2004 illordo ortaillik toplam infly;
siya aşağı (30%) olmuşdu (ortaillik
2,5-3%o). Pula real tolobatin intensiv si
rotdo genişlonmosi şoraitindo 1995- 200
illordo manatla pul toklifi (iqtisadiyyati
remonetizasiyasi) 3,6 dofo artmışdı.
Pul emissiyasimn artmasında dövlot
büdcosi çorçivosindo neft golirlorindon
istifadonin genişlonmosi, iqtisadiyyata
xarici investisiya qoyuluşunun yiiksok
templo artmasi, neft ixracinm osason
qiyrnot amili hesabma çoxalması amillori valyuta bazarinda izafi xarici
valyuta toklifini xeyli artırmışdı. Belo
bir şoraitdo M illi Bank manatin inozonnosinin sabitliyini saxlamaq vo iqtisa-

diyyati “ holland sindromu” tohlükosindon qorumaq moqsodilo yaranmış izafi
xarici valyuta kütlosini bazardan çıxarmalıolmuşdu.

mişdi. Manatin iimumi xarici ticarot dovriyyosi iizro real effektiv mozonno indeksi 2005 ilin dekabnnda 1995 ilin dekabr ayina nisboton 5,6% (qeyri-neft

valyuta ehtiyatlan 60 dofo artaraq 1
mlrd. A BŞ dollarma yaxınlaşmışdır.
Neft
sektoru
istisna
olmaqla,
1996-2004 illordo M illi Bankin soronc-
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1995 2005 illordo manatin A BŞ dollarına qarşı mozonnosi “ iizon-tonzimlonon” rejimdo formalaşmış, onun so
viyyosi (dövrün sonuna) comi 10% doyiş-

|

sektoru iizro 6,6%) ueuzlaşmış, beloliklo,
milli ixracat xarici bazarlarda yiiksok
qiymot üstünlüyüno malik olmuşdur.
1995-2005 illordo M illi Bankin

aminda olan rosmi valyuta ehtiyatlan,
mal vo xidmotlorin ayliq idxali nozoro
almmaqla, beynolxalq normalara uyğun hocmdo idi.

nosinin dönərli xarici valyutalara nisM i l l i v a l y u t a . Azorbaycan Res
publikasi Prezidentinin “ Azorbaycan
botindo sabitliliyinin vo onun daxili
dönorliliyinin tomin edilmosi, ohalinin
Respublikasi M illi Bankinin yaradilhoyat soviyyosinin ohomiyyotli dorocodo
masi haqqinda” (11.02.1992) vo “ Azor
baycan Respublikasi milli valyutasmin
yaxşılaşdırılması manatin denominasiyasini hoyata keçirmoyo olvcrişli şoradövriyyoyo buraxilmasi haqqinda”
it yaratdi. Diinya tocrübosi göstorir ki,
(15.07.1992) fərmanlarına miivafiq ola
yiiksok inflyasiya vo devalvasiya dövraq milli pul tədavülünün osası qoyulriindo nominal doyorini ohomiyyotli do
muşdur.
1992
ilin avqustunda 1-, 10- vo 250-rocodo itirmiş milli valyutanm davamli
iqtisadi sabitlik şoraitindo denominamanatliq osginaslar, noyabrinda 5, 10,
20 vo 50 qopiklik sikkolor, dekabnnda
siyasi zoruridir.
5-manathq osginas, 1993 ilin martinda
iso 50, 100, 500 vo 1000 manat nomiDenominasiya - milli pul vahidlərinallı kağız osginaslar dövriyyoyo buranin nominal dəyərinin aşağı salınxıldı. 1992 ilin avqustundan etibaron
ması tədbiridir. Dünya təcrübəsində
1994 ilin yanvarinadok manat Azor
denominasiyanın miqyasının müxbaycan orazisindo öz nominal doyori ilo
təlif ölçüləri var. Denominasiyam
yanaşı, dövriyyodo rublla paralel ödohəyata keçirən müxtəlif ölkələr öz
niş vasitosi (1 manat = 10 rubl) kimi
səciyyəvi xüsusiyyətlərini nəzərə
istifado olunurdu.
alaraq milli valyutanm nominal
M illi Bank torofindon miistoqil pul
miqyasının azaldilmasinm bu və ya
siyasotinin yeridilmosino şorait yaratdigər miqyasını seçmişlər.
maq üçiin manatın ölko orazisindo yegano ödoniş vasitosi olmasinin tosbit edil
mosi zoruri idi. Bu zorurotin hollindo
Dövlot atributlarindan birinin milli
valyutanm (manat) mozonnosinin dünyaAzorbaycan Respublikasi Prezidenti
Heydor Əliyevin “ Azorbaycan Res
nin apanci valyutalannm mozonnolorino
publikasi milli valyutasmin respublika
uyğun soviyyodo formalaşdırmaq, milli
pul nişanlarının dizaynını, mühafizosini,
orazisindo yegano ödoniş vasitosi elan
olunmasi haqqinda” Formam (11.12.
nominal strukturunu beynolxalq stan1993) miihiim rol oynayaraq, Azordartlara uyğunlaşdırmaq, pul nişanlarınbaycanm rııb) zonasmdan çıxmasmı lo da milli vo tarix ənənəhri daha qabanq
ifado etmok, ölkodo pul dövriyyosini yaxrnin etdi vo Milli Banka miistoqil pul vo
şılaşdırmaq, mozonno vo qiymotlor miqmozonno siyasotini hoyata keçirmok imkani verdi. Azorbaycan Respublikasinin
yasını optimallaşdırmaq, uçot vo hesablaşma sistemini sadoloşdirmok moqsodilo
Konstitusiyasimn 19-cu maddosino osa
Azorbaycan Respublikasi Prezidentinin
son, Azorbaycan Respublikasinin pul
“ Azorbaycan Respublikasinda pul nişanvahidinin manat olduğu boyan, Azor
baycan Respublikasinin orazisindo ma- lannin nominal doyorinin vo qiymotlor
miqyasının doyişdirilmosi (denominasinatdan başqa pul vahidlorinin ödəniş va
yasi) haqqinda” Formanma osason
sitosi kimi işlodilməsi qadağan edildi. Bu,
manatin mozonnosinin sabitloşmosi vo (07.02.2005), 2006 il yanvann l-indon
etibaron yeni manata keçilmosi ilo olaqo
möhkomlonmosi, onun hoqiqi milli valyutaya çevrilmosi üçün möhkom zomiıı
dar olaraq, 1 yeni manat 5000 manata
yaratdı.
borabor edilmiş, mövcud manat yeni manatla birgo 2006 il orzindo dövriyyodo
Milli Bank torofindon ölkodo nağd
saxlanmış, 2007 il yanvann l-indon iso
pul dövriyyosinin nizamlanması, nağd
pula olan tolobatm optimallaşdırılması
tamamilo yeni manata keçilmiş. yeni mavo pul qıtlığı probleminin aradan qaldinatlann 1, 5, 10, 20, 50, 100 ekvivalentinnlmasi moqsodilo 10000-manatliq (1994),
do olan osginaslan vo 1,3, 5, 10, 20, 50
50000-manatliq (1996) osginaslar döv- qopiklik sikkolor morhololorb dövriyyoyo
riyyoyo buraxildi.
buraxılmışdır.
Azorbaycanda hoyata keçirilən
ardıcıl iqtisadi islahatlar, düzgün iqti
sadi siyasot, о ciimlodon pul vo valyuta
siyasoti noticosindo dayamqli makroiq
tisadi sabitlik vo yiiksok templi iqtisadi
artima nail olunmasi, inflyasiyanin
mohdudlaşdırılması, manatin mozon

Bank sistemi*
19
osrin sonunda Azorbaycanda
200-O yaxin kredit tosisatlarmi birbşdiron bank-kredit sistemi Azorbaycan
Xalq Cümhuriyyotinin mövcud olduğu
(1918-20) dövrdo do inkişaf etdirilmişdi.
Azorbaycanda sovet hakimiyyoti
borqorar olduqdan sonra morkozloşdirilmiş planlaşdırmaya osaslanan bank
sistemi formalaşdırıldı. 80-ci illorin sonlarina kimi Azorbaycanda SSRİ
Dövlot Bankinin vo S S R İ Tikinti Ban
kinin kontorlan. habelo Dövlot omok
omanot kassaları şobokosi foaliyyot
;torirdi. Bu dövrdo bank sistemino i
sadiyyatin idaroedilmosi mexaniznv lo
rolunun doyişmosi SSRİ-do iqt ’.di
islahatlar proqramimn torkib h
si
olan kredit sistemindo radikal
hatlar hoyata keçirilmosini tolob eci i.
Bu islahatlann noticosindo dövlot I
larinin yeni strukturu, bes ixt
;laşdırılmış bank ( SSRİ Sonaye-Ti
i
Banki, SSRİ Aqrar-Sonaye B;
SSRİ Monzil-Sosial Banki, SSR İ i
inot Banki vo SSRİ Xarici iqtisadi ! tqolor Banki), onlarm yerli kontc о
fılialları yarandi (1988). Homin
io
“ Kooperasiya haqqinda" S S R İ Qai inunun qobul edilmosi Azorbaycan a
da kooperativ vo kommersiya b; larinin yaradilmasi üçün hiiquqi
as
oldu. ilk kooperativ (12.10.1988) o
kommersiya (22.11.1988) ban
*i
bank omoliyyatlanm hoyata keçiı
üçiin lisenziya aldi. Banklarm qey :
atı SSRİ Dövlot Banki torofindon h
ta keçirilirdi. 1991 ilin ovvolindo A
baycanda 23 kooperativ vo kom
siya banki foaliyyot göstorirdi (SSR
on yiiksok göstorici).
“ SSR İ Dövlot Banki” vo “ Ban
vo bank foaliyyoti haqqinda” S'
qanunlarmin qobulundan (1990) soi ;i
ikipilloli bank sistemino keçildi. S,: !
Dövlot Banki vo ittifaq respublika!; :
nin morkozi banklari birinci pill li
bank, kommersiya banklari (homçium
ixtisaslaşdırılmış banklar) iso ikinci pilloli bank kimi müoyyonloşdirildi. Bank
omoliyyatlannin apanlmasini liscn/iyalaşdırmaq hiiququ morkozi banklara
verildi. 1990 ilin sonuna ixtisaslaşmış
dövlot banki olan Monzil-Sosial Banki
loğv edildi, onun aktiv-passivlori, filial
*
IVfoqab Azərbaycan Respublikasi Milli Bankinin
rəhborliyi tərəfindən toqdim edilmişdir.

ijobokosi SSR İ Dövlot Bankinin Azor
baycan Kontorunun tabeliyino keçdi.
Banklarm lisenziyalaşdırılmasını SSRİ
Dövlot Bankinin Azorbaycan Respub
lika Kontoru 1991 ildon hoyata keçirmoyo başladı vo ilk özol banki homin
ilin 1 sentyabrmda qeydo aldi.
Miistoqil Azorbaycamn ilk bank qa
nunvericiliyinin qobul olunduğu dövrdon
ovvol SSR İ Dövlot Bankinda qeydo alinınış banklarm bir qisminin yenidon
qeydiyyati apanldi vo bir ııeço yeni ban
ka bank omoliyyatlan aparmalarma
lisenziya verildi. Vahid valyuta mokaunda ehtiyat sistemi funksiyalan yenodo
>SRİ Dövlot Bankinin olindo idi. 1992
in fevralindan avqustunadok SSR İ Soiye-Tikinti, Aqrar-Sonaye banklari vo
nlann şöbolori bilavasito Milli Bankin
!beçiliyindo idi. 1992 ildo “ M illi Bank
iqqinda” , “ Banklar vo bank foaliyyoti
aqqmda” Azorbaycan Respublikasi qaunlannin qobulu vo Milli Moclisin bu
munlarin qiivvoyo minmosino aid qorailo (07.08.1992) Sonaye-Tikinti Banki
i Aqrar-Sonaye Banki Milli Bankin taiiyindon çıxarıldı vo onlarm bazasinda
hmbrinin nozarot zorfi dövloto moxsus
in dörd sohmdar kommersiya banki
>KB) (Sonaye-İnvestisiya SK B, Aqrarэпауе SK B, Əmanot SK B vo Beynol
xalq SK B ) yaradildi. Yeni bank qanunvericiliyindo Aqrar-Sonaye S K B vo Sonaye-İnvestisiya SKB-yo omanot qobul etnok, Əmanot SKB-yo iso hiiquqi şoxslor>omoliyyatlar aparmaq hiiququ verildi.
zol bank sisteminin institusional quruııluğu prosesini stimullaşdırmaq moqsoilə ilkin morholodo Milli Bank kapitalla
ğlı aşağı toloblor iroli sürdü vo sistemo
axil olmaq üçün liberal şortlor miioyyon
idi. Bank foaliyyotini tonzimlomok üçün
ifayot qodor yıımşaq nozarot mexanizmi
3 alotlorinin totbiq edilmosi banklarm
>xalmasi üçün münbit şorait yaratdığına
öro 1992-94 illordo respublikada 233
ank foaliyyot göstoriıdi.
institusional doyişikliklor noticosino bank sisteminin komiyyotco inkişafıaa nail olunsa da, nizamnamo kapitah
orta hesabla 10-12 min ABŞ dollan toşkil edon banklar dinamik iqtisadi artimin tomin edilmosindo, regional inkişafm dostoklonmosindo, özol sektorun, xii
susilo kiçik vo orta sahibkarlığın maliy
yo ehtiyaclarmin tomin edilmosindo oho
miyyotli rol oynamirdi. Onlarm oksoriyyoti golirlorini vosaitlorin colb olunaraq
iqtisadiyyata transformasiya edilmosi
kimi klassik maliyyo vasitoçiliyi funksi-

yasi osasinda deyil, maliyyo bazarinda
apardıqları möhtokirlik omoliyyatlan
hesabina formalaşdırırdı. Dövlot banklarının köhııo təsorrüfatçılıq prinsiplori
osasinda işlomokdo davam etmolori kre
dit portfelinin keyfiyyotino ncqativ tosir
göstərorok onlarm maliyyo voziyyotini
pisləşdirirdi.
B a n k i s1a h a 11ari vo bank
qu r u c u l u ğ u . Bank sistemindo real
islahatlar zoruri makroiqtisadi mühit

Azorbaycan Respublikasi
Beynolxalq Bankinin inzibati binasi.

(minimal inflyasiya, sabit milli valyuta)
formalaşdıqdcin (1995) sonra başlanmış,
ilkin morholodo dövlot banklarmin
restrukturizasiyası vo sağlamlaşdırılmasi todbirlori hoyata keçirilmiş, özol
bank sisteminin institusional formalaşmasi tomin edilmişdi.
Dövlot banklari üzrə islahatlar.
Beynolxalq maliyyo institutlannin texni
ki vo maliyyo dostoyi ilo dövlot banklarinin restrukturizasiyası vo sağlamlaşdırılması proqramlarimn gerçokloşdirilmosino başlandı (1996). Dövlot banklarının yenidon qurulmasinda Respublika
Prezidentinin "Bank islahatlannm dorinloşdirilmosi todbirlori haqqinda” Formani (24.06.1997) holledici rol oynadi.
Dövlot banklarmin özəlhşdiriimdyə hazirlanmasi vo institutional vukişafi moq
sodilo proqram hoyata keçirildi. Bu proqam çorçivosindo Beynolxalq Bankin
institusional inkişafı vo özolləşdirməyə
hazirlanmasi iizro todbirlor uğurla tamamlandi vo bankm özolloşdirilməsi ba-

rosindo miivafiq qorar qobul edildi.
Digor dövlot banklarmin maliyyo voziyyoti tolılil edilorok, üç dövlot bankıııın sağlam aktivlori osasinda yeııi dövlot banki Birloşmiş Universal Sohm
dar Banki (hazirda “ Kapital bank” )
tosis edildi. Öton dövr orzindo özolloşdirmoyo hazırlıq vo institusional qu
ruculuq çərçivosində xarici texniki yardimdan da istifado etmoklo “ Kapital
bank” in idaroetmo imkanlan vo kapital
bazası artırılıııış, miivafiq daxili prosedur vo qaydalar hazirlandiqdan sonra
bankm kredit foaliyyotinin genişlondirilmosi üçiin şorait yaradılmışdı.
Aqrar Sonaye Bankinin mohdud li
senziya osasinda foaliyyot göstoron qeyri-bank kredit toşkilatına transforma
siya edilmosi vo problemli borclann
tonzimlonmosi barodo qorarlar qobul
olunmuşdu. Dövlot banklarmin özolloşdirilmosi ib bağlı konkret meyarlar
iso ölko Prezidentinin bank sistemindo
roqabot mühitinin daha da yaxşılaşdinhnasi moqsodilo qobul etdiyi “ Azor
baycan Respublikasinda maliyyo-bank
sistemindo islahatlann dəriııloşdirilmosi ib olaqodar olavo todbirlor haqqin
da” Formanmda (01.03. 2005) miioy
yon edildi.
Ö z о 1 b a n k l a r iizro i s l a 
h a t l a r . Milli Bank 1996 ildo formalaşmış olverişli iqtisadi konyunktur şoraitindo özol banklar iizro islahatlara
başladı, ilk növbodo onlarm kapitallarina olan toloblori ardicil olaraq
yiiksoltdi. Bu addim banklarm kapital
bazasinin tomorküzloşməsino, roqabot
qabiliyyotinin artinlmasina, bank siste
minin iqtisadiyyatı maliyyoloşdirmə
imkanlarının genişlondirilmosino vo
maliyyo sabitliyino xidmot etdi. Kapi
talla bağlı toloblorin ardıcıl artırılması
bank foaliyyotindo maliyyo intizamini
möhkombndirmokdo vo ödoniş qabiliyyotini artirmaqda holledici rol oyna
di. Özəl banklar baza bank molisullannm hamisini toqdim edo bilon maliyyo
vasitoçilorino çevrilmoyo başladı. Da
yamqli bank sisteminin qurulmasi
iizro hoyata keçiıibn ardicil \.odb\v\ov
1997- 98 illordo baş vermiş qlobal ma
liyyo böhranınm milli bank sistemino
təsirini minimallaşdırmağa vo ondan az
itkilorlo çıxmağa imkan verdi.
Özol banklarm bank islahatkinnm
2000 ildon başlayan növbəti movhobsiııdo hoyata keçirilmiş intensiv sağlamlaşdırılma todbirlori bank sisteminin
davamlılığım möhkomlondirdi vo ma-

liyyo-vasitoçilik funksiyasını əlverişli
etdi. Banklarm kapital bazasınm artımı
və konsolidasiyası bank foaliyyotinin
genişlənməsinə şorait yaratmaqla bankların maliyyo davamlılığını vo bank
sistemino olan inamı xeyli möhkəmlondirdi. Mocmu kapitalin minimal so
viyyosino toləbin artırılması noticosindo
bankların məcmu kapitalı 2003-05
illordo toqr. 3 dofo artdı.
Bank sisteminin restrukturizasiyasının
növboti miihiiın morhələsinin hoyata keçirilmosinə 2002 ildo başlandı, böyiik
mobləğdo neft gəlirlərinin ölkoyo axınını
vo bu əsasda banklarm maliyyo resurslannın strateji moqsodloro somoroli ötürülmo-

hom do “ İpoteka haqqinda” Qanun
ohalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaqla yanaşı, ıualiyyo sektorunun inkişafında da mühüm ohomiyyoto malikdir.
Milli Bank torofindon qobul edilmiş
(1997) “ Milli Ödəniş Sisteminin konsepsiyasi vo strategiyası” na uyğun olaraq,
“ A Z İP S ” - Real Vaxt Rejimindo Banklararasi Milli Hesablaşmalar Sistemi yaradilib istismara verilmişdir (16.02.
2001). “ A ZİPS'-in totbiqi banklararasi
ödonişlori real vaxt rejimindo aparmağa,
hesablaşmalar zamani vosait itkisini
aradan qaldırmağa, banklarm balans
hesabatlarmm konsolidasiya edilmosini

Standard
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sino hazir olmalannin vacibliyi nozoro
ahnaraq, 2002 -05 illor üçün yeni inkişaf
strategiyası hazirlandi. Əsas bank qanunlarmin homin strategiya çorçivosindo yeni
redaksiyada qobulu bank foaliyyotinin
osaslandığı hiiquqi bazanin qabaqcil
beynolxalq locriiboyo uyğunlaşdırılmasını
tomin etdi.
Somoroli idaroetmo sistemlori toşkilinin tomin edilmosi moqsodilo banklarda beynolxalq standartlara uyğun
korporativ idaroetmo standartlarmm
totbiqino başlanması vo Beynolxalq
Maliyyo Hesabatı Standartlarına kcçilmosinin başa çatdırılması bank foaliyyotindo şoffaflığın soviyyosini artirmaqla bank xidmotlori bazarinda
maliyyo intizamını giiclondiron mühüm
şortlordon biri oldu.
Bank
infrastrukturunun
i n к i ş a f l . Bank qanunvericiliyinin
tokmilloşdirilməsi istiqamotindo görülmüş işlor, о ciimlodon hom yeni redak
siyada qobul edilmiş “ Banklar haq
qinda” vo “ Azorbaycan Respublikasının M illi Banki haqqinda” qanunlar,

asanlaşdırmağa vo banklar torofindon
likvidliyin daha çevik şokildo idaro olun
masma şorait yaratınışdır. Yeni sistem
bazar iqtisadiyyatma osaslanan pul siya
sotinin daha somoroli aparilmasmi
olverişli etmiş vo bazara operativ surotdo
geniş nozaroti hoyata keçirmoyo vo
mötobor molumatlarla işlomoyo imkan
vermişdir.
M illi Ödoniş Sisteminin yaradilmasi
strategiyasinin birinci morholosi olan
“ AZİPS"-in istismara verilmosi başa
çatdırıldıqdan sonra yaradilan Xirda
ödonişlor iizro Hcsablaşma K lirinq
Sistemi - X Ö H K S M illi Bankda foaliyyot göstoron ödoniş vo informasiya
sistemlorino inteqrasiya olunmuşdur
(02.12.2002).

Ödoniş infrastrukturunun genişlondirilmosi moqsodilo M illi Kart Prossesinq Morkozinin yaradilmasi ölko
Prezidenti torofindon tosdiq olunmuş
(09.12.2004) “ Azorbaycan Respublikasinin M illi ödoniş Sisteminin inkişafı
iizro 2005-07 illor üçün Dovlot Proqrami” nm osas todbirlorindon biridir.

Onun istismara verilmosi (2005) sayosindo banklar müştoribrin vosaitlorinin köçürülmosi xidmotini istor ölko
daxilindo, istorso do xarici ölkoloro saniyolorlo ölçülon müddotdo hoyata keçirmok imkani oldo etmişdir.
Ölkonin maliyyo sistemino inamin
möhkomləndirilməsi
istiqamotindo
bank nozaroti sisteminin inkişafı mii
hiim rol oynayir. M illi Bank nozarot
prosesindo mosafoli monitorinqdon
(xarici nozarotdon) vo inspeksiyadan
(daxili nozarotdon) istifado edir. Bank
nozarotinin somoroliliyinin artırılması
vo funksiyasinin optimallaşdmlm;ı i
moqsodilo bank nozarotinin metodoh ;i
bazasinin toşkili vo Bazel Komitosn ;i
prinsiplorino uyğunlaşdırılması istu
motindo foal işlor aparılmışdır. 1
nozarot çorçivosindo banklarm eti
lılığının tohlili prosedurlan beynol
C A M E L reytinq sistemi osasmda h
ta keçirilmiş vo qiymotlondirmo
nolxalq standartlara u y ğ u n la ş d ın l
dir. M illi Bankm bank nozaroti s,
sindo prioritet istiqamotlorindon
AvtomatJaşdırılmış Bank Stati
Hesabat Sisteminin totbiq idir.
j
sistem özündə xarici nozarot sahos; n
konkret bank üzro, homçinin bin
lükdo bank sistemi iizro molumatl n
qobulu, email vo istifadosinin avtom ilaşdırılmış variantını oks etdirir.
1997
ildon başlayraq bank sis: :mindo mühasibat uçotunun Beynolx q
Maliyyo Hesabati Standartlarma u\
qurulmasi istiqamotindo bir sira todbi
hoyata keçirilmiş, Azorbaycan Resp
likasimn bank sistemi üçün Hes i
Planı hazırlanıb bütün bank sistem
totbiq edilmişdir (01.09.2001).
Bank foaliyyotindo kredit ris
azaltmaqla banklarm iqtisadix;
kredit qoyuluşlarmm foallaşdırılm
da miihiim rol oynayan Morko/'
dirilmiş Kredit Reyestri tamamlaml
tismara verilmişdir.

MALİYYƏ SİSTEMİ
Respublikasimn dövlot büdcosindon,
Naxçivan MR-in büdcosindon vo yerli
Azorbaycan Respublikasimn ma
büdcələrdon ibarotdir. Biidco sistemi
liyyo sistemi dövlotin funksiya vo voziona daxil olan biitiin büdcolorin vahidfolorini yerino yetirmok, homçinin ge- liyi vo miistoqilliyi prinsipi osasmda
niş tokrar istehsal prosesini tomin et
qurulur.
mok üçün pul vosaitlori fondunun yaBiidco sisteminin vahidliyi tonzimloyici modaxil monbobrindon istifado
radılması, bölgüsü vo istifadosi ilo ola
qodar meydana çıxan maliyyo miinasietmok, moqsodli biidco fondlari yaratbotlorinin mocmusudur. Azorbaycan
maq, maliyyo ehtiyatlanni miixtolif
Respublikasimn dovlot maliyyosi dov
soviyyoli büdcəlor arasmda bölüşdürlot büdcosı, biidcodonkonar fondlar,
mok vasitosilo büdcobrin qarşılıqlı olaövlot kreditlori, sığorta fondlari vo qosino osaslamr. Biidco sisteminin va
n< bazan, homçinin miixtolif miilkiyhidliyi eyni biidco tosnifati, biidco so( formalarma malik miiossisolorin
nodlori vo formalarmdan istifado ol un
laliyyosindon ibarotdir.
masi, büdcolorin icrasina dair miinDövlot biidcosi iimumdövlot ehtitozom hesabatın hazirlanmasi vo qaiclarimn, elmi-texniki toroqqinin sü- nunvericilikdo miioyyon olunmuş qay
itlondirilmosi vo istehsalm gcnişlondada toqdim edilmosi yolu ilo tomin
ıııs nosi, iqtisadiyyatin orazi vo saho
edilir. Biidcolorin miistoqilliyi, mövcud
rukturunda iroliloyişlorin tomin
qanunvericiliyo uyğun olaraq, modaxil
unmasi, ehtiyat fondlannin yaramonbolorinin vo vahid biidco tosnifati
çorçivosindo xorcbrin istiqamotlorinin
tlmasi, elm, tohsil, sohiyyo xorclorin, sosial tominat vo sosial miidafio
müoyyonloşdirmok hüququnun olması
ib tomin edilir.
iıtiyaclarınm ödonilmosi, dövlotin
Azorbaycan Respublikasimn biidco
laroetmo vo inzibati orqanlanmn,
nmçinin ölkonin miidafio qüvvobrinin
sistemino daxil olan büdcolor vo büdco
toşkilatları, habelo biidcodonkonar
sxlanılması üçün pul vosaiti fondudövlot fondlari iizro maliyyo omoliyyatır. Dövlot büdcosi aşağıdakı funksilarimn (o ciimlodon biidco toşkilatlarıtları: vergilor vasitosilo büdcoyo topnin biidcodonkonar omoliyyatlarinin)
nan vosaitbrin biidco xorclori vasitomiiqayisosini tomin etmok moqsodilo
ilo bölüşdürülmosini; iqtisadiyyatin
i ivlot torofindon tonzimlonmosi vo tos- 2004 il 6 oktyabrda qobul edilmiş
(2006 ilin 15 mayinda vo 2007 ilin 16
qini, dövlotin vergilor vo biidco xorcri vasitosilo iqtisadiyyata tosir etmosiyanvarında olavo vo dəyişiklik edil; sosial sferanm vo dövlotin sosial si- mişdir) Azorbaycan Respublikasi Vahid
isotinin hoyata keçirilmosinin maliyBiidco Tosnifati totbiq olunur.
təminatını; morkəzləşdirilmiş pul
Biidco tosnifati biidco golirlorinin
saiti fondlannin yaradilmasi vo istitosnifatindan, biidco xorclorinin lunkdo edilmosino maliyyo nozarotini ho- sional, iqtisadi, toşkilati vos. prinsiplor
ıta keçirir.
osasmda tortib olunmuş tosnifatindan
Biidco sistemi haqqinda Azorbayibarotdir. Biidco tosnifatmin golirlor,
an Respublikasimn qanunvericiliyi
funksional, iqtisadi, toşkilati vo s. iizro
zorbaycan Respublikasi Konstitusitorkibi qanunvericiliklo miioyyon
edilir.
yasmdan, “ Biidco sistemi haqqinda”
Azorbaycan Respublikasi QanununDovlot biidcosinin golirlori qanundan, hor biidco ili iizro qobul edilon
vericiliklo miioyyon edilmiş qaydada
dovlot vergibrinin, qrantlarm vo digor
dovlot biidcosi haqqinda qanundan, di
gor qanunlar vo normativ-hiiquqi aktgolirlorin mocmusundan ibarotdir.
\ardan, habelo Azorbaycan RcspubBüdcə golirlorinin tosnifati vergilordon
likasmin torofdaş olduğu beynolxalq
daxilolmalar, sosial ayirmalar, qrantmiiqavilolordon ibarotdir.
lar vo digor golirlor olmaqla 4 kateÖlkənm büdcə sistemi Azorbaycan
qoriyadan ibarotdir.
Dovlot biidcosi golirlorinin yığımı
Azorbaycan
Respublikasimn Vergi
*
Məqab Azorbaycan Respublikasi Maliyyo
Mocolbsino vo digor qanunvericilik
Nazirliyinin rohborliyi torofindon toqdim edilmişdir.

Büdcə sistemi*

aktlarma uyğun olaraq hoyata keçirilir. Golirlorin mobloğinin yuxan hoddi
dövlot biidcosinin qanunla tosdiq olunmuş göstoricilori ilo mohdudlaşmır. Qa
nunvericiliklo nozordo tutulmuş hocmdon artiq ödonilmiş vergi, riisum, digor
ödoniş vo daxilolmalann biidcodon qaytarilmasi dovlot biidcosi golirlorinin
azaldilmasina aid edilir.
Dövlot biidcosinin xorclorino cari
xorclor vo osasli xorclor; kreditlor iizro
borclara, faizloro xidmot xorclori vo layiholordo iştirak payı daxildir. Cari xorcloro omokhaqqi, omokhaqqina üstolik,
pensiya vo b. sosial müavinotlor vo ödonişlor, malların satınalınması vo s. xidmotlor iizro xorclor, faiz iizro ödənişlor,
qrantlar, subsidiyalar vo cari köçürmolor aiddir. Əsaslı xorcloro osas vosaitb
rin ahnmasi, kapital qoyuluşlan vo
sohmlorin ahnmasi aiddir. Biidco xorclori miivafiq biidco tosnifatına uyğun ola
raq tosdiq olunmuş biidco ayirmalan
hoddindo cari investisiya, innovasiya vo
digor xorcbrin maliyyələşdirilməsino
yönoldilir.
Azorbaycan Respublikasimn Dovlot
Biidcosini vo Naxçivan MR-in biidcosini, miivafiq olaraq, Azorbaycan Respublikasinin M illi Moclisi vo Naxçivan
MR Ali Moclisi qanun, yerli büdcolori
iso yerli bolodiyyo orqanlan qorar şoklindo tosdiq edirlor.
Dovlot biidcosi kosirlo proqnozlaşdırıla bilor. Dövlot biidcosi kosirinin yuxarı hoddinin mobloği növboti biidco ili iiz
ro dovlot biidcosi haqqinda qanunla
miioyyon edilir. Biidco kosiri osason qiy
motli kağızlar, dovlot istiqrazlan, dovlot
omlakmin özolləşdirilmosindon daxil
olan vosaitlor hesabina maliyyəloşdirilir.
Ölkonin sosial vo iqtisadi inkişaf proqramlarının maliyyoloşdirilmosi moqsodilo biidcodonkonar dövlot fondlarmdan
aynlan vosait dövlot biidcosinin xorcbrino daxil edilir vo xozinodarliq vasitosilo
icra olunur.
iqtisadiyyatin maliyyo tominatinin
yaradılmasında, dövlotin funksiya vo
vozifobrinin yerino yetirilmosindo xiisusi
rolu olan büdconin idaro olunmasi üçün
beynolxalq standartlara cavab veron
qanunvericifik bazasinin yu radii mast
miihiim şortlərdən biridir. 1991 ildon
sonra ölko iqtisadiyyatının qurulmasi,
onun idaro olunmasi üçün hiiquqi baza-

nin yaradilmasi, mövcud normativ-hii
quqi bazanın təkmilloşdirilməsi istiqamotindo mühüm işlər görüldü. Belo ki,
1992 ildə qobul edilmiş “ Büdco sistemi
haqqinda” Azərbaycan Respublikasi
Qanunu bu istiqamətdə ilk addim oldu.
Həmin dövr üçün mütoroqqi normativ
akt hesab olunan bu Qanun biitövlükdə
biidco prosesinin hoyata keçirilmosi toloblorino cavab vermişdi.
Azorbaycan Respublikasi Konstitusiyasinin qobulu, bazar iqtisadiyyatina
keçid, biidco xorclorinin idaro edilmosin
do miihiim rol oynayan xozinodarliq sis
teminin yaradilmasi “ Biidco sistemi
haqqmda” Qanunun osasli surotdo tokmilloşdirilmosi zərurətini yaratmışdı. Bu
zorurot nozoro alındı vo 1999 ildo
“ Dövlot büdcosi haqqmda” Azorbaycan
Respublikasi Qanunu qobul olundu.
Biidco sisteminin tokmilloşdirilməsi işlorinin davami olaraq, layihosi Maliyyo
Nazirliyi torofindon hazirlanan, bey
nolxalq təcrüboyo vo standartlara cavab
veron, respublikada biidcolorin tortibi,
tosdiqi, icrasi vo icrasina nozarotin toşkilati, hiiquqi vo iqtisadi osaslanm,
habelo dövlot biidcosi ilo biidcodonkonar
dovlot fondlarmin, yerli biidcolorin qarşılıqlı olaqolorinin osas prinsiplorini
miioyyon edon yeni qanunvericilik akti
“ Biidco sistemi haqqmda” Azorbaycan
Respublikasi Qanunu 2002 ildo qobul
edildi. Qanun 40 maddoni ohato edon
“ Ümumi müddoalar” , “ Dövlot büdcəsi” ,
“ Naxçivan Muxtar Respublikasinin
biidcosinin tortibi, tosdiqi, icrasi vo
icrasina nozarot” , “ Yerli biidcolorin tortibi, tosdiqi, icrasi vo icrasina nozarot”
fosillorindon ibarotdir. “ Biidco sistemi
haqqmda” yeni qanun dovlot biidcosinin
tortibi prosesinin osaslanm müoyyənloşdirmiş, Azorbaycan Respublikasinin
M illi Moclisino toqdim edilon sonodlorin
sayi bir neço dofo artmış vo bununla da
biidconin şoffaflığı vo aşkarlığınm tomin
olunmasina imkan vermişdir.
“ Biidco sistemi haqqmda” Azor
baycan Respublikasi Qanununda osas
mosololordon biri dovlot biidcosinin tor
tibi prosesidir. Dovlot biidcosi Azor
baycan Respublikasinin miivafiq dövlot
hakimiyyoti orqanlan vasitosilo dövloto
moxsus vozifo vo funksiyalarm yerino
yetirilmosi iiçün tolob olunan pul vosaitinin yığılması vo istifado olunmasi
üçün osas maliyyo sonodidir. Biidco özözlüyündo bir il orzindo lazim olan xorclorin vo onlarm ödonilmosi iiçün tolob
olunan golirlorin smeta mocmusudur.

Dovlot hiiquqi vo fıziki şoxslordon miix
tolif növ vergi, rüsum vo s. ödonişlori
yığmaqla golirlorin biidcodon maliyyoloşoıı tohsil, sohiyyo, miidafio vo s. saholor
arasmda bölüşdürülmosini Dovlot biid
cosi vasitosilo hoyata keçirir.
“ Biidco sistemi haqqmda” Azorbay
can Respublikasi Qanununa osason,
biidco ili iizro dovlot biidcosi haqqmda
Azorbaycan Respublikasi Qanununda
aşağıdakı göstoricilor tosdiq olunur: go
lirlorin vo xorclorin iimumi mobloği; vergilorin dorocolori; modaxil monbolori
iizro golirlorin mobloği; monbolor iizro
qrantlar vo transfertlor; ayn-ayn golirlorin biidcolor arasmda bölgiisü vo ayirma
normalan; funksional vo iqtisadi tosnifata uyğun olaraq paraqraflar soviyyosindo xorclorin mobloği; Naxçivan M R
büdcosino vo yerli büdcolorə verilon
qrantlarm, dotasiyalarm, subsidiyalarm
vo subvensiyalann mobloği; digor biidco
ssudalarinin iimumi mobloği vo istiqamətlori; daxili vo xarici dovlot borclannin faizlori vo osas mobloğlori iizro ödonişlor; dövlotin iiçüncü torof qarşısında
öhdoliyinin yuxan hoddi; sair beynol
xalq öhdoliklorin mobloği; ehtiyat fon
dunun mobloği; Azorbaycan Respublikasının daxili vo xarici borclanmasının
(il orzindo götürülo bilocok dövlot borcunun, о ciimlodon dövlot istiqrazları hesa
bma colb cdilocok vosaitin mobloği) vo
biidco ili orzindo verilocok maliyyo zomanotlori üzro mobloğin yuxarı hoddi;
xorclorin maliyyoləşdirilmə ardıcıllığı;
dövlot biidcosinin miidafio olunan xorc
maddolori; dovlot biidcosi kosirinin yuxarı hoddinin məbloği; Azorbaycan Respublikası Dövlot Neft Fondunun golirlori nozoro almmadan icmal biidco kosiri; icmal büdcodo xorclorin yuxan hoddi
nin mobloği.
“ Biidco sistemi haqqmda” Azorbay
can Respublikasi Qanununda icmal
biidco dovlot biidcosinin, Naxçivan M R
biidcosinin, biidco təşkilatlarmm biid
codonkonar omoliyyatlarinm, biid
codonkonar dövlot fondlarmin golir vo
xorclorinin funksional vo iqtisadi tosnifata uyğun paraqraflar soviyyosindo
xülasosini oks etdirir. İcmal büdconin
bozi parametrlorinin göstoricilorinin
növboti biidco ili üçün dovlot biidcosi
haqqmda qanunda tosdiq olunmasi
miihiim ohomiyyot kosb edir. Belo ki,
ovvollor dövlot biidcosi yalniz dovlot sek
torunun omoliyyatlarinm bir hissosini
özündo birloşdirirdi, icmal biidcodo iso
biitiin maliyyo resursları öz oksini

tapirdi. Miihiim cohotlordon biri do dov
lot büdcosindon maliyyoloşon toşkilatlarin biidcodonkonar omoliyyatlarinm
dovlot biidcosinin torkibino daxil
edilmosidir.
Dovlot biidcosinin icrasina nozaroti
Azorbaycan Respublikasinin M illi Moclisi vo onun Hesablama Palatasi, eloco
do öz solahiyyotlori daxilindo Maliyyo
Nazirliyi hoyata keçirir.
Dovlot borcu vo ona xidmot göstorilmosi qanunun yeni miiddoalarmdandir.
Qanuna osason, ölkonin sosial-iqtisadi
inkişaf proqramlarmm yerino yei’rilmosini tomin etmok moqsodilo Azor1 ;ycan Respublikasi Prezidentinin tap iğı
ilo dovlot tominati osasmda bore
ш
bilor. Biidco golirlorinin hocmindo /о
ayırmaların soviyyosindon asth
!
mayaraq, dövlot borcu iizro xidn
or
(osas bore, faiz) tam vo vaxtinda b
ta
keçirilmoli, faizlor vo borclar 1 jit
miiqavilosino, yaxud dovlot qiytv Ii
kağızlarının şortlorino osason vaxt a
ödonilmolidir.
“ Biidco sistemi haqqmda” Azor
can Respublikasi Qanununa os
noink i dovlot biidcosino biitiin da
malar vo ödomolor, biidcodonkonar
lar (ödonişlor), biidcodonkonar cl
)t
fondlan (ARDNF-nin golirlori, om vyat xorclori, beynolxalq banklarda v; di
gor maliyyo institutlarmda vosaitin
rloşdirilmosi ilo bağlı xorclor is
ла
olmaqla), dovlot biidcosi kosii .nin
ödonilmosi üçün dovlot tominati ilo
imış kreditlor üzro omoliyyatlar vo
'or
dövlot maliyyo omoliyyatlan da
A
xozinodarlığı vasitosilo icra edilir.
Xozinodarliq sisteminin osasi
publikada 1995 ildo iimummilli
Heydor Əliyevin “ Azorbaycan Re:
likasinda Dövlot Xozinodarlığının
dılması haqqmda” imzaladığı Forqoyulmuşdur. Xozinodarlığın уаь '1masinda osas moqsod dövloto m us
maliyyo ehtiyatlarmin vahid rnork: :m
idaro edilmosini tomin etmok, bıı vv
lorin daxil olmasi vo xorclonmosi
an
daha çevik nozarot mexanizmini ya maq, dovlot borclarinm, zomanotbrm
vo alınmış krcditlorin uçotunu yaxşılaşdirmaq vo respublikada qiymotli kağızlar bazarmin yaradilmasmi sürotlondirmokdon ibarot idi.
1997
ildo “ Azorbaycan Respublika
smda Dövlot Xəzinədarlığının foaliyyo
tinin tonzimlonmosi haqqinda” soroncamin imzalanmasindan sonra respublikada xozinodarliq sisteminin 4 morho-

losi totbiq edilmiş vo son morholo - bey
nolxalq standartlara cavab veron vo on
miiasir informasiya texnologiyasina
osaslanan Xozinodarlığın İdaroedilmosi
iizro informasiya Sistemi (Xİ İ S) yaradilmasi, miivafiq proqram tominati hazırlanaraq sınaqdan keçirilmosi do ar
tiq başa çatdınlmışdır (2006).

çokisi elm iizro 1,3%, miidafio iizro
12,0%, tohsil iizro 18,7%, sohiyyo iizro
4,9%, sosial miidafio iizro 11,3%, sosial
tominat iizro 4,5% idi (codvol 1).
Maliyyo sabitliyini şorlləndirən digor
miihiim amil inflyasiyanm soviyyosidir.
Respublikada inflyasiyanm illik soviy
yosi 1993 ildo 1129%-ə çatmış, 1994 vo

miiavinotlor 2,3 dofo, orzaq xorci 5,3
dofo, dorman xorci 2,5 dofo, osasli xorc
lor 5,8 dofo çoxalmışdı (codvol 3).
Bolodiyyolorin maliyyəsi. Bolodiyyo
maliyyosinin iqtisadi osaslanm bolo
diyyo omlaki, bolodiyyo torpaqlan, yerli
biidco vo biidcodonkonar fondlar, bolodiyyonin istehsal, xidmot vo digor foaliy-

Cadvdl I
1995-2005 illordo Azorbaycan Respublikasi dövlot biidcosinin
makroiqtisadi göstoricilori

Biidco golirlori

İlbr

mln. manatla

ÜDM-o nisboton % -h

Büdco xorclori
mln. manatla

ÜDM-o nisboton %-lə

Biidco kosiri ( )
(profisit (+))
mln. manatla
ÜDM-o nisboton %-h

316,0
402,0

14,9

428,0

20,1

-112,0

5,2

18,2

1997

513,0

1998

466,0

1999

559,0

16,25
13,54
14,82

17,6
18,64
15,36
17,26

-79,2
-75,5
-62,6
-92,2

2,9
2,39
1,82
2,44

2000
2001
2002

16,19

784,8

1221,0

15,02
17,09

-21,2
-13,4

1,05
0,43
0,35
0,19

18,03
17,31

1502,0

15,17
15,37
17,27
17,94

- 49,3
-22,7

2003

482,0
589,0
528,0
652,0
764,0
808,0
931,8
1235,0
2140,7

18,03

+1,9
-85,5

0,09
0,72

1995
1996

715,0

911,0

2004

1510,0

2005

2055,2

15,15
14,74

.

yot növlori loşkil edir. Bolodiyyoyo mon1995 illordo, miivafiq surotdo !663,5%-o
Biitiin biidco golirlori vo xorclori
sub olan biitiin növ daşınar vo daşınmaz
vo 411,8%-o enmişdi. Respublikada
>
zorbaycan Respublikasinin M illi Banomlak bolodiyyo mülkiyyotidir. Bolodiy
1996 ilin ovvolindon totbiq edilon sort
mdaki Vahid Xozinodarliq Hesabi
yo öz omlakina dair mülkiyyotçi hiiqumaliyyo-kredit siyasoti noticosindo
VXH) vasitosilo hoyata keçirilir.
quna malikdir, omlakina sorbost olaraq
(orclorin icrasina nozarotin totbiqi
homin ildo inflyasiya 19,8%-o, 1997 ildo
sahiblik edir, ondan istifado edir vo ona
3,6%-o enmiş, hotta 1998 vo 1999 illordo
Uicosindo biidco toşkilatlarının dcbi>r-kreditor borcları xeyli azalmışdır.
deflyasiyaya (miivafiq olaraq 0,8 vo soroncam verir.
1999
\lda qəbul olunmuş “ Bəlodiy8,6%) nail olunmuşdu.
Dövlotin büdco-vergi siyasoti ilk
yolorin maliyyosinin osaslan haqqmda”
Biidco
daxilolmalannin
böyiik
övbodo biidconin golir hissosindo öz
Azorbaycan Respublikasi Qanununa
oksoriyyoti vergi daxilolmalannin payi
ksini tapir. Biidco golirlorinin 80%-i
na düşiir. Vergi daxilolmalarmda on bö- miivafiq olaraq, bolodiyyolorin yerli
İ990 ilo qodor 35-40%-i, 1996-2002
büdcolərinin golirlorino aşağıdakılar:
lordo 90%-i) vergi daxilolmalannin
yiik pay ƏDV-yo moxsusdur (2003 ildo
fiziki şoxslordon torpaq vergisi; fiziki
33,5%, 2004 ildo 30,0% vo 2005 ildo
esabına formalaşırdı.
şoxslordon omlak vergisi; yerli ohomiy
1995
illo miiqayisodo 2005 ilin biidco29,2%). Əhomiyyotino göro sonraki yer
yotli tikinti materiallan iizro modon
olirlori 6,5 dofo. biidco xorclori iso 5,0 lori monfoot vergisi (2003 ildo 14,6%,
2004 ildo 14,8% vo 2005 ildo 17,3%) vo vergisi; bolodiyyo miilkiyyotindo olan
ofo artdi. 2003-05 illordo biidco golirmiiossiso vo toşkilatlarda monfoot vergifiziki şəxslərdon golir vergisi (12,3%,
ri 68%, biidco xorclori iso 73% artdi
si; küço (divar) reklamlannin yerloşdi14,7% vo 15,4%) tutur. Bu iiç vergi
JDM-in orta hesabla real artim siiroti
rilmosi vo yayımı üçün ödoniş; kurort
4,6%). Homin dövrdo bir sira vergilorin
növiinün büdcodoki iimumi payı 2005
riisumu,
mehmanxana riisumu, avtortimi olavo doyor vergisi ( ƏDV) iizro
ildo 61,9% olmuşdu (codvol 2).
■6,4%, aksizlor iizro 2,1 dofo, monfoot
2001
05 illordo adambaşına biidcomobillorin dayanacaqları üçün riisum
vo qanunla miioyyon edilon digor yerli
crgisi iizro 2 dofo, golir vergisi iizro 2,1
xorclori 99,2 manatdan 253,8 manata
vcrgilor vo ödonişlor; Azorbaycan Res
dofo, omlak vergisi iizro 52%, torpaq
qodor vo ya 2,6 dofo artmışdı. Homin
publikasinin qanunvericiliyino miivafiq
vergisi iizro 35,4% olmuşdıı. Biidco xorc
dovrdo elm xorclori 2,9 dofo, tohsil
olaraq, bolodiyyo omlakinin özolloşdilorinin artimi elm iizro 66,9%, miidafio
xorclori 2,0 dofo, sohiyyo xorclori 2,8
rilmosindon vo icaroyo verilmosindon
iizro 2,1 dofo, mohkomo hakimiyyoti,
dofo, sosial miidafio xorclori 2,1 dofo,
golirlor, lotereyalardan daxil olan vo
hiiquq-miihafizo, tohliikosizlik orqanmiidafio xorclori 2,7 dofo, modoniyyot,
sait, habelo bolodiyyolorin foaliyyotinincosonot vo kiitlovi informasiya vasitolarinm vo prokurorluğun saxlanılması
lori xorclori 2,3 dofo, dovlot osasli vo- don oldo edilon digor golirlor; fiziki vo
iizro 71,1%, tohsil iizro 58,6%, sohiyyo
hiiquqi şoxslorin, beynolxalq toşkilatlaiizro 2,1 dofo, sosial tominat iizro 44,4%)
sait qoyl i I u ş l i xorclori 6,3 dofo, biidco
rin vo fondlann maliyyo yardimlan vo
don maliyyoloşən toşkilatlarda omok
olmuşdu. Homin dövr orzindo biidconin
qrantları; dövlot ohomiyyotli todbirlorin
haqqi fondu 3,1 dofo, pensiya vo
ayn-ayn xorclorinin orta hesabla xiisusi

C M 2

Cədvəl 3

1997-2005 illordo dövlot biidcosi golirlorinin strukturu (mln. manat la)

Daxilolma növləri
D övbt büdcəsinin golirbri
о cümlədən:
Vergibr Nazirliyi iizro
fiziki şoxslordon golir vergisi
hiiquqi şəxslərin monfəət vergisi
ƏDV
aksizbr
hiiquqi şəxslərin əmlak vergisi
hiiquqi şoxslorin torpaq vergisi
modon vergisi
dövlət rüsumu
birdofolik rüsurn
sair daxilolma
yol fondu vergibri
sadoloşdirilmiş vergi

1997-2005 illordo Azorbaycan Respublikasi dövlot biidcosi xorclorinin strukturu (mln. manat la)

İlb r
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

513,0

466.0

559,0

715,0

784,8

911,0

1221,0

419,0
68.4

340.4
86,2
68,2
97,2
13,0
4,6

388,0
93,0
73,4
98,2
15,0
10,0
8,4

509.0
94.0
126,0
113,8

579,6
94,8

680,0
109,7

818,0
150,4

117,6
149,0

147,8
214,5

20,0
11,8
6,6

104,6
12,4
47,6
15,8

79,5
20,0
8,8
50,0

178,3
266,2
58,4
26,6
11,3

993,0
221,6
223,4
281,4
61,3
32,2
14,1

56,7

97,9

21,3

23,3

1,0
22,4

25,9

1,2
32,8

27,0
1,4
15,9

4,0

2,6

12,7

16,4

92,6
93,2
41.4
5,6
4.4

5,0

68,4
6,6

34,8
9,4

36,0
16,2

50,4
16,2

1,2
29,8
7,4

1,4
10,8
9,8

1,8
18,0
18,0

1,8
52,0
16,4

10.4

2004
1510,0

yol vergisi
Dövləl Gömrük Komitosi iizrə
ƏDV
aksizbr
gömrük rüsumları
yol vergisi
Sair monbodon golirlor
Dövlət əmlakının icaroyo
verilmosindən daxilolmalar
«Azəravtonəqliyyat» DK
Milli Bank
AB-nin qranti
Dövlət Neft Fondunun
daxilolmalan
Dövlot büdcəsindən
maliyyobşon təşkilatların
büdcədənkənar daxilolmalan
Sair

86,0
34,6
3,0
46,8
1,6
8,0

112,2
46,6
6,4

132,4

57,2
2,0
12,8

62,8
2,0
39,2

2,0
62,04

52,0
1,6
40,8

3,2

2,8

2,0

2,6
20,0
12,2

2,8

2,0
4,0
2,6

1.4

vo dövlot orqanlarimn qorarları notieosində yaranan xorclorin ödonilmosi
üçün maliyyo vosaitlori daxil edilmişdir.
Ycrli vergibr vo ödənişlərə bolodiyyolorin ərazisində yaşayan əhalinin royi
nəzərə alınmaqla müstəqil şokildo
müoyyənləşdirdiyi vergibr vo ödənişbr
aiddir. Yerli vergi vo ödonişlorin hesablanması, ödonilməsi vo güzəştlərin ve
rilmosi qaydasi, habelo dərəcolərin
aşağı vo yııxarı lioddi qanunla, onların
totbiqinin zoruroti, konkret dorocoləri
iso bəlodiyyəlorin qorarı ib müoyyən
edilir.
Yerli biidco xərebrinin həcmi vo
istiqamotlori, “ Bolodiyyələrin maliyyo
əsasları haqqinda” Azorbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq,
bolədiyyələr torofindon müəyyənləşdirilir.

1,0
2,6

4,0

59,6
8,0

1,6

143,6
77,0
2,4
62,2

20,0
22,2

15,0

164,4

18.8
9.2

2,9

3.1

12,0
5,7

6,0

2,0

100,0

130,0

59.5

63,4

3,0
24,0
5,6

24,0

Yerli bi'ıdcə bolədiyyonin idaroetmo xərcləri, sosial-moişot, yaşayış, modoniyyot vo
idman obyektlərinin, habeb ohalinin
iimumi istifadəsində olan kiiço, hoyot vo
bağların saxlanması xorclori nozoro alııımaqla bələdiyyobrin müoyyon etdiyi хэгс
normativbri osasinda formalaşdırılır.
Yeıii biidcobrdə yerli sosial müdafıə, so
sial vo iqtisadi inkişaf, ekoloji proqramların maliyyoləşdirilməsi üçün xərcbr də
nozordo tutula bibr.
“ Bobdiyyələrin maliyyo osasları
haqqinda” Azorbaycan Respublikasinin
Qanununa miivafiq olaraq, xorclorin öz
golirbri ib tomin olunmayan hissosi
(yerli büdcənin kosiri) dövlot biidcosindon alman dotasiya hesabina ödonilir.
Bu moqsodlo hor il dövlot büdcosindon
hor bir bolodiyyoyo miioyyon moblogdo

117,6

2,5

2,3

8,2

15,3
53.5
35.7

1,2
256,0

2,0

6,2

121,2
40.4

101.2
1.4
248,0

1,1
191,0

-

346.1

76,8

1,4
46,0

-

1431,0
317,4
355.4

376,0
253 c!
19.7

212,0

11,3

2055,2

261,0
171,4
11,2

184,0
120.4
7,2
55,4

104,4
6,4

2005

143,5
8,7
59,0

11,0

10,8

53,9

150.0
68.1
14.4

maddi yardim vo dotasiya a \
r,
rayon vo şohorlorin yerli golirо
daxil olmuş bolodiyyo golirlorinin
tanlmasi tomin edilir. Azorba
n
Respublikasinin qanunvericilik vo
a
hakimiyyoti orqanlarimn, Azorba
n
Respublikasi qanunlannda по/
о
tutulmuş hallar istisna olmaqla. b >
diyyobrin biidco foaliyyotino müda ;lo
etmosino yol verilmir.
2005 ildo Azorbaycan Respublikasinda foaliyyot göstoron bolodiyyobrin
golirlorinin ierasi (dotasiyasiz) 22,3 mln.
manat, xorclorinin ierasi 24,7 mln.
manat olmuş, bolodiyyo golirbri vo xorelori 2001 illo miiqayisodo 1,7 dofo artmışdı. 2001-05 illordo dövbt biidcosindon hor bir bolodiyyoyo comi 16,4
mln. manat olmaqla miivafiq maliyyo

Xorclorin istiqamoti
D övht büdcəsinin xərchri
Qanunvericilik vo icra hakimiyyoti
orqanlarimn saxlanmasi xorclori

İllor
1997

1998

1999

589.0

528,0

5,3
0,91

29,3
4,49
7,9

2000

2001

2002

5,4

6.4

3,1
0,38

11,4

0,95

0,92

13,9
0,92

20.2

0,98

6,9
0,91

8,9

1,03

30,1

45,1

45,8

57,4

75.4

103,7

3,94
9,3

5,59
9,4

4,92
11,4

4,65
16,6

5,02
20.0

4,85
27,7
1,29

22,5
4,25
6,3
1.19

1,22

1,22

1.17

70,7
12,0

75,2
14,23

87,1
13,36

97,0
12,7

106,6

1,23
120,9

13,2

12,98

57,7

68,9
10,57

74,4
9,74

85,5
10,59

159,0
24,4

181,8
23,79

186,2
23,06

31,1
5,88
108,7

37,2
5,71
94,1

40,9
5,36
104,9

42,0
5,2
103,0

20,58
14,2
2,69

14,43
26.7

13,73
34,5

12,76
43,1

4,1

4.51

5,34

14,2
2,7

15.8
2,42

18,0
2,36

19,4

1,6
0,31

2.0
0,31

2,5

13,7
2,59

2,17

!: hiyyo xorclori
nidcədə xiisusi çəkisi (% -h)
; >ial miidafio xorclori
nidcədə xiisusi çəkisi (%>-h)
S -sial tominat xorclori
!nidcddd xiisusi çakisi (%>-lr->)
ədoniyyət, incosonot vo kütlovi
mformasiya vasitolori xorclori
hüdcəda xiisusi ç.ıkisi (% -h)
\ don torbiyosi vo gonclor siyasoti
.xlbirlorinin xorclori

2,85
14,4
2,44
1,4

iidcədə xiisusi çəkisi (%-lə)
.->nzil-kommunal tosorriifati
corclori

0,23

•idC'Xh xiisusi çakisi (%>-h)
macaq vo enerji kompleksi
xorclori
iidc.nh xiisusi çjkisi (%>-h)
'nd tosorriifati, meşo tosorriifati
л balıqçılıq xorclori

3,03

iidcədə xiisusi çjkisi (%rh)
naye vo tikinti xorclori
iidctuh xiisusi çəkisi (% -h)
övlot osasli vosait qoyuluşu
hiidcadə xiisusi çəkisi (% -h)
oqliyyat vo rabito xorclori
hiidc,)d,) xiisusi çəkisi (%rh)
iqtisadi foaliyyotb bağlı sair
xorclor
biidcədə xiisusi çəkisi (%>-h)
Beynolxalq təşkilatlara iizvliik
haqqi iizro xorclor
büdcadə xiisusi çəkisi (%>-h)
Dövlətin xarici borclan iizro
xorclor
hiidc<xh xiisusi çəkisi (% -h)

17,8

10,92
116,3
22,01

14.1

1,34

1,33
174,1
11,59

287,9

155,9

206,4

234,8
19,02

10,38
294,1
19,58

55,3
4,48
153,6

73,5
4,89
168,8

9,64
372,5
17,4
116,4

4,84

12,44
60,4
4,89

11,24
67,6
4,5

5,44
217,7
10,17
87,2
4,07

2,4

20,5
2,2

28,0
2,27

34,1
2,27

45,5
2,12

0,33

2,6
0,32

2,8
0,3

3,1
0,25

4,1
0,27

5,1
0,24

18,2
2,38

16,3
2,02

20,0
2,15

29,4

36,0

39,7

2,38

2,4

1,85

-0,3
-0,04

0,02
96,5

22,6

31,0

4,73

4.27

3,1
0,53
19,3

2,1
0,41
13,9

4,75
2.1
0,33
17,4

3,28
16,4
2,79

2,63
1,6

0,1
0,02

0,2
0,04

3,0

2,5
0,47

5,4
0,82

1,1
0,22

14,3
2,19

18,0
2,36

45,9
7,8

0,31

2,67
1,0
0,16
0,7
0,1

0,94

135,9
11,01

21.9

0,52

2140,7

931,8

3,81
7,2
1,22

112,8
19,16
38,8
6,58
88.1
14,96
16,8

1502,0

808,0

22,4

51.1
8,67

1235,0

2005

764,0

hiidcədə xiisusi çəkigi (% -h)
Elm xorclori
hüdcədd xiisusi çəkisi (Ун-h)

idcədə xiisusi çəkisi (%>-h)
hsil xorclori
iidcədə xiisusi çəkisi ('Xı-h)

2004

652,0

hiidcddd xiisusi çəkisi (%-h)
Mərkəzi vo yerli icra hakimiyyoti
orqanlarimn saxlamlmasi xorclori

üdafio xorclori
nidcjdə xiisusi çəkisi (%-h)
ikomo hakimiyyoti, hiiquqliihafizo, tohliikosizlik orqanlainm vo prokurorluğun saxlamlnasi xorclori

2003

34,0
4,45

34,2

94,4
10,13
191,2
20,52
44,8
4,81
145,2
15,58
45,1

120,6
9,77

13,45

0,2

26,5
3,47
7,0
0,91

4,23
2,8
0,34
25,3
3,13
23,7
2,93

45,4
4,87
3,2
0,35
31,9
3,43
33,6
3,61

53,6
4,34
16,2
1,31
86,9
7,04
44,0
3,56

61,2
4,07
2,6
0,18
96,9
6,45
65,7
4,38

4,51
2,9
0,14
159,9
7,47
97,4
4,55

0,6
0,08

0,6
0,08

2,7
0,29

12,8
1,04

28,5
1,89

48,4
2,26

3,8

2,8

8,3
0,67

5,3

0,34

5,4
0,58

6,8

0,5

0,45

0,25

15,3
1,9

10,1
1,09

1,03

13,7
0,91

0,65

2,7
0,35

12,7

13,9

Cədvəl 3 (da vamı)
Banklarla hesablaşma xorclori
büdcədə xiisusi çəkisi (%-la)
Dövlotin daxili borcunun
ödənilmosi ilo bağlı xorclor
büdcədə xiisusi çəkisi (% -h)

3,9

0,4

0,6

0,06

0,1
0,01

2,2

6,2

0,42

15,8
2,07

2,95

5,1
0,97

0,96
9,4
1,44

14,8
1,94

13,3
1,64

1,7
0,26

2,0

0,55

2,6
0,49

0,26

0,2
0,02

9,0

7,4

1,53

1,4

9,9
1,52

16,0
2,09

1.4
0,18

3,6
0.47

2,1
0.26

431,48

450,02

56,48
218,0
28,53
54,9
7,19

55,73
232,2
28,76
53,5

134,2
17,57
17,9
2,34

138,7
17,18
18,5
2,29

6,05
204,7
21,96
62,3
6,69

6,5
0,85

9,7

5,31
218,8
17,72
66,7
5,4
11,4

1,04
99,1
10,64

0,93
168,0
13,61
86,9
7,04

3,1
0,53
11,0
1,86

Ehtiyat fondunun xorclori
büdcədə xüsusi çəkisi (%-lə)
Başqa kateqoriyalara aid cdilmoyon
iimumi dövlət xidmoti xorclori
büdcddd xüsusi çəkisi (% -h)
Əsas bölmolorə aid edilmoyon sair
xorclor

3,2

büdcadd xüsusi çəkisi (% -b)
Yerli büdcoloro aynlan dotasiya
büdcədə xiisusi çakisi ( % -h)
Naxçivan MR-in büdcosino ayrılan
dotasiya
büdcəda xiisusi çəkisi (°/t>-b)
Müdafıo olunmuş maddolor
büdcədə xüsusi çəkisi (%-lə)
Əməkhaqqı
büdcədə xüsusi çəkisi (% -h)
Əmokhaqqına üstolik

269,04
45,7
124,9
21,21

büdcədə xüsusi çəkisi (% -h)
Pcnsiya vo müavinotlor
büdcədə xiisusi çəkisi (% -h)
Ərzaq xorci
büdcədə xüsusi çəkisi (% -h)
Dorman xorci
büdcədə xüsusi çəkisi (% -h)
Əsasiı xorcior
büdcadə xüsusi çakisi (% -h)
bundan:
Əsaslı vosait qoyuluşu
büdcədə xüsusi çəkisi (%-lə)

348.98
66,05
161,9
30,65
41,2
7,81
90,9

41,1
6,97
73,1
12,42
24,4
4,14
5,6
0,95
42,5
7,22

17,2
49,4
9,34
5,6
1,05
37,1

19,3
3,28

köməyi göstərilmişdi (codvol 4).
Yerli vergilərdən başqa, bolodiyyolor
özlori do yerli vergilor vo rüsumlar totbiq
edo bilor. Yerli btidcolorin tonzimlonon

436,66
67,01
191,2
29,34
49,9
7,66
131,2
20,13
57,5
8,83

23,8

6,62

3,5

11,6
0,54

15,1
1,22

0,23
34,0
2,26

4,1
0,33

6,5

10,3

0,43

0,48

2,0
0,21
5,0
0,54

65,1
5,28
1,0

63,2
4,2
2,0

134,1

0,08

0.13

587,74
63,08

678,18
54,93
315,7
25,57
65,5

846,1
56,33
423,2
28,17
90,4
6,02

1,6
0,2
0,02

254,6
27,33
56,4

8,98

13,9
2,63

17,4
2,67

26,5
3,47

25,3

31,9

3,13

3,43

68,6

büdcoloro dotasiya (biidco tonzimlonmosi qaydasinda vosaitin dovlot büdcosindon yerli biidcoloro moqsodli toyinat olmadan verilmosi), subvensiya

2002

2003

2004

2005

9,6

12,8

11,1

17,5

24,3

2,1
9,6

5,0

1,0

2,0

12,6

11,4

17,1

2,0
24,7

modaxil monbolori iki növdon: dövlot
bıidcəsinə ödonilon vergilordon vo digər
mocburi ödonişlordon edilon ayirmalardan ibarotdir. Dövlot biidcosindon yerli

7,8
0,63

7,02

2001

Xorc

21,6
2,32
14,9

7,1
0,88
54,3
6,73

Cədvəl 4

Golir
о cümlodon:
dövlot biidcosindon aynlan dotasiya

0,5
0,04

6,8
1,04
43,2
6,62

Bolodiyyolorin 2001-05 illor üçün yerli büdcolori barodo molumat (mln. manatla)

İllor

4,5
0,48

(dövlot büdcosindon bolodiyyo qurumIarına konkret moqsodlor üçün vo
miioyyon miiddoto aynlan vo toyin
edilmiş vaxt orzindo moqsodli toyinat

244,6
16,28
75,9
5,06
12,0
0,8
193,1
12,85
96,9
6.45

28,6
1,34

6,26
2,0
0.09

1134
52. •
595
27,6 104
4M
319,2
14,91
97,3
4,54
17.4
0,81
316,8
14.8
159.9
7,4/

üzro istifado edilmodiyi halda ..
biidcosino qaytanlmali olan pul \
vo subsidiyalar (dovlot biidcos
digor biidcoloro vo toşkilatlara ov.
verilon pul vosaiti) formasinda toxsis;1
lar da ayrilir.
“ Bolodiyyolorin maliyyo osas; ’
haqqinda” Qanuna göro, dovlot
biidcolorin müstəqilliyino zomanot vcrii,
amma öhdoliklorino mosuliyyot daşımır.
Yerli sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarmi yerli biidco golirlori hesabina
maliyyoloşdinnok mümkün olmadıqda
dövlot yerli biidco kosirini ödomok üçün,
dovlot biidcosinin imkanlarını nozoro
alaraq, olavo golir monbolori miioyyon
edir vo ya dovlot biidcosindon dotasiya
vo subvensiyalar ayırır.
“ Bolodiyyolorin statusu haqqinda”

Qanuna osason, bolodiyyo mülkiyyotinin
torkibino yerli vergilor vo ödonişlor hesabına formalaşan yerli biidco vosaitlori,
bolodiyyonin biidcodonkonar fondlari,
bolodiyyo omlaki, habelo bolodiyyo torpaqlan, bolodiyyo miiossiso vo toşkilatlari, bolodiyyo monzil fondlari vo qeyriyaşayış binaları, dövlot vo xiisusi miil
kiyyot obyekti olmayan yollar, bolodiy
yonin tohsil, sohiyyo, modoniyyot vo idman miiossisolori, digor daşınar vo daşınmaz omlak daxildir. Bolodiyyolor
A. rbaycan Respublikasimn qanunve
riciliyi ilo müoyyonləşdirilmiş qaydada
v; şortlarb moqsodli biidcodonkonar
IV dlar yarada bilor. Moqsodli biidcod; konar fondlar konkret todbirlorin
h
ta keçirilmosi üçün biidco torkib; lo formalaşan vo istifado edilon pul
v iiti. moqsodindon asili olaraq, miidd vo müddotsiz ola bilor. Miiddotli
b ndonkonar fondlar çox vaxt konk problemin holli üçün yaradılır vo
< . holli başa çatdıqdan sonra fondun
1' ivyoti dayandinhr. Müddotsiz biidc. ikonar fondlar iso çox hallarda yer
li ; 'sial miidafio vo sosial inkişaf mosololoi nin miioyyon istiqamoti üçün nozordo
ti ilur (yerli biidcodonkonar su fondu).
В Jiyyolorin biidcodonkonar fondlanivi yaradilmasi, onlarin golir monbolorin o xorclorinin müoyyonloşməsi mosolo i, ölko qanunvericiliyino uyğun olar;i bolodiyyonin, yaxud votondaşlarm
yi icaqlarmda miistoqil holl edilir. Hoi fondlar iizro daxilolmalar bolodiyyo
b. cosin in modaxil hissosindo aynca
g( M'ilmoli vo yalmz fondun toyinati
i istifado edilmolidir. Moqsodli biidco
(\ Ian vəsaiünin başqa toyinat üçün
x. lonmosino yol verilmir vo ilin sonul! nun hesabatmda qalan qaliq mobloц ,lco nofino silino bilmoz. Moqsodli
b ,o fondlari miistoqil modaxil monboyi malik olmadiqda vo onlar bolodiyy üdcosinin iimumi golirlorindon ayirn ir hesabina formalaşdıqda bu fondla n hocmi bolodiyyo biidcosinin moxari hissosindo oks etdirilmolidir.
Biidcodonkonar fondlar olavo maliy
yo resurslari monboyi hesabina formalaşır. Onlar şohor tosorriifatmin, sohiyyonin, tohsilin, modoniyyotin, idmanin
vo s-nin inkişafı üçün olavo maliyyo
monboyidir.

vergisi, kapital qoyuluşundan golir ver
gisi, horbi miikollofiyyot vergisi, notarial
vergi), dolayi vergilor (tiitiin, papiros
Qodim
dövrlərdo
Azor
kağızları, şokor, çay mohsullarından,
baycanda
v e r g i l o r . Dünyanın
benzin, ağ neft, sürtkü yağları vo digor
başqa ölkolorindo olduğu kimi. Azor
baycanda da qodim dövrlordo dövlot xo- neft mohsullarmdan vergilor, gömrük
zinosi osason çoxlu sayda mocburi ödo- rüsumları), hökumot inhisarlarma aid
vergilor (modon goliri, poçt goliri, teleqnişlor hesabina formalaşırdı. Homin
raf goliri. meşolərdon, baliq votogolorindövrlordo mocburi ödonişlərin yığımı
(vergitutma) sistemsiz idi vo tosadiifi xa- don, pambıqçılıq tosorrüfatlarından go
lon golirlor) vo möhür haqqi (mohkomo,
rakter daşıyırdı. Vergi şoklindo puldan daha doğrusu, qiymotli daşlardan vo kargüzarlıq vo sonod yazışmalanndan
metallardan olavo ohalidon orzaq moh- golirlor) hesabina formalaşırdı.
Sovet hakimiyyoti dövrünün (1920—
sullari vo süvarilər üçün atlar da almirdi.
91) ovvollorindo Azorbaycanda da orzaq
Homin ödonişlor xorac (torpaq vergisini
vergisi totbiq olunurdu. Mohsulun vergi
ovoz edirdi), qopçur (otlaq yerlorino
göro natural vo ya pul şoklindo ödə- ödonildikdon sonra qalan hissosi kondlinin ixtiyarmda qalir vo onun bu
nilirdi), tamğa (şohor ohalisindon
mohsulu satmasina icazo verilirdi. 1921
ticarot vo sonotkarlığa göro miioyyon
ilin mayinda orzaq vergisi ovozino “ çamobloğdo pul almirdi), biyar (mocburi
naq” adlanan könüllü natural rüsum
ödonişo alternativ olaraq ohali biyara,
(hor tosorrüfatdan 20 girvonko taxil) tot
heyvan otarmağa, ot biçmoyo vo s. ağır
biq edildi. Lakin orzaq vergisi bir il son
işloro colb edilirdi). bohro (mohsullarm
ra 1922 ildo borpa olundu. 1930 ildon
miioyyon hissosi vergi şəklində almirdi),
başlayaraq, Sovet İttifaqında vergilorin
uşr (torpaq vergisi olmaqla mohsulun
ohomiyyoti getdikco azalmağa başladı.
ondabiri vo ya dörddobiri şoklindo
Sovet dövlotinin goliri vergilor hesabina
ödonilirdi), dişkirosi (müharibo vaxtı
deyil, iimumi milli mohsulun birbaşa
ordunun osgorlorini saxlamaq üçün
mocburi ahnmasi hesabina formalaşdızoruri olan mohsullar ohali torofindon
rıldı. Miiossisolor üçün iki növ vergi ödotoqdim edilirdi) vo s. adlanan vergilor
nişi: dövriyyo vergisi vo monfootdon
don ibarot idi.
ayirmalar toyin edilirdi. Fondlara nor
Gülüstan (1X13) vo Tiirkmonçay
mativ ayirmalar istisna olmaqla, sonaye
(1828) müqavilolorindon sonra tamami
vo ticarot miiossisolorinin biitiin monfooti
lo Rusiyamn torkibino qatılmış Şimali
Azorbaycan orazisindo, imperiya da- büdcoyo keçiıilirdi. Əhalinin omokhaqlanndan tutulan golir vergisinin dövlot
ğılana qodor (1917) rus dövlotinin
büdcosindo payı olduqca ciizi idi. 1980vergilori totbiq olunurdu. Bu dövrdo
ci illorin ortalarmda Sovet Ittifaqinin
vergilor iki hissodon - dovlot vergilori
biidcosinin golir hissosinin 90%-indon
vo yerli vergilordon ibarot idi. Dovlot
çoxu xalq tosorrüfatından daxil olan
vergilori no daşınm az omlakdan vergi,
vosaitlordon formalaşırdı. Əhalidon
torpaq vergisi, ticarot vergisi, sonaye
vergisi, pul kapitalindan vergi vo tutulan vergilorin xiisusi çokisi iso comi
7-8% idi.
aksizlor; yerli vergiloro iso orazi
M üa s i r d öv r d o A z o r b a y 
idaroetmo orqanlan torofindon miioy
c a n d a v e r g i l o r . Azorbaycan Rcsyon olunan vo miivafiq orazilor daxi
publikasmm vergi sistemi 1991 ildon
lindo yığılan vergilor daxil idi. Ticarot,
başlayaraq, miistoqil inkişaf şoraitindo
sonaye vo aksiz vergilori hom dövlot
bazar münasibotlorinə keçid dövründo
vergilori, hom do yerli vergilor kimi
toşokkiil tapmışdır. Öton illor orzindo
daxil idi. Vergilor toplanir vo bunvergi qaınınvericiliyindo osaslı doyişiklardan olavo, hor hoyotdon tüstii vergisi,
liklor aparılmış, respublikanm vergi sis
faytonçulardan, qossablardan, otlaqteminin qabaqcıl ölkolorin vergi sistemların istifadoçilorindon vo b-larindan
lorinin soviyyosino çatdırılması sahosin
vergilor almirdi.
do ciddi işlor görülmüşdür.
Azorbaycan Xalq Cümhuriyyotində
Miiasir morholodo Azorbaycan Res(1918-20) dövlot biidcosi miistoqim
publikasında bazar iqtisadiyyatının forvergilor (torpaq vergisi, daşınmaz omlak
malaşdırılması, onun dünya iqtisadiyyavergisi, dovlot golir vergisi, sonaye
tına inteqrasiyası istiqamotindo çevik
*
Moqalo Azərbaycan Respublikasi Vergilor vergi siyasoti hoyata keçirilir. Bu siyasot
Nazirliyi rohborliyinin iştirakı ilo hazırlanmışdır.
vergi dorəcələrinin aşağı sahnması vo

Vergi sistemi*

vergi güzəştlorinin azaldılması hesabına
vergitutma bazasmın genişlondirilmosiпэ, iqtisadiyyata investisiya qoyuluşunun stimullaşdırılmasına, hüquqi şəxslorlo fordi sahihkaıiar, rezident vo qeyrirezident vergi ödoyicilori arasmda vergi
yükünün borabərləşdirilməsinə, kiçik vo
orta sahibkarliq, bi/nes foaliyyoti üçün
əlverişli şoraitin yaradılmasına vo son
noticodo mövcud iqtisadi potensialın artırılmasına, ohalinin maddi rifahının
yüksəldilməsinə yönoldilmişdir.
Azorbaycan Respublikasmda hoyata
keçirilon vergi siyasotinin osas istiqamətləri: respublikanm iqtisadi tohliiko
sizliyinin tomin edilmosino yönoldilon
todbirlorin hoyata keçirilmosi; respubli
kanm ixrac potensialmin inkişafmın to
min edilmosi; daxili vo xarici investisiyalarin prioritet saholoro colb edilmosino
olverişli vergi mühitinin yaradilmasi;
vergi sisteminin vahid uçot-informasiya
sisteminin yaradilmasi; vergi vo qeyrivergi ödonişlorinin yığılması soviyyosi
nin artırılması istiqamotindo todbirlorin
hoyata keçirilmosi; vergi ödoyicilorinin
golirlori iizorindo somoroli nozarot mexanizminin totbiqi; vergi intizamma omol
olunmasi iizorindo nozarot sisteminin
təkmilloşdirilməsi vo vergi-hiiquq pozuntusu hallarına göro mosuliyyot siste
minin daha da sortloşdirilməsi; vergi
xidmoti orqanlan oməkdaşlarının somo
roli foaliyyot göstormosi moqsodilo vergi
orqanlarinin maddi-texniki bazasmm
ohomiyyotli dorocodo mohkomlondirilmosi vo s-dir.
Q a n u n v e r i c i l i k ba za sı n ı n
f o r m a l a ş d ı r ı l m a s 1. Vergi növlorinin tonzimlonmosi moqsodilo “ Azor
baycan Respublikasmda hiiquqi şoxslorin monfootindon vo golirlorinin aynayrı növlorindon vergilor haqqmda”
(1991), “ Əlavo doyor vergisi haqqmda”
(1991), “ Aksi/.lor haqqmda” (1991),
“ Azorbaycan Respublikasmda fiziki
şoxslordon golir vergisi haqqmda”
(1992), “ Torpaq vergisi haqqmda”
(1993), “ Əmlak vergisi haqqmda”
(1995), “ Modon vergisi haqqmda”
(1995), “ İxracat vergisi haqqmda”
(1995) qanunlarm qobulundan sonra
Azorbaycan Respublikasmda monfoot
vergisinin maksimal dorocosi 35%, ƏD V
28%, fiziki şoxslordon golir vergisinin
maksimal dorocosi 55% miioyyon edilmiş, daha sonra iso monfoot vergisinin
dorocosi 30%-o, Ə D V - 20%-o, fiziki
şoxslordon golir vergisinin maksimal
dərəcəsi 35%-ə endnUmişdir. Azorbay

can Respublikasinin 2000 ilin iyulunda
qobul edilmiş Vergi Mocollosi 2001 il
yanvarm 1-indon qüvvododir.
Vergi Mocollosindo ovvollor totbiq

aşağı salmaq moqsodilo miihiim addim
lar atildi (codvol 1).
Miistoqil
ver gi xidmotin i n f o r m a l a ş d ı r ı l m a s ı . “ Azor
Cədvəl I

İllər

ƏDV-nin
dorocosi, % -h

Mənfəət vergisinin
dorocosi, % -b

Fiziki şoxslərin golir
vergisinin dorocosi, Vu-h

1992

28,0

1993

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

35,0
35,0

12,0-55,0
12,0 55,0

35,0
35,0
32,0
32,0

12,0-55.0
12,0-55,0
12,0-40,0
12,0-40,0

32,0
30,0
27,0
27,0
27,0

12.0-40,0
12,0-40,0
12,0 35,0

1994
1995
1996
1997
1998
1999

20,0
20,0

2000

20,0

2001
2002
2003
2004
2005

18,0
18,0
18,0
18,0
18,0

24,0

14,0-35,0
14,0-35,0

2006

18,0

22,0

14,0-35,0

olunan 13 vergi növiindon 9 vergi növü
tosbit olundu. Əksor vergi növlori iizro
dorocolor aşağı salmdi, aksizo colb olu
nan mallarm siyahısı azaldildi, aksizlor
yalniz neft vo neft mohsullan, tiitiin momulatları vo spirtli içkiloro aid edildi.
Eyni zamanda, Vergi Mocollosino osa
son, vergi sistemi. vergitutmamn iimumi
osaslan, vergilorin miioyyon edilmosi,
ödonilmosi vo yığılması qaydalan, vergi
ödoyicilori vo dovlot vergi orqanlarinin,
habelo vergi miinasibotlorinin digor iştirakçılarınm vergitutma mosololori ilo
bagli hiiquq vo vozifolori, vergi nozarotinin forma vo metodlan, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına göro mosuliyyot
vo s. qaydalar miioyyon edildi.
Ölkodo böyük iqtisadi doyişikliklorin
baş verməsi, iqtisadiyyatin siirotli inkişafı, hor il yeni miiossiso vo sahibkarliq
subyektlorinin yaranmasi vergi ödoyicilorinin maddi marağınm artmasi, dovlot
torofindon sahibkarlara kömoyin yeni
formalarinin totbiq edilmosi, vergi yükünün azaldılması vo vergilor sahosindo
qanunvericilik bazasmm tokmilləşdirilmosi ilo müşayiot olundu. Vergi siyasoti
nin osas istiqamotlorino miivafiq doyişiklik vo tokliflor “ Azorbaycan Respublikasinin Vergi Mocollosino olavolor vo
doyişikliklor edilmosi haqqmda” Azor
baycan Respublikasi qanunlarında öz
oksini tapdi.
1992-2005 illordo vergi dorocolorini

25,0
24,0

12,0 35,0
12,0-35,0
12,0-35,0

su haqqmda” (1992) formanla Vergi
Xidmoti Maliyyo Nazirliyinin torkibindon çıxarıldı vo Baş Dovlot Vergi Miifottisliyi olaraq foaliyyot göstormoyo
başladı. Baş Dovlot Vergi Müfottişliyinin bazasmda Azorbaycan Respublikasi
Vergilor Nazirliyi yaradildi (2000).
Ölko iqtisadiyyatinin bazar miinasi
botlori osasmda yenidon qurulmasi. iqti
sadi artimin tomin olunmasi vo vergi sistemindo aparilan islahatlar vergi daxilolmalarma miisbot tosir göstərmişdir.
ОГ.ч iqtisadiyyatinin neft sektorundan
as lığınm aradan qaldırılması vo özol
sc! iorun inkişafının tomin edilmosi istiiotindo hoyata keçirilon ardicil todor noticosindo qeyri-neft sektorunvergi daxilolmalan artmaqdadir
vol 2).

Cədvəl 2

Illor
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baycan Respublikasi Dovlot Vergi
motinin yaradilmasi haqqmda” ( I е ),
“ Dovlot Vergi Xidmotinin Azorba;. n
Respublikasi Maliyyo Nazirliyinin (
liyino verilmosi haqqmda” (1992) A
baycan Respublikasi Prezidentini
Dövlət vergilərinə Vergi Məcəll i
ilə müəyyən edilən və Azərbayc •
Respublikasinin bütün ərazisindö
ödənilməli olan aşağıdakı ver
daxildir: 1) fiziki şəxslərin gəlir verosi; 2)' hüquqi şəxslərin məm.; ıt
vergisi (bələdiyyə mülkiyyəti' :U>
olan müəssisə və təşkilatlar -ı
başqa); 3) əlavə dəyər verg...
4) aksizlər; 5) hüquqi şəxslərin ə ı
lak vergisi; 6) hüquqi şəxslərin tcrpaq vergisi; 7) yol vergisi; 8) məd
vergisi; 9) sadələşdirilmiş vergi.
manları vergi xidmotinin yaradı! ası
sahosindo miihiim ohomiyyot kosb idi.
Vergi xidmoti Maliyyo Nazirliyinin lorkibindo olahiddo struktura çevrildi. Ver
gi qanunvericiliyino vo dovlot qiymot intizamina riayot olunmasina nozarot sis
teminin tokmilləşdirilmosi bu sahodo
dovlot vergi xidmotinin rolunun giiclondirilmosi, onun miistoqil foaliyyotinin vo
nozarot işlorinin obyektivliyinin tomin
edilmosi moqsodilo “ Azorbaycan Rcspubiikası dovlot vergi xidmotinin statu-

vergisi; fiziki şoxslorin omlak vergisi;
yerli ohomiyyotli tikinti materiallari
iizro modon vergisi; bolodiyyo miilkiy
yotindo olan miiossiso vo toşkilatların
monfoot vergisi.
F i z i k i ş o x s l o r i n gol i r v e r 
gisi. Vergi Mocollosino osason, rezident
vo ya qeyri-rezident fiziki şoxslor golir
vergisinin ödoyicilori sayılırlar. Rezidentlorin golirlori iizro vergitutma obyekti vergi ilindo rezidentlorin biitiin goliri ilo homin dövr üçün Vergi Mocollosi
ilo müoyyonləşdirilən golirdon çıxılan
mobloğ arasındakı forqdon ibarot olan,
vergiyo colb edilon golirdir. Azorbaycan
Respublikasmda daimi niimayondolik
vasitosilo foaliyyot göstoron qeyri-rezi
dent vergi ödoyicisi daimi nümayondəliyi ilo olaqodar olan, vergiyo colb edilon

998
999
2000
2001
2002

2003
2004
2005

Vergi daxilVergi daxilDovlot
Vergi daxilolmalan,
olmalarmin
olmalarmin biidco
biidcosinin
mln. manatla
ÜDM-ə nisboti, golirlorindo xiisusi
golirlori, mln.
Qeyri-neft
Neft
Ümumi
çokisi, Уо-h
% -h
manatla
sektoru
sektoru
419,2
340,4

206,2

387,7
510.4
579,6
679,9

242,7
299,2
311,9

1220,9

823,4

1509,5
2055,2

1005,2

443,7
620,8
885,6

513,0
465,5
559,5
714,6
784,8
910,2

1427,7

218,6

347,9

A zor b а у c a n R e s p u b l i k a d a t o t b i q e d 1o n v e r g i l o r
on l a r i n osas xi i s u s i y y ot Azorbaycan Respublikasmda dövrgilori, muxtar respublika vergilori,
vergilor (bolodiyyo vergilori) müəyy: edilir vo ödonilir.
luxtar respublika vergilorino, Vergi
№ illosino miivafiq olaraq, Naxçivan
M in qanunlan ilo miioyyon edilon vo
N çıvan M R-do tutulan dövlot vergiloriıvn hamisi aiddir.
Yerli vergilor (bolodiyyo vergilori),
Azorbaycan Respublikasinin Vergi Mo
collosino miivafiq olaraq miioyyon edi
lon, bolodiyyolorin qorarlanna osason
totbiq edilon vo bolodiyyolorin orazilo
rindo ödonilon vergilordon ibarotdir.
Bolodiyyolor torofindon totbiq edilon
digor mocburi ödonişlor miivafiq
qanunla miioyyon edilir. Yerli vergiloro
(bolodiyyo
vergilorino)
aşağıdakı
vergilor daxildir: fiziki şoxslorin torpaq

s
v
I
1
\

213,0
121,8
145,0
211,2
267,7
332,0
379,7
384,4
542,1

13,3

81,7

9,9
10.3
10,8
10,9

73,1
69,3
71,4

11,2

73,9
74,7
67,4

11,7
12,0

66,6

12,0

69,5

golirlori iizro golir vergisinin ödoyicisidir
Qeyri-rezidentin daimi nümayəndoliy

З-cü codvoldo. vergi tutulan illik golirin
mobloği vo bu goliro miivafiq olaraq
ödonilmoli verginin mobloği iso 4-cii
codvoldo öz oksini tapmışdır.
Vergi qanunvericiliyino göro fiziki
ijoxslorin golir vergisinin ödoyicilori mii
vafiq vergi güzoşli vo azadolmalanndan
istifado etmok hiiququna malikdirlor.
H ü q u qi ş o x s l o r i n monf oot
v er gi s i . Azorbaycan Respublikasmda
rezident vo qeyri-rezident miiossisolor
monfoot vergisinin ödoyiciloridir. Miios
sisolorin monfootindon tutulan vergi do
rocosi 22%-dir. Rezident miiossisolor
üçiin vergitutma obyekti onun goliri ilo
golirdon çıxılan xorclor arasindaki forq
don ibarot olan monfootdir.
Azorbaycan Respublikasmda öziiniin daimi niimayondoliyi vasitosilo
foaliyyot göstoron qeyri-rezident miios
sisosi bu foaliyyotdon oldo etdiyi monfo
otindon, yoni daimi niimayondoliyi ilo
bağlı Azorbaycan monboyindon oldo
etdiyi iimumi golirinin, Vergi Mocol
losino uyğun olaraq, homin golirin
oldo edilmosino çokilon xorclor çıxıldiqdan sonra qalan mobloğindon vergi
ödoyir.
Qeyri-rezidentin daimi niimayondoli
yi ilo bağlı olmayan iimumi goliri Vergi
Mocollosindo nozordo tutulduğu hallar
da xorclor çıxılmadan ödomo monboyindo vergiyo colb olunur.
Azorbaycan Respublikasındakı dai
mi niimayondolik lo bağlı olmayan om
lak toqdim edilmosindon golir oldo edon
qeyri-rezident müossisənin toqvim ili
orzindo Azorbaycan monboyindon oldo
etdiyi bu növ iimumi golirinin Vergi

Cədvəl 3
Vergi tutulan ayliq golirin mobloği

Verginin mobloği

1000,0 manatadok

14,0%
140,0 manat + 1000,0 manaldan çox olan
mobloğin 35%-/

1000,0 manaldan çox olduqda

Codvol 4
Vergi tutulan illik golirin mobloği

Verginin mobloği

12000,0 manatadok

14,0%
1680,0 manat + 12000,0 manatdan çox
olan mobloğin 35,0%-/

12000,0 manatdan çox olduqda

ilo olaqodar olmayan goliri, golirdon çıxılan mobloğ nozoro almmadan, ödoniş
yerindo vergiyo colb olunur.
Vergi Mocollosino osason, vergi tutu
lan ayliq golirin moblogi vo bu goliro mii
vafiq olaraq ödonilmoli verginin mobloği

Mocollosindo göstorilən vo homin dövrdo bu cür goliro aid olan xorclor çıxıldiqdan sonra qalan moblogindon vergi
tutulur.
Vergi qanunvericiliyino osason, mon
foot vergisi ödoyicilori miivafiq vergi gii-

zoşti vo azadolmalarından istifado et
mok hüququna malikdirlor.
Monfoot vergisi üçün hesabat dövrü
toqvim ili sayılır vo bu verginin ödoyiciləri monfoot vergisinin boyannaməsini hesabat ilindon sonraki ilin
martin 31-inodok vergi orqanlarına
toqdim edirlər.
Ö d э m э monboyindo t u t u 
l an v e r g i 1э r. Rezident müəssisə torəfındon ödənilən dividenddən ödəmə
mənbəyində 10% dərəcə ilo vergi tutulıır. Dividendin faktiki sahibi olan fıziki
və hüquqi şoxslordon vergi tutulduqda,
dividendi alan fiziki vo hüquqi şəxslərin
həmin golirindon bir daha vergi tutulmur. Həıııin golir yenidon dividend şəklindo oldo edilən zaman vergiyo colb
olunmur.
Rezident banklarına vo ya qeyri-rezident banklarmin Azorbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyinə
kreditlər (ssudalar), depozitlər (hesablar) üzrə ödənilən faizlər istisna olmaq
la, rezident torofindon vo ya qeyri-rezidentin daimi nümayondəliyi torofindon,
yaxud bu ciir nümayəndoliyin adindan
ödonilon faizlordon, golir Azorbaycan
monboyindon oldo edilmişdirso, ödoniş
monboyindo 10% doroco ilo vergi tutulur.
Hoyatın yığım sığortası iizro sığorta
olunamn ödodiyi vo ya onun xeyrino
ödonilon sığorta haqlan ilo sığorta
ödonişlori arasındakı fərq kimi alinan
golirdon ödoniş monboyindo 10% doroco
ilo vergi tutulur.
Daşınar vo daşınmaz omlak üçün
icaro haqqmdan, homçinin rezidentin vo
ya qeyri-rezidentin Azorbaycan Respublikasindaki daimi nümayondoliyinin
ödodiyi vo ya onun adindan ödonilon royaltidon, golir Azorbaycan monboyindon
oldo edilmişdirso, ödomo monboyindo
14%) doroco ilo vergi tutulur. icaro haqqi
vergi ödoyicisi kimi uçotda olmayan
fiziki şoxs torofindon ödonildikdo, icaroyo veron, bu maddoyo uyğun olaraq,
vergini özü ödoyir vo vergi uçotuna
ahnaraq boyannamo toqdim edir.
Qeyri-rezidentin Azorbaycan mon
boyindon oldo olunan goliri kimi miioy
yon edilon vo qeyri-rezidentin Azorbay
can Respublikasinin orazisindoki daimi
niimayondoliyino aid olmayan iimumi
golirindən ödomo monboyindo xorclor çıxılmadan aşağıdakı dorocolorlo vergi
tutulur: dividenddon 10%; faizlordon 10%; rezident miiossisosinin, yaxud sahibkarın, riskin sığortasma vo ya tok-

rar sığortasına dair müqaviloyo uyğun
olaraq, sığorta ödomolorindon 4%;
Azorbaycan Respublikasi ilo digor dövlotlor arasinda beynolxalq rabito vo ya
beynolxalq daşımalar hoyata keçirilərkon rabito vo ya noqliyyat xidmotlori
üçün rezident miiossisosinin vo ya
sahibkarın ödomolərindən 6%; rezident
miiossisosinin vo ya sahibkann muzdlu
işlo olaqodar ödodiyi golirdon 2-ci vo 3cii codvollordo göstorilon dorocolorlo.
Ə l a v o d o y o r v er gi s i . Əlavo
doyor vergisi (Ə D V ) vergi tutulan dövriyyodon hesablanan verginin mobloği
ilo, Vergi Mocollosinin müddəalarına
uyğun olaraq, verilon hesab-fakturalara
vo ya idxalda ƏDV-nin ödənildiyini
göstoron sonodloro miivafiq surotdo
ovozlonmoli olan verginin moblogi arasındakı forqdir. ƏDV-nin ödoyicisi kimi
qeydiyyatdan keçon vo ya qeydiyyatdan
keçmoli olan şoxs ƏDV-nin ödoyicisidir.
Vergi qanunvericiliyinə göro, sahibkarlıq foaliyyoti göstoron vo ilk üçaylıq
dövr orzindo vergi tutulan omoliyyatlarınin hocmi şorti maliyyo vahidinin 22500
mislindon artiq olan şoxs homin dövr
başa çatdıqdan sonra 10 giin orzindo
vergi orqanına ƏDV-nin moqsodlori
üçiin qeydiyyata dair orizo vermoyo
borcludur.
Azorbaycan Respublikasına Ə D V
tutulan mallari idxal edon şoxslor bu ciir
idxal mallari iizro ƏDV-nin ödoyicilori;
ƏDV-nin moqsodlori üçiin qeydiyyat
dan keçmodon iş göron vo ya xidmot göstərən vo Vergi Mocollosino miivafiq su
rotdo vergiyo colb edilməli olan qeyri-rezident şoxslor həmin işlor vo ya xidmotlor üzro vergi ödoyicisi; aksizli mallarm
istehsalçıları ƏDV-nin ödoyiciləri sayılırlar. Qeydiyyatdan keçmoli olmayan
sahibkarliq foaliyyoti göstoron şoxs vergi
orqanına ƏDV-niıı moqsodlori iiçün
qeydiyyat haqqinda könüllii orizo verib
Ə D V ödoyicisi ola bilor.
M alların toqdim edilmosi, işlorin
görülmosi, xidmotlorin göstorilmosi vo
vergi tutulan idxal ƏDV-nin vergitutma
obyektidir. ƏDV-ııin dorocosi hor vergi
tutulan omoliyyatm vo hor vergi tutulan
idxahn doyorinin 18%-i hocmindo miioy
yon edilmişdir. Vergi qanunvericiliyino
osason, ƏD V ödoyicilori miivafiq vergi
güzoşti vo azadolmalarindan istifado et
mok hüququna malikdirlor. ƏD V boyannamosi hor hesabat dövrii üçün,
hesabat dövründon sonraki ayin 20-sindon gee olmayaraq verilir. Ə D V iizro
hesabat dövrü toqvim ayı sayilir.

A k s i z l o r . Aksiz mallann salış
qiymotino daxil edilon vergidir. Azor
baycan Respublikasi orazisindo istehsal
edilon, yaxud idxal olunan aksizli mallardan, vergidon azad edilon mallar is
tisna olunmaqla, aksiz tutulur. Aksizli
mallara qida spirti. pivo vo spirtli içkilorin biitiin növlori, tiitiin momulatlan,
neft mohsullari aiddir.
Azorbaycan Respublikasi orazisindo
aksizli mallann istehsali vo ya idxali ilo
moşğul olan bütün miiossisolor vo fiziki
şoxslor, habelo Azorbaycan Respublikasmm hüdudlarından konarda bilavasito
özii vo ya podratçı vasitosilo aksizli n allar istehsal edon vo istehsal etdiyi yerdo
vergi ödoyicisi kimi uçotda olma n
Azorbaycan Respublikasi reziden; n
aksiz ödoyiciloridir.
Azorbaycan Respublikasi orazi > о
istehsal edilon aksizli mallarm iste
I
binasmin hiidudlarmdan konara b
xılması. idxal mallari iiçün, Azorba
n
Respublikasinin Gömrük Mocolləuyğun olaraq, aksizli mallarm gön. к
xidmotinin nozarotindon çıxması ti t
omoliyyatlar aksizlorin moqsodlori ik
vergitutma obyektloridir.
Azorbaycan Respublikasi orazisi: л
istehsal olunan mallar üçün vergi tu lan omoliyyatm mobloği vergi ödoyic
nin müştoridon vo ya hor hansi di;.'лг
şoxsdon, о ciimlodon barter osasinda
aldığı vo ya almalı olduğu haqqin
>
dansatış bazar qiymotindon (aksi' о
Ə D V çıxılmaqla) aşağı olmayan n >loği, idxal mallari üçün vergi tutu; ;i
omoliyyatm mobloği mallarm Az?
can Respublikasinin Gömrük Moc:
no uyğun olaraq miioyyon edilon,
topdansatış bazar qiymotindon
olmayan gömriik dəyoridir (aks
Ə D V çıxılmaqla).
Aksizli mallarm ixracı sıfır dor-', i
ilo vergiyo colb olunur. Bununla >;
vergi qanunvericiliyino osason a!
ödoyicilori müvafiq vergi güzəştlorin
vo vergidon azadolmalardan istii о
etmok hüququna malikdirlor.
Aksizlor iizro hesabat dövrii too n
ayıdır. Aksizli mallar istehsal edildi кdo
hor hesabat dövrii üçün vergi tutulan
omoliyyatlar iizro aksizlor hesabat dövründon sonraki ayin 20-sindon gee ol
mayaraq ödonilmolidir.
Ə m 1a k v e r gi s i . Əmlak vergisi
nin obyektlori rezident vo qeyri-rezident
fiziki şoxslərin xiisusi mülkiyyotindo
olan vo Azorbaycan Respublikasi orazi
sindo yerloşon tikililorin vo ya onlann

dəçilorinin tosorriifat foaliyyotinin notihissolorinin, homçinin, yerindon vo isti
colorindon asili olmayaraq, torpaq sahofado edilib-edilmomosindon asili olma
sino göro hor il sabit todiyo şoklindo heyaraq, rezident fiziki şoxsloro moxsus
avtomobil vo özüyeriyon tokorli texnika,
sablanir. Azorbaycan Respublikasi ora
zisindo mülkiyyotində vo ya istifadosu vo hava noqliyyati vasitolorinin doyo
sindo torpaq saholori olan liziki şoxslor
ri. miiossisolorin balansinda olan avtovo miiossisolor torpaq vergisi ödoyicilorinoqliyyat vasitolori vo osas vosaitlorin
dir. Azorbaycan Respublikasi orazisindo
(avtonoqliyyat vasitolorindon başqa)
ortaillik doyori, Azorbaycan Respublimiiossisolorin mülkiyyotində vo ya istifakasında öziinün daimi niimayondoliyi
dosindoolan torpaq saholori vergitutma
obyekti sayilir. Kond tosorriifati torpaqvasitosilo sahibkarliq foaliyyotini hoyata
lan iizro bir şorti bal üçün şorti maliyyo
keçiron qeyri-rezident miiossisolor üçün
vahidinin 5%-i miqdarmda torpaq ver
yalmz daimi nümayondəliklə bağlı olan
osas vosaitlorin ortaillik doyoridir.
gisi hesablamr. Kadastr qiymot rayon1 iziki şoxslor omlak vergisini, onlalan vo onlara daxil olan inzibati rayon
iisusi mülkiyyotindo olan binalarm
lar iizro kond tosorriifati torpaqlarmin,
ntarlaşdınlmış doyori şorti maliyyo
toyinatı, coğrafı yerloşmosi vo keyfiyyoti
Unin 5000 mislindon çox olduqda,
nozoro alınmaqla şorti ballan miivafiq
ılan mobloğin 0,1%-i, su noqliyyati
icra hakimiyyoti orqani torofindon
nin mühorrikinin 1sm3 üçiin şor- müoyyonloşdirilir. Sonaye, tikinti, noq
t Kiliyyo vahidinin 1%-i, hava noq
liyyat, rabito, ticarot, məişət xidmoti vo
li
tı vasitosinin mühorrikinin 1 sm3 digor xiisusi toyinatli yaşayış fondlannm
v ! şorti maliyyo vahidinin 1%-i, mii- hoyotyam saholori vo vətondaşların bäğ
h
ki olmayan su vo hava noqliyyati
saholorinin tutduğu torpaq sahosinin
v tolori üçiin onlarm bazar qiymotinin
vergi dorocolori Vergi Mocollosinin mii
Г
i hocmindo ödoyirlor.
vafiq maddosindo göstorilon codvol iizro
miioyyon olunur. Torpaq vergisini
ii
vo hava noqliyyati vasitolorino göi
rgi onlarm qeydiyyatini hoyata kemiiossisolor torpaq saholorinin ölçüsüno
çi..in toşkilatlar torofindon verilon molu- vo torpaq vergisinin dorocolorino osason,
m dar osasinda hor il yanvann 1-i vo- illik olaraq hesablayır vo mayın 15-indon
7; otino hesablamr. Belo qeydiyyat ol- gee olmayaraq hesablamalan vergi or
m ığı hallarda, homin omlakin sahibi
qani na verirlor.
i Iviyyotindo olan su vo hava noqliyVergi qanunvericiliyino osason, tor
paq vergisi ödoyicilori miivafiq vergi
\; : vasitolori barodo lazimi molumatlan
güzoştlorindon vo vergidon azadolma
(lv raxılış ili, alış qiymoti vo texniki
lardan istifado etmok hüququna malik
x; kteristikasi) oks etdiron sonodlori
dirlor.
h. I yanvann l-inodok miivafiq orqana
to dim edir.
Torpaq vergisi borabor mobloğlordə
15 avqust vo 15 noyabr tarixlorindon gee
i/.iki şoxslor omlak vergisini yerli
b> oyo, miiossisolor iso dövlot biidcosiolmayaraq ödonilir. Miiossisolorin tor
paq vergisi dövlot büdcosino ödonilir. F i
п. idoyirlor. Fiziki şoxslor üçün omlak
ziki şoxslorin torpaq vergisi bolodiyyolor
\ isi miivafiq orazinin bolodiyyosi totorofindon hesablamr vo yerli büdcoyo
i don hesablamr. Bolodiyyolor vergin ödonilmosi barodo todiyo bildirişini
ödonilir.
Y o l v er gi s i . Azorbaycan Res
v i ödoyicilorino avqustun l-indon gee
о aayaraq vermolidirlor.
publikasi orazisino daxil olan vo homin
Vergi Mocollosino osason, omlak ver- orazidon sornişin vo yiik daşınması iiçün
istifado edon, avtomobil noqliyyati vasi
u ödoyicilori miivafiq vergi güzoştlorii on vo vergidon azadolmalardan istitolorinin sahiblori olan qeyri-rezident
fado etmok hüququna malikdirlor.
miiossisolor vo qeyri-rezident fiziki şoxsMiiossisolor osas vosaitlorinin Vergi
lor, habelo Azorbaycan Respublikasi
Mocollosinin müddoalanna uyğun olaraq
orazisindo mülkiyyotində vo ya istifadomiioyyənloşdirilən doyorindon 1% doroco sindo minik avtomobillori, avtobuslar
ilo omlak vergisi ödoyir. Miiossiso omlak
vo d. avtomobil noqliyyati vasitolori
vergisinin illik boyannamosini monfoot
olan şoxslor Azorbaycan Respublikasivergisi boyannamosi ilo birlikdo hesabat
nin avtomobil yollarmdan istifadoyo göilindon sonraki ilin martin 3l-indon gee ro yol vergisi ödoyiciloridir.
Avtonoqliyyat vasitolorinin növünolmayaraq vergi orqanma verir.
don, oturacaqlarının sayından, yiikgöT o r p a q v er gi s i . Torpaq vergi
tiirmo qabiliyyotindon vo avtonoqliyyat
si, torpaq mülkiyyətçilorinin vo ya islifa-

vasitosinin yüklo birlikdo iimumi çokisindon, oxa düşoıı ağırlığından, Azor
baycan Respublikasi orazisindo qot edi
lon mosafodon, tohlükoli yüklorin daşınmasından asili olaraq. Azorbaycan Res
publikasi orazisino daxil olan, xarici
dövlotloro moxsus avtonoqliyyat vasito
lorindon, habelo Azorbaycan Respubli
kasi orazisindo şoxslorin mülkiyyotindo
vo ya istifadosindo olan avtonoqliyyat
vasitolorindon homin avtonoqliyyat va
sitolorinin miihorriklorinin hocmindon
asili olaraq müxtolif dorocolorlo vergi
hesablamr. Azorbaycan Respublikasi
nin orazisindo toqvim ilinin sonu voziy
yotino miilkiyyotindo vo ya istifadosindo
avtonoqliyyat vasitolori olan hiiquqi
şoxslor yol vergisinin illik boyannamosi
ni hesabat ilindon sonraki ilin martin
3l-indon gee olmayaraq vergi orqanma
toqdim edir vo homin müddotodək
hesablanmış vergini dövlot biidcosino
ödoyirlor. Azorbaycan Respublikasi
orazisindo im)k)yyot)ndo vo ya istifado
sindo avtonoqliyyat vasitolori olan fiziki
şoxslor illik yol vergisini avtomobillori
texniki baxışdan keçirilon zaman dövlot
biidcosino ödoyirlor.
Modon
v e r g i s i . Azorbaycan
Respublikasi orazisindo, о ciimlodon
Xozor donizinin (gölünün) Azorbaycan
Respublikasina monsub olan sektorunda faydali qazintilann çıxarılmasma göro modon vergisi tutulur. Azorbaycan
Respublikasi orazisindo yerin tokindon
faydali qazintilar çıxaran fiziki şoxslor
vo miiossisolor modon vergisinin ödoyiciloridir. Azorbaycan Respublikasi orazi
sindo (Xozor d o nizinin (gölünün) Azor
baycan Respublikasina monsub olan
sektoru da daxil olmaqla) yerin tokin
don çıxarılan faydali qazintilar vergitutma obyektidir.
Modon vergisinin dorocolori Vergi
Mocollosinin miivafiq maddosindo göstorilon codvolo osason miioyyon edilir.
Modon vergisi üçün hesabat dövıii toq
vim ayi sayilir. Modon vergisinin mob
logi faydali qazintilann çıxarıldığı aydan sonraki ayin 20-sinodok ödonilir.
Modon vergisinin ödoyicilori hor ay
hesabat ayindan sonraki ayin 20-sindon
gee olmayaraq vergi orqanma, yerli
biidcoloro daxil olan modon vergisi iizro
iso bolodiyyoloro modon vergisinin bo
yannamosini toqdim edirlor. Yerli oliomiyyotli tikinti materiallarma (korpickiromit gillori, tikinti qumlari, yiiksok
möhkomliyo malik çınqıl xammali) göro
modon vergisi yerli büdcəyo ödonilir.

S a d o l o ş d i r i l m i ş ver gi . Vergi
qanunvericiliyino göro, ƏD V moqsodlori
üçün qeydiyyata alınmamış vo ovvolki
üçaylıq dövr orzindo vergi tutulan отэliyyatlarının həcmi şərti maliyyo vahidinin 22500 mislindən az olan hiiquqi
şoxslor vo hüquqi şoxs yaratmadan sahibkaıiıq foaliyyotini hoyata keçiron fi
ziki şoxslor sadoloşdirilmiş vergi ödoyieisi olmaq hüququna malikdirlor.
Sadoloşdirilmiş vergi ödoyicisi ol
maq hüququna malik olan vergi ödoyieilori, hər il aprel ayının 20-sindon
gee olmayaraq, müvafıq boyannamoni
qeydiyyatında olduqları vergi orqanına
toqdim edirlor.
Sadoloşdirilmiş vergi ödoyoıı miios
sisolor monfoot vergisinin. ƏDV-nin vo
omlak vergisinin, fiziki şoxslor iso golir
vergisi vo ƏDV-nin ödoyicilori deyildir.
Bu verginin dorocosi malların toqdim
edilmosindon, işlorin görülmosindon vo
xidmotlorin göstorilmosindon oldo edilon
vosaitin mobloğindən (ümumi hasilatm
hocmindon) vo satışdankənar golirlordon Bakı şohori üçün 4%, digor şohər
vo rayonlar üçün 2%-dir. Sadəloşdirilmiş sistem Uzro vergi üçün hesabat
dövrü rübdür. Vergi ödəyicilori hesabat
dövründən sonraki ayın 20-sinodok ödənilmoli olan verginin moblogi haqqmda
vergi orqanlarma boyannamo toqdim
edir vo homin müddotdo vergini biidcoyo
odoyirlor.
X ii s u s i vergi r ej i m I i m ü o s s i sо 1o r i n v e r g i l o r i . Azorbaycan
Respublikasmda foaliyyot göstoron
miiossiso vo şirkotlor üçün xiisusi vergi
rejimi (miioyyon dövrdo vergilorin hesablanması vo ödonilmosinin xiisusi
qaydasi) totbiq edilir vo onlar “ xiisusi
vergi rejimli miiossisolor” hesab olunur.
Vergi Mocollosino görə, Mocollo qiivvoyo
minonodok vo ya o, qiivvoyo mindikdon
sonra qanunla tosdiq olunmuş hasilatm
pay bölgüsü haqqmda, osas boru komori
haqqmda vo digor bu qobildon olan
sazişlordo vo ya qanunlarda, о ciimlodon
neft vo qaz haqqinda qanunda, Vergi
Mocollosindo vo vergilor haqqmda digor
normativ-hiiquqi aktlarda nozordo tutulmuş müddoalardan forqli müddoalar
miioyyon edilorso, homin sazişloıin vo ya
qanunların miiddoalan totbiq edilir.
Sazişlordon iroli golon vergilorin totbiqi
vo alinmasi mexanizmi Azorbaycan
Respublikasi Nazirlor Kabinetinin so
roncami osasmda yaradılan işçi komissiyasi ilo podratçı toroflor arasmda imzalanan protokollarla (“ Monfoot vergisi

haqqmda” , “ Əlavo doyor vergisi haq
qmda” , “ Xarici subpodratçıların ver
giyo colb edilmosi haqqinda” , “ Əmokdaşlar vo fiziki şoxslorin vergiyo colb
edilmosi haqqmda” , “ İdxal vo ixrac
vergilori haqqmda” ) tonzimlonir.
Hasilatm pay bölgüsii haqqinda sazişlorin müddoalarına osason, hor bir
podratçı torofdon, monfoot vergisino
dair öhdolik istisna edilmoklo, podratçı
toroflorin karbohidrogen hasilati foaliy
yoti ilo olaqodar meydana çıxan vo ya
onlara birbaşa, yaxud dolayisi ilo aid
olan hor hansi xarakterdo heç bir vergi
tutulmur. Hor bir podratçı torof sazişin
müddoalarından iroli golon xiisusiyyotlor
nozoro alınmaqla öz karbohidrogen foaliyyotindon monfoot vergisi üçün ayrıca
mosuliyyot daşıyır. Vergi qoyulan zoror
sonraki toqvim ilino keçirilir vo homin
toqvim ilindo mövcud vergi qoyulan
monfoot hesabma ödonilir vo vergi
qoyulan zoror miivafiq mobloğdo
azaldılır. Homin toqvim ilindo bu yolla
ödənilmomiş vergi qoyulan zororin hor
hansı qalığı vergi qoyulan monfootin
hesabma tamamilo ödonilonodok müddot mohdudiyyoti olmadan sonraki toq
vim illorino keçirilir.
Monfoot vergisi hor bir podratçı
torofin vergi qoyulan monfootindon
mövcud faiz dorocolorinin (25%, 27%,
30%, 32% vo s. hocmindo) homin toqvim
ili üçün toyin edilmiş sabit dorocosindo
tutulur.
Azorbaycan Respublikasmda karbo
hidrogen ilo olaqodar tosorriifat foaliy
yoti göstəron xarici subpodratçılar bura
da gördüklori işlor vo ya göstordiklori
xidmotlor müqabilində alman ödoniş
mobloğlorindon hor bir saziş iizro miixto
lif faizlor hocmindo vergi qoyulan mon
foot oldo edir vo homin monfoot hor bir
saziş iizro miioyyon edilmiş miixtolif dorocolorlo vergiyo colb olunur. Bir sira sazişlordo bu vergilor homin xarici subpodratçının vergi mosuliyyotini, habelo
onun boyannamo toqdim etmok vo biitiin vergilori ödomok öhdoliklorini tama
milo ohato edir. Xarici subpodratçılar
Azorbaycanda karbohidrogen foaliyyoti
ilo bağlı olmayan foaliyyot göstordiklori
halda iso Azorbaycan Respublikasi Qa
nunvericiliyino uyğun olaraq vergiyo
colb olunurlar.
Eyni zamanda, toqvim rübü orzindo
xarici subpodratçıya ödonişlor hoyata
keçiron hor hansi şoxs belo ödonişlordon
tutulmuş vergiloro dair molumati, miioy
yon edilmiş formaya uyğun olaraq, toq

vim riibü qurtardiqdan sonra 20 giin
orzindo vergi orqanlarma toqdim etmolidir. Xarici subpodratçılardan alınmış
ödənişlordon miivafiq surotdo hesablanmış vergilor bu ödonişlori hoyata keçiron
şoxs torofindon tutulur vo ödonmo tarixindon sonraki 30 giin orzindo vo ya
növboti ayın 15-inodok ödoniş valyutasi
ilo dövlot büdcosino köçürüliir.
Hasilatm pay bölgüsü haqqmda sazişloro osason foaliyyot göstoron yerli
subpodratçı toşkilatların vergi öhdoliklori Azorbaycan Respublikasi Vergi Mo
collosi ilo tonzimlonir. Yerli subpodratçılar homin foaliyyot iizro monfoot ver
gisinin ödoyicilori olduqları üçün о
a
karbohidrogen foaliyyoti ilo olaqo iar
aparilan ödonişlordon ödomo monlv indo vergi tutulmur. Lakin yerli sub, >dratçılar digor xarici subpodra - a
karbohidrogen foaliyyotlori ilo ol;n
ir
ödonişlor apararkon vergini ödom.
iboyindo tutmağa, onun miivafiq h
itim toqdim etmoyo vo tutulmuş \
ii
dövlot büdcosino ödomoyo borclıu
A k if M i l : - .
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MALİYYƏ BAZARI VƏ MALİYYƏ İNSTİTUTLARI
Qiymətli kağızlar bazari*
Azorbaycanda qiymotli kağızlar bazarinin formalaşması 20 osrin ovvollorino tosadüf edir. ilk sohmlorin buraxilmasina 1913 ildo Baki Tacir Bankinin
nizamnamosinin tosdiq edilmosi ilo
başlanmışdı. Bu bankin osas sohmdarlar Azorbaycanin tanınmış sahibkarlari
ll.Z.Tağıyev (şuranın sodri), M.Ş.Əsodullavev, M.Nağıyev, M.Muxtarov vo
başqaları olmuşlar. Homin dovrdo Baki
1 ir Banki vo Bakida foaliyyot göst on digor banklar torofindon veksellor
\ faiz kağızları da buraxılmışdı. 20
n ilk iki onilliyindo Bakida “ Neft
lsullan sohmdar comiyyoti” , “ Biilbiileft vo ticarot sohmdar comiyyoti” ,
laxani Zabrat neft istehsah sohrnc comiyyoti” kimi bir sira sohmdar coi yotlori foaliyyot göstorir, neft isteh, email vo ticaroti ilo məşğul olurdu.
t nin dövrlordo ödoniş proseslorindo
bore miinasibotlorinin formalaşmala veksellordon geniş istifado edilirdi.
\ ksel bazari Azorbaycan Xalq Cümiyyoti dövriindo do inkişaf etdirilmiş,
in Sovet hakimiyyoti dövründo mohd ıdlaşdırılmışdı.
Azorbaycan Respublikasinin dovlot
t ınotli kagizlar bazarinda ilk bore öhchliyi 1993 ildo buraxılan dövlot istiqi' Ian olmuşdur. Əlıali arasmda yeıioş( Ion bu qiymotli kağızların buraxılış
1 mi vo miiddotini morkozi icra hakii yoti orqanlan
Azorbaycan Res; Mikasmin Maliyyo Nazirliyi ( MN) vo
Ili Banki müoyyonləşdirmişdi. Dövlot
I qrazlannin buraxilmasi “ Azorbay< Respublikasmda dövlot qisamiidi ii bore öhdoliklorinin osas şortlori”
; l normativ-hiiquqi sonodlor osasmda
L yata keçirilirdi. Bu sonodo göro, Azori /can Respublikasmda dovlot qiymotli
k -gizlarinin emitenti MN idi. Dövlotin
I c öhdoliklorinin vaxtlı-vaxtında vo
tam hocmdo yerino yetirilmosino (qaytanlmasma) MN cavabdeh idi.
Azorbaycan Respublikasmda dövlot
qiymotli kağızlar bazari formalaşmağa
Nazirlor Kabinetinin “ Dövlot qısamüddotli qiymotli kağızların emissiyasi haq
qinda” (1996) qorarindan sonra başladı.
* Məqıılə Azorbaycan Respublikasi Prezidenli yanmda
Qiymətli Kağızlar ii/.гэ Dovlot Komitosi rohborliyinin
iştirakı ilo hazırlanmışdır.

Miistoqil Azorbaycanda dövriyyoyo
buraxilan ilk qiymotli kagizlardan biri
dovlot qisamiiddotli istiqrazları (DQİ)
(1996, sentyabr) sayilir. MN torofindon
buraxilan DQİ sonodsiz, nağdsız for
maya malikdir vo onlarm todavülü
nağdsız qaydada hesabdan-hesaba köçürülməklə hoyata keçirilir. DQİ-yogöro
golirin ödonişi diskontla icra olunur. İnvestorlara nominaldan aşağı qiymoto
satilan bu bore öhdoliklori nominal qiymoti ilo geri alinir.

29877865.5

19959601.7

mişdir.
Bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünü
yaşayan digor ölkolordo olduğu kimi,
Azorbaycanda da qiymotli kagizlar bazarının formalaşması ölkodo aparilan islahatlarin strateji xottini toşkil edon
özolloşdirmo prosesi ilo six olaqodo hoya
ta keçirilmişdir. Belo ki, qanunvericilik
bazası hazırlanarkon aı tıq özəlloşdirmo
noticosindo yaranmış sohmdar comiyyotlorinin qiymotli kağızlarının morkozloşdirilmiş qaydada saxlanması vo nağdsız

43742934.24

22631119

49621

2001

Əqdləıin sayi
(ədədlə)

2002

2003

Qiymotli kağı/ların sayi
(ədədlə)

50521875,86 49840965,2

27300660

28414603

6945

2004

2005

Əqdbrin hocmi
(manatla)

Sxem I. MDM-də qcydiyyata altnmış oqdlorin dinamikasi.

İqtisadiyyatda bazar münasibətlorino keçilmosi istiqamotindo aparilan
islahatlar noticosindo sahibkarliq vo özol
bölmə siirotlo inkişaf etmoyo başladığından todaviilo dövlot istiqrazları, dövlot özolləşdirmo payları (çeklori), dövlot
özolloşdirmə opsionları, sohmdar comiyyotlorinin sohmlori buraxıldı.
Q i y m o t l i к a ğ ı z 1a r b a z a r i n ı n i n f r a s t r u k t u r u. 1991ildo yaradılmış “ Baki Qiymotli Kağızlar Birjası” Azorbaycan mokanında ilk fond birjasıdır. Homin dövrdo foııd birjasının
foaliyyoti MN-in “ Qiymotli kağızlar ba
zarinda birja foaliyyotinin lisenziyalaşdırılması haqqinda” normativ sonodi ilo
tonzimlonirdi.
Respublikada “ Qiymotli kagizlar vo
fond birjalan haqqinda” qanun 24 no
yabr 1992 ildo qobul olunmuş, 29 avqust
1995 ildo ona olavo vo doyişikliklor edil-

dövriyyosinin zəruriliyi nozoro alınnıışdı. “ Azorbaycan Respublikasmda
1995-98 illor orzindo dövlot miilkiyyotinin özolloşdirilməsinin Dövlot Proqrami” nda ilk dofo Milli Depozit Sistemi
anlayışı öz oksini tapmışdır. Dövlot Proqramina miivafiq olaraq, Milli Depozit
Sistemi qiymotli kağızların saxlanmasi,
onlarm sonodli vo sonodsiz dövriyyosinin
tomin edilmosi, sohmdarlarin reyestrinin
apanlmasi, о ciimlodon qiymotli kağız
sahiblorinin vo miivafiq alğı-satqı omoliyyatlannin qeydiyyati vo bu kimi digor
depozitar xidmotlorin göstorilmosi üçün
nozordo tutulmuşdur.
Azorbaycan Respublikasmda qiymotli kagizlar bazarmin peşokar iştirakçısı olan M illi Depozit Morkozinin
( MDM) yaradilmasi “ Milli Depozit Sis
temi haqqinda” vo “ Dövlot müossisolorinin özəlloşdirilməsi zamam yaradılnıış
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Sxem 2.
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Korporativ istiqrazlar

sohmdar comiyyotlorinin vo ixtisaslaşdırılmış çek investisiya fondlarının səhmdarlarının reyestrinin aparılınası qaydaları haqqinda” osasnamolərin ölko Pre
zidentinin Fərmanı (1997) ilə təsdiq
edilməsindən sonra miimkün olmuşdur.
“ M illi Depozit Sistemi haqqinda” Əsasnamoyo göro, MDM-iıı osas moqsodi bilavasitə depozitar foaliyyoti ilo moşğul
olmaqdan, eyni zamanda digor depozitaıiarın uçotımıı vo onların foaliyyotino
nozaroti hoyata keçirməkdən ibarotdir.
1997 ildo qapali sohmdar comiyyoti formasinda tosis edilmiş “ Mülk” M illi De
pozit Morkozinin tosisçisi vo sohminin
100%-inin sahibi kimi Azorbaycan Res
publikasi Dövlot Əmlak Komitosi çıxış
edirdi.
Azorbaycan Respublikasi Prezidenti
yaninda Qiymotli Kağızlar üzro Dövlot
Komitəsinin ( QK D K ) foaliyyoto başlaması noticosindo 1999 ildo M D M yeni-

■

Notlar

DQİ

don tosis edilmiş vo sohm paketi 100%
hocmindo QKDK-nın sahibliyino keçmişdir.
2000-05 illordo MDM-do qeydiyyata alınmış oqdlorin dinamikası 1-ci
sxemdo öz oksini tapmışdır.
M D M 2004 ildon Avrasiya Morkozi
Depozitaıiar Assosiasiyasının üzvüdür.
Azorbaycan Respublikasi Preziden
tinin formam (1999) ilo tosdiq edilmiş
“ Qiymotli kağızlarla foaliyyot sahosindo
bozi foaliyyot növlorinin lisenziyalaşdırılması Qaydaları” ölkodo sivil fond bazari infrastrukturunun yaradilmasi, bir
sira foaliyyot növlorinin tonzimlonmosi,
onlarin korporativ kağızlar bazarını genişlondirmok vo investisiya axınını giic
londirmok moqsodilo dovlot torofindon
nizamlanmasi yolunda miihiim addimlardan biri oldu. Azorbaycanda qiymot
li kağızlar bazannin inkişaf etdirilmosi
moqsodilo Baki Fond Birjası (B F B ) ya-

Baki Fond
Birjastnin
ticarot zali.

radildi (2000). BFB-nin torkibino Azor
baycanm on iri maliyyo vo investisiya
institutları, homçinin bir neço iri xarici
bank vo investisiya şirkoti daxildir.
BFB-do horraclar ilk dofo 2000 ildo qisamüddotli dovlot istiqraz voroqolori
iizro keçirildi vo sonraki illordo davam
etdirildi (sxem 2).
B FB 2001 ilin noyabrmdan Avrasiya
Fond Birjalari Assosiasiyasmin (I T!AS)
rosmi üzvüdür.
Fond birjasi hom şoxsi yığımların soforbor edibrok, qiymotli kağızların omoliyyati vasitosilo uzunmüddotli kapital
qoyuluşuna çevrilmosino, qısamüdc >tli
yığımların uzunmiiddotli maliyyol. irmoyo colb olunmasma imkan verir
n
do qiymotli kağızların tolob oluna
vidliyini tomin edir. Beynolxalq t.
о
göstorir ki. müntozom foaliyyot gtv
n
fond bazari vosaitlori saholor ar;
a
çevik şokildo yenidon bölüşdürmn!
о
onlari elmi-texniki toroqqinin
a
perspektiv istiqamotbrino yönoltn in
ölko iqtisadiyyatinda struktur d
Qiymətli kağızlar bazarının peşə’ г
iştirakçıları qiymətli kağızlar ba, rında lisenziya (xüsusi razılıq) əsa~
sında sahibkarlıq fəaiiyyətini həyata keçirən hüquqi və ya fiz <i
şəxslərdir.
liklorinin sürotlənməsi vo optimalla v ısma kömok edir. Respublikaya irih.x lı
investisiyalarin colb olunmasi sivil ■ о
bazannin foaliyyotinin gücbndiıi
üçiin zomin yaratmışdır.
Azorbaycanda real sektorun
sektoru istisna olmaqla) rentabelliv
özolbşdirilmiş miiossisolorin sohn
iizro dividendlorin aşağı olmasi, nv
solorin oksoriyyotinin zororlo işləı•
qiymotli kağızlar bazannin daha
şokkil inkişafmı longidir. Geosiyasi
loşmo baximmdan işgüzar akti\
n
miihiim regional morkozi kimi çıxış
Azorbaycanda stabil vo inkişaf mi:
fond bazannin mövcudluğu onun
sadiyyatina xarici investisiyalarin c. <:
edilmosi sahosindo böyiik ohomiyyot
kosb edir.
Q i y m o t l i k a ğ ı z l a r ba za r i nin dovl ot t o r of i n do n t o n 
z i m l o n m o s i . “ Qiymotli kağızlar
haqqinda” Azorbaycan Respublikasimn
Qanunu (1998) qiymotli kağızlar bazanm geniş ohato edon ilk qanunvericilik
akti idi vo Azorbaycanda qiymotli kağız-

lar bazannin vahid tonzimloyici orqaninin yaradilmasimn osasini qoydu.
Qanun qiymotli kağızlar bazarındakı
bütün münasibətbrin dövlot torofindon
tonzimlonmosinin hiiquqi bazasmi
formalaşdıraraq, bu vacib sahonin yeni
inkişaf morhobsino keçmosino imkan
verdi.
“ Azorbaycan Respublikasi Preziden
ti yaninda Qiymotli Kağızlar iizro Dov
lot Komitosinin yaradilmasi haqqinda”
(1998) vo “ Azorbaycan Respublikasi
P o/identi yaninda Qiymotli Kağızlar
ii/ro Dövlot Komitosinin foaliyyotinin
tr ;m edilmosi haqqinda” (1999) Azorb: can Respublikasi Prezidentinin forn ’nlarmdan sonra Azorbaycan Res\; lıkasmda mütoşokkil qiymotli kağızazarmin formalaşdırılmasına vo ink afma tokan verildi.
Qanunvericiliyo goto, Q K D K aşağıt l funksiyalan hoyata keçirir: qanun\ cilik toşobbüsü funksiyasi (qiymotli
ızlar bazannin inkişafmı tomin edon
t unvericilik vo normativ-hiiquqi akt1 n hazirlanmasi); inzibati funksiya
( motli kağızlar bazannin tonzimloni
i vo bazar iştirakçıları torofindon
afiq qanunvericiliyo riayot olunmas ; nozarotin hoyata keçirilmosi); qiyr Ii kağızlar bazannda informasiya
si eminin yaradilmasi vo investorlar
üciin onun açıqlığınm tomin edilmosi;
q motli kağızların emitentlorinin, qiyn Ili kağızlar bazannin peşokar iştirakç! rının, investorlarm hiiquq vo maraq1; mn miidafio sisteminin formalaşdıi ıası; qiymotli kağızlarla omoliyyatlan apanlmasi zamanı ortaya çıxa bibс. . risklorin minimal soviyyoyo endirili beynolxalq vo xarici dövlotlərin
i liyyo institutlan ilo omokdaşlığın ini if etdirilmosi; qiymotli kağızlar bazat '.a qeyri-qanuni foaliyyotin qarşısınm
unasi; bazar iştirakçıları üçün sağlam
1 abot miihitinin yaradilmasi.
Q K D K yaradildiqdan sonra korpoi iv veksellor, depozit sertiflkatlan, qis: ıiüddotli notlar, uzunmiiddotli dövlot
isiiqrazları, fyuçerslor vo s. yeni alotlor
qiymotli kağızlar bazannda dövriyyoyo
daxil oldu. Qiymotli kağızlar bazannda
olan alotlorin spektrini genişbndirmok,
fond bazannin keyfiyyotco yiiksolmosino vo investorlarm colb olunmasma zo
min yaratmaq moqsodilo Q K D K avrobond, bolodiyyo qiymotli kağızları, xozino veksellori vo digor növ qiymotli kağızlarm totbiqino dair todbirlor hoyata keçirir.

Q K D K torofindon göriilmüş işlor no
ticosindo diinya standartlanna uyğun
normativ-hiiquqi bazanin tomoli qoyulmuş, respublikada qiymotli kağızlar
iizro 80-don artiq normativ-hiiquqi sonod tosdiq edilmişdir. “ Azorbaycan
Respublikasinda veksellorin dövriyyosi
haqqinda Əsasnamo” , “ Depozitar foa
liyyotinin hoyata keçirilmosi Standartlan” , “ Azorbaycan Respublikasinda
xozino vekselbrinin buraxılması vo dövriyyosi haqqinda Qaydalar” , “ Azorbay
can Respublikasinda fyuçerslorin todaviilii Qaydalan” , “ Dövlot qisamiiddotli
istiqrazlan ib Azorbaycan Respublikasi
M illi Bankının REPO /Ə K S-REPO
omoliyyatlarimn apanlmasi haqqinda
Qaydalar” , “ Azorbaycan Respublikasi
Milli Bankinin qisamiiddotli notlannin
buraxılışı, yerloşdirilmosi vo todavülü
haqqinda Qaydalar” , “ Azorbaycan Respublikasının Dövlot daxili uduşlu istiqrazlarmin buraxılışı, todavülü vo ödonilmosi Qaydalan” , “ Girov kağızı haqqin
da Əsasnamo” , “ Qiymotli kağızlarla
alğı-satqı oqdlorinin bağlanma qaydalan haqqinda Əsasnamo” , “ Qiymotli
kağızlar bazannda çirkli pullarin yuyulmasmin vo terrorizmin maliyyoloşdirilmosinin qarşısınm ahnmasi moqsodilo
qiymotli kağızlar bazannin peşokar iştirakçıları torofindon todbirlorin görülməsi haqqinda Qaydalar” , “ Depozitar sistemindo depozitarlararasi omoliyyatlarin apanlmasi Qaydalan” , “ Azorbay
can Respublikasinda monzil sertifikatlarinin buraxılışı, todavülü vo ödonilmosi haqqinda Əsasnamo” , “ Qiymotli
kağızlar bazannda qiymotlorlo manipulyasiyaların qarşısının ahnmasi Qay
dalan” , “ Qiymotli kağız sahiblorinin
reyestrinin apanlmasi Standartlan”
miiasir dövrdo respublikada sivil qiy
motli kağızlar bazannin formalaşmasinda miihiim rol oynayir. Azorbaycan
Respublikasimn M iilki Mocollosinin
(2000) vo “ Azorbaycan Respublikasinin Miilki Mocollosino olavolorin vo
doyişikliklorin edilmosi haqqinda” Qa
nunun (2004) qiivvoyo minmosi ib
Azorbaycan Respublikasinda qiymotli
kağızlar bazannin inkişafı yeni morholoyo qodom qoydu.
Azorbaycanda qiymotli kağızlar bazarinin inkişafı, hor şeydon ovvol, iştirakçıların sayıüın artmasındaıı, ilkin
bazar imkanlannin genişlonməsindən vo
tokrar bazarin foımalaşmasından asılıdir. Bazar iştirakçılarının sayinin art
masi iso, osason, qeyri-bank subyektlori-

nin ilkin bazarda iştirakını tolob edir.
Bu siraya ilk növbodo sığorta şirkətləri
aiddir. Ölkodo strateji özolloşdirmonin
hoyata keçirilmosi, investor marağı colb
edoıı bir sira rcntabelli miiossisolorin
sohmlorinin buraxılması, maliyyo-bank
sektorunda apanlan genişmiqyaslı is
lahatlar korporativ qiymotli kağızlar
bazannin inkişafına zomin yaratmışdır
(2005).
Qiymotli kağızlar bazan ölkodo kapitalin daha somoroli saholoro axinini to
min edir, iqtisadiyyatin çevikliyini vo
son noticodo iqtisadi inkişafın siirotini
artinr.
Famil Mustafayev

Sığorta bazari*
Azorbaycanda sığorta işi 19 osrin
ortalannda Azorbaycanda neft sonaye
sinin inkişafı ilo olaqodar intişar etmişdir. Beb ki, homin dövrdo Abşeronda
siirotlo inkişaf edon neft sonayesino
kapital qoyan xarici investorlar burada
öz şirkotlorinin filial vo nümayondoliklorini açırdılar. Bu strukturlar arasmda
sığorta şirkotlori do var idi.
20
osrin ovvolbrindo artiq Azorbay
canda sahibkarlığın on çox inkişaf etmiş
saholorindon biri do sığorta işi idi. 1910
ildo ohalisinin sayi 200 min nofori keçmiş Baki şohorində 18 sığorta şirkoti
(“ Bakı qarşılıqlı kredit comiyyoti” ,
“ Xozor donizi” , “ Nyu-York” , “ Yardim” , “ Rus lloydu” , “ Salamandra” ,
“ Lövbor” vo s.) foaliyyot göstorirdi.
Onlardan on irisi Azorbaycanda 2 agent
kontoru açmış Rusiya Sığorta Comiyyo
ti idi. Ö/.ü gomi sahibkan olan, gomilorin
sığortası iizro ixtisaSlaşan Abbasqulu
Əhmodov hu comiyyotin 30 ildon çox
müddotdo tomsilçisi olmuşdu.
Azorbaycanda sovet hakimiyyoti qurulana qodor sığorta işinin osas hissosini
Xozor donizindo üzon gomilorin vo bu
gomilorlo daşınan yiiklorin sığortası toşkil edirdi. Çünki Rusiya imperiyasi vo
İran dövloti arasındakı biitiin ticarot
olaqolori praktiki olaraq Baki limani vasitosilo hoyata keçirilirdi.
Homin dövrdo Rusiya imperiyasinin
on iri limani olan Baki limamnm illik yiik
dövriyyosi Rusiya imperiyasinin digor iri
limanlari olan Sankt-Peterburq, Riqa vo
* Moqalo Azorbaycan Respublikasi Maliyyo
Nazirliyinin rohborliyi torofindon toqdim edilmişdir.

yo sabitliyinin vo odomo qabiliyyotloOdessa limanlarının oxşar göstoricilərini
rinin gücləndirilməsi, sığorta işini inkiüstələyirdi.
şaf etdirmoklo biidco daxilolmalannin
Azarbaycanda sığorta işi Xalq Cünıartinlmasini tomin etmok moqsodilo
huriyyəti dövründo do inkişaf etmişdi.
Maliyyo Nazirliyi torofindon bir sira
Lakin aprel işğalından (1920) sonra
moqsodyönlii todbirlor hoyata keçirildi.
sığorla işi dövlot inhisarına alındı.
Nazirlor Kabinetinin “ Sığortaçıların vo
Bununla da bütün özol sığorta şirkotləri
tokrar sığortaçıların nizamnamo kapitaloğv edildi vo SSRİ-nin hor yerindo ollinin minimum mobloğinin miioyyon
duğu kimi, Azarbaycanda da sığorta işiedilmosi haqqinda” qorari ib (2001) nini yalnız bir toşkilat - SSR İ Baş Dövbt
zamnamo kapitalmin minimum mobloği
Sığorta İdarəsi aparmağa başladı.
ohomiyyotli dorocodo artinlaraq, foaliy
Azorbaycanda sovet dövlot sığortası
1923 ildon inkişaf etmoyo başlamış vo yot göstoron sığortaçılar (01.01.2004 ilo1991 ilin sonunadək davam etmişdi.
dok morhololorlo) vo yeni yaranan sığor1991
ildə SSRİ-nin süqutundantaçılar üçün 400,0 min manat, tokrar
sığortaçılar üçün iso 1mln. manat miioy
sonra miistoqil Azorbaycanda digor
yon edildi.
saholərb yanaşı, iqtisadiyyatin ayrılBu todbirlordon sonra respublikada
maz hissosi olan sığorta işinin do
foaliyyot göstoron 29 sığorta toşkilatının
inkişafına diqqot artırıldı. Azorbaycan
nizamnamo kapitali ohomiyyotli doroco
Respublikasmda sığorta işinin inkişaf
do artaraq 01.01.2004 il tarixo comi
etdirilmosi bu sahoyo nozarot edon
18360,0 min manat olmuşdu ki, bu da
orqanın yaradılmasını zoruri etdi vo
1991 ildo Azorbaycan Respublikasi
2001 ildo foaliyyot göstoron 44 sığorta
Nazirlor Kabineti yanmda Dovlot
toşkilatmın iimumi nizamnamo kapitali
mobloğindon 12320,0 min manat vo ya 3
Sığorta Nozaroti yaradildi.
dofo çox idi.
Azorbaycanda özol sığorta toşkilatRespublikada sığorta sahosi iizro
larının yaradilmasi 1990-ci illorin
ixtisasli kadrlarm hazirlanmasim tomin
ovvollorino, milli sığorta bazarimn foretmok moqsodilo “ Azorbaycan Respubmalaşması iso 90-ci illorin ortalarma
likasi Nazirlor Kabinetinin 1997 il 9
tosadüf edir. İqtisadiyyatda nozoroçaryanvar tarixli, 4 sayli Qorari ib tosdiq
pacaq irolibyişlərin olımısı vo ölkoyo
edilmiş “ Ali vo orta ixtisas tohsili istiqasormayo axınının artaraq güclonmosi
motlorinin vo ixtisaslarmin siyahisi” na
özol sığorta toşkilatlarının inkişafına
olavo edilmosi barodo” 2002 il 5 aprel
da böyük tokan verdi.
tarixli, 58 sayli Qorari ilo qobul olunan
Respublika iqtisadiyyatinin, о ciim
siyahıya “ Sığorta işinin toşkili” olavo
lodon milli sigorta bazarimn sürotli
edilmişdir. 2002 ildon Azorbaycan Dövinkişafı “ Sığorta haqqmda” Azorbay
can Respublikasi Qanununun (1993)
lot İqtisad Universitetindo vo Azorbay
can Memarlıq vo İnşaat Universitetindo
doyişdirilməsini zoruri etdi, 1999 ildo
“ Sığorta işinin toşkili” ixtisasları açılqobul edilmiş “ Sığorta haqqmda” yeni
mışdır.
qanun sığortalılara etibarli sigorta tomi
Sığorta ilo bağlı bir sira normativ hii
nati vermok, sığortaçılara iso öz maliyyo
quqi aktlar, о ciimlodon ohalinin sosial
sabitliyini vo odomo qabiliyyotini qoru
miidafiosino olavo tominatlann yaradilmaq üçün olverişli şorait yaratdi.
Azorbaycanda aparilan iqtisadi is- masini tomin etmok moqsodilo icbari si
gorta qanunlan qobul edilmişdir.
lahatlarla olaqodar, sığortaya dövlot
nozaroti funksiyasi Respublika Prezi
Nazirlor Kabinetinin 2004 il 4 mart
dentinin miivafiq formam ib 2001 ilin
tarixli, 23 sayh Qorari ib “ Kond tosorriiaprelindo Azorbaycan Respublikasinin
fatında sığortanm stimullaşdırılmasına
Maliyyo Nazirliyino hovalo edildi. Bu,
maliyyo yardımının ayrılması vo ödomilli sığorta bazarinda foaliyyot göstonilmosi qaydalan haqqmda Əsasnamo”
tosdiq edilmiş, sigorta miinasibotlorinin
ron sığorta toşkilatlarının göstordiyi
xidmotlorin
diinya standartlanna
inkişafından iroli golon zorurotlo
uyğun inkişaf etdirilmosi imkanlarmi
olaqodar “ Sigorta haqqmda” vo “ Noq
genişlondirdi.
liyyat vasitosi sahiblorinin miilki mosuRespublikada sığorta işinin beynol
liyyotinin icbari sığortası haqqmda”
xalq standartlara uyğun toşkil edilmosi,
Azorbaycan Respublikasi qanunlarma
olavo vo doyişikliklor edilmişdir.
sığortalılara etibarli sigorta tominati
Azorbaycan Respublikasi Nazirlor
verilmosi, sigorta xidmotlori soviyyo
Kabinetinin milli sığorta bazarinda foa
sinin yiiksoldilmosi, sığortaçıların maliy

liyyot göstoron sığorta toşkilatlarının
diinya sığorta bazanna inteqrasiyasmi
tomin etmok moqsodilo qobul etdiyi
2004 il 09 aprel tarixli. 39 sayh Qoranna
osason, nizamnamo kapitalmin mini
mum mobloği yeni yaranan sığortaçılar
üçün 1000,0 min manat, tokrar sığortaçılar üçiin 2000,0 min manat miioyyon
edilmişdir. Qorara osason, foaliyyot göstoror. sığortaçılar öz nizamnamo kapit;illarini morhololi qaydada 01.01.2010 il
tarixodok 1000,0 min manata çatdıınıalıdırlar.
Azorbaycanin milli sigorta bazarinda 29 sığorta şirkoti, о ciimlodon 23-ü
yerli, 6-si iso xarici investisiyali (A! >.
İngiltoro, Tiirkiyo, Rusiya, iran) bi :>
sığorta toşkilatı, bundan başqa, 7 b ker toşkilatı, о ciimlodon 3 yerli, 4 xai :i
investisiyali birgo (A BŞ, ingiltoro, V
siya) broker toşkilatı, 1 “ İnqosstn
Açıq Sohmdar Comiyyoti nin Baki
horindoki niimayondoliyi, 2 ekspert t kilatı. sığortaçıların foaliyyotini işıqk dıran 1qozet (“ Sığorta"), 1jurnal (“ C rant” ), 2 ictimai toşkilat “ Sigorta (
miyyotlori Ittifaqı” vo “ Sığortaçı
Birliyi” foaliyyot göstorir (2006).
01.01.2006
il tarixo respublikanm
ğorta xidmotlori bazarinda çalışanla
sayi 1716 nofor (o ciimlodon 896 no
ştat işçisi, 820 nofor sığorta agenti) toşi
etmişdir. Milli sığorta bazarinda fəai yot göstoron sığorta toşkilatları torotl
don fiziki vo hiiquqi şoxsbro sığortan
9-u icbari növ olmaqla 40-dan çox nci
iizro sığorta xidmotlori toklif edi;
(2006).
Icbari qaydada aparilan sigorta n lorindon 9-u: “ Azorbaycan Respubli
sinin xarici ölkobrdo vo beynolxalq 1
kilatlarda foaliyyot göstoron diploma
niimayondoliklorindo
qulluq
ed. i
şoxslorin icbari sığortası” ; “ Noqliyy I
vasitosi sahiblorinin miilki mosuliyyr
nin icbari sığortası” ; “ Horbi qulluqçu
rın dövlot icbari şoxsi sığortası ;
“ Mohkomo vo hiiquq miihafizo orqani.
n işçilərinin dovlot icbari şoxsi sığo?
tası” ; “ icbari ekoloji sığorta” ; “ Dövlot
qulluqçulannın
icbari
sığortası :
“ Sornişinlərin icbari sığortası” ; “Yanğından icbari sığorta” ; “ Əhaliyo tibbi
yardımın göstorilmosi, virusologiya
miiossisolori iizro elmi todqiqatlarin
apanlmasi vo virus preparatlarmin istehsalı ilə moşğul olan işçilorin öz xid
moti vozifobrinin yerino yetirilmosi zamanı insamn immunçatışmazlığı virusunun törotdiyi xostoliyo (A İD S) tutulma,

habeb bununla olaqodar baş vermiş
ölüm hadisolərinin dövlot icbari sığortası” növlori miivafiq qanunlarla, biri
(Azorbaycan Respublikasi Milli Moclisi
deputatlarmm dövlot icbari sığortası) iso
“ Azorbaycan Respublikasi Milli Moclisi
deputatinm statusu haqqinda” Azorbay
can Respublikasi Qanunu ib tonzimlonir. Kond tosorriifati istehsalçılarında
si чЧауа marağın artırılması moqsodilo
“ Kond tosorrüfatında sığortanın stimulla <lırılması haqqmda” Azorbaycan Respublikasinm Qanunu qobul edilmiş, Naz
Kabinetinin miivafiq qorari ib
I 'da saholorinin sığortalanması üçün
1 ıblanmış sığorta haqlarınm 25%-inin
d 4 biidcosinin vosaiti hesabına ödor, nosi miioyyon olunmuşdur.
Respublikada sığorta işinin tokmil1;
ı ilmosini vo beynolxalq standartlar
s ıyyosindo inkişaf etdirilmosini,
s 'ita xidmotlori soviyyosinin yiiks ilmosini, sığortalara etibarli sığorta
t. inatınm yaradılmasını tomin etmok
n ısodilo hazirlanan yeni qanun\ icilik aktlari
Avropa Birliyinin
s ırta ilo bağlı direktivlorino, homı, n Beynolxalq Sığorta Nozarotçilori
/ sosiasiyasının prinsip vo standart1 ına uyğunlaşdırılır.
Ölkodo sığorta xidmotlori bazarimn,
1 ıçinin sığortaya dövlot nozaroti işinin
cl ıya standartları soviyyosindo inkişaf
e irilmosi üçiin qabaqcıl tocriibodən yaı lanmaq moqsodilo Azorbaycan Resf Mikası Beynolxalq Sığorta Nozarotçi1 i Assosiasiyasına daxil olmuşdur
(2006).
01.01.2006 il tarixo sığorta haqları
- 110,0 min manat olmuşdu vo bu, 2001
i 'ki (15520,0 min manat) ilo müqayis !o 28790,0 min manat çox idi.
Sığorta haqlarının 26270,0 min maı ı vo ya 59,3 %-i qoza sığortası, 6240,0
ı ı manatı vo ya 14,1%-i yanğın sığortas 4840,0 ıniıı manatı vo ya 10,9%-i köı lü tibbi sığorta, 1810,0 min manatı vo
\ 4,1%-i fordi qoza sığortası, 5150,0 min
ı natı vo ya 11,6%-i iso sığortanın digor
ı slori üzro daxil olmuşdu.
Daxil olmuş sığorta haqlarının
41260,0 min manatını vo ya 93,1%-ini
konüllü sığorta, 3050,0 min ıuanatını vo
ya 6,9%-ini iso sığortanın icbari növlori
toskil etmişdi. Sığorta haqlarının 2960,0
min manatı vo ya 6,7%-i Dövlot Sigor
ta Kommersiya Şirkotinin, 41350.0 min
manatı vo ya 93,3%-i iso özol sektorun
payına diişmüşdü.
01.07.2006 il tarixo milli sığorta ba-

giinkii nosillor iiçiin diizgün istifado
edilmosidir.
Neft Fondunun vosaiti aşağıdakı
monbolor hesabma formalaşır: I ) Dövlot
torofindon Fonda verilon vosait vo
omlak; 2) hasilatm pay bölgüsü sazişlorino uyğun olaraq Azorbaycan Respublikasının payma düşon karbohidrogenlordon (neft, qaz, qaz kondensati) vo
onlarm satışından oldo edilon xalis
golirlor; 3) neft-qaz sazişlorinin imzalanmasi vo ya icrasi ilo bnğlı Azorbaycan
Respublikasinin Dövlot Neft Şiıkotino
( ARDNŞ) vo ya solahiyyotli dövlot orqanına sormayoçilor torofindon ödonilon
bonuslar (miikafatlar); 4) karbohidro
gen ehtiyatlarmin işlonmosi ib olaqodar
sormayəçibr torofindon ödonilon akrhesabı ödonişlor; 5) neft-qaz layiholorinin
hoyata keçirilmosi ilo bağlı Azorbaycan
Respublikasinin payma diişon dividendlor vo monfootin bölüşdürülməsindən
oldo edilon golirlor; 6) neftin vo qazin
Azorbaycan Respublikasi orazisi ib
Baki-Supsa, Baki-Tbilisi-Ceyhan vo
Baki—Tbilisi-Ərzurum ixrac boru komorlori vasitosilo ötürülmosindən oldo
edilon golirlor; 7) neft-qaz sazişlori çorçivosindo ARDNŞ-o vo ya solahiyyotli
dövlot orqanına sormayoçilor torofindon
verilon aktivlordon oldo edilon golirlor;
8) Fondun foaliyyoti noticosindo oldo
edilon omlak vo vosait, о ciimlodon
Fondun aktivlorinin yerloşdirilməsindən
vo idaro olunmasindan oldo edilon
golirlor.
Azərbaycan Respublikasinin
ARD NF-nin vosaiti on miihiim
Dövlət Neft Fondu*
iimummilli problemlorin hollino vo
strateji infrastruktur obyektlorinin inşa
Azorbaycan Respublikasinin Dövlot
Neft Fondu (A R D N F ) Azorbaycan xal- vo rekonstruksiyasina istifado oluna
bibr. “ Biidco Sistemi haqqmda” Qanuqinin dövlot miistoqilliyi şoraitindo osas
na göro, Fondun xorclori (Fondun
milli sorvoti olan neft vo qazin hasilatindan oldo olunan golirlori iimumxalq mo- idaro edilmosi ib bağlı xorclor istisna
edilmoklo) icmal dövlot biidcosinin
nafeyi vo golocok nosillor üçün istifado
torkib hissosi olaraq hor il parlamentdo
etmok namino Azorbaycan Respublikasi
tosdiq edilir. A R D N F yalniz öz biidPrezidentinin 29 dekabr 1999 il tarixli
cosindo nozordo tutulan xorclori hoyata
Formam ilo yaradılmış, onun Əsasnakeçiro bibr, onun omoliyyat vo idaromosi 29.12.2000 il tarixindo tosdiq ediledilmosi ilo bağlı xorclori istisna ol
miş vo A R D N F vosaitlorinin yerloşdimaqla, qalan biitiin xorclori Maliyyo
rilmosi Qaydalarmin tosdiqindon sonra
Nazirliyinin Morkozi Xozinodarlığı va
(iyul 2001) foaliyyoto başlamışdır.
Fondun qarşısında qoyulan osas sitosilo yerino yetirilir.
ARDNF-nin vosaiti hesabma iki
moqsodlordon biri neft golirlorinin go
miihiim layiho: 1) Ermonistan Respublilocok nosillor iiçün toplanaraq artinlmakasimn etnik tomizlomo vo tocavüz
si, digori iso bu golirlordon ölkomizin eari sosial ehtiyaclarmi, iqtisadi toroqqi vo siyasoti noticosindo öz dogma yurdlainkişaf tobblorini nozoro almaqla, bu- rından didorgin düşmüş qaçqın vo
mocburi köçkün ailolorinin sosial-moişot
voziyyotinin
yaxşılaşdırılması vo mos*
Moqalo Azorbaycan Respublikasi Dovlot Neft
kunlaşdırılması problemlərinin holli;
Fondunun rohborliyi torofindon toqdim edilmişdir.

zarında Ibaliyyot göstoron sığorta toşkilatlarının ödonilmiş nizamnamo kapitalının iimumi moblogi 35891,6 min ma
nat olmuşdu vo bu. 2004 ildoki (18360,0
min manat) nizamnamo kapitali moblogindon 17531,0 min manat çox idi.
Yerli sigorta toşkilatı iizro iimumi
nizamnamo kapitali mobloği 30877,0
min manat, xarici investisiyali birgo
sığorta toşkilatı üzro iso 5014,6 min
manat toşkil edir.
Sigorta foaliyyotino dövlot nozarotini
hoyata keçiron orqamn (Maliyyo Nazir
liyinin) osas vozifobrindon biri do
Azorbaycan Respublikasmda sığortalıların, sığortaçıların vo sigorta bazarimn
digor iştirakçılarınm, habeb dövlotin
hiiquq vo monafebrinin qorunmasimn
tomin edilmosidir. Dovlot torofindon
tonzimlonmo todbirlori sistemino sigorta
toşkilatlarının qeydiyyati, sigorta foaliyyotinin apanlmasi üçün onlara xiisusi
razılığın (lisenziyamn) verilmosi, qanunvericiliyo ııyğun olaraq, sığortaçıların, о
ciimlodon tokrarsığortaçıların, onlarm
filiallannin, brokerlorin vo sigorta bazarinin digor peşokar iştirakçılarının uçotunun apanlmasi, habeb sığortaçıların
sigorta haqlan vo tariflorinin osaslandinlmasma, maliyyo sabitliyi vo ödomo
qabiliyyotinin tomin olunmasina nozarot
etmok vo s. daxildir.

(Fitch)) vo ya “ A2” (“ Mudiz” (M o
2) Heydor Əliyev adına Baki—Tbili
ody’s)) kredit reytinqlorindon aşağı
si—Ceyhan Əsas İxrac Boru Komori
olmayan ölkolorin valyutalannda yerlayihosindo Azorbaycan Respublikasiloşdirilo bilor.
nın iştirak payının maliyyoloşdirilmosi
Fondun vosaiti yiiksok kredit reytinicra edilir. ARDNF-don, Azorbaycan
qino malik olan xarici ölkoloıin dövlot
Respublikasi Prezidenti torofindon
istiqrazlarma, xarici dövlot agentliklori
qobul edilmiş forman vo soroncamlara
torofindon buraxılmış bore kağızlarına,
uyğun olaraq, 1-ci layihonin hoyata
maliyyo institutlan vo banklar torofin
keçirilmosi üçün 135 mln. manat
don buraxılmış bore kağızlarına, depohocmindo vosait ayrılmış, 2-ci layihonin
zitloro vo pul bazan alotlorino, habelo
yerino yetirilmosindon ötrü 244 mln.
xarici menecerlor vasitosilo korporativ
manat mobloğindo vosait ödonmiş, homçinin ölkənin miihiim sosial vo iqtisadi
qiymotli kağızlara (sohmloro) yerloştoroqqi ehtiyaclarini tomin etmok iiçün
dirilo bilor.
505 mln. manat hocmindo vosait Dövlot
ARDNF-nin valyuta vosaitlorinin
Biidcosino transfert edilmişdir. 2006
idaro olunmasmdan ibarot foaliyyoti
ildon başlayaraq, Fondun yuxanda adi
ölko Prezidentinin Formam (19.06.2001)
çokilon layiholorlo yanaşı, 2 böyük
ilo tosdiqlonmiş “ Azorbaycan Respub
layihoni: Oğuz-Qobolo zonasindan Baki
likasi Dövlot Neft Fondunun valyuta
şohorino su komorinin çokilmosi, Samurvosaitinin saxlanması, yerloşdirilmosi vo
idaro edilmosi haqqinda Qaydalar” la,
Abşeron suvarma sisteminin yenidon
qurulmasim da maliyyoloşdirməsi, habelo
büdcosinin tortib vo icra prosesi “ Azor
yeni yaradilan Dövlot investisiya Şirkobaycan Respublikasi Dövlot Neft Fon
dunun illik golir vo xorclor proqramimn
tinin nizamnamo kapitalimn formalaşdırılmasına 90 mln. manat ayirmasi nozordo
(büdcosinin) tortibi vo ierasi Qaydalan”
ilo tonzimlonir.
tutulmuşdur.
Ölko Prezidentinin Formam ilo tos
1
aprel 2006 il tarixino ARDNF-nin
diq olunmuş (27.09.2004) “ Neft vo qaz
vosaiti 1330 mln. manata (1464 mln.
ABŞ dollan) borabor idi.
golirlorinin istifado olunmasi iizro uzunmiiddotli strategiya” da vosaitlorin iqtiNeft Fondunun investisiya portfesadiyyatin qeyri-neft sektorunda, relinin mocmu doyorinin 55%-i ABŞ dol
gionların, kiçik vo orta sahibkarlığın inlan, 35%-i avro, 5%-i İngiltoro funtkişafında, infrastruktur saholorinin gesterlinqindo ifado olunan aktivloro
yerloşdirilir. Portfelin mocmu doyorinin
nişmiqyaslı inkişafında, yoxsulluğun
digor 5%-i iso uzunmüddotli ölko (suve
azaldılması iizro todbirlorin hoyata keçiren bore) reytinqi “ A ” (“ Standart ond
rilmosindo, ölkonin miidafio qabiliyyəPurz” (Standard & Poor's), “ F itç”
tinin güclondirilməsində vo digor istiqa-

motlordo istifado olunmasi nozordo
tutulur.
A R D N F miistoqil hiiquqi şoxsdir.
dövlotin büdcodonkonar fondudur. Fon
da rohborliyi hoyata keçiron icraçı direktoru ölko Prezidenti vozifoyo toyin vo vo
zifodon azad edir. ARDNF-nin foaliyyo
tino iimumi nozarot solahiyyoti hökıımot
vo parlament niimayondolorindon ibarot
Müşahido Şurasına moxsusdur. Müşahido Şurasının başlıca vozifosi A R D N F
vosaitlorinin formalaşması vo xorclonmosi iizorindo iimumi nozaroti hoyata keçirmok, illik büdco layihosino, illik hesabatlanna vo maliyyo foaliyyoti auditinin
noticolorino, homçinin biidconin ierasi
barodo cari hesabatlara roy vermokdir.
ARDNF-do şoffaflığın tomin edil
mosi ilk növbodo onun maliyyo foaliy
yoti haqqinda hesabatimn miistoqil
auditor torofindon yoxlamlmasi vasito
silo hoyata keçirilir. Fond foaliyyot göstordiyi 5 il orzindo onun hesabatimn auditini beynolxalq niifuzlu “ Ernst ond
Yanq” (Ernst & Young) audit şirkoti
aparmışdır.
Tobii ehtiyatlarm idaro olunmasindan oldo edilon golirlor vo onlarm xorclonmosi istiqamotlorindo şoffaflığın to
min olunmasi moqsodilo ictimaiyyoti
molumatlandırmaq üçün ARDNF-nin
golir vo xorclori haqqinda rüblük,
iimumi foaliyyoti barodo illik hesabatlan motbuatda vo Fondun internet
sohifosindo (www.oilfund.az) daim
dorc olunur.

ELM. TEXNİKA. TƏHSİL

FƏLSƏFƏ
vzorbaycan folsofosi anlayışı tarixon
sino yönəlmiş magiyada da oksiııi taprbaycanda vo ölko xaricindo yaşamışdır. Miiasir elm e.o. 1-ci minilliyin
1-ci yansinda Azorbaycanda zorvaniv miixtolif dil, din vo modoniyyotlorin
lik, maqlar (muğlar) tolimi vo zorıcıları olan azorbaycanhlarm folsosinin toşokkiil vo tokamülünü ohato düştilik fəlsəfosinin geniş yayıldığını
göstorir.
e
Miiasir elmi molumatlara göro,
Ölkodo yayılmış qodim folsəfı-mifobaycanda folsofi fikrin inkişafı
loji tolimlordon biri z o r v a n i l i k idi.
.lüncü minilliyino qodom qoymuşBu tolimin osas prinsiplori haqqinda
e Bu ölkodo qodim dövrlordon başAvesta, qodim pohlovi motnlori, Quran,
1 aq yiiksok sivilizasiyalann bir-biriorta osr Şorq yazili abidolori vo çoxsaylı
l oz etmosi, müxtolif dil, din, hoyat
i. srinin çulğaşması Azorbaycan etnotodqiqatlar molumat verir. Zorvanilikdo
in monovi modoniyyotinin mohvori
Zaman, bozi hallarda Zaman ilo Mokan
с i folsofi fikir vo dünyagörüşünün to- varlığın yaradıcısı, biitiin mövcud şeylor
iil
vo təkamülii üçün münbit zominsonsuz Zamanin - Zarvana akarananin
v atmışdır. Azorbaycanda folsofi mo- tozahürlori, mövcudatın fenomenlori iso
<
. yyotin inkişafında onun coğrafi
od vo suyun miixtolif miitonasiblikdo birloşmosi kimi toqdim edilir. Homin tolimo
qeyi, tobii zonginliyi, tarixon yiiksok
ş r modoniyyoti, daim müxtolif dil vo
göro keyfiyyot iki dorocolidir: birinci keyu daşıyıcıları olan regionlarla olaqolo
liyyoti tomsil edon işıq ruhu, ozoli vo obori in mövcudluğu miihiim rol oynadi Hormiiz maddi varliqlan vo hoyati ya
r lir. Bunlann sayosindo artiq e.o. 1-ci
radir, ikinci keyfiyyoti tomsil edon ziilmot
n lilliyin 1-ci yarısında olkonin ictimai
ruhu Əlırimon iso hor şeyi ölümo mohkum
runda varlığın tokamülü, başlanğıcı
etdiyindon, ozoli olmadığı kimi, daimi do
\ onunun, insan vo mühitin, maddi vo
deyil.
Zordüştiliyin teoloji risalosi “ Şiq: i i-maddinin, rasional vo irrasionalm
l, ıasibotlorinin, hoqiqot, xeyir, şor vo
kand-qumaniqçivar” da (“ Şiibhoni ara
dan qaldıran şorlı") mövcudatı sonsuz
otin çoxçalarlı olaqolorinin dorkino
Zamaııın - Zarvana akarananin to; olmiş folsofi mülahizolor vo onlan
с va vo tomsil edon milologiya vo dinzahiirü kimi qobul. Allahı, ruhun öl: bağlı, köklori keçnıiş minillikloro
mozliyini, connot vocohonnomi inkar vo
ıb çıxan müxtolif ideoloji coroyanlar
yalmz maddoni real hesab etdiyino göro
ıışdur. Azorbaycanda folsofi fikrin
zorvanilik tonqid olunur. Zorvaniliyin
i işafını izlomok üçün keçmişin miigörüşlori orta osr Şorq yazili monboloh ;m yazili abidolori - A vesta, pohlovi
rindodo tonqid edilir. Bununla belo, bu
n tnlori, qodim yunan filosoflan vo tatolim diinya folsofosinin sonraki inkişar: .çiləriniıı osorlori, orta osr yazili abidofina, о ciimlodon onu tonqid edon zorb 'i, ölko orazisindoki arxeoloji qazintidüştiliyo do böyük tosir göstormişdir.
Robert Eysler zorvaniliyin Şorq vo
larin materiallari, dil vo şifahi odobiyyat
tarixinin todqiqi vo s. araşdırmalar geniş
qodim yunan folsofi fikri ilo bağlılığım
imkanlar yaradir. Folsofi dünyagörüşügöstororok, xiisusilo onun Ferekid vo
niin toşokkülü insanin tobioto miinasiAnaksimandnn teoqoniyalanna tosibotindo fetiş, totem, ruh, ilahilor vo s. bu
rindon, İvaıı Dmitriyeviç Rojanski iso
Anaksimandnn
kosmoqoniyasinda
kimi tozahiir formalan ilo bağlı olmuşdur. Bu tosovviir vo tolimlor, miixtolif Zorvanın Xronosla oxşarlığından yazmışlar.
kultlarda vo mühitdon özünümüdafıo-

Azorbaycan folsofi fikrindo digor
miihiim coroyan zordüştilik idi. Zordüştiliyin görkomli abidosi Avestada dövrün sosial-modoni, xiisusilo folsofi likri
haqqinda ensiklopedik molumat toplanmışdır. Qodim vo orta osr monbolori,
eloco do bir çox sonraki todqiqatlar
Zordüştün tarixi Azorbaycan orazisindo
yaşaması, Avestanın bizo çatan motninin oslinin iso Atropatena vo Raqadan
olan maqlar torofindon yaziya ahnmasi
barodo molumat verir. Erkon zordüştilik
öz oksiııi qatalarda tapmışdır. Bu dövrdo geniş yayılmış politeist tosəwürbrdon lorqli olaraq Zordiişt mövcudatın
ilk sobobini monoteizmdo Ahura Mazdada görürdü. Qatalarda kainatin torkibi - yer, göy, okean, işıq, connot, dağ
vo donizlorin zaman daxilindo yaranmasina, hoqiqot, xeyir, siilh, omoksevorlik
vo s. folsofi, sosial, etik vo estetik mosololoro toxunulur. Avestaya göro Ahura
Mazda öz nurundan göy cismlorini, ruhundan iso altı ölməz Xeyir ilahosini ya
radir ki, bunlar Ahura Mazdanm aynlmaz keyfiyyotlorini toşkil edir. Bu. Yaradılışın birinci dövrü idi. ikinci dövrdo
Ahura Mazda maddi, hisslorb qavranilan, kamilliyi vo xeyiri tomsil edon
mövcudatın osasını yaradir. Maddi alom
yarandiqdan sonra bura Şor ruhu daxil
olur vo Şor ib Xeyir arasinda miibarizo
başlayır. Boşoriyyotin vozifosi Ahura
Mazda vo Xeyir ruhlan ib birgo Xeyiri
Şordon ayırıb Şor ruhuna qalib golmokdir. Bu qolobo insanlann xoşboxt yaşayacağı üçüncü dövr olacaqdır.
Avestada Şor ruhuna qarşı Hoqiqot,
Ədalot vo İijiq romzi olan Arta qoyulur.
Ruhların mübarizosindo kainatda koııkret nofsbrin daşıyıcıları (insan, heyvan, bitki, mineral vos.) foal iştirak edir.
Kainatin daxilindoki bütüıı şeybr canlıdır. Nols hom konkıeto, lıom do ıniicorrədə xasdır. İnsanın nəfsi onun inamı,
düııyagörüşü, monovi prinsiplori ilo ba-

hom onun davranış tərzidir. Bunlar
bütövlükdo insanın mahiyyotini tomsil
edir vo о öz azad iradəsinə uyğun xeyir
vo ya şor yolunu seçir. Qatalarda
mühüm yeri mühariboyo vo hər növ zülmə qarşı etiraz, sosial problemlor, kondlilorin və kasıb toboqənin monafeyinin,
tobiotin - torpaq, su, bitki vo heyvanların mühafızəsi mosololori tutur, bu işdo
insanın rolu vurğulanır, Ahura Mazdanın keyfiyyotbrino yiyolonmiş insanlar aibni, moskunlaşdığı yeri, ölkoni
möhkomləndirmoyə sövq edilir. Zordüştiliyin mənəvi prinsiplori Humata
(xeyirxah fikir, düşünco), Huxta (xeyirxah söz), Hvarşta (xeyirxah əməl) sülhü,
omin-amanlığı qorumaq, əmoksevorlik,
qonaotcillik. xeyirxahlıq, ədalətlilik tobbbrini ifado edirdi. Zordiiştilik sosial
fikir tarixindo mohz bu arzu, toklif vo
təbbbr iizərindo qurulmuş maddi vo
monovi cəhətdən ilk kamil comiyyotin
təsvirini verir. Zərdüştilik İranda ha
kim dino çevrildikdən sonra onun xolqi
və humanist müddəaları öz yerini,
əsasən, təlimin esxatoloji görüşbrino,
ayin vo morasimbrino verdi.
Lakin zordiiştiliyin iki başlanğıcın
vohdoti, onun oksliklorin qarşıdurması
vo mübarizəsi üzorində yiiksolon mövcudatla bağlı tosovvürbri. tobioto vo insana
yönolmiş human izmi, azad iradəli insanın foallığı, utopik comiyyot haqqinda
ideyaları, gözolliyo münasibəti, folsofi toliminə moxsus mücorrod mofhumlar- ilk
başlanğıc, işıq, zühnət, xeyir, şor, hoqiqot
və s. kateqorial anlamları minilliklor or
zindo ictimai fıkirdo miixtolif formalar
afaraq dünya fəfeəfi modoniyyotinin ononəsi kimi yaşamaqdadır. Sonralar, ilk
növbodo, Azorbaycan vo orta osrlor islam
Şərqinin zordüştilikdon do qaynaqlanan
mistik folsofosi, demokratizmi vo humanizmi ilo forqlonən ideoloji coroyanlari
zordüştilik ideyalarmin yaşaması üçün
münbit zomin oldu.
E.o. 1-ci minilliyin 1-ci yarisinda
Azorbaycan folsofi fikrinin inkişafında
Midiya kahinlori noslindon olan maqlarin tolimi miihiim yer tutur. Sociyyovidir ki, kahin silkindon olan maqlar mo
doniyyot tarixino yalmz din, folsofo, elm
tomsilçisi kimi deyil, hom do tolim yaradıcısı kimi daxil olmuşlar. Modoniyyot
tarixindo “ maqlar dini” ndon deyil, daha
çox “ maqlar tolimi” vo “ maqlar elmi” ndon bohs edilmişdir. Buna sobob iso
maqlar toliminin monovi modoniyyotin
miixtolif saholorini ehtiva etmosidir.
Maqların dünyagörüşü о dövrün yiiksok

inkişaf etmiş elmlorino - astronomiya,
riyaziyyat vo tobaboto osaslamrdı. Onların öz biliklorindən istifado edorok tobiot
vo comiyyot hoyatina miidaxilolori çox
vaxt sehr kimi doyorlondirilirdi. Modo
niyyot tarixindo maq anlami altinda zordüştiliyin tomsilçilərini vo ümumiyyotlo,
müdrikliyi ilo seçilon şoxsiyyotlori nozor
do tutmuşlar. Şorqdo pir-i muğan anla
mi alim, müollim, müdrik monasında
işlonir.
Maqların toliminin zordüştilik ilo bo
rabor qodim yunan modoniyyoli vo folsofosino tosirini Demokrit, Pifaqor, Anaksarx, Pirron, Platon, Aristotel, Laertli
Diogen, Evdoks, Feopomp, Rodoslu
Evdem, Gekatey öz osorlorindo göstorirbr. Qodim yunanlara istinad edon
Laertli Diogen yazir: “ Aristotel qeyd
edirdi ki, muğlar misirlilordon qodimdirlor... vo Klark himnosofistlori (Hindistan brahmanlarim) maqların şagirdlori
hesab edirdi” . Bununla beb maqlarm
ilkin folsofı görüşlori haqqinda molumat
çox azdir.
Zərdüşt bəşər tarixində idealist,
sadəlövh şəkildə olsa da, tərəqqi
anlayışını Xeyirlə Şərin çoxəsrlik
mübarizəsi gedişində Xeyiri son və
dönməz qələbəsinə aparan hərəkət kimi səciyyələndirən ilk filosof olmuşdur.
Maqlar oda üstünlük verir, tobiot hadisolorini ilahiloşdirirdilor. Onlar varlığın (allahlar da daxil olmaqla) torkibini
xırda zorrəbrdo (atomlarda) görürbr.
Laertli Diogen maqların mövcudatın
atomlardan ibarot olması tosovvürlori
ilo, onların “ görüntülor” haqqinda toli
mi vo bu tolimin Epikürün göriişləri ilo
bağlılığı haqqinda yazırdı ki, maqlara
göro, şeylordon aynlan görüntülor
vasitosilo insan formaları göriir vo dork
edir.
Zordiiştiliyin tomol ideyalan Azor
baycan folsofosinin do golocok inkişafma
tosir göstormişdir. Yeni eranin ilk osrlorindo digor folsofi coroyanlara da rast
golinir.
Qodim dövrün sonu vo erkon orta
osrbrdo zordüştilik, astral dinlor, tannçılıq (Göy Tanrı), şamanizm vo xristianlıqla bağlı coroyanların içindo mani 1i к vo m о z d о к i 1i к folsofi görüşlori
xiisusi yer tutur. E.o. 1-ci minilliyin sonundan vo yeni eranin ilk yiizilliklorindon başlayaraq Azorbaycanm şimal ora

zisi olan Albaniyada bir-birino zidd iki
siyasi vo mofkuro tomayülü maqlarm
yaydığı zordüştilik tomayülü vo politeizmo. sonra iso xristianlığa söykonon
yunan-Roma vo Bizans tomayülü mövcud idi.
Azorbaycanda manilik b.e. 3 osrinin
sonundan yayılmışdır. Özünii Zordüşt,
Budda vo İsanın davamçısı adlandıran,
tolimini İran, Orta Asiya, Qorbi Çin vo
Hindistanın ononobrino uyğunlaşdıraraq
yayan Mani (216-277) Zordüşt kahinlori
torofindon edam olunmuşdur. Mani “ Sirlor kitabı” , “ iki prinsip haqqinda kilab” ,
“ Praqmataya” (“ Nosihotnamo” ), 'İnciP"
adli osorlorindo özünün yeni tolimini ; h
etmişdir.
Manilik zordüştilikdon ardıcıl с'чаlizmi ib forqlonirdi. Maniliyo gore
yir vo Şor (Nur vo Ziilmot) hor i
kindir. Əzomotin atası Sroşav (I
n
Mani onu Zorvan da adlandırır) işı.
mindo yerloşir ki. bu alom “ dahi i
ehtiva edir vo efirlo ohato olunmu
Sroşavın beş mokanı vo eyni zan
:i
beş tozahürü var. Bunlar zoka, o(
fokkiir, refleksiya vo iradodir. M
göro, diinya vo insana Nur vo Ziili
Xeyir vo Şorin, Allah vo Şeytanm m
zosi xasdır. Əsas moqsod Nuru Z ii!;
don azad etmokdir. Zordüştilii'
forqli olaraq, Maniyo göro, insan
yolda dünyovi nemotlordon im i;i
etmolidir. Sosial tolimindo insan i.
hiiquq boraborliyino üstünliik v
maniliyin dini-folsofi vo sosial ide;
hom Atropatenada, hom do
niyada hakim qiivvolorin toqibino
mayaraq, sonralar Şorqdo vo A vr
da mozdokilorin, pavlikianlann.
qoyçuların, katarlann vo b.-mn ic
ji tolimlorindo gcııiş yer tapmışdı.
niliyin İşıq Allahını Əqllo birloşdi
( beş tozahürdon dördünün bilav
Əqllo bağlılığı) vo Şorin əbodı’
qobul etmosi sonrakı tolimbrdə r,
nalizm vo dialektikanın inkişafı i
geniş imkanlar yaratmışdıı*.
Ölkodo ovvolki fəlsəfi ononəbri c:
vam etdirən digor coroyanlardan biı i
erkon zordüştilik vo maniliyin m iix t'H f
prinsiplorini qnostisizmin folsofı ideyaları ilo birləşdiron suriyalı Mozdokin
(toqr. 470-529) yaratdığı mozdokilik tolimidir.
Mozdokiliyin sosial görüşbrino göro,
comiyyotdo bütün şor işloı* miilkiyyot bo
ra borsizliyi üzündon baş verir. Buna
göro do mövcud omhıkdan, о ciimlodon
mozdokilorin omlak növii hesab etdiklori

qadin vo qullardan comiyyot iizvlori bo
rabor istifado etmolidirlor. Hor işdo mötodillik tolob edon mozdokilik sosial odalot uğrunda üsyana qalxmağı vo qan
tökülmosini mümkün hesab edirdi. Moz
dokin osorlori yandırıldığından onun
dünyagörüşü haqqinda molumati orta
osr monbobrindon (Əbu Reyhan Biruni,
o.ş-Şohristani vo b.) almaq mümkündür.
Mozdokilik do manilik kimi diinyamn
iki (Xeyir vo Şor) qiivvo torofindon idaro
olunmasi, Xeyirin ağılla bağlı olmasmdan bohs edir. Başqa sözlo, hor iki coroanda rasional amil osas yer tuturdu.
Vlozdokiliyo göro, insan ağlı ali idrak
ivvosidir; ağıl, yaddaş vo sevinc diinni idaro edon kosmik qiivvoyo bonoyir. Mozdokiliyin utopik comiyyot
: leahnda yenilik qadinlarm ümumiloş.rilmosi ideyasi idi.
Qodim dövr vo erkon orta osrbrdo
nğm. miiharibo, siyasi vo dini münaqiibr noticosindo yazili abidolorin mohvi
ohs olunan dövrbro aid folsofi fikrin
un zonginliyi ib tosvir vo todqiqino imm vermir. Buna baxmayaraq, oldo
an molumatlar aşağıdakı qonaoto
)lmok üçiin osas verir: qodim dövr vo
kon orta osrbrdo Azorbaycanm modoirsindo folsofı problembrin qoyuluşu
o ^ərhi metodlan, folsofi kateqoriyalarlan mövcudat, başlanğıc, son, maddo,
uh, nofs, zaman. mokan, hoqiqot, odaiot, xeyir vo şərdon, onlarin qarşılıqlı
tlaqolorindon bohs edilmosi Azorbaycan
olsofosini qodim dövr diinya folsofi fikinin ayrilmaz hissosi kimi sociyyolonlirir. Bu miilahizoni qodim yunan filoofları, tarixçibri, eloco do orta osr vo
eni dövr monbolori do tosdiqloyir. Qoiim dövrdo vo erkon orta osrbrdo varığın atomlardan yaranmasi, maddi vo
leyri-maddinin, xeyir vo şorin, işıq vo
'iilmətin ziddiyyoti vo vohdoti, Allahm
şıq vo hoqiqotlo eyniloşdirilmosi, idra;in doyorlondirilmosi torzi, sosial odabt
.о utopik xoşboxt comiyyot haqqinda
osovvür vo nozori miilahizolor Azor
baycanda folsofi fikrin toşokkülii vo
inkişafının ideya osaslarını toşkil etmişdir.
Azorbaycan folsofi fikrinin inkişafında 7-10 osrlor özünomoxsus morholo olmuşdur. Bu dövrdo artiq folsofi fikrin
tomol coroyanlari formalaşmış ölkodo
folsofonin sonrakı inkişafı xristian vo
islam modoniyyotlori mocrasinda davam
etdirilmişdir. Eramızın 1 osrindon Şimali Azorbaycanda (Albaniyada) mövcud olan xristianlığın artiq 4 osrdo dov

lot dini elan edilmosib Azorbaycanm
monovi hoyati vo folsofosi yunan-Roma
modoni-monovi areali vo bilavasito
Qüdslo bağlanır. Alban folsofosi haqqin
da miioyyon molumati Musa Kalankatuklunun “ Albanlarm tarixi” osori verir.
Burada hom do Albaniyada qnostisizm
folsofosi vo dualizm tomayüllü çoxsaylı
bidotçi ideoloji coroyanlar vo onlarin nümayondolorinin olmasi, onlarin Aluenin
baş kilsosi torofindon lonotlondirilmosi,
Nerses Bakunin vo “ filosoflarin şöhroti” kimi taninan yepiskop Karin Teodorosun ermoni katolikosu Eliya torofindon toqibi, Nerses Bakurun zongin kitabxanasının çayda batırılması vo onun
xolifo Əbdiilmolikin omri ib edam edil
mosi haqqinda molumat verilir. Homin
monbodo alban şairi Dovdokin Cavanşirin ölümüno yazdığı ortodoksal xristianhqdan forqli, hikmoti təronnüm edon vo
yunan mifologiyası ilo bağlı elegiyası
haqqinda molumat verilir. Bu dövrlordo,
homçinin alban ilahiyyatçı-fılosofları
Sünikli Petros Stepanos (6 osr) vo Siinitli
(8 osr) yaşayıb yaratmışlar. Siinitli Ste
panos Davidin “ Folsofonin torifi” vo
Porfirinin “ G iriş” osorlorino yazdığı
şorhbrlo tanınır.
Alban modoni abidolorinin, olyazmalan kitabxanalarmin dofolorlo ermoni
katolikosatimn toşobbüsü ilo siyasi maraqlar namino qosdon mohv edilmosi
(suda batinlmasi, yandırılması) fakti
hazirda alban folsofi osorlorinin Ermoni
stan, Gürcüstan vo Qüdsün monastır kitabxanalarında axtarılmaşma osas verir.
Folklor vo orta osr yazili abidolori
homin dövrdo Azorbaycanda türkdilli
etnosun bütporostliklo yanaşı, şamanlığa vo vahid Göy Tanrıya inami haqqin
da molumatlar verir. Azorbaycan tiirklorinin sosial-modoni hoyati vo xüsuson di
li, dini. oxlaqi norma vo doyorlori haq
qinda nisboton geniş, obyektiv tosovviir
yaradan abido türk xalqlannin müştorək
eposu “ Kitabi-Dodo Qorqud” dur. 7-10
osrbrdo Azorbaycana islam dininin golmosi vo möhkomlonmosi, ölkonin islam
modoni bölgosino foal daxil olmasi Azor
baycan folsofi fikrinin bu dövrdo inkişafının islam dini ilo çoxçalarlı olaqolorino
imkan yaratdi. Zaman keçdikcə ölkoyo
Quramn zahiri vo batini şorhino
osaslanan islam modoni bölgosinin çoxsayli ideoloji coroyanlari da daxil olur vo
burada Azorbaycan iniitofokkirlorinin
simasında öz yerli tomsilçibrini tapirlar.
Miixtolif coroyanlarm nümayəndoləri
nozori-fəlsəfi mövqelorini Quran ayolori

ilo osaslandırmağa cohd göstorirdibr.
Bu meyil regionda yayılmış mötozililik,
ismaililik, sufilik vo s. coroyanlar üçün
sociyyovi olmuşdur. Quranda vo çoxsayli islam ideoloji coroyanlarinda osas
problem xaliq (Allah) vo moxluq miinasibotidir. Bu miinasibotin şərhindon asılı
olaraq miixtolif tolimlorin folsoll baximdan idealist, monoteist, dualist, panteist
vo ya materialist tomayülü miioyyon edi
lirdi.
Qeyri-ortodoksal coroyanlar Alla
hm Quranda hoqiqot kimi toqdimini,
onun canli olmasi, vochi haqqinda, insanın Allaha qayitmasi vo Onunla
görüşməsi, astral hadisoloro, idraka
münasibot, İlahi nur, toqdir, coza, A l
lah qorxusu, maddi nemotbro miinasibot vo s. mosololori ehtiva edon surobri
ezoterik şorhini verir. bir sira hallarda
montiq vo dövrün elmi vo folsoll fikrino
miivafiq, ortodoksal yönümdon forqli,
panteistik vohdot ol-vücud folsofosini
yayir vo noticodo Azorbaycanda islam
monovi-modoni mokanmm ziddiyyotlorlo dolu ideologiyasını inkişaf etdirirdilor.
7-8 osrbrdo i l a h i y y a t f o l s o 
fosi inkişaf etmoyo başlayır. İslamın
folsofi şorhi ilahiyyatçıların birbaşa
vozifosiııo çevrilir. Buna baxmayaraq,
homin vozifonin icrasi prosesindo fikir
ayriliqlan da olurdu. О dövrdo Azor
baycanda ortodoksal foqihlordon Əhmod ibn Harun Bordici. Mokki ibn Əhmod Bordoi, Musa ibn İmran Solmasi
vo başqaları moşhıır idilor. Rasionalizmi vo azadfikirliliyi ib sociyyolonon
mötozili coroyaninm Azorbaycanda
görkomli niimayondolori iso 9 osrdo
yaşamış moşhur alim vo ilahiyyatçılar
Color Homodani Bağdadi, Əbııbokr
Mohommod ibn Ömor ibn Abdulla Bor
doi, Əbusoid Əhmod Bordoi vo b. idi.
Bu dövrdo islam modoni bölgosindo
Şorq vo qodim yunan Iblsofosino, xiisuson neoplatonizmo osaslanaraq idealizmb panteizmi öziindo birbşdirən
özünomoxsus bat in ili к folsofosi mövcud
idi. Bu folsofi tolimi Azorbaycan filosofiarmdan batinizmin missionerlori
Əbü-l-Qasim Əli ibn Cofor vo b. yayirdilar.
8-10 osrbrdo islam bölgosindo, о
ciimlodon Azorbaycanda daxibn ziddiyyotli, lakin oksor hallarda lolsofi
dünyagörüşündo panteizm, sosial baxışlarında demokratizm, etik görüşlorindo
humanizm vo varlığa dialektik yanasma ib forqlonon mistik ismaililik vo su-

filik sosiomədəni cərəyanları ilk inkişaf
dövıbrini keçirirdilor. Sufıliyin folsofi
dünyagörüşüniin osasinda folsofi kateqoriya kimi eşq. ismaililiyin osasinda iso
real vo irreal idrakin vohdoti dururdu.
Sufiliyin folsofosini bu dövrdo Əbii-1Foroc Əbü-1-Vahid Varasani Tobrizi,
Əbu Saib Homodani, Əli ibn Əbdüloziz
Bordoi, Baba Kuhi Bakuvi vo b. tomsil
edirdi.
Orta osr monbolorindo ideya köklori
qodim Şorq vo yunan folsofosino aparan
ismaililiyin islami inkar edorok zordüştiliyin borpasina cohdindon bohs edirlor.
ismaililiyin Azorbaycanda yayilmasi
haqqinda Nizami, bu coroyanın tarixçisi
Fidai vo b. molumat verirlor. Monboloro
göro ismaililik folsofosi tobiot elmlorinin
nailiyyotlori vo “ İxvan os-Sofa” ensiklopediyasinin yaranmasi ilo bağlıdır. Bu
ensiklopediyanin ideoloqu azorbaycanli
alim vo fılosof Əbii-1-Həson Əli Harun
oğlu Zoncani idi.
8-10 osrlordo ölkonin sosial vo modoni həyatında xristianhğa qarşı yönolmiş
pavlikianhq bidoti vo islami tamamilo
inkar edon xürromi-baboki ideologiyalan mövcud idi. Iki diinya dinino vo eyni
zamanda sosial ziilmo qarşı yön olmiş
pavlikianhq vo xürromi-baboki ideologiyalarimn folsofi vo sosial görüşlorinin
tomol prinsiplori Azorbaycamn qodim
dövr ideoloji coroyanlan zorvanilik, zordüştilik, manilik vo mozdokiliyin folsofi
və sosial ideyalarmdan qaynaqlan\rd\.
Xeyir-Şor, işıq-ziilmol başlanğıclarının
vohdot vo mübarizosi, insanın mistik kamilloşmosi yolu vo Allahin insanda tocossiimii haqqinda ideyalar homin coroyanların dualizm sociyyoli dünyagörüşünün osas prinsiplorini toşkil edirdi. Sonradan pavlikian vo xiirromi-baboki ideologiyalarinin özlori do xristian vo islam
monovi-modoni ideologiyaları üçiin qaynağa çevrildilor.
Şamanizm, zordüştilik, qodim yu
nan, xristian vo islam modoni bölgolorinin folsofi ononolorini özündo sintezloşdirorok inkişaf etdiron 7 10 osrlor Azor
baycan folsofosi 11-13 osrlordo hom
Azorbaycan modoniyyotinin İntibahına,
hom do biitövliikdo islam bölgosi monovi
modoniyyotinin, о ciimlodon folsofosinin
intibahma zomin yaradan qaynaqlardan
olmuş vo sonraki dövrlərdo bu modoniyyotlorin foal iizvi hissosi kimi taninmaqda davam etmişdir.
Digor torofdon, 11-12 osrlordo ölkonin iqtisadi (feodal münasibotlorin inkişafı, pul rentasimn yayilmasi, iqtisadi

cohotdon yiiksok inkişaf etmiş iri şohorlorin mövcudluğu), siyasi (miistoqil Şirvanşahlar, Şoddadilor, Rovvadilor dövlotlorinin yaranmasi, Ön Asiya vo Şorqin
digor bolgolori ilo miixtolif növ olaqolor),
sosial (daxili vo xarici sosial ziilmo qarşı
arasikosilmoz miibarizo, Beyloqanda
1110 ildo xalq hakimiyyotinin yaran
masi) vo monovi-modoni (orob vo fars
dillori ilo yanaşı tiirk dilinin elitar odobi
dil kimi qobulu) saholorindo voziyyot vo
onun unikal monovi-modoni irsi, başqa
sözlo, ölkodaxili potensial imkanlar
Azorbaycanda İntibahın baş vermosino
şorait yaradırdı. Azorbaycan vo bütövlükdo islam Şorqi folsofosindo İntibah
yerli folsofi irsin qodim yunan folsofi irsi
ilo sintezi osasinda inkişaf cdorok,
sonradan Qorb vo Şorq folsofosinin inkişafı üçün zomin oldu. Azorbaycan folso
fi fikrinin İntibahı tobiotşünaslıq elmlo
rinin, tohsilin, odobiyyat, memarhq, mu
siqi, musiqi nozoriyyosi vo s. monovi mo
doniyyot saholorinin yüksolişi vo ölkonin
diinya folsofi tolimlorini bohrolondiron
folsofi-modoni irsinin vohdotinin noticosi
idi. 11 12 osrlordo Azorbaycanda folsofi
fıkir Şorq folsofosinin ononolorini yunanRoma folsofi fikri ilo sintezloşdiron vo
folsofi fikir istiqamoti kimi orijinallığı ilo
forqlonon Ş o r q
peri p a t e t i z mi ,
i ş r a q i 1i к , s u f i 1i к vo s. coroyanlarin folsofi ideyalanm oks etdiron xiisusi
risalolordo, tofsir, teoloji vo teosofiya
məzmunlu osorlordo vo folsofi poeziyada oksini tapmışdı. Sonralar Şorqin
klassik irsino daxil olan bıı osorlorin
meydana golmosi folsofi fikrin miixtolif
saholorini tomsil edon miitofokkir vo
alimlorin todqiqat obyektlorinin geniş
diapazonu vo dövrün ensiklopedik biliklorino yiyolonmosi sayosindo mümkiin olmuşdur.
Bu miitofokkirlordon biri Şorq peripatetizminin görkomli niimayondolorin
don olan Əbülhoson Bohmonyar ibn olMorzban Azorbaycani idi. O, miixtolif
elm saholori. modoniyyot vo folsofo problemlorini ehtiva edon “ Mövcudatm mortobolori” , “ Metafizika elmino dair” traktatm, “ Tohsil” , “ Montiqo dair zinot” ,
“ Nofslorin forqi” , “ Musiqi haqqinda ki
tab” , “ Gözollik vo soadot” vo s. osorlorin
müəllifidir. Bohmonyar Azorbaycani
osorlorindo dialektik yanaşma metoduna vo diinya nizamimn qanunauyğunluğuna istinad edorok varliq, onun
miihiim vo mümkün mövcudluq forma
lan, substansiya, aksidensiya, substansiyanın aksidensiyaya göro ilkinliyi, ilk

başlanğıc, daimi ilk materiya, forma, ilk
sobob, imkan, hoqiqot, emosiya vo nofsin
növlori vo substansionallığı, horokotin
obodiliyi, hiss, oql, xeyir, sor, monoviyyat
vo s. dünyagörüşü problemlorindon bohs
edir. Xeyir vo şorin kamillik vo dünyanın
nizami ilo bağlılığı vo s. mosololorin şorhindo onun mövqeyi orijinal sociyyo daşıyırdı. Bohmonyar özünün rasionalizmi
ilo forqlonon folsofosindo idrak prosesindo xarici vo daxili hisslorin rolu vo insanın oqli imkanlarının sonsuzluğu ideyalanni tohlil edir.
Bohmonyar irsinin davamçıları !bn
Sinadan sonra Şorq peripatetizminin
yalmz İspaniya vo Moğrib orob fill >flari torofindon inkişaf etdirilmosi f mi
inkar edorok göstorirlor ki. miisolma
rqindo do Ibn Sinadan sonra miistot peripatetizm moktobinin foaliyyoti d
n
etdirilmişdir. 11-12 osrlordo Azo
ivcanda folsofoni elmi nailiyyotlori.
rloşdirorok folsofi mövzuları (dia
kam, kateqoriyalan, qnoseoloji
>
Iemlori vo s.) todqiq edon Şihal
n
Marağayi, Əbu Soid Urmovi. Ə1
d.
Tobrizi, Abdulla Urmovi vob. fi
lar molumdurlar.
11-12 osrlordo Azorbaycanda b
ilik, ismaililik vo sufilik coroyanla
n
yayilmasi sürotlonir. Homin coro><
inn folsofi ideyaları ölkodo hom meЛ
modoniyyotin, hom do sosial hoy in
miixtolif saholorino foal tosir göstor <*dir. Əsason, 11-12 osrlordon başlay
q
adı çokilən coroyanlarm nozori tolin
sovet dövrü istisna olunmaqla, A. vbaycan folsofi vo ictimai-siyasi fik
л
geniş yer tutmuşdur. Azorbayca
a
osrlor boyu ezoterik folsofi tolimlor •
növbodo, suli folsofosinin nozori os..
i
haqqinda osorlor yazmış alim-müt
kirlor olmuşlar. Onlann oksoriyyots
yovi tohsil almış, folsofi problem
>,
osason, vohdot ol-viicud adi ali
;t
taninan vo diinya folsofi düşüncosi
.i
universal fenomen olan panteizm n
qeyindon yanaşmışlar. Onlar Allahi
о
ilahiloşdirilmiş varlığın sirloıinin ı
sional dorkino üstünlük versolor do. 1 г
çox hallarda varlığın rasional do rLii
inkar etmomiş, modoniyyot tarixindo
dünyovi elmlorin dorin bilicisi kimi do
tamnmışlar. 11-12 osrlordo Azorbay
canda qeyri-ortodoksal sufilik folsofosi
nin yaradıcıları diinya modoniyyoti tari
xindo tanınmış Baba Kuhi Bakuvi
(948-1050), Eyn ol-Qüzat Miyanoci
(1099-1 131), Əxi Əbü-1-Foroc Zoncani
vo mötodil sufiliyin yaradıcılarından

olan Şihaboddin Əbunofs Ömor ibn
Mohommod Sührovərdi (1145-1234) vo
b.-nin folsofi irsi olmuşdur. Eyn olQiizat Miyanoci sufi folsofosinin nozori
osaslanm İbn Ərobidon ovvol “ Hoqiqotlorin seçilmişlori” , “ Əsaslar” , “ Aşiqlorin sevinci vo toşnolorin bidoti” vo s.
osorlorindo vermişdir. Dini folsofoyo
zidd olduğuna göro. о, arasikosilmoz toqiblordon sonra 1131 ildo 32 yaşında
d-~>rs dediyi rnodrosodo edam edilmişdir.
Azorbaycan folsofi fikri 11-12 osrlordo
sufi folsofosinin radikal yönümii ilo seçilon niimayondolori ilo yaııaşı, mötodil
sufiliyin nozəriyyoçiləri ilo do tomsil
olunmuşdur. İslam Şorqindo özünün
mötodil sufilik moktobini yaradan Azor
baycan filosofu Əbu Hofs Siihrovordi
olmuşdur.
Siihrovordi Şorqdo sufizmin dorsliyi
kimi qobul edilmiş “ Morifotlorin töhfolori” osorindo sufiliyin bidoto aparan
panteizmini ol-Qozalidon ovvol islah
edorok onu ortodoksal islam teologiyasi
ilo bağlamağa vo banşdırmağa cohd
göstormiş, dövrünün modoniyyot tarixino peripatetik folsofonin vo hor ciir bidoto aparan ideyalann qati oleyhdan kimi
daxil olmuşduı*.
Azorbaycan filosofu Əbiilfütuh Yohya ibn Hoboş Siihrovordi (1154-91) diin
ya modoniyyotindo moşhur işraqilik fol
sofosinin banisidir. Bu folsofi tolim onun
“ İşraq folsofosi” , “ Nur heykollori” , “ İşıq
haqqinda risalo” vo s. osorlorindo şorlı
olunur. Qodim Azorbaycan, Şorq vo yu
nan folsofosindon qaynaqlanan, peripatetizmin rasionalizmini, sufilorin folsofi
baximdan ohomiyyotli olan varlığın va
hid sııbstansionallığı haqqinda ideyasını
vo dini təsəvvürlorin avtoritarlığını
özündo birloşdiron Siihrovordi tolimi bu
gün do Şorq vo Qorb folsofo tarixçilorinin
diqqotini colb edir.
Dövrün folsofi fikri Azorbaycan ilahiyyatçıları Əbuhofs Zoncani, Əbu
Ömor Osman Dorbondi, Əbülfoz Üşnuhi, Əbııbokr Urmovi, Əbu Xofif Şirvani
vo başqa mütofokkiıiərin ortodoksal tomayiillii tcoloji risalolorindo oksini tapmışdır.
İntibah dövrü folsofi vo ictimai fikri
nin osas tozahür formalarından biri
folklor vo folsofi poeziya idi ki, burada
folsofi məzmun ayrı-ayrı ideyalar vo ya
bütöv təlim şoklindo nosr vo nozmlo ilado edilirdi. Dövrün folsofi vo ictimai
problemloriııi oks etdiron folsofi poeziyanın görkomli nümayondolori sırasma
Mohsoti Goncovi, Əfzoloddin Xaqani vo

Nizami Goncovinin adları daxildir. Fol
sofi poeziyanın zirvosi sayılaıı Nizami ir
si, ilk növbodo, onun “ Xomso” si 12
osrdo Azorbaycamn vo islam Şorqinin
folsofi təfəkkürünün poetik formada ok
sini tapmış nümunosidir ki, bu da sonra
lar folsofi tofəkkürü nozmlo açıqlayan
Şoıq “ xomso” lorino örnok olmuşdur.
Qodim Azorbaycan, Şorq vo yunan folsofosindon qaynaqlanan vo onlarm özünomoxsus sintezini oks etdiron Nizami
“ Xomso” sindo ontoloji aspektdo pante
izm yöniimlii idealizm, qnoseologiyada
rasionalizmlo irrasionalizmin sintezi,

Bəhmənyar Azərbaycaninın Şərq
peripatetizminə həsr olunmuş “ətTəhsil” əsərində məntiq, metafizika
və konkret şeylərdən, eləcə də su
fi dünyagörüşündən bəhs edilir.
Müəllif “ət-Təhsil”in 3-cü kitabında
sufilərin xoşbəxtlik təlimindən söz
açır.
sosial vo etik görüşlordo şoxsiyyoti vo
comiyyoti kamilliyo aparan zahiıi vo
batini yolların tosviıi ehtiva olunmuşdur.
Orta osrlordo Şorqin vo Azoıbaycaııın İntibah modoniyyotindo müxtəlif
növ tofsirlor do məlum idi. Çoxaspektliliyi ilo seçilon tofsirlor dil, bodiilik,
iislub, folsofo, elm, bir sözlə, tofsir obyektinin mozmun vo formasını aça bilon
biitün moqamların professional şorhini
ohato edorok bütövlükdo məlum hermenevtik yanaşma metoduna uyğun idi.
Bu növ tofsirlor içorisindo Azorbaycan
klassik modoniyyotinin ııümayəndəhri

Xotib Tobrizi vo Yusif Xoylunun orob
lilosofıı Əbiil-Əla ol-Moərrinin “ İlk qığılcım” poemasına verdiklori tofsirlor
xiisusi yer tutur. Bıı tofsirlor poemanin
folsofi aspektdon şorhinin dorinliyi vo
müfossəlliyinə göro sonralar hor iki tofsirçinin folsofi diinyagörüşünün todqiqi
üçün imkan vo zomin yaratdi.
13 16 osrlordo Azorbaycan folsofi vo
sosial-siyasi fikri ölkonin sosial-siyasi vo
ümummodəni kontekstindo dövrün toloblorino uyğun inkişaf edirdi. Lakin bu
kontekst 13-14 vo 15-16 osrlordo xeyli
forqlonirdi. Belo ki, 13-14 osrlordo ölko
orazisindo miistoqil Eldonizlor vo Ataboylor dövlotlori devrilir, monqollarin
vo Teymurilorin hakimiyyoti borqorar
olur. 15-16 osrlordo iso Azorbaycan
xarici istiladan todricon azad olur,
miistoqil Ağqoyunlu. Qaraqoyunlu
dövlotlori vo Azorbaycan Sofovi imperiyası yaramr.
13-14 osrlordo ölkodo xarici istila
ziilmii yerli feodal ziilmii ilo birloşorok
genişmiqyaslı xalq üsyanlarına sobob
olurdu. Bu iisyanlarda, adoton, osas rolu
yiiz minlorlo sakini olan vo iqtisadiyyati
inkişaf etmiş şohorloı in ohalisi, ilk növbodo. iqtisadi. ideoloji vo siyasi cohotdon
təşkilatlanmış vo bir çox hallarda tacirlori, yerli miilkodarlan, ruhanilori vo
kondlilori otrafmda birloşdiron sonotkarlar silki oynayirdi.
Ölkosinin miidafiosino qalxan xalqin
ideoloji dayağı mövcud toriqotlorin qeyri-ortodoksal, bir sira hallarda ifrat şioliyi vo ardicil panteizmi ilo sociyyolonon
folsofi yönümlü tolimlori idi. 13-16
osrlordo keçmiş folsofi coroyanlar zominindo yeni, özünomoxsus folsofi baxışlara malik, mohz Azorbaycanda yaranmış
miistoqil hürufi, nöqtovi, qızılbaş, gülşoni vo s. toriqot vo ideoloji coroyanlara
rast golinir.
Arasikosilmoz miihariboloro vo istilalara baxmayaraq, homin dövrdo Azor
baycanda folsofi fikrin inkişafına dünyovi elmlorin yüksolişi
13 osrdo Şorq
alimlorinin elm ocağına çevrilmiş diinya
şöhrotli Marağa rosodxanası vo Marağa
universiteU. 14 osrdo Tobrizdo dünyovi
elmlor, folsofo vo ilahiyyat todris oiunan
Dar üş-Şofa tibb kompleksi, 14 osrin
ovvollorindo Tobrizdo doqiq clmlorlo
yanaşı folsofonin dorindon öyronildiyi
Robi-Roşidi elm şohorciyinin yaranma
si, olyazmalarini hifz edon çoxsaylı kitabxanaların vo hotta ölkonin kağız istehsalına ehtiyacını ödəyon Kağazkunan şəhərinin olmasi tosir edirdi.

13
16 osrlordo peripatetik folsofoninaksidensiya, materiya vo forma, horokot
Fəlsəfi vo ictimai fikrin inkişafına ölniimayondolori Siracoddin Urmovi, ƏIvo siikunot, oql vo hiss arasındakı münakodo müxtolif din (zordüştilik, toktanrısibotlorin şorhindo bir çox hallarda
zoloddin Xünoci, Nosiroddin Tusi vo b.
çılıq, şamançılıq, bütporostlik, yohudionun görüşlori orijinallığı vo materializ
idi. Görkomli filosoflar Mahmud Şobiislik, xristianlıq, islam vo s.) vo dillərin
ing meyilliliyi ilo forqlonirdi. N.Tusinin
tori, Əvhodi Marağayi iso hom peripate
(türk-Azarbaycan, orob. fars, udi, gürcü
folsofi tolimino dialektik yanaşma, mad
tizmi, hom do sufiliyi tomsil edirdilor.
vo s.) mövcudluğu etnoslarm birgo qardi diinyanin dorki haqqinda tosovvürHomin mütofokkirlorin osorlorindo folso
şılıqlı anlaşma vo etimad şoraitindo yalorino iso rasionalizm xasdir. Onun ic
fi problemlorlo yanaşı, niicum, tobabot,
şaması vo modoni əlaqələri do böyiik ta
timai-siyasi vo etik göriişlori hakimiyriyaziyyat, montiq vo hiiquq problemlosir göstorirdi. Miixtolif dino, dilo vo siya
yoto vo hakim ideoloji mövqeyo uyğunri do miihiim yer tuturdu. Montiq elmi
si bölgələrə mənsubluğu Azorbaycan
luğu ilo seçilir. О, comiyyotin mövcudŞomsoddin Mohommod Xalxali, Şükmədəniyyətini vo fəlsəfəsini zonginləşdiluğu üçün sosial boraborliyin ongol olron amillor idi.
rüllah Şirvani, Bodroddin Seyid Əhmod
Ərob vo fars dillori ilə bərabor artıq
masını göstorir. Mövcud sosial nıüıı.ısiLolovi vo b.-nin osorlorindo işlonmişdir.
12 osrdon türk dili do elitar odobi dil Bu dövrdo peripatetizm niimayondolori
bətlorin obodiliyiııdon çıxış edon Tnsi,
kimi tanmirdi. Azorbaycanin folsofi odo- ölko vo bölgo folsofi ononolorini elmin
onlara tabe olmağı düzgün hes;r <biyyatinda tiirk-azorbaycandilli yazili
moklo yanaşı, xalqın maraqlarına /. j
abidolor getdikco artirdi. Bunlardan 13
olan, onu qul halına salan siyaso:
ıosro aid alleqorik “ Əhmod Horami”
qis sayırdı.
anonim etik risalosini, Hosonoğlu. Qazi
13-14 osrlordo Azorbaycanda ■ !ıf y X ' , £ ^ liyjLyrfhifit}&ft*».
Bürhanoddin, İmadoddin Nosiıııi, Şalı
ıııud Şobüstori Tobrizi “ Sirlor bax .Г
■
■>
I^
İsmayıl Xotai vo 13-16 osrlor folsofi
folsofi poeması ilo şöhrot qazanr;
ır.
QjiZVrjiJ-'>l/lşfj.l j
d
poeziyasinin başqa çoxsaylı nümayonO, “ Hoqiqot axtaranjlaruı aynası” .
:tdolorinin molum irsini göstormok olar.
dotnamo” , “ Şahidnamo" vo s. osc
$ ДАj-----Azorbaycan xalqimn folsofi rnododo sufi panteizmi ilo peripatetizn
Iniyyəti 13-16 osrlordo osason islam vo
L*j
***
sofi mövqelərini. xiisuson sonunc m
xristian modoni bölgolorindo inkişaf
LС$ /
у
rasionalizmo münasibotini birloş*
iş,
I I I .
* *
J
edirdi. Lakin xristian bölgosinin yazili
mülıiim vo mümkün varbq. idrak ч
əmodoni abidolori Azorbaycan albanlanrifot, nofs, ruh, ümumi vo xiisusi, l 5v
nin etnik assimilyasiyasina hor vasito ilo
vo hisso anlayışlarının mahiyyoti \. ıreohd edon ermoni kilsosinin oli ilo uzaqşılıqlı olaqosini panteizm baxurii
n
göronliklo molıv olunduğundaıı, Azor
izah etmişdir. İslamın tofsirini si: ik
baycanin alban monovi modoniyyoti vo
mövqeyindon veroıı M.Tobriziniı
>sxiisuson folsofi dünyagörüşü haqqmda
moqonik, ontoloji, qnoseoloji et:: üjlyl
molumat çox mohduddur.
rüşlori dialektik bünövroyo söykoniı
13-16 osrlordo islam modoni kontekBu dövrdo yaşamış Zülfüqa
rj I f y (fİ J J ü
stindo inkişaf edon Azorbaycan folsofosi
vani, Şəms Tobrizi vo b.-nın dii
ovvolki dövrdo olduğu kimi, teosofiya
görüşü bidot yönümlü mistik pantı
ii
Nəsirəddin Tusi. “Əxlaqi Nasiri”
daxilindo Şərq peripatetizmi, toriqot fol
əsəriniıı əlyazması. 13 əsr.
vo sosial boraborliyə istiqanıotli
sofosi, folsofi poeziya, tofsirlor vo s. forkratik ictimai-siyasi ideyaları il ı
malarda inkişaf edirdi vo dövrün sosial- nailiyyotlori ilo birloşdirorok bir sira fol
yolonirdi.
siyasi durumu folsofoyo, xiisuson genişlo14
osrdo Azorbaycanda vo
sofi problemlorin materialist yozumunu
non sosial bazaya malik folsofi coroyanŞorqindo hürufilik folsofosinin t ; ;si
vermiş, horokot vo inkişafın ümumiloşdiFozlullah Noimi Tobrizi Astrabav
rilmiş tosvirini, maddi vo monovi alomin
lara, onlarm ortodoksal dino miinasiHiirufi (1339/40 1393/94) olmuş
fenomenlori arasındakı qarşılıqlı olaqo
botino ciddi tosir göstorirdi. Din xadim“ Cavidani-Kobir” , “ Mohobbotn;
lori dialektik izah etmişlər. Bu dövrün
lorinin bir çox hallarda monqollar vo
“ Ərşnamo” vo s. osorlorindo hür
i<
peripatet i к lori nin tolimi 10-12 osr Azor
teymurilorlo omokdaşlığı xarici (istilaçı)
!i
vo yerli sosial zülmə qarşı yönolmiş co- baycan folsofosi ononolorinin, elm vo mo- folsofosini şorh etmişdi. Sufı vo ;
folsofosindon bohrolonon lıürufili; clroyanlann folsofi görüşlorindo bidot to- doniyyotinin nailiyyotlorino söykonon
sofosi nisboton ardicil materialist 5mayülünü artırırdı. Bu coroyanlar folso- davamı idi. Azorbaycan peripatetizminin görkomli nümayondolərindən biri
nümlü panteizmi vo mistik pordo a
la
fodo materializm tomayüllü ardicil panmohobbotlo oqli birloşdirorok vaı, ııı
Nosiroddin Tusinin (1201 74) folsofi
teizmi toblig edir vo panteizmo osasla
nan hülul nozoriyyosini sosial problemdorkini tobliğ edoıı ideya coroyanı idi.
görüşlori. osason, İbn Sinanın “ İşarolor
lorin hollino yönoldirdi. Mistik özünü- vo qeydlor” kitabinm şorhi, sosial etik
Bu tolim orob vo fars olifbası horflorini
vo bu horflorin saylarını (28 vo 32) ilahidork vo fordi kamilloşmo artiq real moq- görüşlori “ Əxlaqi Nasiri” , lıomçinin
loşdirir, onları lıor şeyin əsasını toşkil
“ Kolamın tocridi” , “ Qanunnamo” , “ Xisodloro, siyasi-sosial mosololorin hollino
istiqamotlondirilirdi. İslamın panteizmo
lafotnamo” , “ Nosihotnamo” vo s. osorlo- edon dörd maddi ünsür, insan vo Allahrindoöz oksini tapmışdır. N.Tusinin onosaslanan yeııi bidotçi yozumlarimn sayi
la taııı eyniloşdirirdi. Hürufılor hor cür
artir vo onlara qarşı ortodoksal din vo
toloji görüşlorindoki idealizm qeyri-arzülmo, о ciimlodon Teymurilor zülmüııo
dovlot xadimlori torofindon aparilan
dıcıllığı ilo sociyyolonir. Diinyanin ya- qarşı çıxaraq iısyanlar yolu ilo miibarizo
amansiz miibarizo şiddotlonirdi.
ranmasi, onun obodiliyi, substansiya vo edirdilor. Bu oqidoyo göro, F.Noimi

olan başlanğıc vo sona aid tosəvvürlərin
Əmir Teymurun oğlu Miranşalıın omri
yılnıış nöqtovilik folsofosinin niimayon
tokamiil yolunu izlomişdir. Fiizulinin
ilo qotlo yetirilmişdi. Lakin horokat da dolori amansiz toqibloro moruz qalmışvam edir vo onun folsofi tolimi Orta vo
lar. Qodim materialistlorin, peripatetik
dünyagörüşü onun folsofi mozmunlu
Yaxm Şorq ölkolərində vo hiirufiliyin vo- vo qeyri-ortodoksal coroyanlarin folsofi
“ Leyli vo Mocnun” poeması, “ Rindü
toni Azorbaycanda (hiirufi comiyyoti
zahid” , “ Bongü-bado” , “ Yeddi cam” ,
baxışlarından bohrolonon nöqtovilik fol
moxfi toşkilat kimi Bakida yaranir vo sofosi orta osrlordo diinya folsofosinin
“ Sohhot vo moroz” vo s. osorlorindo vo
Azorbaycan hiirufi monbolorindo ” oyatiirk, fars, orob dilindo yazılmış divanlafenomenlorindon biri idi.
rinda oksini tapmışdır. Fiizulinin folsofi
ııışın votoni” adlanir) geniş yayılırdı. ŞaHürufılik, nöqtovilik vo s. bidotçi co
ir vo mütofokkir İ.Nosimi (1369/1370
royanlarin panteistik tolimlori ilo eyni
görüşlori ontoloji aspektdo panteist
1417) hürufiılik folsofosinin tobliğatçısı
vaxtda Azorbaycanda mötodil sufi ba- yönümlii idealizm, qnoseoloji aspektdo
rasionalizmlo irrasionalizmin vohdoti,
olmuijdur. Şairin Azorbaycan, orob vo xışlarım tomsil edon x o l v o t i y y o covarlığa dialektik yanaşma, etik vo sosial
royani geniş yayılır. Bu coroyanm folsofi
larsdilli divanları Şorq alomino yayilaraq
tolimi Seyid Yohya Bakuvi, Yusuf aspektlordo humanizm vo demokratizsufi vo hüru.i folsofosini poeziya dili ilo
mo meyillonmosi ilo sociyyolonir.
Miskuri vo b. sufi mütofokkirlərin irsingeniş toblig edirdi. Hiirufiliyin görkomli
13-18 osrlordo Azorbaycan folsofi
niimayondolorindon biri Azorbaycan fi- do oksini tapmışdır. 13 15 osrlordo ölkofikri üçün biitövlükdo idealizmlo pansofu Əli-ül-Əla idi. O, Noiminin qot- do ortodoksal dini folsofoni tomsil edon
teizmin, irrasionalizmlo rasionalizmin,
vo ardicil idealizm mövqeyindo duran
ndon sonra hiirufiliyi Türkiyodo toblig
mütofəkkirlərlo qeyri-ortodoksal coro- mövcud sosial quruluş vo etik normalarmişdir. Hor iki miitofokkir hiirufiliyin
rm qobulu ilo onlarm tonqidi, orta osrlo
inteist ideyalarinm tobliğino göro yanlarin panteizmo osaslanan vo Şoıq
rin miirokkob şəraitindo azadfikirliliyin
peripatetizminin tomsilçilori olaıı miitoIan olunmuşlar. Bu tolimin ideya vo
mövcudluğu sociyyovi idi.
nnzlori islam ölkoloriniıı monovi modo- fokkirlor arasmda koskin ideoloji miiba
17
18 osrlor Azorbaycanin modoni
rizo gedirdi. Belo ki, alim, montiqçi vo fi
ivyotindo 18 osro qodor ohomiyyotli yer
inkişaf tarixindo on miirokkob dövrlorlosof Nocmoddin Naxçıvani (13 osr) ibn
aıtmuşdur.
don biri idi. 16 osrdo Sofovilor imperiya13 14 osrlordo Azorbaycanda pan- Sinanın “ Kitab iil-işarot vo-t-tonbihat”
sında birloşmiş vo nisbi dinclik oldo
ist folsofoni toblig edon vo dino miixalif (“ Göstoıişlor vo qeydlor kitabı” ), “ Şifa”
etmiş ölko 17-18 osrlordo. qisa fasilolor
Ian miixtolif toriqotlor arasmda “ Hol- vo “ Nicat” osorlorini koskin tonqid etmiş
istisna olmaqla, Tiirkiyo, iran vo Rusiya
vo bu tonqid bölgo modoniyyotindo geniş
iciyyo” (Monsur Hollacin görüşlorini
arasmda müharibo meydanına çevriloks-soda doğurnıuşdu. ” Əhmod Hora
sbliğ edon), “ Əli-Allalıi” , “ Sührovormişdi. Azorbaycanin işğalına yönolmiş
mi” dastanında İbn Sina vo Şihaboddin
iyyo” (Şihaboddin Əbuhofs Sührovormüharibolor vo ölkodaxili zülmo qarşı
Sührovordinin folsofosindon bohrolononinin görüşlorini tobliğ edon) vo s. torixalq üsyanları kond təsorrülatına, şohor
lor şor daşıyıcıları kimi toqdim edilirdi.
otlor mövcud idi. Homiıı təriqotlərin
iqtisadiyyatına, eloco do xalqın monoviBir çox Azorbaycan mütofokkirləri İ bn
y'indo banisi Sofıoddin İshaq Ərdobili
modoni hoyatına sarsıdıcı zorbolor vuƏrobinin ölkodo panteist ideyalarını
ılan qızılbaş toriqoti vo onun ideologiyyaymasim koskin tonqid edirdilor. 16 rurdu. Azorbaycan modoniyyot vo xiisu
sı xiisusi yer tuturdu. Bu ideologiya
3 16 osıiordə toşokkül vo tokamiil osrdon başlayaraq Azorbaycan Iblsofo- son tohsil sahosindo tarixon oldo etdiyi
nailiyyotlorini getdikco itirirdi. Azor
lövrünii keçirorok sonradan Sofovi im- sindo bu ideya mübarizosi vo qeyri-orto
baycan filosoflarinin yaradıcılığında
leriyasimn şio tomayiillii hakim ideolo- doksal folsofi fikir daşıyıcılarının tonqid
mozhob münaqişolorinə meyil xeyli artiyasına çevrildi. Qızılbaş sufi ideolo- vo toqibi getdikco giiclonirdi.
16
osrdo Sofovilor dövlotiııdo şioliyiıımışdı. Ölkodo mofkurə mübarizosi get
iyasi tarixon doyişorok 13-15 osrlordo
dikco genişlonirdi. 1 Şalı Abbasın
hakim dövlot ideologiyasına çevrilmoobliğ etdiyi sufi folsofosinin ardicil panhökmü ilo panteist sufilər Əbu Talib
‘ızmindon, sosial zülmo son qoyan in- silo Azorbaycan folsofi fikrindo sort
dönüş yarandi. Belo ki. demokratizmi ilo Tobrizi, Mirzo Mohommod Ordubadi
tn surotindo Mehdinin ziihuru ideyalaforqlonon panteizm yönümlü coroyan
edam edilmiş, filosof Yusif Qarabaği iso
indan tam imtina etdi. 16 osrdo hakim
niimayondolorinin bir qismi hakim ideotoqibdon qaçaraq Orta Asiyaya miiha
iızılbaş ideologiyasinda sufiliyin ancaq
logiyaya tabe olur, digori iso toqib vo cirot etmişdi. Hakiııı ideologiyaya
nsanı tokmilloşdiron mistik oxlaq nornalari, sufi vo hiirufi folsofosinin romz- qotllordon xilas olmaq üçün başqa ölko- çevrilmiş şiolik özünomoxsııs coroyan
loro miihacirot edirdilor.
kiıııi, özündo ardıcıl idealizmi, irraorindon formal istifado vo mürşido tabe16
osrdo Azorbaycan folsofi fikrindosioııalizmi, aqnostisizmi ehtiva edorok
ilik tolobi geniş tobliğ olunurdu.
islam teosofiyasmm təşokkülünə və
15
vo sonraki osrlordo hürufılik zomi-miihiim yer tutan görkomli şoxsiyyotlor
lindo toşokkül tapmış materialist vo ra
sufi-qızılbaş corəyanının ideoloqu, poe- geniş yayılmasına sobob olınuşdu. Bu
tionalist yönümlii ardicil panteizmi vo ziyada sufiliyin osas ınüddoalarım orto
dövrüıı moşlıur şio ideoloqu, riyadoksal islam folsofosi ilo uzlaşdıran Şah
ifrat bidotçiliyi ilo forqlonon, mövcudaziyyata, astronomiyaya, montiqo aid
tin osasmda nöqtoni göron mistik n ö q - İsmayıl Xotai vo fılosof-şair Mohommod
osorlorin müollifi ilahiyyatçı Ağa HüFüzuli idi.
seyıı Xalxalı (?• 1606) idi. O, islam Şort o v i 1i к folsofi dünyagörüşü yarandi.
Nöqtovilik horokati vo folsofosinin ba
M.Füzuli Yaxın vo Oıta Şorq vo qindo vo Azorbaycanda diııi azadfikirliliyi, xüsusilo folsofodo Monsur Hollac,
nisi F.Noiminin şagirdi Mahmud Posi- qodim yunan folsofosindon bohrolonorok
” Motlo ül-etiqad li morifot ol-mobdo Colaloddiıı Rumi, Mahmud Şobüstəri
xani idi. Tolimin dino qarşı koskin
vo-l-moad” risalosindo mövcud inam vo vo b. mütəfəkkirbrin panteist dünyamiixalifliyi sobobindon Noimi Posixanini
görüşünü tonqid edirdi. Azorbaycanin
biliklor haqqinda obyektiv molumat
hiirufi toriqotindon konarlaşdırmışdı.
görkomli şio ideoloqlarından biri do 18
Azorbaycanda vo islam olkolorindo ya- vermiş, folsofonin universal problemi

elm, montiq, teosofiya problemlori ib
osrdo yaşamış ilahiyyatçı, oncildlik
moşğul olan, islam modoniyyoti alomin“ Alim br bağçası” osərinin müəllifi
do alim vo azadfikirli filosof kimi taniAbdulla Əfəndi idi.
17
18 əsrlərin klassik modəniyyəti vənan Yusif Mohommodcan oğlıı Qarabağinin folsofi irsi şorh formasmda idi.
folsofəsinin nümayəndələri Yusif Qa
Sufi kiibroviyyo toriqotino monsub olan
ra baği, Saib Təbrizi, Əbd ür-Rəzzaq
Y.Qarabaği Quranın şorhindo ortodok
Diimbuli və Hacı Zeynalabdin Şirvaninin folsofi görüşləri, osason, sufizmin
sal islam ilahiyyatçılarından forqli mövpanteistik volıdot əl-vücud folsofosi ilo qeyino vo sonunculan tonqid etdiyino
göro toqibloro moruz qalmışdı. Onun
bağlı idi. Sufi panteist folsofonin nürnayondolori Molik Seyid. Nociboddin Rza,
montiq vo folsofo problemlorino hosr
Mirzo Hoson Zunuzi Fani vo b. miitoedilmiş “ Anlaşılmayan mosoblorin ara
dan qaldırılması üçün tamamlayici toffokkirlor öz osorlorindo sosial-folsofi,
sirlor” , Şihaboddin Sührəvordinin “ Nur
etik vo estetik problemlori ön plana
çokirdilor.
heykollori” osorino hosr olunmuş şorhin
Folsofo vo odobiyyat tarixinin nozori
tofsiri vo s. osorlorindo varliq, ruh, nofs,
tok vo çox, makro- vo mikroalom, kaimosololori Əbd iir-Rozzaq Dümbulinin
nat, insan vo Allah münasibotləri, onlairsindo, realist estetik fikir tomsilçisi,
rin vohdotdo cyniyyoti peripatetizm vo
moşhur rossam, alim vo mütəfəkkir Sadiq
sufi panteist mövqeyindon şorh edilir.
boy Əfşarm “ Qanun üs-Süvər” risalosinBu mövqe onun dünyagörüşünün qnodo oksini tapmışdı. Sosial-modoni şoraitseoloji aspektindon idrak, oql, hiss vo
don asılı olaraq sufi folsofosi 17 18 osrlor
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Mohonımod Füzuli. “Səhhət vo Moroz” (“Ruhnamo”) osorinin olyazmasi.

Azorbaycan folsofi fıkrindo xiisusi yer tu
tur. Bu dövrün görkomli sufi filosoflarinin osorlorindo sosial foalliq, dünyəvi
elmloro vo modoniyyoto maraq vo roğbot,
rasionalizmo meyil diqqoti colb edir.
Koskin ideoloji qarşıdurmada qeyriortodoksallığı ib sociyyolonon folsofi irsin qorunmasi (tobliği vo nosilbro çatdırılması), bir torofdon, geniş folsofi şorlılərin (şorh vo haşiyələrin, bozi hallarda
şərhloro şorhlorin) yazılması, digor torof
don iso miixtolif formalardan (soyahotnamo vo s.) istifado olunaraq qeyri-ortodoksal folsofi fikrin obyektiv tosvirini
vermok yolu ib yerino yetirilirdi. 16 os
rin sonu 17 osrin 1-ci yarisinda folsofo,

ruhun olaqobrinin şorhindo, idrak pro
sesino dialektik yanaşmada (Y.Qarabağiyo göro şeylor öz daxili ziddiyyotlori
vasitosilo dork edilir) vo rasionalizmo
meyil etmosindo oksini tapmışdır.
Y.Qarabağinin sosial vo etik görüşlorindo sufizmin daxili ziddiyyotlori ehtiva
edilir, eyni zamanda hoyatsevorlik vo so
sial foalhqla torki-dünyalıq vohdot halında nozordon keçirilir. 17 osrdo folsofi
dünyagörüşü çoxşaxoliliyi vo ideya zon
gin liyi ib sociyyolonon Saib Tobrizinin
irsi bütövlükdo onun sufi folsofosinin
tomsilçisi olduğunu sübut edir. Mohz bu
mövqedon vohdot ol-vücudu qobul etmiş
Saib Tobrizi Allahin mövcud olan hor

şeydo tozahüründon, idrak prosesindo
rasionalla irrasionahn vohdotindon yazirdi. Onun yaradıcılığında insamn ira
dosi, maariflonmosi vo sosial foallığınm
toronnümü 17 18 osrbrdo sufi dünyagörüşündə demokratik istiqamotin giiclonmosino tokan vermişdir. Ortodoksal
islam ilahiyyatçıları, vaiz vo zahidlori
ilahi toqdiri, sosial boraborsizliyi qobul
etmoyon Saib Tobrizini toqib edirdibr.
18 osr Azorbaycan vo biitövliikdo
Şorq folsofi fikrindo vo monovi modo
niyyot tarixindo görkomli yer tutan
alim-filosof vo soyyah Haci Zeynalab
din Şirvani Azorbaycan, İran. Əfqaınstan, iraq. Tiirkiyo, Yunamstan. Mis;,
Suriya, Hindistan, Orta Asiya ölkob nin sosial quruluşunu, dini, elmi, oxltt
folsofi görüşlorini öyronmiş, miixtolif ,
din vo modoniyyoto malik olan bu bö! >lor haqqinda “ Connot bağı soyahotb\ ,
“ Soyahot bağları” , “ Soyahot gülşə
risalobrindo molumatlar vermis
H.Z.Şirvani öz dünyagörüşü mövqt
don Monsur Hollac. Colaloddin R;
Mahmud Şobüstori, Əvhodi Mara£
Əbdürrohman Cami vo qeyri-ortod т
sal baxışları ilə tanmmış başqa panli Л
sufilorin irsindon bohs edir. H.Z.Şi ininin osorlorindoki vohdot ol-viicud.
qnoseologiyasi vo sufilik diinya j
şüııün başqa saholorino hosr olun
ümumiloşdirilmiş xiisusi bolmolor
i'i
folsofosi tarixinin öyronilmosi üçiiı
.ihiim monbodir. H.Z.Şirvaninin dii:
görüşündo idealizmlo panteizm, qn
loji baxışlarında sufi qnosisi mori ; о
universal oqllo insan oqlinin baği
elmlo praktikanin vohdoti. kaiml
a
vo tokmil comiyyot haqqinda к о ,
siyaya vo humanist oxlaq norm
söykonon odalotli şahlıqlar q:
ideyalan osas yer tuturdu. Homi I
larma göro о, toqibloro moruz qai
17-18 osrlor bütövliikdo Azoi
folsofi fikrinin nisboton vahid si
vo
sosial-monovi inkişafının son yii
ri
idi.
19 osrdo Gülüstan (1813) vo ;irkmonçay (1828) müqavilolərinə о ..son
Azorbaycan Conub vo Şimal hissolorino
böliindii. Conubi Azorbaycanda folsofi
fikir qodim Azorbaycan modoni ononolori üzorində vo İranın siyasi-modoni hoyatimn kontekstindo tokamülünü da
vam etdirmişdir. Rusiya imperiyasina
qatılmış Şimali Azorbaycan iso dil, din
vo milli mentalitet baximmdan yeni sosial-modoni reallıqlarla üzloşdi. Şimali
Azorbaycanm ideoloji özünomoxsuslu-

ğunu Rusiyamn siyasi-hiiquqi vo iqtisa
di miinasibotbrinin ölkoyo niifuz etmosi,
leodal tohkimçilik miinasibotbrinin tozahürbri, çarizmin Azorbaycan xalqimn
dini-etnik assimilyasiyasına yönoldilmiş
siyasoti miioyyon edirdi. Rus çarizmi ölkodo ali riitboli din xadimlorinin toyinindo foal iştirak edir vo islam ideologiyasından çarizmin siyasotino boraot qazandırmaq üçün istifado etmoyə çalışır, fanatizm, mövhumat vo köhnolmiş feodalpatriarxal oxlaq normalarmm yayilmasim dostokbyirdi.
Çarizmin idaro üsulunun neqativ cootlorino baxmayaraq. Rusiyamn homin
dövrdo Şimali Azorbaycanm ictimaisiyasi həyatına müsbət tosiri do olmuşdur. Rusiyamn ölkodaxili sosial prosesri vo imperiyada koskinloşon sosial
iddiyyotlor Azorbaycan xalqimn etnik
/ünüdərkinə tosir edirdi.
İslamın rosmi tomsilçilərinin bir qisninin çarizmb sazişo girmosi ölkodo ovollor da geniş yayılmış qeyri-ortodoksal
oriqotlorin sayını artırırdı. Toriqotbrin
olsofosi oksor hallarda panteizmo osasmir, ictimai-siyasi mövqeyi iso hor növ
ülmün tonqidino yönolirdi. Digor toroflon, Azorbaycanm zadogan ziyali tobojosinin bir hissosi 19 osrdo tohsil almaq
içün islam ölkolərinə, digor hissosi Ruiyaya vo Avropaya gedirdi. Sonuncular
ohsil aldıqları ölkolordo dil vo elmlo bo'abor homin ölkonin monovi-modoni
doyorbrino yiyobnir vo votono qayıtdıqda bu doyorlori öz milli doyorbri vo moıovi ononobri ilo birloşdirorok 19 osrdo
Azorbaycan xalqimn ideologiyasinm vo
folsofosinin toşokkülüno tokan verirdilor.
Noticodo Azorbaycanda universallığı ib
orqlonon m a a r if ç ilik coroyam yarandi. Avropa vo Rusiyada olduğu
kimi, Azorbaycan maarifçilori do ictimai
böhrandan çıxış yolunu xalqin maarifbnmosindo göriirdülor. Bebliklo, 19
tsrdo Azorbaycan gerçokliyiııin sosialmodoni inkişafmın toloblorino cavab
veron vo universallığı ilo sociyyolonon
ınaarifçilik horokatimn ideologiyasi vo
folsofi görüşbri formalaşırdı. Ölkonin
ideologiyasında maarifçilik folsofosino
diqqotin artmasının sobobi ovvolki dövrloro nisboton xalq tohsilinin çox ağır vo/iyyoto düşmosi idi. Azorbaycan maarifçiliyinin modoni bazasi vo ölkonin sosial-siyasi voziyyoti Qorb vo Rusiya
maarifçiliyindon bir sira xüsusiyyotlori,
ilk növbodo, dino münasiboti ib forqlonirdi. Bu forqi yaradan real obyektiv so
bob rus çarizminin Azorbaycan xalqini

dinindon, dilindon vo milli modo- xoşboxtliyo çatmasma inanırdı. Digor
niyyotindon ayirmaq vo onu etnik assi- torofdon, A.Bakixanovun sufizm tomilyasiyaya uğratmaq siyasoti idi. Çiin- mayüllü dünyagörüşüno göro. hoqiqi
ki etnik varlığını qoruyub saxlamaq
xoşboxtlik mistik kamilləşmo yolu ib
xalq üçün öz din, dil vo modoniyyoti ib
vohdoti dorketmo vo fona yolu ib bobağlılığını itirmomok demok idi. Dil vo qaya (ilahi obodiyyoto) qovuşmaqdır.
modoniyyotdon forqli olaraq, Azor
ictimai görüşlorindo kamil insan vo tok
baycan maarifçilori dino miinasibotdo
mil comiyyot konsepsiyasından çıxış
miixtolif mövqelərdə dururdular. Bu
edon A.Bakixanov sübut etmoyo çalışırdi ki, diinya nizammin osasini sosial bomiinasibot din xadimlorinin Rusiya
raborsizlik toşkil edir.
müstəmlokə sistemino münasibotindon
vo maarifçi ideoloqların şoxsi dünya19
osrin görkomli mütofokkir, maarifçi vo alimlorindon biri, yaradıcılığı
görüşlorindon asılı idi.
19
osr Azorbaycan maarifçilik folsoib Azorbaycan vo rus modoniyyotlorini
fosinin ilk tomsilçisi, tobiyyat elmlori, ta- tomsil edon Qazan vo Peterburq unirix, montiq, filologiya vo s. saholor iizro versitetbrinin professoru Mirzo Mo
hommod Əli Kazim boy idi. Bir neço
osorlorin müəllifı, şair vo filosof AbbasŞorq vo Avropa dillorini bilon, rus
qulu ağa Bakıxanov olmuşdur. Onun
şorqşünaslığının banilorindon olan M ir
Azorbaycan maarifçiliyinin ilk dövrüno
aid folsofi görüşlori “ Əxlaqın torbiyolon- zo Kazim boy 19 osr Asiya vo Avropanin elmi dairobrindo şöhrot qazanmışmosi” , “ Nosihotlor kitabı” , “ İşıqların
dı. Mirzo Kazim boyin modoniyyot fol
yerloşdiyi yer” , “ Camalin aynasi” vo s.
sofosino, Şorq ictimai-siyasi vo folsofi
osorlorindo, homçinin moşhıır “ Giilüstani-İrom” , “ Qiidsinin bağı” , “ Qüd- coroyanlanna, islam tarixino vo Qurasinin qanunlan” osorlorindo oksini tapnin tofsirino, monoviyyat vo qnoseologiya problemlorino, dilin inkişaf qanumışdır. A.Bakixanovun folsofi diinyagörüşünün formalaşmasında onun en- ııauyğunluqlarına hosr edilmiş osorlori
siklopedik biliyo malik olmasi, şoxsi el
elmi doyori, çoxşaxoliliyi vo orijinallığı
ib forqlonir. Mirzo Kazim boy xurafami axtarışları, tomsil etdiyi Azorbaycan
vo Şorq modoniyyoti vo folsofosi ib ya- tın oleyhino çıxmış, maarifi vo elmi
yiiksok doyorlondirmişdir. О, elmin
naşı, rus vo Avropa ictimai fikri, folsofi
ononobri ib tanışlığı miihiim rol oy- milli vo bölgo zomininin olmasimn vanamışdır. Onun folsofosinin osas qayosi
cibliyini xiisusi qeyd edirdi: “ Qorb öz
siyasoti ib Asiyada maarifi borpa edo
maariflonmo yolu ib kamil şoxsiyyot
bilmoz... ölkonin islahatçıları ölkonin
yetişdirmok, odalotli comiyyot qurmaq
olmuşdur.
özündo doğulmalıdırlar” .
M.Kazım boyin “ Bab vo babilor”
A.Bakixanovun irsindo kamilləşmonin sufizmdon golon mistik (torki-dün- osorində tobiotin bir-birindon forqli, öz
yaliq yolu ilo Allaha qovuşmaq) vo qanunlarina tabe üç (maddi, monovi vo
ruhani) alomdon ibarot olmasindan, todiinyada modoni-folsofi inkişafla bağlı
fokkürün monşoyinin gizli qiivvo, insan
zoka, elm kimi iki yolu göstorilir. Mah
mud Şobüstori, Yusif Qarabaği vo b.-mn
monoviyyatimn iso azad irado ib bagliirsindo do göstoribn bu iki yol A.Baki
lığmdan bohs olunur. Onun “ Firdövsiyə
göro mifologiya” osorindo miixtolif bölgo
xanovun kamilloşmo konsepsiyası üçiin
tomol idi. O, osrinin elmi nailiyyotlorin- miflori, onlarin monşoyi vo toşokkülündo
don çıxış edorok monovi tokmilloşmodo odobi vo dini təfokkür formalan vo psixoloji amillor todqiq edilmiş, “ Şamil vo
elmo, elmlo omolin (praktikanin) bağlılığına vo mövcudatın rasional dorkino müridizm” , “ Bab vo babibr” kitablannda iso sosial zülm vo xarici istibdada
xiisusi ohomiyyot verirdi. A.Bakixano
vun folsofi vo etik görüşbri, osason, “ Əxqarşı yönolmiş Şamil horokati vo babiIiyin islam bölgosi toriqotbri ilo bağlı fol
laqi kamilloşmo” vo “ Nosihot kitabi”
osorlorindo oksini tapmışdır. Bunlarda
sofi, sosial, dini vo etik görüşlorinin elmi
folsofonin, folsofi vo etik kateqoriyalarin
şorhi verilmişdir.
torifi, onlarin nisbiliyi, mövcudatda soAzorbaycanda maarifçiliyin folsofi
bobiyyot, inkişaf vo qanunauyğunluğun
ideyalarının yayılması vo inkişafında
problemlorindon bohs olunur. Bu pro- şair-mütofokkir Mirzo Şofi Vazeh, Seyid
blemlorin rasional dorkini onlarin ka- Əzim Şirvani vo b. özlorino moxsus yer
milloşon insan torofindon holl edilmosi
tutmuşlar.
kimi tosovvür edon A.Bakixanov, mohz
19
osr Azorbaycan ictimai-folsofi f1кir
tarixindo M.F.Axundzadonin (Axundov)
bu yolla vahid ailə saydığı boşoriyyotin

“ Komalüddövlo moktubları” , “ MollayiRuminin vo onun tosnifinin babında” ,
“ Hokimi-ingilis Yuma cavab” , “ Yek
kolmo haqqinda” vo s. osorlorindo əksini
tapmışdır. M.F.Axundzadonin dünyagöriişiinün monboyi Azorbaycan, bütövlükdo islam Şorqi, Qoıb vo rus modoniyyətləri, ilk növbodo, folsofi təlimbri
və elmi nailiyyətləri olmuşdur. Onun
folsofi irsinin ontoloji aspekti materialist
vo ateist, qnoseoloji aspekti iso rasionalist təmayüllü idi. M.F.Axundzadoyo
göro, kainat
osasinda hissociklərdon
(atomlardan) ibarot maddi substaıısiya
duran, ovvoli vo sonu olmayan kamil,
bütöv vo vahid varlıqdır. Zaman və mokan onun zəruri atributlarıdır. Maddi
varlıq daim hərəkətdədir, qanunauyğunluğa söykonir və bunların mövcudIuğunda ilahi qüvvənin iştirakı yoxdur.
Kainat hom yaradan, hom yaradılandır.
Rasionalizmo söykonon M.F.Axundzado maddi varlığın insan hisslori, oqli
vo miixtolif elmbr vasitosilo dorkini tos
diq edirdi. Onun dünyagörüşündə dialektika mexanistik baxışlarla birgo mövcuddur. Kainatda qarşılıqlı olaqo, asililiq, sobob vo notico, hisso ib tamin vohdotini göron M.F.Axundzado horokoti
yerdoyişmo vo tokco komiyyot doyişikliklori kimi qobul etmiş, zaman daxilin
do komiyyot doyişikliklorinin iso dairovi
horokot daxilindo baş verdiyini söylomişdir. Başqa sözlo, M.F.Axundzado
yüksolon xott üzro inkişaf ideyasmı qo
bul etmirdi. Onun folsofi osorlorindo materializm vo rasionalizmin şorhi vo müdafiosi idealizm, teologiya vo aqnostisizm prinsiplorinin tonqidi ilo paralel ve
rilir. M.F.Axundzado bir çox Azorbay
can maarifçilorindən forqli olaraq din vo
dini dünyagörüşü ilo ardıcıl miibarizo
aparmışdır. Onun islam dinino, bu dinlo
bağlı adot vo ononoloro qarşı radikalizmlo sociyyolonon vo bir sira moqamlarda obyektivlikdon konar koskin çıxışlarina sobob dinin vo diııi diinyagöriişiiniin, Azorbaycan xalqi da daxil olmaq
la, islam bölgosi xalqlarını maarifdon vo
Qorb inkişafmdan geri qoyduğunu he
sab etmosidir. M.F.Axundzadonin orob
əlifbasının sadoloşdirilmosi, yaxud latin
olifbasi ib ovoz olunmasi uğrunda apardığı miibarizo do bununla bağlı idi.
M.F.Axundzado torofindon islam vo islamla bağlı hoyat vo düşünco torzinin
tonqidinin bir sobobi do toxunduğu problembro marağı artirmaq moqsodi olmuşdur. О, azadlığın insana ozoli moxsusluğunu qobul edir, azadfikirliliyi tob-

liğ edir, boşoriyyoto azadlığı filosof vo
Comiyyotdo sosial boraborsizliyo insanlarm elmi vo monovi kamilləşmosi ilo
alimlorin gotirocoyino inanirdi.
İnsanlarm omlak boraborliyindon
son qoyulacağına inanan H.Zordabi
maarif zominindo sinifbr arasinda iimu
deyil, hiiquq boraborliyindon bohs edon
mi dil tapmağa sosloyirdi. H.Zordabi
M.F.Axundzado qadınlar vo kişilor arabiitiin yaradıcılığı boyıı zohmotkeş
sinda hiiquq boraborliyino xiisusi diqqot
xalqın havadarı vo müdafləçisi olmuşverirdi. M.F.Axundzadonin folsofi diindur. О, osorlorindo sosial vo iqtisadi moyagörüşü Şorqin modoni hoyatına böyiik
soblori qoymaqla yanaşı, onlann elmi
tosir göstormişdir.
19
osr Azorbaycan maarifçilorindonhollino xiisusi diqqot vermişdir. H.Zordabinin folsofi görüşlori haqqinda moluolan tobiotşiinas alim vo miitofokkir
mati onun “ Torpaq, su vo hava” adh
Hoson boy Zordabi Rusiya hakim dairoosori verir. Burada Yer planetinin tobrinin tozyiq vo toqiblorino baxmayaraq
kamülüniin elmi-materialist tosviri,
xalqi maariflondirmok, ona hüquqlarmı
onun miixtolif tarixi dövrlori, bitki vo
başa salmaq moqsodilo Azorbaycanda
heyvanat alominin olaqolori gösto; r,
ilk azorbaycandilli qozet vo ilk milli teatr
yaratmış, ölkodo ilk Azorbaycan müəlinsanin yaranmasi haqqinda din? idd
limlori qurultayinin çağırılmasının
fıkirbr iroli sürülür.
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toşobbüsçüsii olmuşdıır. Bir nozoriyyoçi
kimi H.Zordabi xalqın “ etnik öziiniimühafizosi” problemino miihiim diqqot
yetirmişdir. Onun bu konsepsiyasında
xalqın maariflonmosindo dil, modo
niyyot vo din fenomenlorino xüsusi
diqqot verilirdi. “ Maarifdon tocrid olmaq xalqın mohvi demokdir” söyloyon
H.Zordabi xalqın monlik şüurunu
oyatmağa, onu xurafatdan xilas et
moyo çalışır, milli qırğına tohrik edon
ermoni millətçilərini motbuatda koskin
tonqid edirdi. Mövhumat vo cohalotin
elm vo maarifo zidd olduğunu göstoron
H.Zordabi dini idealizm mövqeyindon
çıxış edon Lev Tolstoyun insanin ilahiloşdiıilmosino aparan görüşlorini do
tonqid edirdi.
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Mirzo Fətəli Axundzadə. “ Kəmaltki
moklubları-' əsərinin olyazması.

19 osr Azorbaycan ictimai vo
fi
fikrindo Şorq vo diinya modoniyy;
!o
Comaloddin Əfqaııinin monovi irs:
isi yer tutur. O, Azorbaycan, iran,
imstan, Hindistan, Misir, Tiirkiyo, ! ;ya, Fransa, İııgiltoro vo s. ölkobrdə лаliyyot göstormiş, dövrünün qlobal si . 1siyasi vo modoni realliqlanndan çıxış
edorok Şorqin Qorb müstomlokoçilıyindon xilasmin ideoloji vo siyasi yollarini
axtaımış, bununla bağlı nozori vo praktiki proqramlar hazirlayaraq homin proqramlann hoyata keçirilmosindo şoxson
iştirak etmişdir. Sonralar Azorbaycan vo
Şorq islam bölgosinin ictimai-folsofi Пкrindo bu bölgo xalqlarının qlobal mokanda özünütosdiq vo siyasi istiqlahnin
islamlaşma, milliloşmo vo müasirbşmo

ideyalarma osaslanan vo miixtolif formalarda tozahiir edon nozori-folsofi konsepsivaları C.Əfqaninin monovi irsindon
qaynaqlamnışdır. idealizm mövqeyindo
duran C.Əfqaninin folsofosindo toroqqi,
hakimiyyot. dövlot, millot, din, dil, mo
doniyyot vo s. sosial fenomenbrin orijinal analitik tohlili öz dövrü iiçiin sosial
aktuallığı ib forqlonirdi. Onun nozori ba\iindan 19 osr Şorq maarifçiüyinin libe
ral ideyalarma daha çox meyilli olan fol
sofi vo ictimai-siyasi görüşlori “ Materiali min tokzibi” , “ Renana cavab” , “ Milli
v Midot folsofosi vo birliyin mahiyyoti” ,
“ slami reforma” , “ Toroqqinin on böyiik
smoni miitloqiyyotdir” vo s. osorlorind oksini tapmışdır.
19 osrin folsofi irsi 20 osrdo AzorI ycanda liberal maarifçilik folsofosi ib
ibor radikal inqilabi demokratizm
marksizm coroyanlanmn toşokkülü
i n qaynaq vo biinövro oldu.
20 osrdo Azorbaycan folsofi fikri keyotco forqli bir neço morholo keçmiş1920ilodok, 20 91-ci ilbr vo 1991 iln sonraki postsovet dövrii. 20 osrin
ollorindo, dünyada, ilk növbodo, Ruimperiyasinda sinП ziddiyyotlor vo
ıstomləkəçiliyə qarşı mübarizonin in(. iablar silsilosi ib tamamlanmasi vo bu
с ı iin mürokkob ictimai vo folsofi fikrin Azorbaycanda folsofonin inkişaf
ci lynaqlarini toşkil etmosi ölkonin siyasi,
movi-modoni vo milli intibahı iiçün zo!i olmuşdur. Bu ilbrdo Azorbaycand: . osason, sosial folsofo vo etik fikir in1 af edirdi. Dövrün ideologiyasını
i malaşdıran miitofokkir vo siyasotçilor
s ial-iqtisadi, dini vo milli problemlorin
< )yuluşıına göro Azorbaycan sosial-fol1 i llkrinin keyfiyyotco forqli coroyanlal tomsil edirlor. Bunların içindo libemilli burjua vo radikal marksizm toılorinin qarşıdurması mövcud idi.
rqo, Qorbo vo Rusiyaya siyasi vo
xloni yönümlonmodə do forqlor özünii
p storirdi. Azorbaycanda folsofi fikir
1905-07 illoro qodor, demok olar ki, tarmmib, sonra iso qismon maarifçilik co: lyanı çorçivosindo inkişaf etmişdir.
/əıbaycanın milli intellektual irsindon
çıxış edon rus, Şorq vo Qorb modoni doyorlorino vo folsofi tolimlorino yiyolonmiş
ziyalılar inanirdilar ki, comiyyotin biitiin
bolaları cohalotdon doğur. Onlar maarifçilik ideyalarmi, elmi, siyasi vo
hiiquqi biliklori yaymaqla comiyyotin
sosial doyişmosino, xalqın xoşboxtliyino,
demokratiya vo humanizmin qorarlaşmasma nail olmağın mümkiinlüyüno

inanirdilar. Bozi osorlordo Azorbaycan
maarifçiliyi sosial yönümündon asili ola
raq, mülkodar, müsolman-islahatçı, liberal-demokratik, radikal-demokratik vo
inqilabi-demokratik istiqamotloro böliinür. Homin coroyanları birloşdiron
amillor Rusiya çarizmino neqativ münasibot vo milli ideya idi. Bunlar öz tozahürünü millotin suverenliyi vo hiiquq
boraborliyi toloblorindo tapirdi.
Zaman keçdikco xiisusi miilkiyyoto
münasibot mosolosindo bu ideoloji coroyanlar arasinda haçalanma koskinloşirdi. İstiqamotlordon hor birinin Azorbaycanın dövlət quruculuğu haqqinda öz
mövqeyi var idi. Xiisusi miilkiyyoto miinasibot Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyotinin ideologiyasini tomsil edon liberal
milli burjua-demokratik təmayüllü miitofokkirlorin dünyagörüşünü, sosial-folsofi
baxışlarını radikal marksist-bolşevik tomayülündon ayrnr vo zaman keçdikco
onlarm qarşıdurmasmı koskinləşdirirdi.
Azorbaycamn folsofi vo ictimai fikri
mürokkob tokamiil yolu keçirdi. Ziddiyyotli sosial-siyasi proseslor milli ziyaliların dünyagörüşünü doyişirdi. Mosolon, ölkodo ideoloji miibarizonin miioyyon morholosindo görkomli miitofokkir Noriman
Narimanov vo b. liberal maarifçilikdon
marksizm cobhosino keçmişdilor. Liberal
coroyanin nümayondələri Əhmod boy
Ağaoğlu (Ağayev), Əli boy Hüseynzado,
Momnıod Əmin Rosulzado vo b. idi.
Ə.Ağaoğlu (1868-1939) tiirk vo
müsolman xalqlarının sosial problemlorinin hollini maarifdə görürdü. Sosial
folsofodo C.Əfqaninin ideya xottiııi da
vam etdiron Ə.Ağaoğlunun osorlori
Azorbaycan, Türkiyo, Rusiya, Fransa
vo İııgiltorodo çap edilmişdir.
Şorqdo vo Avropada folsofo, din vo
biitövliikdo modoniyyot problembrini
todqiq edon Ə.Ağaoğlu yeni dövıdo Budda-brahman vo islam modoni doyorlorinin Qorb modoni doyorlorindon tosirlonmosinin vo bu modoni doyorlorin sintezinin Şorq alomi iiçün zoruriliyindon yazirdi. Onun “ Üç modoniyyot” , “ Dövlot vo
ford” , “ Islama göro vo islamda qadin” ,
“ Sorbost insanlar olkosindo” vo b. osorbrindo folsofo, sosiologiya, din vo etika mosololori araşdırılır, sosial folsofonin vo modoniyyotşünaslığın elmdo mübahiso doğuran “ modoniyyot” , “ dil” , “ din” , “ mil
lot” vo s. kateqoriyalannin torifi verilir.
Ə.Ağaoğlu dino ehtiramla yanaşmağa
vo ondan comiyyotin maariflonmosi
iiçiin istifado etmoyo çağırır, lakin dinin
dövbtdon aynlmasını tövsiyo edirdi.

Şorq ölkolori, Rusiya vo Avropada
tohsil almış, riyaziyyatçı, hokim, dilçi,
rossam vo filosof Ə.Hüseynzado (1864
1940) 20 osr türk-islam Şorqinin vo
Azorbaycan Xalq Ciimh uriyyotinin ideologiyasinm folsofi osaslarinin yaradicilarından olmuşdur. “ M illi Azorbaycan” ,
“ İslam bölgosi miqyasinda intibah” vo
“ Turan” konsepsiyalarına göıə çar ha
kimiyyoti torofindon toqibo moruz qalan
Ə.Hüseynzado Tiirkiyoyo mühacirot
etmişdir. О, tiirk xalqlarının inkişafında Şorq-Qorb modoni sintezino böyük
ohomiyyot vermiş, türkçülüyün, islamçılığın vo avropalaşmanın labüdlüyündon çıxış edorok islam alominin aktual
vozifosini maariflonmo yolu ib diinya
sivilizasiyasina daxil olmaqda görmüşdiir. Ə.Hüseynzado biitiin dinlorin hu
manist ideyalı olduğunu vurğulayır vo
dinloro hörmotlo yanaşırdı. Sosial inqilablara zidd olan Ə.Hüseynzado co
miyyotin inkişafında yaşıl işığı maarifın simvolu, “ qırmızı ziilmoti” iso inqilabin simvolu kimi qobul edirdi. Ə.Hiiseynzado bodii-folsofi etik osorlorindo
(“ Atlanmaq siyasoti” vo “ Fiiyuzat” )
miicorrod formada türkçüliik, tiirk mo
doniyyoti, boşoriyyotin soadoti vo bu
soadotin bünövrosi qismindo folsofi kateqoriya kimi mohobbotdon bohs edir.
O. biitiin xalqların xoşbəxtliyini maa
rif, ittihad vo hürriyyətdo görür, Azor
baycana qarşı ermoni millotçiliyinin
ekspansiyasindan bohs edorkon şovinizm vo beynolmilolçilik anlayışlarınm
mozmununu açıqlayırdı.
Azorbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
görkomli ideoloqlarından biri vo rohbori
M .Ə .Rosulzado (1884 1955), osason,
maarifçiliyin vo demokratik ideoloji coroyanların tomsilçisi, miitofokkir, odobiyyatçı vo siyasi xadim idi. Onun foa
liyyotinin osas qayosi “ Milbtloro istiqlal,
insanlara hürriyyot” şüarında oksini
tapmışdır. M.Ə .Rosulzado elo ilk osorbri ib millilik vo istiqlal carçısı kimi tanindi. O, milli miistoqil Azorbaycan
ideyasi vodovlot konsepsiyasinin banibrindondir. M.Ə. Rosulzadonin bu konsepsiyadan bohrolonon nozori irsi, osa
son, “ Azorbaycan Ciimhuriyyoti” , “ Əsrimizin Soyavuşu” , “ Milli homroylik” ,
“ istiqlal mofkurosi vo gonclik” , “ Çağdaş
Azorbaycan odobiyyati” , “ Azorbaycan
şairi Nizami” , “ Çağdaş Azorbaycan ta
rixi” osorlorindo açıqlanmışdır. Onun
fikrinco, milli şiiur vo milli özünüdork
milli istiqlala aparan yoldur, O, Rusiya,
iran vo Tiirkiyo ilo ilhaqa getmoyin oley-

hinə olmuş, azad azorbaycançılıq ideyasma üstünlük vermişdir. M.Ə.Rosulzado
“ kültür” , “ milli kiiltiir” , “ mədəni yaşayış” , “ m illilik” , “ milli dil” kateqorial
anlamlarını, sosial folsofonin vo kulturologiyanın mühüm nozori problemlərini
araşdırmışdır. “ Əsrimizin Soyavuşu”
osorindo M.Ə.Rosulzado milli istiqlal
ideyası əsasında qıırulmuş Azarbaycan
Xalq Ciimhuriyyotinin bütiin votondaşlarının mülkiyyotindən, cinsindon,
monşoyindən, moslokindon vo s.-don asılı olmayaraq, boraborhüquqlu olduğunu
qeyd edir. Lakin о bu hiiquq boraborliyini xiisusi mülkiyyoto aid etmir.
M.Ə.Rosulzadə homin osordo yazırdı:
“ Azarbaycanlilar düşünürdülər ki,
mülkiyyəti tamamilə ortadan qaldırmaq indiki voziyyotdo insanlarda şəxsi
toşobbüs qüvvotini zorakı olaraq orta
dan qaldırır. Bu qüvvət olmadıqca
diinya пэ düzolor, пэ də gözəlləşər. So
sial hoyat irolilomodon diişor, insanlar
bosit bir ibtidailiyə doğru dönorlor,
dünyanın nizamı pozular” .
20 osrin ovvolindo Azarbaycanda li
beral milli-demokratik mofkuro ilo yanaşı, radikal, demokratik vo marksizm
prinsiplorini oks etdiron ideyalar, asa
san, mülkədar-burjua tomayüllü dövri
mətbuatda, “ Molla Nosroddin” jurnalında, “ Hiimmət” və s. qozetlordo yayılırdı. Dib, milli modoniyyoto, tohsil və
maarifə, qadın probleminə, xarici, xiisu
silo rus, ermoni ekspansiyasina miinasibotdo bu ideya coroyanlannm iimumi vo
ya oxşar cohotlorino baxmayaraq, xiisu
si miilkiyyot, onun yenidon bölünməsi,
zohmotkeşlorin miilkiyyot hüquqlarınm
real tominati, onlarm parlament vo hakimiyyot slrukturlnnndä iştirakı vo s.
sosial-sinfı maraqlarla bağlı problemlorin izahinda ciddi ziddiyyotlor mövcud
idi. Əgor birinci coroyan milloti vo biitövlükdo milli maraqlan, milbtin tiirkislam bölgosi ilo olaqolorini, hürriyyət
namino ittihad ideyalarmi ön plana çokirdiso, radikal coroyanlar millotin torkibindoki sinif vo silklorin qarşılıqlı
miinasibotindon, fohlo, kondli, kapitalist
vo miilkodarlarin comiyyotdo sosial voziyyotindon, fanatik din xadimlorindon,
xalqm adından çıxış edorok onun monafeyini tapdalayan vo satan milli siyasotçilordon bohs edir vo millotin maariflonmosi iiçiiıı biitiin hoqiqotlori xalqm başa
düşocoyi dildo çatdırmağa çalışırdı. Bu
məsəlolor “ Molla Nosroddin” jurnalinin
miiolliflori Colil Mommodquluzado,
Mirzo Əlokbor Sabir, Əliqulu Qomkii-

sar, Ömər Faiq Nemanzado, Üzeyir
Haciboyov, Somod boy Mehmandarov,
Hiiseyn Minasazov vo b.-nm osorlorin
do vo xiisuson dövrün koskin sosial satirasinda oksini tapmışdı. Vaxtilo irfani
folsofi poeziyada oks edilon sosial folsofo problem lori üçün Azorbaycan siyasi
satirası bu dövrün tosiredici janrina
çevrilmişdir.
Homin dövrdo Azorbaycan romantizrn folsofosi do toşokkiil vo inkişaf morholosini kcçiı irdi. Bu folsofo Azorbaycan
maarifçiliyi kimi dövrdon vo şoraitdon
doğan özünomoxsusluqlarla yanaşı,
Qorb romantizm folsofosi ilo tipoloji oxşarlığa malik bir sira cohotlorlo sociyyolonirdi. Qorb, Şorq, о ciimlodon Azor
baycan romantizmino xas eohotlor
maarifçilik folsofosino inamin itirilmosi,
ononovi mistik panteist folsofoyo qayıdış
vo bu mövqedon dino vo comiyyoto nozor, dünyaya, insana vo votono tozadli
münasibot, milli dilo, milli monovi-modoni doyorloro, etnikliyi tosdiqloyon,
onun yaşamasını şortlondiron amilloro
münasibot, xoşboxt utopik comiyyoto
inam vo s. universal sosiomodoni fenomen olan romantizmin keyfiyyot cohotlori idi. Azorbaycanda maarifçilik kontekstindo yaranan romantizm folsofosi
ovvolco diinyovi maarifçiliyo, onun işıqlı
ideallannm reallaşmasma, sonra iso sosializmin “ xoşboxt comiyyotino” inami
itirorok mistik maarifo, qnostik morifoto
üz tutur, mistik eşq folsofosino, İblisiıı
insanda daimiliyi (Hiiseyn Cavid) vo
“ hor şeyin rong olmasi” (Somod Monsur) qonaotino golmişdi.
Romantizm folsofosino moxsus cohotlor Azorbaycanda homin coroyani
tomsil edon fəlsəfi poeziyanin niimayondolori Mohommod Hadinin (1879-1920)
utopik boraborlik comiyyotindon bohs
edon “ Aləmi-müsavatdan moktublar” ,
“ insanlarm tarixi faciolori, yaxud olvahi-intibah” vo s. osorlorindo, Abbas Sohhotin, H.Cavidin, Abdulla Şaiqin folsofi-odobi irsindo oksini tapmışdır.
Öz folsofi ruhuna göro İ.Götenin
"Faust" osorilo miiqayiso olunan H.Ca
vidin "İblis" osorindo güc vo hoqiqotin
ononovi mübarizəsi toroflordon birinin
üstünlüyü ilo deyil, hor ikisinin dialektik
inkarindan doğan yeni bir ideyanm
qolobosilo bitir. Bu, hoqiqot vo giiciin
vohdoti ideyasidir. Bu ideya H.Cavidin
"Topal Teymur", "Peyğombor" vo b. osor
lorindo kitab vo qilmcin, intellekt vo gii
ciin vohdoti formasmda inkişaf etdirilir.
20 osrdo Azorbaycan folsofi fikrinin

görkomli nümayondolorindon biri Cofor
Cabbarlı olmuşdur. Sosial odabtsizliyo,
haqsızlığa, şüurda otaloto, ehkamçılığa,
neqativ ononəçiliyə qarşı miibarizo Cabbarlinm folsofi diinyagörüşünün leytmotividir. Lakin öz dövrünün aktual
ictimai proseslorinin nobzini tutmaqla
yanaşı, onun osorlorindo peşokar folsofi
tohlildon iroli golon ciddi konseptual
yanaşma vardir. C.Cabbarlmin ideyalan oks qütblori özündo birloşdirmoklo
bir torofdon tosovviif folsofosi, digor to
rofdon, freydizm vo Sartr ekzistensializmi ilo sosloşir.
"Od golini" osorindo Cabbarlı heç <o
ateizm mövqeyindon deyil, ideyalann v i
dinlorin sintezindon çıxış edir: zordü tiliyi, atoşporostliyi, xürromiliyi torənnü
etmoklo yanaşı sufiliyi do tolqin edir.
20 osrin mUtofokkirlori arasmda i
kim, odib, dövlot xadimi N.Norin
novun (1870 1925) xiisusi yeri var
Əvvol maarifçiliyin, 1905-07 ilbro ■
sonra marksist-leninçi folsofonin move;
yino keçon, 1917 ildon iso ardicil mar
sist-filosof olan N.Norimanov moqal.
rindo vo marksist folsofosino dair ” Kc
munizmin idraki yolu" monoqrafiyas
da (Azorbaycan vo rus dillorindo ol>
ması şoklindodir) dialektik vo tarixi
terializmin osaslanm şorh etmiş, fob.
terminologiyanm Azorbaycan dili:
miivafiq anlamlarmi vermişdi. О, elı
biliklorin yayilmasi, dinin dövlotdorı
rılması ideyalarmi əsaslandırmış, “ sor.4
sonot üçün" konsepsiyasina tonq
yanaşmışdır. Demokratiya vo hum
min tobliğatçısı, ardicil beynolmil.
olan N.Norimanov öz nozori irsində
li qırğm vo milli boraborsizliyi к tonqid etmişdir. Miioyyon dövr mai
min, xiisuson “ biitiin mozlumlann
şoriyyotin miiollimi hesab etdiyi”
nin irsinin Şorq iiçün ohomiyyotli oS;
likri N.Norimanovun ictimai görii
do xiisusi yer tuturdu. Sovet hakim
tinin real siyasoti N.Norimanovu;
i
hakimiyyoto vo onun rohborlorino
mini tam itirir vo o, oğluna yazdığı . !iraf moktublarında V .İ.Lenin, İ.V.Stalin
diktaturasinm xalqa vo beynolmiləlçiiiyə
vurduğu ziyana vo terror siyasotino açıq
etirazım bildirir. Marksizm nozoriyyosi
ilo proletar diktaturasi siyasoti arasmda
ziddiyyoti cosarotlo açıqlayan N.Nori
manov “ Ucqarlarda inqilabımızın tarixino dair” osorindo sovet hökumotinin
Şorqi vo Azorbaycanı “ başdan-başa qa
rot etmosi, insanları küllovi surotdo
güllolomosi” haqda yazirdi.

Azorbaycanmda folsofi fikir” (1979) ki1920 ildo Azorbaycanda sosial-siyasi
hoyat vo ictimai fikirdoki forqli prioritabi vasitosilo Azorbaycanin folsofo eltetlor, onlarm ictimai şüurda oksi, millo
mino daxil edildi.
tin siyasi vo monovi baximdan parçalanSovet dövründo folsofo vahid markmasina, Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyo
sist-leninçi ideologiyaya miivafiq inkişaf
tinin süqutuna, ideoloji hoyatda get
edirdi. ideoloji miibarizo folsofonin
dikco marksizmin kök salmasina vo ye
biitiin aspektlorino şamil edilir, xiisuson
ni sosial quruluşun qolobosino gotirib
millot vo milliliklo bağlı mosololor sinfiçıxartdı. Yeni hakimiyyot dövründo ter
lik vo partiyalihq baximmdan şorh edilir
ror vo siyasi repressiyalar vasitosilo milvo qiymotlondirilir, tarix vo elmin naibun mövcud rejimo siyasi vo ideoloji
liyyot lori marksist-leninçi folsofonin
n.iixalifoti, xiisuson ziyahlan miintozom
müddəalarının sübutuna yönoldilirdi.
O' iraq mohv edilirdi. Marksist-leninçi
Bakida marksist folsofoni miidafio vo
itleologiyanın hakim ideologiyaya çev- yaymaq moqsodilo “ Materialistlor klunosi iiçün geniş imkanlar yarandi.
bu” (1923) toşkil edilmişdi. 1931 ildon
■
\bqsodyönlü vo ardicil siyasi vo ideoloji
başlayaraq “ Ümumittifaq miibariz materialistlor” comiyyotinin Azorbaycan
bliğat yolu ilo yegano hakim dünyaüşüno çevrilon marksist-leninçi fol- seksiyası ölkodo folsofo iizro biitiin todqisovet hakimiyyoti illorindo öziino- qat, todris vo tobliğat işlorini olaqolondivsus tokamiil dövrünü keçdi. Bu
rirdi.
rdo Azorbaycanin proletar diktatuAzorbaycanda 20 osr folsofo elminin
i vo marksizm folsofosino müxalif inkişafında özünənıoxsus yer tutmuş
,'fokkirlorinin bir qismi siyasi rep>iya qurbam oldu, digor hissosi iso
Azorbaycan da daxil olmaqla, türkKicirot edorok xaricdo siyasotlo boraislam dünyasının inkişafını mütəfək1 folsofo sahosindo do öz foaliyyotlorini
kir maarifçilər üç əsas amillə - milli( am etdirdilor. Bebliklo, Azorbaycaləşmə, islamlaşma və müasirləşmə
, qeyri-marksist folsofosi mühacirotdo,
(avropalaşma) ilə bağlayırdılar ki,
q vo Avropa ölkobrindo Ə.Ağaoğlu,
bu da о dövr Azərbaycan və islam
с iiiseynzado, M.Ə.Rosulzado, Ниbölgəsi maarifçiliyi tərəfindən qəbul
S' n Baykara, Mirzobala Mommodzaedilmiş Şərq İntibahının inkişaf mod; Əbdülvahab Yurdsevor vo b. torofindeli idi.
d. u inkişaf etdirilir vo yayılırdı.
19
osrin sonu-20 osrin ovvolbrindo
irbaycan folsofi fikrino xas türkçiilük,
akad. Aleksandr Osipoviç Makovelskii mçılıq vo müasirlik prinsiplori iizo- nin (1884 1969) irsi qodim yunan, qo
r' do yüksolon vo miistomloko Şorqinin
dim vo orta osrlor Şorq vo Qorb folsofosi
vo montiqinin elmi-nozori problemlorini
с oliş ideologiyası kimi səciyyələndirivo ümumi tarixlorini, dialektik vo tarixi
]. bu ideyalar qlobal mokanda tiirk
x ' larini miistoqilliyo hazniamaq baxi- materializmin müxtolif mosolələrini oha
n idan zoruri idi. Bu zorurotin noticosi- to etmişdir. A.O.Makovelski “ Sokrata
d I i, sovet hakimiyyotinin süqutundan
qodorki filosoflar” (Kazan, 1912-16),
“ Folsofoyo giriş” (Kazan, 1916), “ Soга bu iiç prinsip zamanın sinaqlann<J çıxaraq milli ideologiya vo folsofi fistlor” (Bakı, 1940 41), “ Qodim yunan
o. lyagörüşünün ontoloji vo sosioloji atomistlori” (Bakı, 1946), “ Avesta”
a >ektlorinin müddoaları kimi yaşa(Bakı, 1960), “ Montiq tarixi” (Baki,
n, ıqdadır.
1967) kimi fundamental elmi osorlorlo
Azorbaycanda sovet hakimiyyotinin
borabor Bohmonyar, N .Goncovi vo
q. obosindon sonra ölkodo marksizmM.F.Axundzado haqqmda silsib moqalc inizmo müxalif olan ideoloji coroyanlolorin miiollifidir.
larm foaliyyoti dayandırıldı, qeyriAkad. Heydor Hüseynovun (1908
marksist folsofi vo ictimai-siyasi prob50) folsofi irsi dialektikaya vo tarixi malemlorin todqiqino son qoyuldu. Sovet
terializmo dair osorlorlo borabor banisi
İttifaqının daxilindo Azorbaycan Res
olduğu Azorbaycan folsofo tarixinin
publikasinin marksist olmayan lllosofmiixtolif dövrlorinin todqiqini ohato edir.
ları ib yanaşı, bir çox hoqiqi marksist
Bohmonyar Azorbaycani, N .Goncovi,
M.Füzuli, M.F.Axundzadoyo hosr edilfilosoflar da miixtolif illordo siyasi toqibo moruz qaldilar. Onlarm folsofi irsinin
miş osorlori ilo yanaşı, H.Hüseynov
bütövlükdo 19 osr Azorbaycan folsofi
moxfi arxivlordo saxlanılmış kiçik bir
vo ictimai fikir larixini todqiq etmişdir.
hissosi Ziyoddin Göyiişovun “ Sovet

Bu fundamental todqiqat 1949 ildo
SSR İ Dövlot mükafatına layiq göriilmüşdür.
Materialist dialektikaya osaslanan
N.Norimanov. Q.Musaboyov, B.Şaxtaxtinski, B.Hosonboyov, Əli Mommodboyov, Cahangir Nağıyev, Mirzodavud Hüseynov, Mustafa Quliyev, Somod Ağamalıoğlu, Ruhulla Axundov, Əhmod
Kazımov, Əhmod Seyidov, Ayna Sulta
nova vo b. tarixi inkişaf, ictimai varliq vo
ictimai şüur. bazis-üstqurum, sinfi mii
barizo, sosial inqilab, milli mosolo vo s.
sosial folsofo problemlorini todqiq
etmişlor. Eyni zamanda onlarm Alma
niya, Niderland, İ ngiltoro vo Fransanm
materialist vo rasionalist yönümlü fol
sofi irsino müraciot etmolori bu dövr
Azorbaycan folsofi fikrinin voziyyoti
haqqmda obyektiv tosovviir oldo etmok
baximmdan diqqotolayiqdir.
C.Nağıyevin “ Marksin materializmi” , “ Adam Smitin doyor nozoriyyosi vo
Smit-Marks metodoloji olaqosi” , onun
Spinoza, Melye, Deşan vo b. Qorb
miitofokkirlori haqqmda todqiqatlan,
R.Axundovun “ Folsofi cobhodo cari
münaqişolər vo marksist metodologiyasinin rolu” (1929), Ə.Seyidovun Con
Lokka hosr edilmiş todqiqatı, M.Hüseynovun “ 18 osr fransiz materialistlorindo
materiya vo horokot problemi” , A.Kazimovun “ 18 osr fransiz materialistlori” ,
Əbdülkorim Əfondiyevin “ Jan Jak Russonun sosial folsofosi” , A.Sultanovamn
“ X V II osr rasionalistlori” , Mommod
Əlokborlinin “ Materializm vo idealizm
vo ya yeni folsofo” , Ə.Mommodboyovun
“ Bazis vo iistqurum” , B.Hosonboyovun
“ Sosial-faşist Kautski Marks vo mark
sizm haqqmda” , S.Ağamalıoğlunun
“ İki modoniyyot” vo s. osorlorini göstormok olar.
1920 40 illordo Azorbaycanin ideo
loji hoyatinda, xiisusilo folsofosindo dino
vo dini folsofoyo qarşı barışmaz, bozon
do tohrifloro yol veron vo ifrata varan
miibariz ateizm iııkişaf edirdi. Eyni za
manda ölkodo islam teoloqlan vo xadimlori siyasi repressiyalara moruz qalir, islam torofdarlari panislamist kimi
günahlandırılırdılar.
Görkomli Azorbaycan mütofokkirlori
Nizaminin, Fiizulinin, A.Bakixanovun, M.F.Axundzadonin, M.Kazimboyin, H.Zordabinin vo b. folsofi
baxışlannı todqiq etmiş H.Hüseynov ö/
araşdırmalan ilo Azorbaycan ictimaisiyasi fikrinin öyronilmosino tokan
vermişdir. H.Hüseynov 40-ct illorin

repressiya şəraitində Azorbaycanda
humanitar elmlərin inkişafına ideoloji
vo metodoloji yön veron təşkilatçı-alim
olmuşdur.
1940-90 illordo rosmi marksist-leninçi metodologiya monovi modoniyyot,
xüsuson folsofo sahosindo biitiin SSR I
miqyasında borqorar olmuşdur. Azor
baycanda da filosoflar öz todqiqatlarinda bu metodologiyam rohbor tutmuşlar.
Homin dövrdo marksist folsofonin todqiqi vo todrisi üçün miivafiq imkan vo şorait yaradılmışdır. Respublikada folsofi
elmlorin todqiqi və todrisinin toşkilindo
Azorbaycan filosoflari H.Hiiseynov vo
akad. Firidun Köçorli böyük rol oynamışlar. Azorbaycanda marksist Iblsofo,
Azorbaycan vo Şorq folsofosi tarixlori, psixologiya vo montiq elmlorinin todqiqi vo
todrisindo Əhmod-Korodi Zokuyevin
(Zokuzado; 1888 1968) miihiim rolu
olmuşdur. Onun Şorq vo Azorbaycan fol
sofosi vo montiqi sahosindo Bohmonyar,
“ Saflıq qardaşları” comiyyotinin folsofosi,
orobdilli montiq tarixino hosr edilmiş
osorlori noşr edilmişdir.
19 osr Azorbaycan folsofi vo ictimai
fikrinin öyronilmosindo (Şeydaboy
Mommodov), Azorbaycanda marksizmin yayılmasının araşdırılması saho
sindo (Vitali Somodov) mühüm todqiqat
işlori görülmüşdür.
1940 90 illordo filosoflar tobiyyat
elmlorinin inkişaf soviyyosino osaslanaraq dialektik materializmin qanun
vo kateqoriyalarmin şorhino vo todqiqino hosr edilmiş osorlor yazmışlar.
Folsofonin ayri-ayri saholorino nis
boton folsofo tarixi daha geniş işlonilmişdir. Bu dövrdo folsofo tarixi iizro
todqiqatlar aşağıdakı istiqamotlordo
aparılmışdır: qodim yunan folsofosi ta
rixi, onun Azorbaycan folsofi fikrino
tosiri, orob, tiirk folsofi problemlori,
Qorb folsofosi no dair problemlor vo s.
20 osrin axirlannda Azorbaycanda
osasi Aida İmanquliyeva torofindon qoyulan Şorq-Qorb problematikasmin fol
sofi aspektlori do geniş todqiq olunmuşdur. Bu ınövzu ilo bağlı mosololor Solahoddin Xolilovun “ Şorq vo Qorb: iimumboşori ideala doğru” (Baki, 2004; Teh
ran, 2005; Istanbul, 2006) kitabinda da
öz oksini tapmışdır.
Folsofi todqiqatlarda ateizm vo din
problemlorinin nozori aspektlori, estetika vo etika elmlori sahosindo miintozom
todqiqatlar aparılmışdır.
20 osrin 90-ci illorindo ictimai-siyasi
hoyatda böhran folsofodo toboddülata

sobob oldu. Filosofların oksoriyyoti böhrandan çıxış yolunu 20 osrin ovvolindon
miras qalmış mütoroqqi ideyaların
osasmda yaranmış azorbaycançılıq konsepsiyasına osaslanan yeni ideologiya vo
yeni metodologiyanın işloııib hazırlanmasında görürdülor. Türkçülük vo azorbaycançılıq mövcud mürokkob sosiomodoni inkişaf şoraitindo xalqın ölko vo
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region daxilindo konsolidasiyası yolu ilo
biı* sosial toplum kimi özünüdork,
özüniitosdiq vo özünüqorumasına dayaq
ola bilon amillordir.
Miistoqil Azorbaycan dövlotinin qu
rulmasi prosesi comiyyotdo demokratik
quruculuq proseslorinin torkib hissosi
kimi milli ideologiyanin vo ictimaisiyasi fikrin do inkişafına imkan açmışdır. Ümummilli liderin ölkonin milli
toroqqisini miioyyon edon ideyalan
Azorbaycanda miiasir folsofi fikrin do
inkişafına giiclii tokan vermişdir.
Heydor Əliyevin dövlotçilik nozoriyyosi vo praktikasma gotirdiyi on böyük yeniliklordon biri sosial-siyasi sistemlori öz daxili enerjisi hesabina doyiş-
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dirmok, dağıdıb yenidon qurmağa vaxt
vo qiivvo sorf etmodon, proseslorin tobii
gedişini istiqamotlondirmok taktikasi
olmuşdur. О, özünün dövlotçilik nozoriyyosindo etnik-milli vo milli-siyasi aspektlor arasmda optimal nisboti nozoro
almaqla tokamiil yolu ilo inkişaf üçün
zomin hazırlamışdır.

Hazirda sosial inkişafla bağlı milli
özünütosdiq baximmdan zoruri olan mil
li loyaqot ideyasi 21 osrdo Azorbaycanm
suveren milli dövlotinin apanci ideyasina
çevrilmişdir. Milli loyaqot ideyasi xalqin
tarixi monovi ononolorino, din vo adotlorino yeni münasibotin formalaşmasını zo
ruri edir. Tosadiifi deyil ki, miiasir Azor
baycan dövlotnin milli ideologiyasinin
yaradıcısı olan ümummilli lider Heydor
Əliyevin nozori irsini açıqlayan todqiqat
larda (Ramiz Mehdiyev vo b.) bu moqam xiisusi qeyd edilir.
Hazirda folsofo vo ictimai fikir tari iniıı şorhində olan köhnə doyorlondii mo
meyarlarma yenidon baxılır, araşdın
lar yeni konseptual osaslarla apa; . ,
idealist, irrasionalist. dini vo mi
meyilli folsofi coroyanlar vo onlari t
i
edon Şorq vo Qorb filosoilarmin o yagörüşiinün öyronilmosino net
münasibot aradan qaldırılır, foi i
todqiqatlarda plüralizmo üstünlük
rilir. Yeni nozori-metodoloji prins,
osasmda ilk çoxcildli Azorbaycan i;
fosi tarixi yazılır (1-ci cild 2002
noşr edilmişdir).
Miiasir Azorbaycan folsofosinin i
malaşması keçid dövrünün ideoloji
diyyotlori vo sosial çotinliklori mocr;
da baş verir vo bu çotinliklor folsofo ı
todqiqi, todrisi vo tobliği saholori
öziinü göstorir.
Filosoflar dialektik idrak nozoriy' i
vo elmin metodologiyasmin todqiqi
ni dövrdo elmin inkişafına tosir edon >
sioloji mexanizmlorin toyini mosolol
vo yeni metodologiya axtarışmda Q )
folsofosinin osas istiqamotlorinin id
nozoriyyolorini araşdırırlar.
Miiasir Azorbaycan comiyyotinin
sial-folsofi problemlori, sosial inks
todqiqinin yeni metodoloji prinsi;
sosial folsofonin idraki, proqnostik,
sioloji funksiyalanmn reallaşması y(
i
öyronilorkon qeyri-ononovi metodoK
yalara geniş imkan verilir vo elmi p: i
lizin prinsipi miihiim yer tutur. Akad
•
F.Köçorli, F.Qasimzado A.Aslan. ,
Ə.Daşdomirov vo b. sosial folsofo, e.>k:tika, milli problemlor vo folsofo tarixi sa
hosindo todqiqatlan ilo 20 osr Azor
baycan folsofosini zonginloşdirmişlor.
Qloballaşmanın folsofi aspektlori, eko
loji problemlorin folsofi tohlili, informa
siya comiyyotinin folsofosi, qlobal diinya
vo monovi hoyat, milli-monovi doyorlor,
Şorqdo vo Qorbdo ekoloji problemlorin
qoyuluşu vo holli üsulları, qlobal ekoloji
sistemlordo proqnozlaşdırma metodu vo s.

mosololor todqiq edilir. Qloballaşma şoraitindo Azorbaycanm milli miistoqilliyinin qorunub saxlamlmasi, transformasiya dövründo ölkonin inkişaf meyillori,
demokratikloşmosi, modernloşmosi vo
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasi moso
lolori vo s. R.Mehdiyevin “ Azorbaycan.
Qloballaşmanm toloblori” (İstanbul,
2 0 0 5 ) kitabinda geniş tohlil edilmişdir.
Folsofonin yeni istiqamotlori sirasinda lender problemlorinin nozori osaslar; todqiqinin konkret metodları işlonigender maarifinin istiqamotlori
miiəyyənloşdirilir.
Aksiologiya vo folsofi antropoloi problemi ilo bağlı etika vo esteti! a müqayisoli metodologiya, ümur o vo qrupa moxsus doyorlorin
asibotlori, qlobal etika vo milli
aq, ideologiya vo oxlaqin miinasibot-

lori, Azorbaycanda transformasiya
proseslori vo votondaş comiyyotinin
doyorlori, bioetika vo siyasi etika
problemlori vo s. todqiq edilir.
Klassik Şorq vo Qorb folsofi irsi
Azorbaycan dilino, Azorbaycan folsofo
si nümunəlori xarici dilloro torcümo
olunur, miixtolif ölkolordo kitab vo moqalolor noşr edilir. Azorbaycanda
folsofoyo aid materiallar AMEA-nin
“ Xoborlor” indo, “ Şorq folsofosi problemlori” jurnahnda vos. dorgilərdo dorc
olunur. Respublikada Azorbaycan Filosoflar Comiyyoti vo Azorbaycan Folso
fo vo Sosial-Siyasi Elmlor Assosiasiyasi
foaliyyot göstorir. Elmi araşdırmalar, osa
son, AMEA-mn Folsofo vo Siyasi-Hüquqi Todqiqatlar İnstitutunda vo ali
mokloblorin miivafiq kafedralarinda
apanlir.

Əd.: И б и а л -А с и р. Тарих ал-камиль.
1>., 1940; Г у с е й н о в Г. II. Из истории об
щественном и философской мысли в Азербай
джане X IX века. !>., 1949; Б с р т е л ь с Д. Г..
Насир-и Хосров и исмаилизм. М.. 1959; Мако
вельский Д.О. Авеста. 1>.. I960; Q a s ı m z a d ə
F. Qom karvaııı, yaxud zülmotdə nur. В., 1968;
К у л и з а д e 3. Д. Хуруфизм и его представи
тели в Азербайджане. Б., 1970; M o m m o d o v
Z. XI X III osrbrdo Azorbaycanda folsofi fikir. В.,
1978; Г е ю ш е в 3. Философская мысль в
Советском Азербайджане. Краткий очерк. Б.,
1979; С а г а д е е в А . В . Бахманйар ал-Азербайджани и его энциклопедический груд “ атТахсил” . Б., 1983; Ə b ı ı Ə l i Ho son ibıı
Ə I i X а с о N i z a m ü 1m ii I k . Siyasotnamo. B„
1987; Б о й с M . Зороастрийцы. Верования ıı
обычаи. Пер. с англ. М., 1988; R o s u l z a d o
М. Ə. Əsrimizin Soyavuşu. В., 1991; Azorbaycan
folsofosi tarixi. В., 1994; История азербайджан
ской философии. Т. 1, Б., 2002.
Ziimrüd Qulıızadə

ELMİ BİLİKLƏRİN TƏŞƏKKÜLÜ VƏ İNKİŞAFI TARİXİ ASPEKTDƏ
Ikin biliklərin toplaııması (yazının
’ındon önco). İbtidai icma dövründə
lyan insanlar onların otrafında baş
■ron tobii fenomenlorin soboblori ilo
aqlanır vo dünya haqqinda biliklorin artırmağa çalışırdılar. İlkin biliklor
i idai insanların gündolik hoyatı ib
b jı idi. 200000 il bundan ovvol yaşar neandertal insanları dorman bitki! haqqinda miioyyon bilikloro malik
Göy cismlorinin öz yerlorini doyişdo qodim insanlan maraqlandinrdi.
'in baximdan Azorbaycanm Azix
ğarasında tapılmış oşyalar xiisusi
aq kosb edir. Burada 300 400 min
undan ovvol yaşamış insanlarin ha> ıdığı vo istifado etdiyi əşyalar aşkar
ı mişdir. Onlarin arasmda üzorindo
X ısi işarolor hokk olunmuş mağara
a ilarmin kollolori do vardir. Alimlorin
q •laotino göro, bunlar say işarolori ola
bilordi. Çox güman ki, Azıxda yaşamış
insanlar göy cismlorinin horokotini izloyir vo günlori, ayları saymağa çalışırdılar. Sonrakı dövrlordo bosit işarolordon ilk yazi formalan meydana golmişdir. Toqr. 300 min il ovvol Azix insanları daşlardan ilk primitiv “ evlor” tikmoyo başlamışlar. Sözsiiz ki, bu da qo
dim insanlardan xiisusi sorişto vo bilik
tolob edirdi.

Manna dövlətində elmi biliklor (e.o.
9-6 osrlor). E.o. 2-ci minilliyin sonu. 1-ci
minilliyin ovvollorindo Azorbaycan ora
zisindo ilk dovlot qurumlari meydana
golmişdi. Bunlann on güclüsü vo böyüyü
Manna dövloti idi. Mannada elmi inkişafın on vacib şorti olan yazi modoniyyo
ti mövcud idi. Tibb, astronomiya vo
hondosoyo aid biliklor xiisusi gil lövhociklordo mixi yazi ilo (xiisusi heroqliflorlo) hokk olunurdu. Qodim Aşşur
monbolorindo belo yazıların mövcudluğundan xobor verilir vo “ mannalı katib
yazacaq...” ifadosi do işlodilirdi. Qanli
vo dağıdıcı müharibolor noticosindo
Mannanın yazı nümunolorinin oksoriy
yoti mohv edilso do, onlarin bozilori
indiki dövro golib çatmışdır. Mosolon,
Conubi Azorbaycanda Hosonlido aparılmış arxeoloji qazintilar noticosindo
e.o. 8 osro aid üzorindo mixi yazili motn
olan kiip tapılmışdır. Bu küp Manna
dövlotinin vassalı Bauri padşahıııa mox
sus olmuşdur.
Manna padşahları İranzu (e.o.
737-718/17) vo Ahşeri (vofati e.o. 659)
ölkodo elm vo modoniyyotin inkişafına
böyıik diqqot verirdilor. Mannalilarin
mineralogiya, kimya, riyaziyyat, astronomiya, tibb, kond tosorriifati vo s. saho
sindo tosəvvürləri var idi. О dövrdo Ur
miya gölü otrafındakı biitiin oraziloro su

varma kanallan çokilmişdi. Ölkodo çoxlu okin saholori, taxil, arpa vo çaxır anbarları vardi. Aqrar sahonin belo yiiksok
soviyyodo toşkil olunmasi kond to
sorriifati sahosindo dorin elmi biliklor to
lob edirdi. Ev heyvanlarimn xiisusiyyotlorini vo davranışmı öyronon mannalılar
yerli ev heyvanları növlərinin (at, inok,
camış, zebu, qoyun vo keçi) tokmilloşdirilmosino (seleksiyasına) çalışırdılar.
Mannamn cins at lari qonşu ölkolordo
yiiksok qiymotlondirilirdi. Bıığda, arpa
vo bir çox modoni bitkilorin yeni sortlan da mohz qodim Azorbaycan orazisin
do yerli ohalinin apardığı uzunmiiddot
li seleksiya noticosindo yaranmış vo
sonra da buradan başqa ölkoloro yayılmışdı. Bunu rus genetiki akademik
Nikolay Vavilovun todqiqatlan da tos
diq edir. Kond tosorriifati sahosindo
dorin biliklor vo moqsodyönlii seleksiya
todbirlori Mannam iqtisadi cohotdon
regionun apanci ölkolərindən birino
çevirmişdi.
Elmi savad tolob edon saholordon bi
ri do kargüzarlıq olınuşdur. Əhalidon
vergilorin yığılması, dövlot biidcosinin
layiholəşdirilmosi, golirlorin vo xorclorin
hesablanmasi riyaziyyata vo hiiquq elm
lori no aid bilik lorin inkişafına tokan vermişdi. Mixi yazilar xobor verir ki, e.o.
744 ildo Aşşur çarı Tiqlatpalasar Azor-

baycana etdiyi yürüşdən sonra yerli
padşahları özündon asılı voziyyoto salmış, hor il ona vergi qismində 9 ton lazurit və 15 ton bürünc məmulat ödonilməsini istəmişdi. Gəlirlərin vo xorclorin
mobloği, eləcə do todarük edilmiş məhsulların miqdarı ilo bağlı roqomlor vo
məlumatlar xüsusi saxsı lövhociklordo
yazılır vo mosul şoxslorin doftorxanalarında saxlanılııdı. Vergilorin müntozom
hesablanıb toplanması qodim Azar
baycanda iqtisadi biliklarin bünövrasini
qoydu.
Minerallarm öyrənilmasi mannalılara irimiqyaslı madan işlari aparmağa va
metallurgiyanı inkişaf etdirmaya imkan
verdi. Canubi Azarbaycanm Ziviyyə və
Göytapa məntəqalərində aparılmış ar
xeoloji qazıntılar naticasinda e.a. 9-7
əsrlərə aid qızıl, gümüş va tuncdan yüksokkeyfıyyatli maişət va bazak aşyalarınm tapılması bunu sübut edir.
Metalların fıziki va kimyavi xassalarina balad olan Azarbaycan sənətkarları onlardan miixtalif oıinti hazırlayırdılar. Onlar e.a. 1-ci minillikda bürüncün müxtalif növlariııi (mis-qurğuşun,
mis-manqan va mis-zarnix) almağı
bacarırdılar. Yerli sənotkaıiar damir,
qalay va qurğuşunun xüsusiyyatlarini
öyranir, onlardan müxtalif aşyalar
hazırlayırdılar.
E.a. 9-6 asrbrda Azarbaycanda hondasa va riyaziyyat elmlari da inkişaf
edirdi. Daqiq handəsi hesablamalar
Manna memarlarına şaharlar salmağa,
saraylar va möhtaşam qalalar inşa etmaya imkan verirdi. Binalar tikilməzdən
öncə onlarm layihələri hazırlanırdı. İnşaat işbri da (bünövranin qazılması,
daşların və sütunların eyni ölçiido yonulması, onların naxışlarla bazadilmasi
va s.) riyaziyyat və handasa elmbri saha
sinda səriştə təlab edon daqiq hesabla
malar asasinda aparılırdı. Bu işlarda
müxtalif sahalar üzra mütaxassislar - memarlar, mühəndislar, rassamlar va b. iştirak edirdilar. E.ə. 9 əsrdə artıq Tarmakisa (indiki Tabriz), Ulxu (indiki Morand) va başqa şəhərbrin əsası qoyulmuşdu. Şahərlar daqiq hesablamalara
asasan layihalaşdirilmiş qala divarları ila
ahata edilirdi.
Midiva dövlətində elmi biliklər. E.a. 7
əsrda Azarbaycan va İran torpaqlarında
Midiya dövbti yarandı. Midiya dövlatinda elma va savada böyiik ahamiyyat
verilirdi. Dövlat idarələrində çalışan katiblar “ dipiri” (Akkad dilindan alınmışdır) adlandırılırdı. Sonralar bu söz M i

diya dilindan fars dilina “ dəbir" forma
smda keçmişdir. Midiyalılar diinyanin
an qadim alifbalarından olan “ arami”
(qadim Suriya) alifbasından istifada
edirdilor. Roma va yunan manbolari Midiyada yazili adabiyyatin va kitab inodoniyyatinin olmasindan xabor verir.
Mos., Roma tarixçisi Plini, e.o. 3 osrdo
yaşamış yunan alimi Hermippo istinad
edorok yazır ki, maqların (zordüştilorin)
iki milyon sotirdon ibarat kitablan vardı. Taassüf ki. Avestadan başqa bu kitablardan heç birisi bu güna galib çatmamışdır.
Midiya neft yataqlan ib zangin bir
ölka idi. Yataqlarm bir hissasi Xazar donizinin sahillarinda yerlaşirdi. Midiyahlar neftin xassalarini öyranir. neft tasarrüfatmda texniki ixtiralar va yeniliklar tatbiq edirdilar. Mas., nefti quyularBir neçə min il bundan əvvəl Azar
baycanda yaşamış insanlar artiq tib
bi biliklərə malik idilər. Çalağantəpədə aparılmış arxeoloji qazıntılar
nəticəsində təqr. qırx yaşında qadın
skeleti tapılmışdır. Onun kəlləsinin
arxa tərəfində oval formali bir dəlik
aşkar edilmişdir. Mütəxəssislərin
fikrincə bu, eramızdan əvvəl 6-5 minilliklərdə aparılmış cərrahiyyə əməliyyatının izləridir. Əməliyyat çınqıl
daşından hazırlanmış “skalpel'’lə yerinə yetirilmişdir, çox güman ki, bu,
xəstənin ağrı və iztirablarını azaltmaq məqsədini güdürdü.
dan çıxaıtmaq üçün dünyada ilk dafa
olaraq xiisusi mexaniki qurğular ixtira
edilmişdi. Mütaxassisbr neftdan müxtalif darman formalari (damcılar, yağlar
va s.) hazırlayırdılar. Harb va kimya
elmbri üzra mütaxassislar xam neftdan
va müayyən mincrallardan yandırıcı silahlar düzaldirdilar.
Midiya kahinlari camiyyatin an savadlı zümrasi idi. Onlar qadim dini
matnbri azbar bilir va ilahiyyat elmini
inkişaf etdirirdilar. Midiya onun varisi
olmuş Atropatena (Atərpatokan) dövloti dövriindo Azorbaycan zordüştilik dininin morkazino çevıildi. Zardüştiliyin
asas prinsiplari (xeyirxah fıkir, xeyirxah
söz, xeyirxah əmal) intellektual va mənəvi dayarbrin vacibliyini vurğulayırdı.
Midiya maqları zardüştilik fəlsəfəsinin
inkişafında böyük rol oynamışlar. Moşhur yunan tarixçisi Herodot (e.o.
484-425) özünün "Tarix” asarinda qeyd

edir ki. farslarm va ermanilarin modoniyyati midiyalıların tasiri altında formalaşmışdır.
Midiya dövlati Əhamonilor fars siilalosi torofindon işğal olundııqdan sonra
da Ön Asiyamn elmi vo dini morkozi
olaraq qalırdı. Ölkada falsala vo ilahiy
yat elmbri sürotlo inkişaf edirdi. Maq
Gaumata (vofatı e.o. 522) Əhomonibr
dövriindo yaşamış moşhur Midiya kalıiııi, siyasi xadimi vo mütofokkiri idi. О.
Midiyada fars hökmranlığına qarşı mübariza aparmaqla yanaşı, о dövrün fol
sofo elmində özünaməxsus carayan
ratmışdı. Dini va manavi dayarloro s ıdiqlik, xeyirxahlıq vo sosial odabt u
falsafanin asas bandlarini taşkil edirdi. )
dövrda Azarbaycanda klassik zorc , ilik hob tam qobbo çalmamışdı, том
з
zordüştiliyo yaxm olan, lakin on ıı
forqlonon qodim “ maqlar dini’’ vo ı
dokiliyin miixtolif formalari giiclii
Gaumatanm folsofi görüşlori hom “ г
lar dinino” , hom do zordüştiliyo os.
mrdi. Maqlar folsofosinin miixtolif
malari sonraki asrbrda Azorbayca л
mazdakilik (6 asr) va xurramilik (9 r)
dini-falsafi coroyanlarmin yaranma
i.
tokan vermişdi.
Midiyada elm, folsofo vo din bir-, ;
ilo six bağlı idi. Toqr. e.o. 4 osrdo Mi
yada “ zorvanilik” (vo yaxud “ zurva i
lik” ) tolimi yarandi. “Zorvan” mid; a
dilindo “ zaman” demokdir. Maqlar
man vo maddiyyat (materiya) katec r
yalan haqqmda düşiinorkon, zam
vacibliyi va kainatda müstəsna rol о
masi qanaatina galdibr. Maqlar zai
tann elan etdibr va bu ali tanrini
van adlandirdilar. Zarvani maqlar
allahı Hörmüzdü va şar allahı Əhri
iki qardaş, hom do Zorvanın oğullar
sab edirdilor. Daha sonralar, b.e.
osrlorindo, zarvanilik Azarbaycan
i
irana, Orta Asiyaya yayıldı va Sas;
siilalasi tarafindan qabul edildi. Zarv
lik talimi zamamn aliliyini elan etd:
falsafa elmindo zaman kateqoriyas
bağlı düşüncoloro vo araşdırmalara
кап verdi.
E.o. 6-5 osrlordo yunan alimlori M i
diya maqlarimn tolimindon bahrabnmişdi. Qodim yunan filosofu EmpedokI
(toqr. e.o. 490-430) biitiin oşyaların dörd
iinsürdon (sudan, havadan, oddan, torpaqdan) ibarot olduğunu söyloyorkon
atoşporostlorin müqoddos varlıqlar (od,
su, torpaq, hava) haqqinda tosəvvürlorino osaslanırdı. Empedoklun ideyaları 18
osrin sonlarına qodor dünya elmindo

hökm siirmüşdür. Qodim yunan alimi
Heraklit (e.o. 544 483) odu diinyanin on
miiqoddəs ünsiirü sayırdı. Onıın bu fıkiılorindo do maqların atoşporostliyinin tosiri duyulurdu.
Bozi molumatlara göro qodim yu
nan alimlori midiyalıların qodim kitablarını oxuyurdular. Mos., Makedoniyalı İsgondorin tapşırığı ilo yunan alimi
Feopomp maqların kitablannı öyronirdi.
\tropatena dövlətiııdə elmi biliklər.
Makedoniyalı İsgondor (e.o. 356-323)
с lomonilor imperiyasını süquta yetird kdan vo Yunanıstandan Hindistana
q Jor geniş bir orazini zabt etdikdon
ra Şorq modoniyyotindo vo elmindo
linizm” (hellinizm) dövrü başlanır.
С iim yunan vo Şorq elmlorinin bir-bi!
qarşılıqlı tosiri ib saciyyabnan bu
r hala Azarbaycanda da özünü büruza
nişdi. О dövrda Azarbaycanda miisAtropatena dövlati yarandi. Yerli
ioıin mövcudluğu elmlorin inkişafına
г hot tosir göstordi. Atropatenanm ilk
ütəxəssislərin fikrincə “polad"
)zü Mannanın şimalında (Cənubi
.zərbaycanın Qaradağ bölgəsində)
erləşən qədim Puluadi ölkəsinin
üdından yaranmışdır.
ç
Atarpat (yun. - Atropat, e.a. 4 asr)
z lüştilik falsafasinin parostişkarı idi vo
ö mi yunan modoniyyotinin tosirindon
q umağa çalışırdı. Lakin Makedoniya
h kmdarlarının qüdrotli olduğu bir
rdo yunan modoniyyotinin tosirindon
t; ımilo tocrid olunmaq real deyildi.
(,
güman ki, Atorpat yunan dilindo
ı.ublar alıb göndorirdi, yunan alim1; vo filosofları ilo görüşüb söhbot edirci \zorbaycana vo otraf bölgoloro Her ıtin vo eloco do başqa yunan coğraI şünaslarınm vo tarixçilorinin golmosi
i! i'arışmalı olurdu.
Ilinizm dövründo yaşamış bozi
A rbaycan alimlori, zadoganları vo tac )i i artiq yunan dilini yaxşı bilirdilor.
bi nta kiçik şohorlordo vo kondlordo yaşayan savadlı insanlarm da yunan elmi
ni ıı müddoaları haqqmda tosəvvürlori
vardı. Atropatena dövbtinin Avroman
bölgosindo aparılmış arxeoloji qazıntıların gedişindo ellinizm dövriino aid yazılı
perqament sənədləri tapılmışdır. Yunan
tosiıi daşıyan bu sonodlordo о dövrün
hüquq vo kond təsərrülatı elmbrino aid
molumatlar toplanmışdı. Homin dövrdo

yunan alimlori do Azarbaycana galir vo
buradakı alimloıio tamasda olurdular.
Yunan hakimi Erazistrat (e.a. taqr.
300-240) Misirin moşhur İsgondoriyyo
Akademiyasında çalışırdı vo tez-tez
Azorbaycana golorok yerli tibb ononolorino aid molumatlar toplayırdı. Erazis
trat damarlar, arteriyalar vo qan dövram haqqmda öz dövrü üçün yeni fıkirlor
söylomiş, insan beyninin yanmkiirolorini vo qırışlarmı todqiq etmişdi. Qodim
yunan alimlori Xozorin vo Xozoryani
bölgolorin doqiq xoritosini hazirlamaq
üçiin iki doniz ekspedisiyası toşkil etmişdilor. Birinci ekspedisiya Makedoniyah
isgondor dövriindo (başçısı Heraklit idi),
ikinci ekspedisiya e.o. 285-280 illordo
(başçısı Patrokl idi) foaliyyot göstormişdi. Ekspedisiyalar tam uğurla noticolonmoso do, Azorbaycanin coğrafıyası haq
qmda biliklorin xeyli genişlonməsinə so
bob oldu.
Ellinizm dövrü Azorbaycan elminin
inkişafına miisbot tosir göstorso do, onun
monfi notieolori do olmuşdur. Beb ki.
Makedoniyah isgondorin yürüşü zordtiştilik elmi tosovviirbrino vo folsofosino
ağır zorbo vurdu. Miiharibo zamam
“ Avesta” vo bir sira başqa qodim
motnlor qismon mohv edildi. Makedoniyali isgondorin yürüşündon sonra
e.o. 1-b.e.-nin 1 osrlorindo Azorbaycan
teoloqlan mohv edilmiş, itmiş, tollrif
olunmuş vo unudulmuş Avestanm
motnlorinin borpasına başladılar. Bu
moqsodlo Azorbaycanda böyük tekstloloji todqiqatlar apanlir, qodim kitablarin vo şifahi motnbrin miixtolif versiyalari bir-biri ilo tutuşdurulur, daha doğru
vo sohih motnlor tortib olunurdu. E.o. 1
osrdo Azorbaycana hökmranlıq etmiş
Atropatena çarları Mitridat, Atropatenalı Dara, I Aryaborzan, Ərdavozd, II
Aryaborzan bu elıııi araşdırmalara dostok verirdilor.
Midiyanin teoloq alimlori ilk növbodo qodim “ Avesta” nin porakondo hissolorini bir yero toplayaraq “ Vendidad”
vo yaxud “ Videvdat” (“ Divloro qarşı verilmiş [osor]") kitabini tortib etdibr.
Toossiif ki, bu vacib todqiqat işini uğurla yerino yetirmiş kaliin vo alimlorin adlari bu giino golib çatmamışdır. “ Videvdat” da bir çox elmlaro aid materiallar
toplanmışdır. Onun bonlorindon biri
“ Coğrafi poema” adlanir vo orada Ahura Mazdanin (Hormiizdiin) yaratdığı on
gözol 16 ölkodon söhbot gedir. Midiyalılar diinyanin on miikommol, connotrnokan diyan olan Ariyanom-Vocam

Azorbaycanla eyniloşdirirdilor.
3
osrdo Atropatena dövlotçiliyinə
son qoyuldu. Atropatena dövloti Sasanilor iinperiyasi torofindon zobt olundu.
Buna baxmayaraq Atropatena bu imperiyanin elmi, dini vo modoni inorkozlorindon birino çevrildi. Bu dövrdo hom
zordüştilik folsofosinin. hom do yunan el
minin nüfuzu artirdi. Azorbaycanda
Qalenin, Hippokratm, Evklidin, Ptolomeyin yunan dilindon tərcümo edilmiş
osorlori yayılırdı. Daha sonra nücum elmino aid bir sira osorlor, о ciimlodon
“ Şahi-zic” (“ Şah codvollori” , 450 il) kitabi yaradildi. “ Zordüşt nücumu” adi ilo
moşhuıiaşmış elmi tolimin işlonmosindo
Azorbaycan alimlori do yaxindan iştirak
edirdilor. Bu tolim qodim yunan vo hind
5-6 əsrlərdə Azarbaycanda yerləşən Azərgəşəsb məbədi zərdüştiliyin başlıca vəzifəsini yerinə yetirirdi. Burada Avestanın 21 cilddən
ibarət tam külliyatı mühafizə olu
nurdu və ona şərhlər yazılırdı.
Azarbaycan teoloqları “Zənd” əsarinin (Avestaya şərhlərin) tərtibi
üzarində çalışırdılar. “Zənd”də dünyanın yaranışından va qədim tarixdan afsanəvi məlumatlar verilməklə yanaşı, tibbə və hüquqa aid bəzi
məsələlər da araşdırılırdı.
nücum elmlorino arxalanırdı vo sonrakı
dövrlordo müsolman dünyasında nücum
elminin inkişafına tosir göstordi.
Tanınmış ingilis aliıııi Meri Boys
haqlı olaraq qeyd edir ki, lıolo Əhomonilor dövründon başlayaraq (e.o. 6 osr) Midiyanın ilalıiyyatçı alimlori zordüştiliyin
Midiya köklülüyünü vo Zordüştün oslon
midiyah olduğunu isbat etmoyo çalışırdilar. E.o. 4 osrdo Əhomənilər imperiyası süquta uğrayandan sonra Atropatena
yegano miistoqil zordüştilik dövləti kimi
qalmışdı vo zordüştilik elminin morkozi
olmaq iddiasindaydi. Bu meyllor Sasa
nilor dövründə daha da güclondi. О zaman maqlar Zordüştün Urmiya gölü otrafında doğulduğunu söyloyirdilor.
Azorbaycan teoloqlarinin iroli sürdüyü
bu konsepsiya iranda vo Orta Asiyada
da qobul edildi. 2 3 osrlordo artiq atəşporostbr Azorbaycani (Atropatena çarlığını) Zordüştün vo zordüştiliyin votoni
sayırdı. Bu nozoriyyo Yaqut Homovi (13
osr) vo başqa orta osr miisolman alimlo
ri torofindon tokrar olunaraq 19 osrin
sonlarma qodor tokzibolunmaz sayılırdı.

Yalmz 20 əsrdə Avropa alimləri yenidon
Zərdüştün hansı ölkodo doğulduğu haqda mübahisolərə başladılar.
Azorbaycan maqları (kahinləri) ilalıiyyat üzrə araşdırmalarını böyük diq
qot vo soliqo ilo yerinə yetirirdilər vo çalışırdılar ki, Avestada adı çokilmiş osas
qoiıromanların vo coğrafı adların Azor
baycanla bağlılığmı sübut etsinlər. Bu
ııozoriyyoyə göro qədiııı İran. Hindistan,
Morkozi Asiya, Turan, Skif-Sarmat vo
başqa modoniyyətlərin yaradıcıları vaxtilo bu torpaqdan çıXıb diinyaya yayılmışdı. Bu, qədim İran vo Orta Asiyanın
hakim dairolori torofindon qobul edilmiş
vo diiııya tarixşünaslığında (həm Şorqdo, hom do Avropada) 19 osrin sonlarına qodor yaşamışdı. Sankt-Peterburq
Elmlor Akademiyasının müxbir iizvü
Mirzo Kazım boy (1802-1870) do öz
osorlorindo bu nozoriyyoyo istinad
edirdi.
4-7 osrlordo Azorbaycanda diinyovi
elmlor do inkişaf edirdi. Bu dövrdo
mövcud olmuş osas elmi peşolorin adları
“Tonsarm moktubu” adli qaynaqda sadalamr: “ katiblor, moktub vo sonodlori
tortib edonlor, hesab iizro mütoxossislər,
hokimlor, corğrafıyaşünaslar vo astroloqlar” . Zadoganların uşaqları ilk tohsilini evdo alır, yeddi yaşındaıı sonra iso
onlan moktobo göndorirdilor. Moktoblordo tibb, hesab, coğrafiya, musiqi vo
astronomiya elmlori todris olunurdu.
Horbi moktoblor do vardi. 6 7 osrlordo
Azorbaycanli alim vo tolobolorin bir
qismi Xuzistan vilayotindo yerloşoıı vo
osasi yunanlar torofindon qoyulmuş
diinya şöhrotli Ciindişapur (Qondişapur) Akademiyasmda tohsil alir vo
işloyirdilor.
Qafqaz Albaniyasinda elm. 1-7 osr
lordo indiki Azorbaycan Respublikasi
nin osas orazisini ohato etmiş Qafqaz Albaniyası dövlotindo miixtolif elmlor inkişaf edirdi.
Albaniyada moskunlaşmış xozor, savir, hun vo başqa tiirk tayfalarinm da
özünomoxsus runa olifbasi olmuşdu. Bu
olifba ilo biitiin tiirk xalqlannm modoni
irsi olan Orxon-Yenisey qayaüstü yaziları yaradılmışdı. Runa yazilanndan
başqa, türklorin bir qismi arami olifbasina köklonon uyğur yazilanndan istifado
edirdi. Onlarm kitab modoniyyoti do
mövcud idi. Tiirkço kitaba “ bitik” deyirdilor. Qafqaz albanlannin xristian
missionerlori Azorbaycanda yaşayan
hun, savir, bulqar vo başqa tiirk qobilolori üçün alban olifbasi osasinda xiisusi

olifba tortib etmoyo vo Bibliyam hun dilino çevirmoyo colıd etmişdilor. Bu tiirk
taylalannin tarixino vo dini inanclarma
aid bozi molumatlar moşhur alban tarixçisi Musa Kalankatuklunun 7 osrdo yazılmış “ Albanlarin tarixi” osorindo verilmişdir. О, Bordo şohərinin yaxınlığında
yerləşon Kalankatuk kondindo anadan
olmuşdur. Əsordo Qafqaz Albaniyasında on qodim zamanlardan orob istilasınadok baş vermiş hadisolor tolılil
olunur.
Tarix elmi ilo yanaşı, Albaniyada
başqa elmlor do inkişaf edirdi. Ölkodo
riyaziyyat, kond tosorriifati, tibb iizro
mütoxəssislər çalışırdı. Başqa xristian ölkolorindo olduğu kimi, Qafqaz Albaniyasinda da yunan dili geniş yayılmışdı,
burada qodim yunan vo orta osr Bizans
alimlorinin vo filosoflarinin osorlorini tanıyırdılar. M.Kalankatuklunun yazdığı4 əsrdə Qafqaz albanlannin 52 hərfdən ibarət əlifbası olmuşdu. Bu əlifba ilə elmi, dini və bədii əsərlər yazılırdı. Əlifbanın yaradılmasından
sonra Albaniyada məktəblər açıldı.
Bu məktəblərdə zadəganların və ruhanilərin uşaqları oxuyurdu.
na göro о dövrdo Albaniya odobiyyatşünasları Yunanıstanın vo Romanın bir
sira klassik osoıiori, о ciimlodon Ilomerin “ İliada” sı vo Vergilinin “ Eneida” sı
ilo tanış idilor.
Albaniyada yaşamış türk tayfalarının kahiıılori (şamanlan) miixtolif bilikloro malik olmuşdular. Onların bozilori
xristianların dini-folsofı ideyalarını monimsomiş, bozilori iso qodim türk tanrıçılığına sadiq qalmışdılar. Oğuz tayfalarının tibb sahosindo olan soriştosi “ Kitabi-Dodo Qorqud” osorindo oks olunmuşdur. Dastanda igidin yaralarının
dağ çiçəyi vo ana südü ilo müalico sohnəsi tosvir edilir. Uzaq keçmişdo oğuzlar
dormana “ ota” , həkimo iso “ otaçı” deyirdilor. Türk miialicosini “ tiirkəçaro”
adlandırırdılar. Moşhur müalico vasito
lorindon biri süd mohsulu “ qımız” idi.
Oğuz tobiblori irinli xostoliklorin müalicosiııdo yarpızdan, modo-bağırsaq pozuntularmm sağaldılmasmda iso yovşandan istifado edirdibr.
Qodim dövriin biitiin bu nailiyyotlorino baxmayaraq, İslamın golişindon
önco Azorbaycanda doqiq elmbr nisbo
ton long inkişaf edirdi. Qafqaz Albaniyasinda bunun sobobi olifbanin yalniz 4

osrdo yaradilmasi vo vahid dövbt dilinin
olmamasi idi. Qodim yazi modoniyyoti
olan Midiya vo Atropatena dövlətbrindo iso elm daha çox ilahiyyat, folsofo vo
tiblo mohdudlaşırdı. 3 osrdon başlayaraq Azorbaycan mühafızəkar vo özüno
qapanmış Sasanilor imperiyasının torkib
hissosi olmuşdur. Sasanilor imperiyasi
qiidrotli dövlot olsa da, elm sahosindo no
Bizans imperiyasi, no do Hindistanla ro
qabot apara bilmirdi.
Zordiişt kahinlori hor növ yeniliyo
qarşı çıxır, elmdo ozborçiliyo üstünlük
verirdilor. Onlar yunan elmino vo folso
fosino roğbot göstormir vo hor vasito ib
onun yayilmasinm qarşısım almağa ılışırdılar. Biitiin bunlar Azərbaycaı Ja
elmin inkişafına mane olurdu. E.o.
b.e. 3 osrbrindo yerli hökmdati
n
sifarişi ib qodim yunan vo hind alii vrinin bozi kitablan torciimo olunm
i,
astrologiya, tarix, din vo folsofo
o
miixtolif kitablar yazılmağa başi;
;.ı
da, bu proses sonralar long ged
i.
Elm sahosindo osaslı dönüş yalniz
ssanilor dövlotinin süqutundan vo A. rbaycanın Ərob xilafotino qoşulımı dan sonra başladı.
Xilafət dövründə elm (7-9 osrlor). u
dövrdo Azorbaycan orob qoşunlan I. >
findon işğal olundu vo ölko İspaniyacl ıı
Hindistana qodor uzanmış Ərob xila
nin torkibino qatıldı. Miixtolif xalqi a n
vahid bir dövbtiıı torkibino qoşulrn si
vo bir-biri ib ünsiyyotdo olmasi elm! л
vo modoniyyotlorin siirotlo inkişafımı ,>
tirib çıxartdı. 9 osrdo biiııövrosi qo
muş bu yüksoliş 14 osrin sonlanna q
r
davam edirdi. Miibaligosiz demok
r
ki, 9-14 osrlordo İslam diinyası boş,
yot sivilizasiyasinm zirvosini toşki!
di. Ən böyük modrosolər (universitet
rosodxanalar, xostoxanalar, oczaxav
vo kitabxanalar mohz miisolman Şo;
do yerloşir, on güclii alimlor burada .
şırdılar.
9
osrdo Azorbaycan elmindo baş; ;
mış yüksoliş ilk növbodo Abbasi xoli
rinin elm vo modoniyyot sahosir !o
yürütdüklori müdrik siyasotlo bağlı i.
О dövrün mühafızokar din xadimlori
modoni hoyatin biitiin saholorino, о
ciimlodon elmi mosololoro qarışıb ö/ iradolorini dikto etmoyo çalışırdılar. Lakin
Abbasi xolifolori dövriindo mürtoce dairolor azad fikirli alim vo filosoflara tozyiq göstoro bilmirdibr. Ölkodo din, fikir
vo oqido azadlığı hökm sürürdti, comiyyotdo miixtolif folsofi ideyalar vo elmi coroyanlar mövcud idi. Mohz buna göro do

biitiin miisolman diinyasinda, о ciinilo- dövlotbri kimi güclii miistoqil momlo- olyaznıa fondlarında saxlanilir.
kotbrin yaranmasi elm vo modoniyyotin
Azorbaycan folsofosindo mövcud oldon Azorbaycanda, elmlorin inkişafı
muş başqa bir coroyan tosovvüf (sufilik)
inkişafına tokan verdi. Şirvanşahlar vo
üçün münbit şorait yaranmışdı.
idi. Tosovvüf mahiyyotco dini-folsofi co
Ataboylor elm vo modoniyyoto himayoXolifo Horun or-Roşid (xolifoliyi
786 801) vo xolifo ol-Momun (xolifoliyi
darliq edirdibr. Onlar öz saraylannda
royan olsa da, orta osrlordo onu folsofo
görkomli alimlori toplayir vo onlara elmi
813 833) Şorq elminin çiçokbnmosində
hesab etmirdilor. Azorbaycanda “ folso
miistosna rol oynamışlar. Toqr. 827 ildo osorlor yazmağı sifariş edirdibr. Elmo,
fo” anlayışı yalmz yunan folsofosino vo
xolifo ol-Momun Bağdadda məşhur
odobiyyata, incosonoto on çox himayodarelmino (daha çox Aristotelin ideyalan“ Beytül-hikmot” (“ Hikmot evi” ) akadeliq edonlor Azorbaycan hökmdarlan şirna) aid edilirdi, tosowüf iso Allalu dork
miyasının osasini qoydu. Miisolman Şor- vanşah II Monuçöhr [1120 49], I Axsitan
etmoyin, ona yaxınlaşmağın yollarmdan
[1149-1203] vo ataboylor Mohommod
qinin, о ciimlodon Azorbaycamn elmibiri sayılırdı. Əslindo, yunan folsofosi ilo
Cahan Pohlovan [1174-86]. Qizil Arslan
niıı inkişafında miistosna rol oynamış
tosovviif arasinda çox böyük forqlor
bu ikademiya Sasanilor dövlotiııin moş- [1186-91] vo b. olmuşlar.
mövcud idi. Folsofo elmi tohlilo vo monh ı Cündişapur Akademiyasına oxşar
Azorbaycan alimlori qodim yunan
tiqo arxalamrdi vo daha çox diinyovi xamütəfokkirlərinin folsofi vo elmi irsini is
yaranmışdı. “ Beytül-hikmot” do qodim
rakter daşıyırdı, tosovviif iso Allahi irralam dininin müddoları ilo birləşdirib
у nan, hind, arami vo Şorqin başqa
sional yollarla, daxili hissiyatla qavraq Sim dilbrindo olan elmi kitablar orob özünomoxsus elmi-folsofı konsepsiya yamağa çalışırdı. Sufilorin fikrinco Allaha
d no torciimo olunur vo Xilafotin
ratmağa çalışırdılar. Folsofo elmi siirotlo
yaxınlaşmaq üçün ona sonsuz ülvi mop ctolif bölgolorində, о ciimlodon Azorhobbot bosbmok lazımdır. Sufibr mistik
1- canda yayihrdi. Beloliklo, 9 osdon
rituallara geniş yer verirdilor vo öz folso
Müsəlman Şərqində Aristotelin ən
b ayaraq Azorbaycan alimlori Aristofi ideyalanni şeir vo nosr osorlorindo
məşhur
davamçılarından biri Bəhte . Platonun, Hippokratin. Qalenin,
xiisusi kodlaşdırılmış dil vasitosilo izhar
mənyar ibn Mərzban əl-Azərbaycaedirdibr. Tosovviif coroyanlan miixtolif
E lidin, Çarakanın, Sıışrutanın vo bir
ni (7-1066) olmuşdur. O, ensiklopebaşqa yunan vo hind alimlorinin
olsalar da, onları birloşdiron mohz bu
dik biliklər sahibi, bir sıra məşhur
s
ori ib yaxından tanış olmaq imkani
cohot (duygunun montiqdon yiiksok tutraktatların (risalələrin) müəllifi, İbn
с ındılar. Biitiin bunlar 9 osrdo Azortulmasi) idi. Tosovviif hom rosmi islam
Sinanın şagirdi idi.
b :an elmindo intibah morholosinin
ilahiyyatindan (kolam elmindon), hom
Orta əsr bioqraflarının məlumatlarıb , iamasina sobob oldu.
do Aristotelin folsofosindon forqbnirdi.
na görə Bəhmənyarla İbn Sina ara14 osrlordo Azorbaycandakı İntiPlatonizm, neoplatonizm, buddizm,
sında
dostluq əlaqələri mövcud
t
dövriinü iki morholoyo bölmok olar.
hinduizm. tiirk şamançılığı vo zordiiştiolmuş və tez-tez elmi diskussiyalar
L nci morholo Abbasi xolifolorinin foalik kimi miixtolif ideyalar sufi coroyanlabaş vermişdir. ibn Sinanın bəzi
li
Dti ilo başlamışdı vo 9 12 osrlori oharına öz tosirini göstormişdi.
əsərləri Bəhmanyarla apardığı fəlt. dirdi. Bu dövrdo humanitar elmbr
Azorbaycanda tosovvüfün moşlıur
səfi müzakirələr əsasında yazılmış(i vofo, odəbiyyatşünaslıq, fiqh, ilahiyniimayondobrindon biri Baba Kuhi Badır. Sankt-Peterburq və Daşkənddə
kuv) (948-1D5D) )д). O, Bakida anadan
y; vs s.) daha çox inkişaf edirdi. ikinci
Sə'nrnənyann sua)>an və \bn Sinanın
n: hob iso Azorbaycanda Elxanibr ha
ofmuş, uzun miiddot iVişapur vo Şirazda
cavabları əsasında yazılmış iki məkle iyyoti dövrünü (13-14 osrlor) ohato
yaşamış vo yiiz ildon çox ömiir sürmüştub mühafizə olunur.
ed vo doqiq elmlorin (tibb. riyaziyyat,
dii. Bakuvi “ Əxboriil-Arifin” (“ Alimlocr onomiya, hondoso vo s.) daha güelü
rin söybdıkbri” ), “ Əx6orü/-qafı/in"
ir şafı ib sociyyolonir.
inkişaf edirdi vo bir çox mosololordo qo
(“ Qafilbrin xoborlori” ), “ Bodayot lialiilttmdo intibah dövrünün təşəkkülü
dim yunan folsofosino arxalanırdı. Aris
Hollac” (“ Hollac haqqinda kitab” ) kiС : osrlor). Biitiin Ərob xilafotindo datablannin vo on qodim tosovviif divanlatotelin (Ərostun; 384-322) vo Platonun
(Əflatun; 428/7 348/7) osorlori vo elmi
v edon elmi yiiksoliş 9-12 osrlordo
rmdan birinin miiollifidir. Ömrünün so
A baycanda da özünü göstordi. Xilamüddəaları çox böyük lıörmotb qarjjilanunda Bakiivi Şirazda bir dağın mağaI
dövründo Azorbaycan alimlori
nırdı. Aristotelin folsofi vo elmi görüşlori
rasında rahib lıoyatı sürmüşdür.
rr tolif ölkobrdo yaşamış alimlorb six
Azorbaycan filosoflarma çox böyiik to
12
osrdo Azorbaycanda bir sira
Of, ; x b foaliyyot göstorirdilor. Mosolon,
sir göstormişdi. Mos., İbıı Sina kimi
görkomli tosovviif miitofokkirbri yetişdi.
İ: Sina (980-1037) Azorbaycan şolıorBohmonyar da Aristotel folsofosino osas- Onlarm görüşlorindo islam dini ilo yanalo; io dofolorlo sofor etmiş, uzun miiddot
lamrdi vo onu dini müddoalarla olaqoşı zordüştiliyin vo yunan elminin tosiri
1s ııodan şohorindo yaşamış vo “ Tibb
londirməyo çalışırdı. Bohmonyarin muduyulurdu. Hom yunan folsofosi (aristoq; :iunlan” osorinin bir hissosini burada
siqişiinaslıq, montiq, tobiotşünaslıq, so- telizm vo platonizm), hom do tosovviif
yazmışdı. Tobriz, Gonco vo Bordo məş- siologiya, psixologiyaya aid do orob di
miisolman ruhanilori torofindon birmohur elm morkozlori olmuşdu. Elmi osor- lindo osorlori vardir. Bohmonyarin “ ot- nah qarşılanmırdı. Comiyyotdo fikir
lorin oksoriyyoti о dövrdo elmi dil sayi- Tohsil” (“ İdrak” ) vo “ ol-Zinot” (“ Bo- azadlığı vo diııi tolerantlıq hökm sürso
lan orob dilindo yazılırdı.
zok” ) osorlori Qorbi Avropa dillorino, о do, bozon alimlor "kiifr"do giinahlandi9 osrdon sonra Ərob xilafotinin zoif- ciimlodon alman dilino torciimo olunnhr vo hotta qotb yetirilirdi. Lakin orta
osr Avropa ölkolori ib miiqayisodo mii
lomosi Azorbaycanda milli dövbtçiliyin
muşdur. “ Ət-Tohsil” osori A.V.Saqasolman Şorqindo belo hadisobr çox na
deyeviıı torcüməsində 1983 ildo Bakida
borpasi ib noticobndi. О dövrdo Azor
rus dilindo nəşr edilmişdir. Bohmon- dir hallarda baş verirdi. Qorbi Avropa
baycanda Sacilor, Solarilor, Rovvadilor,
inkvizisiyasi hor il minlorlo azadfikirli
yarin olyazmalan diinyanin bir çox
Şoddadilor, Ataboylor vo Şirvanşahlar

iıısanı vo о cümlədən alimi odda yandırdığı bir dövrdo, müsolman Şorqindo comi bir neço moşhur alim, filosof və şair
öz əqidələrinə göro qotlə yetirilmişdi.
Onlardan biri azadfıkirli ideyalarına göгэ edam edilırıiş sufi mütofəkkiri Əbülfütuh Yəhya ibn Hoboş Sührovordidir
(1154-1191).
Sührəvərdi Zoncan şohori yaxınlığında yerləşən Sührovorddo anadan olrnuş
və Marağa şohorindo tohsil almışdır. Tarixo “ moqtul” (“ qotlo yetirilmiş” ) adı ilə
düşmüş bu alim tosəvvüftin bir qolu olan
işraqilik (orobco -” ol-işraq” ) folsofi toliminin banisidir. O, “ Heyakilon-nur”
(“ Nur heykollori” ), “ Hikmət əl-işraq”
(“ Nurla dolmanm hikmoti” ), “ ot-Tolvihot” (“ Şorhlor” ), “ Liiğəti-muran” (“ Qarışqaların dili” ), “ Ruzi ba camaat-e-sufiyan” (“ Sufibrlo bir gün” ) vo s. əsərbrin
müəllifidir. Rus alimi V.A.Qordlevski
yazır ki, Azorbaycan türkü Sührovordi
Solcuq sultanı Qızıl Arslanın roğbotini
qazanmış vo ona osor ithaf etınişdi.
İşraqiliyə göro dünya işıq və kölgodon, nur və zülmotdon ibarotdir. Bıı tolimə əsasən maddi dünya obodidir, horokotin monboyi iso nurdur. Allahı yalnız daxili monovi “ gözlə” görmok olar.
Ə.Siihrovərdinin yaratdığı işraqilik
tolimi Bohmonyar ol-Azorbaycaninin
görüşbrindon köklü surətdə fərqbnirdi
vo tosovvüfə (sufiliyo) yaxın idi. Ə.Siihrovordinin görüşlorindo bir torofdon
Platonıın, digor torofdon iso zordüştilik
folsofosinin tosiri duyıılur. Bununla
yanaşı, fransız alimi Korbenin fıkrincə,
işraqilik, sadoco, sufiı tolimi olmamışdır, çünki onun yaradıcısı Ə.Siihrovordi osl folsofonin mahiyyotini başa
düşürdü.
Başqa elmbrb yanaşı, о dövrdo
Azorbaycanda dilçilik və odobiyyatşünaslıq da inkişaf edirdi. Musolman ölkolorindo эгэЬ dilçiliyinə böyük oho
miyyot veriliıdi. Ərob dilinin qnımmatikası bütün modrosobrdo tədris olunur
du. Bunun çox aydın sobəbləri var idi.
Quran orob dilindo yazıldığından, onu
oxumaq, başa düşmək vo diizgün şorh
etmok üçün mütloq эгэЬ dilini vo onun
qrammatikasının incolikbrini dorindoıı
bilmok lazım idi. Mohz buna göro do dilçilik “ dini” , yaxud “ islami” elmlər sırasına salınırdı.
Azorbaycan şohərlori iri elm morkəzləri kimi formalaşmışdı. Mos., Qafqaz
Albaniyasının paytaxti olmuş Bordə şəhərində elmi bilikləriıı və modəniyyətin
sürətli inkişaf dövru 9-11 əsrlərə tosadiif

Xoyi (vofati 1127), Qonimot Urmovi
Müşili (vofati 1113), Əbu Bokr Mohom
mod Urmovi (vofati 1142), Əbdülnıolik
Beyloqani (vofati 1103), İsmayıl Goncovi (1105-1192), Əbdürrohim ibn Rüstom
Zoncani (vofati 1168).
Orta osrbrdo Azorbaycanda astronomiya vo astrologiya elmlori siirotlo inkişaf edirdi. О dövrdo insan taleyinin
göy cismlorinin mövqeyi vo horokoti ilo
bağlı olmasma inanırdılar. Göy cismlorini, planet vo ulduzları müşahido edon
münoccimlor (astroloqlar) insanlar üçün
ulduz codvollori tortib edir vo golocok
haqqinda proqnozlar verirdilor. Or ar
şahların vo iri feodallarin saraylar; la
foaliyyot göstorirdi. Uğurlu proqm tr
Azərbaycan alimi Xətib Təbrizi
gerçokbşondo hökmdarlar astroloq га
(1030-1109) filologiya və bir sıra
çoxlu pul, qizil vo torpaq boxş edirc
başqa elmlərin inkişafına təsir gösOrta osr Azorbaycan astrologiya: m
tərmişdi. Bağdadda, əsası Nizam
osasmda zordüştilik vo qodim yu n
əl-mülk tərəfindən qoyulmuş Nizaastrologiya sistemlori dururdu. Asti >
miyyə mədrəsəsində dərs demişdi.
giya üzro çalışmalar insanlarm ph
Fəlsəfə, məntiq, sintaksis və ədəlor, kometlor vo ulduzlar haqqind ' >
biyyata dair mühüm əsərlərin müəlsəvvürlorini genişbndirdi vo astr
>lifidir. Ərəb şairi Əbu Təmamın "Həmiya elminin inkişafı üçün zomin
masə" ("Qəhrəmanlıq") və öz müəldi. 12 osrin sonlarında Şirvanda : il
limi Əbül-əla Məərinin "Sətüz-zənd"
Foridoddin Şirvani 30 il orzindo a o("Çaxmaq daşından sıçrayan ilk qınomiya ib moşğul olmuş vo bir sir, ilğılcımlar") kitablarını şərh edən
duz codvollori tortib etmişdi. Öronc; aəsərlər yazmışdı. Bu şərhlər о qədər
da apanlan qazintilar noticosindo /nmükəmməl idi ki, əsərlərin özlərini
rindo planetlorin sferalan vo yerdoy t no
kölgədə qoymuşdular. Ömrünün so
istiqamotlori göstorilmiş dairovi s; ;si
nunda "Kitabül-kafi fi-l-əruz vəl-qəlövhocik aşkar olunmuşdur.
favi" ("Əruz vəzni və qafiyə haqqin
Tibb iizro do bir sira qiymotli əs-л: :>r
da elmlərin yekunu") kitabını yazyaranırdı. 11 osrdo yaşamış azorbaj
nmışdı.
li miiollif İsa or-Rahi Tifiisi ibn Sir
ı
yaradıcılığı ilo maraqlanmış vo
ı
moktoblər foaliyyot göstoıirdi. Yaqut
“ Əl-Qanun fi-t-tibb” (“ Tibb qain
Homovi Şirvandan, Dorbonddon, Solrı” ) osorino şorhlor yazmışdı. I.
ı
masdan, Marağadan çıxmış vo Şorqiıı
Azorbaycan tibb elminin formaia
i
böyük şohorlorindo tohsil almış alimlorin
vo inkişaf dövrü daha sonraki osrl
adlarım çokir. Tobrizli alimlor Əbu Zosadüf edir.
koriyyə Yohya ibn Əli vo Əbu Monsur
Azorbaycan şohorlərindo böyül
ibn Əlımod bir çox faydalı osorlərin
cidlorin nozdindo modrosolor foa.
müolliflori olmuşlar. Xoylu Əbu Mioz
göstorirdi. Bu modrosolordo orob v ;
rs
Əbdai hokim vo odib idi. Şamaxılı Əbudillori, orob qrammatikasi, montiv
bokr Mohommod Şirvani fiqh elmini
lam (dini doqmatika), fiqh, riyazi; t,
(şoriot hüququnu) öyronmoklo moşğul
kalliqrafiya (xottatliq), tarix vo od. нуidi.
yat öyrodilirdi. Miiasir ali moktol ro
О
dövrdo Azorbaycanda fıqh elmi(universitetloro) bonzoyon böyük modro
sürotlo inkişaf edirdi. Orta osr monbolosolordo hom do yunan folsofosi, astrolo
rindo bir çox azorbaycanli foqihlorin
giya, montiq, natiqlik elmi, hondoso,
(hiiquqşünasların) adları çokilir: Biideyl
tibb, olkimya vo s. fonlor todris olunur
Borzondi (vofati 1082), Əbülqasım Zondu. Burada, osason, feodallarin vo ruhacani (990-1078), Əbu Xofso Zoncani
nilorin uşaqları oxuyurdular. Şamaxının
(vofati 1066), Əbülfoz Mohommod UrMolhom tibb modrososi moşhur elm vo
movi (1066-1152), Osman Dorbondi
todris morkozlorindon biri idi.
(vofati 1108), Əbdiiloziz Uşnuhi (vofati
Xaqani Şirvani (1126-1199) vo Niza
1111), Nasir Xoyi (vofati 1113), Foroc
mi Goncovi (1141-1209) Azorbaycan eledir. О dövrün tarixçibri Bordoni Bag
dad şəhəri ib müqayisə edirdibr. Sonra
lar Bordo todricon tonozzüb uğrasa da,
bir müddət elm vo modoniyyot morkozi
rolunu oynamaqda davam edirdi. Azor
baycana sofor etmiş orob coğrafıyaşünası
Yaqut Homovi (1178/79-1229) bir sıra
moşhur Bordo alimlorinin adlarını çokir:
Mokki ibn Əlımod ol-Bordoi, Soid ibn
Əmuri, Əbdüloziz ibn ol-Hoson ol-Bordoi.
Mokki ibn Əhmod Movorrüıınohr Xorasana soyahot etmiş vo “ ağlasığmayan
miqdarda kitab yazmışdır” .
Azorbaycanm başqa şohorlorindo do
elmi biliklor öyronilir, modrosolər vo

haqqında fikri tokzib edir.
mişdir. О, Özbokistandakı Uluqboy romındə İntibah dövrünün on görkomli
Elxanilor dövlotindo elm çox yiiksok
sodxanası vo moşhur Pekin rosodxanası
nümayondələrindon idi. Onlar, osason,
üçün nümunə rolunu oynamujdı.
şair kimi tamnsalar da, öz osorlorindo о zirvoloro çatmışdı. Tobriz, Marağa, U r
miya, Xoy, Ərdobil, Şamaxı, Beyloqan,
N.Tusi miixtolif saholoro aid orob vo
dövrün elmbrini bir çox alimbrdon da
Gonco vo s. şohorlordo görkomli alimlor
fars dillorindo 100-don çox miihiim osor
ha geniş ohato etmişlor. Xaqani Şirvani
yaşayıb yaradırdılar. 1259 ildo Marağa
yazmışdır: etika vo sosiologiya elmlorino
dorin biliyo vo geniş dünyagörüşo malik
idi. O, tohsilini omisi - məşhur alim Kaşohori yaxınlığında moşhur Marağa Roaid “ Əxlaqi Nasiri” (“ Nasirin oxlaqa
sodxanası tosis edildi. Rosodxanamn in- aid kitabi” ), hondosoyo aid “ Tohriri-Öqfioddin Ömorin yanmda almışdır. Kafişası haqqinda soroncamı monqol hökmlidis” (“ Evklid hondososinin tohlili” ),
oddin Ömor Şamaxıda Molhom tibb
mineralogiyaya aid “ Covahirnamo”
modrososinin rohbori idi. Xaqani “ Töh- darı Qazan xan Nosiroddin Tusinin
("Qiymotli daşlar haqqinda kitab” ) vo s.
fotül-İraqeyn” (“ İki İraqın töhfəsi” ) oso- (1201-1274) mosbhoti ilo vermişdi.
Marağa rosodxanasınm banisi vo
“ Tohriri-Öqlidis” osori orta osrbrdo la
rində Kafioddin Ömorin elmi nailiyyottin dilino torciimo olunaraq Avropada
lorI ııdon söz açır vo qeyd edir ki, o, omi
rohbori N.Tusi astronomiya, riyaziyyat,
folsofo vo s. elmlor üzro mühüm osorlorin
noşr edilmişdi. Tusi triqonometriya elsi in soybri noticosindo bir çox elmloro,
0 .imlodon tibb, astronomiya, riyaziyy
islam ilahiyyati, eloco do qodim
у in, xristian vo zordüştilik folsofos
yiyolonmişdi. Nizami Goncovinin
'nso” sindo astronomiya, tibb, folso1 ' oğrafıya, kimya, mineralogiya, sos giya, tarix vo s. elmloro aid molui
iar vardir. Nizami Goncovi sosioloclminin inkişafına xiisusi tosir gös1 aişdir. “ isgondornamo” osorindo o,
ıl odalət üzorində qurulmuş ideal bir
с ıyyəti tosvir etmiş vo Şorqdo on
и ommol sosial utopiyalardan birini
у atmışdı.
ixanibr dövründə elm (13-14 osrk
1220-39 illor orzindo Azorbaycan
x. iqi monqol istilasina moruz qaldi. İşğ, ılar şohor vo kondlori dağıdır, ohalin bir hissosini mohv edir, bir hissosini
i; quia çevirirdilor. Azorbaycanm minI. ) istedadli alimi öldüriilmüş, kitabxa\ vo modrosolori yandırılmışdı. Buna
t mayaraq, Azorbaycan alimlori foaNəsirəddin Tusinin “Təhrir əl-Məcəsti” əsərinin əlyazması. 13 asr.
1 Mini dayandirmir vo diinya modootinin inkişafına öz töhfolorini verr
do davam edirdibr.
minin banisi sayılır. “ Əxlaqi Nasiri”
müollifi olmuşdu. Onun elmi osorlori
3-14 osrbrdo biitiin elm saholori,
arasmda “ Zic Elxani” (“ Elxani codvol- osorindo dünyamn inkişafı ilo bağlı
lori” ) xiisusi ohomiyyoto malikdir. Matokamül ideyalan iroli sürülür vo miiv !sib doqiq elmlor daha siirotlo inkiedirdi. 14 osrdon sonra elmdo to- rağa rosodxanasinda Azorbaycan alimrokkob orqanizmlorin daha bosit formalardan omolo golmosi siibut edilir.
i iil başlasa da, bunu tokco monqollalori Foxroddin Marağayi vo Şomsoddin
Şirvani, oslon tifiisli Foxroddin İxlati vo
Bununla belo, Tusi dünyanın Allah toro
i örotdiyi qotl vo dağıntılarla bağlar
j diizgiin olmazdi. Omumiyyotlo, eloco do Yaxin vo Orta Şorq ölkolorinfindon yaradilmasini da şübho altina
с
!ı müharibobr vo dağıntılar tarixin doıı, Çindən golmiş alimlor çalışırdılar.
almirdi. O, materiyanm obodiliyi vo
1 iin morhoblorindo baş vermişdir. Rosodxanamn zongin kitabxanası vo öz mohv ola bilmomosi haqqinda fikir do
I cin onlar çox nadir hallarda elmin dövrü üçün mükommol avadanlığı var
söylomişdi.
i işafını koskin longido bilmişlor.
idi. Onun kitabxanasım moşhur İsgonMonqol hakimiyyoti dövründo Azor
Mos., Qorbi Avropada otuzillik vo doriyyo kitabxaııası ib müqayisə edirdi
baycan elmindo yeni olaqolor vo tosirlor
у illik miiharibolor zamanı şohorlərin
br. Burada dünyamn hor yerindon goti- meydana goldi. Monqollar Azorbaycan
əksoriyyoti dağıdılmış, ohalinin xeyli
rilmiş bir neço yiiz min kitab toplanmışda Çin elmi, modoniyyoti vo incosonotini
hissosi mohv edilmişdi. Lakin bu, Av
tobliğ edirdibr. Çinlə homsorhod olan
di. Rosodxanada elmi risalobr (traktatropa elmindo 15 osrdon sonra baş ver
lar), ulduzlu somanin xoritosi, astrono
Monqolustanda Çin modoniyyotinin tomin inkişafın qarşısmı ala bilmodi.
miya codvollori tortib olunurdu. Burada
siri həmişə giiclii olmuşdu. Ona göro do
Azorbaycan elminin mohz monqol istiyazılmış osorlor latin dilino torciimo olu- Azorbaycana golmiş monqollar burada
Çin ononolorinin bozibrini borqorar etnaraq Avropada noşr edilmişdi. Marağa
lası dövründo daha da çiçoklonmosi
moyo çalışırdılar. ipok karvan yolunun
rosodxanası başqa ölkobıdo astronomonqollarm törotdiyi qotl vo dağıntılamövcudluğuna vo baramaçılığın 6 osrdo
miyanın inkişafına böyiik tosir göstornn elmi vo modoni inkişafı longitmosi

Azorbaycana Çindən gəlməsinə bax
mayaraq, monqollann hiicumundan ov
vol Azorbaycanda Çin elmi çox az tammrdi, osas elmi olaqolor Yunamstan vo
qismon Hindistanla qurulmuşdu. Çin
haqqmda molumatlar çox bosit idi. Coğrafı osorlordo Çin Hindistanm qorb sorhodlorindo yerloşon uzaq vo ofsanovi ölko kimi göstorilirdi vo onun haqqinda
çox az molumat verilirdi.
Monqollann hakimiyyoti dövründo
voziyyot bir qodor doyişdi. Əlbotto, Çin
alimlori Azarbaycanda qodim yunan,
atoşporost vo hind alimlori qodor moşhur
olmadilar, amma ovvolki dövrloro nisboton daha çox tanmdılar. N.Tusi öz osor
lorindo bürclorin vo bozi dormanlarin
adlarmi Çin dilindo do göstorirdi. Mos.,
korgodan buynuzunun adını o, Çin dilindo “ xutu” kimi göstorir. Çox güman
ki, mohz bu dovrdo Azorbaycan tibbindo iynobatirma (refleksoterapiya) miia
lico üsulu yayılmağa başlamışdı. Bu iisulun qaliqlan Azorbaycanda indinin
özündo do “ çıldaq” adi ilo yaşamaqdadir. Elmi vo bodii kitablarm tortibatinda
da Çin tosiri qabariq duyulurdu. Kitab
i11üstrasi уala rı (miniatürlor) qismon Çin
üslubunda yaradılırdı. Bozi rosmlordo
tosvir olunmuş insanlar çinliloro, onla
rm geyimi iso Çin geyimlorino bonzoyirdi.
Azorbaycan elmi do Çin elminin inkişafına tosir göstormişdi. Mos., Fao
Mun Çi vo bir sira başqa Çin alimlori
Marağa rosodxanasmda astronomiya elnıini öyronir vo burada ixtisaslanni artirırdılar. Fao Mun Çi vo Comaloddin
Buxari Marağa rosodxanasmda bir
müddət işbyondon sonra rosodxananm
çertyojlarını özlori ilo götürüb Pekino
qayıtmışdılar. Yalniz bundan sonra
Pekindo rosodxananm tikilmosi mümkün olmuşdu.
13 osrdo Azorbaycanda musiqişünaslıq inkişaf edirdi. О dovrdo bu elm doqiq
elmlordon biri sayılırdı. Orta osr Azor
baycan alimlori müsiqişünaslığa dair qo
dim yunan osorlorini öyronirdilor. Yu
nan alimi Pifaqor (e.o. toqr. 580-toqr.
500) müsiqişünaslıq elminin banisi sayilirdi.
Urmiya orta osrlordo Azorbaycanin
moşhur modoniyyot morkozlorindon biri
idi. Burada bir çox alim, filosof vo din
xadimi yaşayıb yaratmışdı. О dövrdo
Azorbaycan folsofosindo üç osas coroyan
mövcud idi: yunan folsofosino arxalanan
folsofo, islam dinino köklonoıı kolam
teologiyasi vo tosovviif. Siracoddin Ur-

koşf olunmuş elmi ideyalarm prototiplomovi (1198 1283) Yaxm vo Orta Şorqdo
orobdilli folsofonin vo montiq elminin in- rini görmok mümkün idi. Mos., bozi to
sovviif alimlori diinyanin vo materiyanin
kişafına böyük tosir göstormişdir. О, bir
çox osorlorin, о ciimlodon “ Lotaif ol-hik- obodiliyi, biitiin canhlarm bir-birindon
yaranmasi, insanin meymundan omolo
mot” (“ Hikmot incoliklori” ), “ Monahic”
(“ Metodlar” ), “ Motali ol-onvar fil-mon- golmosi haqqmda fikirlor söyloyirdilor.
Azorbaycanin sufi filosoflari arasmda
tiq vol-hikmot” (‘"Montiq vo folsofo nuMahmud Şobiistori (1287 1320) öziinorunun göyloro ucalmasi” ) osorlorinin
moxsus yer tuturdu. Onun on moşhur
müollifıdir.
13
osrdo yunan folsofosinin mövqclo-osorlori “ Gülşon-iraz” (“ Sirlor gülşoni” )
vo “ Soadotnamo” ("Soadot haqqmda ki
ri nisboton zoiflomişdi. Bu dovrdo Azor
tab” ) olmuşdur. M.Şobüstori canlı
baycanda görkomli miisolman teoloqu
diinyanin cansiz tobiotdon, heyvanlarm
Əbu Hamid ol-Qozalinin (1059-1111)
bitkilordon, bitkibrin minerallardan,
folsofi nozoriyyolori geniş yayılmışdı. Bu
minerallann iso bosit maddi elementloi
nozoriyyoyo osason, yunan folsofosi bir
don yarandığını söybyirdi. О, iıısanı
alot kimi islam dinini n miiddoalarmi
sübut etmok üçün istifado olunmah idi.
ali heyvanlardan omolo golmosini qey
edorok yazirdi ki. insan bir çox heyvaı
lara oxşasa da, bodon quruluşuna, da
Orta əsrlərdə Azarbaycanda musili orqanların strukturuna, şiiur vo ch
qişünaslığa dair yaranmış əsərlərdə
ramşına göro meymuna daha yaxindn
musiqi alətlərinin şəkilləri və sxemTokamiil haqqinda buna oxşar fik
ləri, musiqi pərdələrinə aid hesablalori
daha önco N.Tusi do söylomişdi,
malar və düsturlar, eləcə də qədim
kin
M.Şobüstorinin mülahizolori da i
not yazıları verilmişdi. Səfiəddin Urcosarotli
vo birmonah idi Bozi alimlor:
məvi (1230-1294) musiqişünaslıq
fıkrinco, sufi mütəfəkkirbrinin bu id
üzrə "Şərəfəddinə məktub" və "Mu
yalan alleqorik forma daşıyır vo heç
siqi pərdələri haqqinda kitab" əsərləmüolliflorin
dini ehkamlara qarşı çıxn
rini yazmışdı. İranda və ərəb ölkələsını
sübut
etmir.
Bu fikir qismon inanrində indi də Səfiəddin Urməvi "mudırıcı
görünür.
Əlbotto
ki, M.Şobüst t İ
ğamın atası" hesab olunur. О, muvo
N.Tusinin
miilahizolori
DarviiMi
ğam janrını inkişaf etdirmiş, musiqi
ideyalarından
köklü
surotdo
forqlonir
terminologiyasını və qammalar haq
Tosovviif miitofokkirlori ateizm vo m;i
qinda nəzəriyyəni təkmilləşdirmişdir.
rializmdon olduqca uzaq olmuşlar >
Səfiəddin Urməvinin əsərləri Misir,
Allaha
inanırdılar. Tosovviif insan rul
Yaxın Şərq ölkələri və İranda tədqiq
nun
tokmilloşmosi
haqqmda tol
olunur və yüksək qiymətləndirilir.
olmaqla materializmlo daban-dab;
zidd idi. Lakin, bununla yanaşı, bozi
Diıılo bağlı olmayan folsofonin küfro, al- sovviif ruhlu alimlor Allah torofin
yaradılmış diinyanin miistoqil inkişa
lahsızlığa gotirib çıxarması sübut edilir
di. Ş.Ə.Sülırovordi (1145-1234) elmdo diyino vo tokamülo uğradığına inan
vo folsofodə ol-Qozalinin tərofdaşlarınlar vo bu baximdan canhlann bir-bi
dan olmuş, folsofo, montiq, fıqh, psi- don yaranmasmi miimkiin sayirdii .
xologiya iizro qiymotli osorlor yaratmışOnlarm dino münasibəti miicorrod
darlığı xatırladırdı. Suli, hiirufi v
dır. “ Əvarif ül-moarif” (“ Tohsilin töhmistik coroyanlarin bozi niimayond; : i
folori” ), “ ol-vəsiyyətüs-Sührəvərdiyyə”
ononovi dini dairolor torofindon to. b
(“ Sührovərdinin vosiyyotləri” ), “ Koşolunurdu. Mos., Monsur Hollac. Ə.Sı tfun-nosaihül-imaniyyo vo koşfül-fozarovordi, Fozlullah Noimi vo İmadocK in
ihül-yunaniyyə” (“ İman nosihotlorinin
Nosimi oqidolorino göro edam edilni ■
koşfi vo yunan rozilliklorinin ifşası” )
dibr.
osorlorindo yunan vo Şorq folsofolori ara
Azorbaycanda geııiş yayılmış elmlor
smda olan forqlor, oxlaq vo etika, islam
don biri fiqh (islam hiiququ) idi. O, Qudövbtçiliyi, Xilafotin tarixdo yeri vo ro
randa vo hodislordo ifado olunmuş şoriot
lu haqqinda fıkirlor söylomişdir.
Bu dovrdo tosovviif tomayiillii miito- qanunlarma osaslanırdı. 13 14 osrlordo
Azorbaycanda islam hiiququ iizro çoxfokkirlor do foaliyyot göstoriıdilor. Onla
saylı alimlor foaliyyot göstoriıdi: Əhmod
rm bir hissosi panteist dünyagörüşo ma
Beyləqani (1176-1277), Əminoddin Volik idi, insanin tobiotlo vohdotdo olmasiravi (1163-1224), Şomsoddin Xoylu
na vo ilahi qüvvolorlo bağlılığına iııanır(1187-1240), Şihaboddin Xoylu (1229—
dilar. Onlarm osorlorindo Avropada

1294), Əbiilfoz Ərdobili (vofatı 1228),
Tacoddin Urmovi (1177 1255), Əbdiilmonakib Zoncani (vofatı 1258), İzzoddin
Qozvini (vofatı 1251), Şomsoddin Xosrovşahi (1184-1252), Foxroddin Corabadi (vofatı 1346) vo s.
Bu dövıdo miixtolif elm saholorindo
bir sira görkomli şoxsiyyotlor yetişmişdi.
Riyaziyyatçı Übeyd Tobrizi “ Risalət iilhesab” (“ Hesab üzro kitab” ) osorini,
Nocmoddin Əhmod Naxçıvaııi (vofatı
1253) İbn Sinanın tibb vo folsofo üzro
osorlorinə şorh vo haşiyələr yazmışdı.
Azorbaycanda tibbin sürotli inkişafı da
I 14 osrloro tosadüf edir. Əbu Əbd üa Mohommod ibn Nomvar Tobrizi
( 94-1245) “ Ədvar ül-hommiyyat”
( Эп miihüm dormanlar” ) osorini yazn dir. Azorbaycanin vo ümumiyyətlə,
l solman Şorqinin on görkomli oczaçılar Ian biri İbn Kobir toxollüsü ilo moş1 laşmış Yusif İbn İsmayıl Xoylunun
1 1 ildo yazdığı “ Cameyi-Bağdadi”
(‘ „ğdad toplusu” ) biitiin Şorqdo dorn ,'şiinaslıq iizro on miikommol osor say rdi. Kitabda bir neço min tobii dorn l vasitosi, о ciimlodon dorman bitkilor ninerallar, heyvanlar vo miirokkob
kibli dormanlar haqqinda molumat
V lirdi. Haci Zeynalabdin Əttarın oc/ ılıq iizro “ Ixtiyarati-Bodii” osori do
b ük şöhrot tapmışdı. Mahmud ibn llу. “ Kitab iil-havi fi elm iil-modavi”
( ibb elmini tam ohato edon kitab” )
s ini yazmış, uzun miiddot Tobrizdo
v, Şirazda hokim işlomişdi. Azorbayc ;da ruhi vo osob xostoliklorini şorh
с n kitablar da yaramrdi. Bu mosolo1. iimumi tibb saholorino hosr edilmiş
Torin xiisusi fosillorindo do şorh olui du. N.Tusinin elmi moktobino aid
i nlor bu işdə foal iştirak edirdilor.
1 o ki, Əbdülmocid Tobibin toqr.
I '5 80 illordo yazdığı “ Kitab üt-tibb”
( ibb haqqinda kitab” ) osorindo ruhi,
0' b, sonsuzluq xostoliklori ilo yanaşı
ti jin bir çox başqa saholori da araşdırılırdı.
13-14 osrlordo tokco Azorbaycanin
conubunda 67 xostoxana vardi vo orada
tibb vo oszaçılıq elmbri iizro peşokar
mütoxəssislər çalışırdılar. 14 osrin ovvol
brindo Tobrizdo “ Dar üş-Şofa” (“ Şofa
e\ i” ) adli elmi morkoz toşkil edilmişdi.
Morkoz todrislo yanaşı, tibb miiossisosi
vo xostoxananı birloşdirirdi. Burada
Azorbaycan alimlori vo miiollimlori ib
birlikdo, Çindon, Hindistandan, Suriyadaıı vo Misirdon dovot edilmiş miitoxossislor işləyirdibr. “ Dar üş-Şofa” nın ki-

tabxanasında İ randan, Hindistandan,
Misirdon, Çindon, Kritdon vo s. ölkolordon gotirilmiş on minlorlo olyazma ki
tab vardı. “ Dar üş-Şofa” nın yerloşdiyi
Rob-i Roşidi şohorciyindo miiasir universitetloro bonzoyon ali moktob (modroso) foaliyyot göstorirdi. Buraya tobiotşünaslığı, folsofoni, tarixi, tibbi, astronomiyanı, montiqi öyronmok iiçiin Şorqin
miixtolif ölkolorindon hor il 6-7 min tolo
bo golirdi.
Elxanilor öz saraylarma monqol
hökmdarlarını torifloyon salnamoçilori
colb etmoyo çalışırdılar. 14 osrin ovvollo-

moratib” (“ Katib üçün dorslik” ) oso
rindo 13 14 osrlordo Azorbaycanin icti
mai-siyasi hoyatini xarakterizo edon
faktlar göstormiş, dövlətin strukturu,
idaro olunmasi, vergilorin yığılmasına
dair fikirlor söylomişdi.
Xottatliq (kalliqrafiya) iizro do osorlor yaranırdı. Bu dövrdo Tobrizdo bodii
xottatliq moktobi toşokkiil tapmışdı.
Azorbaycan xottatlan Mahmud Sorraf,
Seyid Heydor, Sododdin, Cofor Tobrizi,
Mir Əli vo b. Şorqdo yeni xottatliq
üslublarınm yaradıcıları idi. Mohom
mod Seyrofınin “ Əbob ül-xott” (“ Xottat-

İt ’>'

Haci Zeynalabdin Əttarın “İxtiyarati-Bədii” əsəriniıı əlyazması. 14 əsr.

rindo Tobrizdo yaşamış taı ixçilər fars di
lindo “ Comi ot-tovarix” (“ Salnamolorin
toplusu” ) adli mötobor bir osor hazirlamışdılar. Monqol hökmranlığı dövriiııdo baş vermiş iqtisadi vo siyasi hadisolor
haqqinda qiymotli molumatlarla zongin
olan bu osor Azorbaycanin vo bir sira
başqa Şorq ölkolorinin tarixini öyronmok baximmdan faydalıdır. Bir çox
xalqlarm niimayondolori “ Comi ot-tova
rix” üçün molumatlann toplanmasi ib
moşğul olmuşdu. Fozlullah Roşidoddin
(1247- 1318) osəriıı tortibçisi vo müolliflorindon idi. О, ovvolco hokim kimi foa
liyyot göstormiş, sonra iso dövlot divamiiiii rohbori toyin edilmişdi. 14 osr Azor
baycan tarixçisi Mohommod Hinduşah
Naxçıvani “ Dostur ül-katib fı toyinül-

liq sonoti") osori xiisusi ohomiyyoto ma
lik idi.
Beloliklo, monqol istilasimn aci noticolorino baxmayaraq, Azorbaycan el
mindo İntibah morholosi 14 osrin sonlarina qodor davam edirdi.
Orta osrlordo elnilorin tosnifati. Azor
baycanda mövcud olmuş elmlor orta osr
miitofokkirlori torofindon iki kateqoriyaya bölünürdü. Birinci kateqoriyaya
düşonlor dini elmlor (yaxud “ Islam elmbri” ) adlandinlirdi vo onlarm torkibino
aşağıdakı fonlor aid edilirdi: fiqh, kolam
(diıılori araşdıran ilahiyyat elmi), dilçilik (orob qrammatikasi), odobiyyat
(nozm vo nosr yazmaq qaydalan), tarix
(osason, islamin tarixi).
Öz növbəsindo, diinyovi elmlor “ xa-

şorok yad ünsürloro qarşı mövqeyini
rici elmbr” , yaxud “ folsofo” adlandırılırdı vo iki böyük hissoyo (nozori folsofo
sortloşdirdi. İslam dinini qobul etmiş
vo təcrübi fəlsəfə) bölünürdü. Nozori folmonqol vo Solcuq hökmdarları elm vo
sofoyo tobiotşünaslıq elmbri (tibb, me- modoniyyotin inkişafına qayğı göstorsolor do, din mosololorindo özloteorologiya. mineralogiya, kimya), riya
rindon ovvolkilordon daha miihafizokar
ziyyat, yunan fəlsəfəsi vo teologiyası
oldular.
(metafizika), təcrübi folsofoyo iso osason,
Abbasi xolifobrinin dostokbdiyi kosoxlaq (etika), tədbir ül-mənzil (evdaıiıq
mopolit ideologiya yavaş-yavaş dobdon
elmi) vo siyasət aid edilirdi.
düşürdü. Dindo vo comiyyotdo dini kökBu təsnifat sistemi bir çox Şorq
loro qayıdış proseslori gedirdi. Todricon
mütofəkkirlərinin osorlorindo yer almışyunan folsofosino vo elmino şübho ib badı. О biitün müsəlman abmi üçün eyni
xanların sayı artırdı, doqmatik diişünco
olsa da, miixtolif alimlor sistemin ayrıtorzi azadfıkirliliyi üstobyirdi. ozborçilik
ayrı bondbrindo bozi dəyişiklikbr edir
dibr. Mos., başqa Şərq müəllifbrindən,
vo sxolastika elmi bürüyürdü, forma
о ciimlodon, Mohommod Xarozmidon
forqli olaraq, N.Tusi tobiotşünaslıq elmAzərbaycan padşahları Cahanşah
lərinin sırasına nobatat (botanika) və
Həqiqi Qaraqoyunlu [1437-1467],
heyvanat (zoologiya) elmbrini da daxil
Uzun Həsən Ağqoyunlu [1453edirdi. Bozi alimbrin osorlorindo astro1478] və Sultan Yaqub Ağqoyunlu
logiya (nücum), fızioqnomika vo s. elm[1478-1490] alimlərə himayədarlıq
brin do adları çokilirdi.
edir, məktəblər, mədrəsələr, tibbi və
14
osrdon sonra elmdə tənəzzül vo
elmi mərkəzlər yaradırdılar. Sultan
onun səbəbləri. 14 osrin sonlarından bii
Yaqub Ağqoyunlu Təbrizdə “Həft
tiin müsəlman Şorqində, о cümbdon
behişt” (“Yeddi cənnət”) sarayını
Azorbaycanda qiymotli elmi osorlorin yainşa etdirmişdi. Həmin sarayda
radılması davam etso do, golocək to1000 çarpayılıq xəstəxana və dünnəzzülün tozahürlori artıq görünmoyo
yanın hər yerindən, о cümlədən
başlayırdı. İbn Sina, Nizami Goncovi,
Hindistandan və Çindən gətirilmiş
Əbu Reyhan Biruni, Nosiroddin Tusi,
dərman vasitələri ilə təchiz olunmuş
Bohmonyar ol-Azorbaycani, Əl-Forabi,
əczaxana vardı. Şəhərdə yoxsullar
ol-Kindi, ol-Xarozmi kimi böyük mütəüçün yataqxanalar (o dövrdə onlar
fokkirlor az yetişirdi.
“imarət” adlanırdı) tikilmişdi. HəkimMiisolman Şorqindo, о cümlodon
lər burada xəstələrə ilk tibbi yardım
Azorbaycanda 14 osrdon sonra elmdoki
göstərirdilər. 15 əsrdə Təbrizdə
tonozzülün soboblori haqqinda miixtolif
dörd imarət (Qara Yaqub, Xəlifə
fikirlor söylonilmişdir. Bozilori bunu
Mütəvəkkil, Sultan Uzun Həsən və
monqol istilasi ib olaqolondirir, bozilori
Zübeydə xanım imarətləri) fəaliyyət
iso orta osrlor Şorqindo. о ciimlodon
göstərirdi.
Azorbaycanda feodalizm quruluşunun
hoddindon çox yaşaması, kapitalist
mahiyyoti ovoz edirdi. 14 osrdon sonra
münasibotlorinin formalaşmaması ilo
“ elm” sozti artiq elmi axtarışı vo todqiizah edirdi. Tonozzülün sobobbrindon
biri do regionda vo ölkodo ideoloji ab- qati deyil, daha çox “ bilik” vo “ savad”
mofliumlanni nozordo tuturdu. Tohavamn doyişmosi vo dini radikalizmin
nozztil, osason, tobiyyat elmlorindo (fiziartmasi hesab edilirdi. 13 osrdon etiba
ron clmdo vo modoniyyotdo miihafizoka, kimya, tobiotşünaslıq, tibb, astronokarlıq güclənmoyə başlayır, ovvolki dövr
miya vo s.) baş verirdi. Halbuki, odoiiçün sociyyovi olmuş azadfikirlilik vo biyyatşünaslıq, tarixşünaslıq, fiqh, kodünyovilik meyillori iso zoifloyir. Radikalam sahosindo doyorli osorlor yaranmaqlizm vo miihafizokarhq rüşeymbri co- da davam edirdi.
miyyotdo bundan ovvol do vardi, lakin
Azorbaycan elmi 15 osrdo. Əvvolki
orob xolifobrinin vo Azorbaycani idaro
osrdo elmin bozi saholorindo baş vermiş
edon padşahların uzaqgöron liberal siya
tonozziib baxmayaraq, Azorbaycan
soti bu rüşeymlorin cücormosino imkan
alimlori yeno do görkomli osorlor yaravermirdi. Xristianlarm solib yürüşlori vo dirdilar. Azorbaycan, nohayot, monqol
monqol istilasi noticosindo miisolman
lar, Teymurilor vo başqa yadelli işğalçıdünyası tarixdo ilk dofo olaraq qalibdon
ların tapdagindan azad ola bilmişdi.
moğluba çevrildi, öz varlığı üçün tohliiko
Azorbaycanda yerli sülablər torofindon
hiss etdi vo dini doyorlor otrafinda birloidaro olunan qüdrotli miistoqil dövlotlor

yaranmışdı. Paytaxtlan Tobriz şohori
olan Qaraqoyunlu, sonra da Ağqoyunlu
dövbtlorindo elm vo modoniyyot inkişaf
edir, kitablar yazılır, modrosolor foaliy
yot göstərirdi.
Bu dövrdo Tobrizdo bir sira məşhur
alimlor yaşayıb yaradırdılar. Bodroddin
Əmir Seyid Əhmod Lolovi (vofati 1506)
montiq, qrammatika, odobiyyat vo riya
ziyyat elmbrinin bilicisi vo bir sira elmi
osorlorin miiollifi idi. Filosof C'olal oddin Mohommod Dovvaninin (1426/271502/3) “ Əxlaqi-Cəlali” osori Yaxin vo
Orta Şorqdo moşhıır idi.
Şirvanşahlar dövbti do xeyli n öhkomlonmişdi. Morkozi hakimi
ıin
giicbnmosi vo iqtisadi hoyatm
masi elm sahosindo do yüksoliş у;., tdı.
Ölkonin Şamaxı, Baki vo Dorbon
ohorlori modoniyyot vo elm morkozi.
,imi tamndi.
Şirvanşahlar Şeyx 1 ibrahim
1417], I Xolilullah [1417 1462] vr orrux Yosarin [1462-1500] sarayla.
о
dövriin moşhur alimlori toplasi.
r.
Seyid Yohya Bakuvi (toqr. 1410
r.
1462) bu alimlordon idi. O, mistik
alarla zongin “ Şorhi-Gülşoni-haz’
irlor gülşoninin şorhi” ) vo “ Əsrar ol
bin” (“ Hoqiqot axtaranlarin si: i” )
osorlorinin, homçinin astronomiya . tarixo aid osorlorin müollifı olmuşduı Şirvanşahlar saraymin nozdindo teo: iya
vo humanitar elmbri araşdıran -Imi
morkoz yaradılmışdı. Oraya Ş:
n
miixtolif ölkolorindon hor il minbr
iobo vo alim golirdi. Onlarm çoxu S.
kuvinin şagirdi olmaq arzusund;
alim təsovvüfdo “ gülşəniyyə” ad
i
toriqot yaratmış vo tosovviif mosə!
ii
araşdıran elmi moktobin banisi
du. Onun tolobolorindon YusifZi
Şirvani (vofati 1485) “ Abad iil-i
(“ Doğru yola istiqamotlondirmo ■
n ” ), “ Silsilot iil-orvah” (“ Ruhlarn.
losi” ) vo s. osorlorin müollifı, Korn
idin Şirvani (vofati 1499) iso tan;
is
alim olmuşdur.
Azorbaycanda coğrafıya elmi ci. ikişaf edirdi. Orta osr Azorbaycan
ilori diinyanin bir çox ölkolori haqqr.ia
doqiq coğrafı molumatlara malik idi lor.
Əbdürroşid ibn Salih Bakuvi (toqr. 14
osrin 2-ci yarısı - 15 osrin 1-ci yansi)
“ Abidolorin xülasosi vo qiidrotli hökmdarın möcüzobri” adh osorindo bülün
diinyanin, о ciimlodon Azorbaycamn şohorlorindon, coğrafı montoqolorindon vo
tarixi abidolorindon molumat verirdi.
Əsor akademik Ziya Biinyadovun tor-

cümosindo 1992 ildo Bakida noşr olun- astronom vo riyaziyyatçı Qiyasoddin Şi- şayır vo fars modoniyyotino qiymotli
töhfolor verirdilor. iran elminin niimarazi iştirak etmişdi.
muşdur.
“ Xotai” toxollüsü ilo tanınmış I Şah
yondolori do Azorbaycan alimlori ib six
Əsası II 13 osrlordo qoyulmuş Azor
İsmayıl Sofovi vo digor Sofovi şahları
baycan musiqişünaslığı 15 osrdo do inkiolaqodo olur vo oz yaradicihqlannda
Azorbaycana geııiş yer ayırırdılar. Ona
özlori do şeir yazir vo odobiyyatşüııaslıq
$af edirdi. Modoni hoyatinin canlanma
göro do Azorbaycamn bir sira elm xadövrünü yaşayan Şirvanda müsiqişünas- elmino himayədarlıq edirdibr. Bunun
noticosindo 16 osrdo odobiyyat tarixino dimlori. eyni zamanda İraıı alimlori
lıq üzro bir sira miihiim osorlor yaranmışdı. Onlarm bozilori tosovviif nöqteyi- maraq daha da artdi vo odobiyyatşünas- sayilir vo bozi fars vo başqa millotbrin
nəzərindən yazılmışdı vo musiqinin mis
liq iizro bir sira qiymotli osorlor yarandi.
nümayondoləri iso Azorbaycanda yatik mahiyyotini araşdırırdı. Beb osorlor- “ Tozkiro” adlı kitablarda moşhur şairloşayıb yaradir vo Azorbaycan alimlori
don biri Mohommod Əbubokr oğlu Şirsayılırdılar.
rin torcümeyi-halları vo osorlorindon
Azorbaycan tarixini öyronmok baxıvaninin “ Musiqiyi-ixvon iis-sofa” (“ Saf- parçalar verilirdi. Tozkiroçibrdon 1 Şalı
mindan Xandomir (Xondomir) adi ib
İsmayıl Sofovinin oğulları Sam Mirzo
lıq qardaşlarının musiqisi” ) kitabi idi. О
“ Töhfeyi-Sami” (“ Samın töhfosi” ), ib
bu osorini ^irvanşaha ithaf etmişdi.
moşhurlaşmış Qiyasoddin ibn Hümadoddin ol-Hüseyninin (1475 1536) osorrahim Mirzo iso “ Forhongi-ibrahimi”
i bdüllətif Şirvani iso “ Fil-musiqa”
( Musiqiyo dair") osorini yazmışdı. Bu
bri xiisusi ohomiyyot kosb edir. Onun
(“ İbrahimin liigoti” ) osorbrini yazmışdı.
с or 2004 ildo AMEA-nm Əlyazmalar
çoxcildlik tarix osorinin bir hissosi SofoOnlarm göstoı işi iloƏhdi Bağdadi “ GülI -.titutunda orob dilindon Azorbaycan
vilor dövlotinin yaranmasina hosr olunşonüş-şüora” (“ Şairlər gülüstanı” ) adlı
muşdur vo 15-16 osr Azorbaycan tarixi,
с liino torciimo edilmişdir.
tozkiro yaratmışdı.
xiisuson do ölkonin iqtisadi voziyyoti ib
Yenico hakimiyyoto golmiş Sofovilor
О
dövrdo Şamaxı şohori musiqişübağlı faktlarla zongindir.
öz sülalobrinin tarixi osorbrdə toronnüm
ı lıq elminin morkozino çevrilso do,
Tarixi osorlor vo salnamolor miiasir
orbaycamn başqa şohərlərində do bu
,oyo aid osorlor yaranırdı. Əbdülqadir
tarix elmi üçün böyük ohomiyyot kosb
16 əsr Azərbaycan tarixçiləri araedir. Orta osr müolliflori Sofovilorin tarağayi (1353 1435) milli musiqinin
sında Həsən bəy Rumlunun
ı /ori osaslarım araşdırmışdı. Musirixdoki rolunu idealizo etsobr do, çox(1530/31-?) xüsusi yeri var. O,
iinaslığa aid osorlordo müxtolif düssayli tarixi hadisolor haqqinda molumatŞah I Təhmasibin sarayında xidlar da verirdilor. Azorbaycan tarixino
rlara, musiqi pordolori ilo bağlı
mət etmiş və onun hərbi yürüşləri1 sablamalara, hondosi sxeııı vo fıquraid bir çox faktlar M ir Yohya olnin iştirakçısı olmuşdur. 12 cildlik
Hiiseyni Qozvininin (1481-1555) "Liibb
I ra, eloco do xiisusi not işarolorinə vo
"Əhsən üt-təvarix” (“Tarixlərin ən
ot-tovarix” (“ Tarixin moğzi” ) osorindo
(■)dim musiqi alotlərinin şokilbrino rast
yaxşısı") əsərini yazmışdır. On
golinir.
verilmişdir. Xandomir vo Qozvini qizillardan yalniz 11 -ci və 12-ci cildlər
Azorbaycan elmi 16 osrdo. Azorbaybaş horokatına roğbot göstorir vo I Şalı
bu günə gəlib çatmışdır.
İsmayılın foaliyyotini yiiksok qiymotlonc ıda güclü Sofovilor dövlotinin yarandirirdilor. Hürrşah ibn Kübal Hüseynisi elm vo modoniyyotin inkişafına
] 'isbot tosir göstordi. Sofovilor milli di- olunmasmı istoyir vo bu qobildon yazaıı
niıı tarixo aid osorlori do homin ruhda
tarixçiloro himayodarlıq edirdibr. Bu
1 inkişafına böyük ohomiyyot verirdiyazılmışdır. Bu osorbrdo Şirvanda baş
vermiş üsyanlardan da söz açılır.
dövrdo Azorbaycanda tarix üzro do bir
I 1Şah İsmayıl, onun novo vo noticobHürrşah Hindistanın Əhmodonağar şosira miihiim osorlor yaradildi. Tarixçibr
■ Vzorbaycan dilindo danışır vo yazir,
vo bioqrafiar Şah 1 Ismayil Sofovinin
horiniıı sultanı torofindon Şah 1Tohmagüzarlıq işiııin milli dildo aparilmasisibiıı sarayına sofir göndorilmişdi. O, bır
himayodarhq edirdibr. 16 osrdo Şah Uzun Hoson Ağqoyunlıınun novosi
ııeçə 'ıl Gürcüstanda vo Şirvanda yaşaorbaycamn biitiin şohərbrindo mok- vo tiirk monşəli olduğunu göstərir, bir
ınışdır.
torofdon qodim İran hökmdaıiarı Sasalor vo modrosolor mövcud idi. Orada,
Şah I Tohmasibin oyanlanndan olan
nilorin vo Əhomonibrin, о biri torofdon
tson, ilahivyat elmini, riyaziyyati vo
Şorof xan Bidlisinin (I543-?) “ Şorofnaiso Mohommod peyğomborin töromosi
ntiqi öyronirdibr. Sofovilorin birinci
mo” adlı ikicildlik osorindo Sofovilor iınelan edirdibr. Orta osr tarixi monboloI vtaxti Tobriz şohori elmi vo modoni
periyasında 16 osrdə baş vermiş feodal
i orkoz kimi moşhuıiaşmışdı. Orada na- rindo beb mifoloji vo hoqiqoto uygun ol
çokişmoləri haqqinda molumat verilir vo
mayan molumatlarla yanaşı çox qiymot
c
olyazmalar vo miniatürlü kitablarla
Azorbaycamn ayrı-ayrı vilayotlorinin ta; ngin kitabxana toşkil edilmişdi. Sofovi
li tarixi faktlara da rast golinir. Miiollifi
rixindon bohs olunur.
lilarmin votoııi Ərdobil şohərində do bilinmoyon “ Tarixi-şahi-İsmaili-Sofovi”
Xandomirin vo bir sira başqa orta
(“ Şalı İsmayıl Sofovinin tarixi” ) adh
: yiik kitabxana vardi. 10-14 osrlorin
osr iniiolli florin in salnamolori vo tarixi
elmi yüksolişi tokrar olunmasa da, bu osordo I Şah Ismayihn yeniyetmolik
dövrdo do astronomiya, tarixşünaslıq vo dövriindo baş vermiş hadisobrdon bohs osorlori elm üçün çox qiymotlidir vo orta
folsofo iizro bir sira qiymotli osorlor ya- edilir. Kitab onun 1501 ildo taxta yix- osr Sofovilor dövlotindo tarixşünaslığın
ranmışdı. Sofovi şahları astronomiya vo ması ib başa çatır.
inkişafının yiiksok zirvoyo çatdığını gösastrologiya elmlorino böyük ohomiyyot
16
osrdo Azorbaycamn vo İranın va torir. Bu faktlari nozoro alaraq bozi alimverirdilor. Mohz ona göro do onlar N.Tuhid Sofovilor imperiyasimn torkibindo ol- lor orta osrlor Azorbaycaninda 15 16 osr
sinin 15 osrdo dağıdılmış moşlıur Marağa
masi hor iki ölkonin bir-birino yaxınlaşlordo ikinci İntibahın başlandığını elan
rosodxanasını 16 osrin ovvollorindo borpa
masında böyük rol oynamışdı. Bir çox
edir vo onu 10 14 oslorin İntibahı ib miietdirdilor. Bu işdo I Şah İsmayıl Sofovinin
qayiso edirlor. Lakin bu fikirlor hoqiqotAzorbaycan yazıçıları, şairbri, tarixçilori,
alimlori İraııın miixtolif bölgolorindo ya- don xeyli uzaqdır. Bu dövrdo biitiin elmTobrizdon Marağaya göııdordiyi moşhur

lərdən daha çox odobiyyatşünaslıq vo ta
rix inkişaf edirdi, dəqiq elmlər iso böhran
içindəydi. Onıı da nozoro almaq lazımdır
ki. odobi vo tarixi osərlərin bir çoxu hakimiyyotdo olan şahları tərifləyən modhiyyolərb zongin idi. Tobiyyat elmlori
üzro yaradılan kitablar iso ycııi elmi
ideyalar daşımırdı vo 10-14 əsrbrin İntibahı dövründo yazılmış kitablara oxşar yaradılırdı.
Azorbaycan elmi 17 əsrdə. Azorbay
canda odobiyyatşünaslıq, tarix vo bir si
ra başqa elmlor inkişaf edirdi. İsgondor
Miinşi, Yusif Mohommodcan oğlıı Qarabaği, Mirzo Baqi. Molla Rocob Ağa
Vahid, Nosrulla Xalxali, Mohommod
Tahir Vahid, Hüseyn Xolof oğlu Biirhan, Sadiq boy Əfşar kimi istedadli
alimlor çahşırdılar. Elmdo 16 osrin abhavasi davam edirdi. Yeno do Sofovi
şahlarmı toronnüm edon tarixi osorlor
yaradılırdı. 17 osrin tarix osorlori ara
smda 1645 ildo I Şah Abbasın baş tarixçisi toyin edilmiş, sonra iso vozir vozifosini tutmuş Mohommod Vahid Taİsgəndər Münşi (1560/61-1634)
gənclikdə şah Məhəmməd Xudabəndənin divanında katib olmuşdu.
Sonralar о, I Şah Abbasın saray
salnaməçisi olaraq «Tarix-i-aləmarayi-Abbasi» («Dünyaya yaraşıq
verən Abbasın tarixi») əsərini yazmışdı.
hirin “ Tarixi-Vahid” (“ Tarixi-Şah Abbasi-Sani” , yaxud “ Abbasnamo” ) kitabı xüsusi maraq kosb edir.
Bu dövrdo Azorbaycanm Osmanli
qoşuıılan torofindon zobt olunmasi mo
doni vo elmi hoyatda öz izbrini buraxmışdı. Əvvola, Osmanlıların olino keçıniş Tobriz şohori Sofovibr dövlotinin
paytaxti statusunu itirdi. Bundan sonra
Tobriz heç zaman ovvolkidok elm vo mo
doniyyot morkozi kimi tamnmadi. Sofo
vi lorin elm morkozlori, о ciimlodon moşhur “ Dar üş-Şofa” modrososi ovvolco
Qozvino, sonra iso Isfahan şohorino köçiirüldü. Osmanli vo Sofovi miiharibolori
noticosindo dağıdılması vo oyaloto çevrilmosi Azorbaycanm elm vo modoniyyot
morkozi kimi öz niifuzunu itirmosino go
tirib çıxardı.
Bununla yanaşı, Osmanli istilasi zamani Azorbaycanda Osmanlilarin elmi
osorlori yayılmağa başladı. Onlarin bir
qismi Azorbaycan türkcəsindon forqlonon Osmanli türkcosindo yazılırdı. Yerli

katiblor vo xottatlar bu kitabları köçürür
normalanndan, hamilo qadınların rejimiııdon vo başqa mövzulardın bohs olu
vo ölkodo yayırdılar. Mos., Mohommod
nur. M.Şamlu alim vo hokim olmaqla
Yusif Şirvani xobor verir ki, tiirkco yazilyanaşı Ərdobil şohorinin valisi (1678 il
mış vo Azorbaycanda şöhrot tapmış
“ Tibnamo” osorinin on qodim niisxosi
do) vo Sofovi omirbrindon biri idi.
Sadiqi adi ilo tanınmış Sadiq boy Əfirovan qalasinda Osmanli sultan Muradın kitabxanasından götürülmüşdü. 17 şar (1533-1610) böyiik istedada malik
idi. O, şeiıior vo elmi osorlor yazir. qiy
osrdo tiirkco tortib olunmuş nücum
iizro “ Salnamo” osori vo miixtolif mövmotli kitablar toplayır, rossamlıqla moşzulara aid bir sira başqa elmi osorlor
ğul olurdu. Onun “ Tozkireyi-mocmo iilxovas” (“ Seçilmişlorin toplıısu") osori
AM EA-nin Əlyazmalar İnstitutunda
xiisusilo diqqotolayiqdir. Bu osordo
saxlanılır.
16
osro nisboton bu dövrdo tobiyyatAzorbaycanda vo iranda Sofovibı dövründo yaşayıb yaratmış 480 şair h; |inelmlorindo miioyyon inkişaf sezilirdi.
da molumat verilmişdir.
Mos., Nosrulla Xalxalinin riyaziyyata
aid osori moşhıır idi. Lakin bir çox Azor
17
osrdo Azorbaycanda kitab :iasbaycan alimlori Osmanli istilasi notico
lıq geniş viisot almış, olyazma ki'
irisindo votoni tork edib başqa ölkoloro üz nin tortibatı işi tokmilbşmişdi.
xb
qodim olyazmaları, moşlıur şair \
mtiitmağa mocbur olmuşdular. Ölkodon
lorin osorlori toplamrdi. Azorbayr mikonarda foaliyyot göstoron Tobrizli
niatürlori moşhıır xottatlar tor;
bn
Hiiseyn Xolof oğlu Biirhan Osmanli
iizii köçürülon osorlori bozoyirdi.
ibqoşunları Tobrizi olo keçirdikdon sonra
votoni tork edib Hindistana köçmüşdü.
O, Heydorabad şohorinin hökmdarı
Yusif Məhəmmədcan oğlu Q ;aAbdulla Qiitb şaha ithaf edilmiş
baği (7-1645) ölkənin Osmani oməşhur “ Bürhani-Qato” osorini yazmışşunları tərəfindən işğal olunr
ndır. Bu osor fars dilinin on mükommol
dan sonra əvvəlcə Mərkəzi Asi /а
liigoti hesab olunur vo dofobrlə İranda,
mühacirət etmiş, Səmərqənd ş ;. əHindistanda vo s. ölkobrdo noşr edilrində yaşamış, sonra isə Buxanaya
mişdir.
köçmüşdür. Yusif Qarabaği ərəb j ə
Azorbaycanda tibb elmi inkişaf edir.
fars dillərində fəlsəfə və hüquqa ıid
çoxsaylı xostoxanalar vo əczaxanalar fo
bir sıra əsərlərin müəllifidir. Qarabaaliyyot göstorirdi. 17 osrin 60-cı illorindo
ğinin bəzi əsərlərindən orta əsr
burada olmuş fransız soyyahı Jan Şarmədrəsələrində (xüsusən Mərkəzi
den yazırdı ki, Tobrizdo üç şohor xostoAsiyada) dərs vəsaiti kimi istifadə
xanası var vo onlar kifayot qodor tomiz
olunurdu.
vo soliqolidir. Xostolor burada intensiv
müalicə kursları alırdılar. Lakin onlar
ların daha uzunömürlü olmas
n
uzun miiddot burada qala bilmozdilor.
Azorbaycan sonotkarları doridon
şÇünki xostoxanalar şohorin dövlotli sakinlorinin ianəlori hesabina foaliyyot
qa möhkəm materiallardan zövqi;
dilmiş cildbr hazırlayır, kağızın,
kgöstorirdi. Xostobro burada gündo iki
kobin vo ronglorin keyfiyyotli oh
па
dofo pıılsuz yemok verilirdi. Xostoxanadiqqot yetirirdilor.
larda peşokar hokimbr çahşırdı vo onlar
tibb üzro orta osr kitabları osasında
Azorbaycan elmi 18 osrdo. Sc
>r
siilalosinin süqutundan sonra
>rmüalicobr aparırdılar. Bu dövrdo Şamaxıda yaşamış Hoson ibn Rza Şirvani
baycan kiçik feodal dövlətbrə (:
iq“ Sirac üt-tibb” (“ Tibbin çırağı” ) osorin
lara) bölündii. Miistoqil, yaxuc ado yüzlorlo mürokkob torkibli dorman
nmmiistoqil olmuş bıı dovlot quru
in
tez-tez bir-biri ib qanli miiharilv >ro
(hoblor, şamlar, mocunlar, tozlar vo s.)
girişirdi vo bu da şohərlərin vo ко ilohaqqinda molumat verirdi.
Murtazaqulu Şamlu cinsi xostoliklor
rin dağılmasına, iqtisadiyyatin, elmin
vo modoniyyotin tonozzülüno sobob
üzro mütoxossis idi, qadın vo kişilordo
oldu. Bundan başqa, iranda hakimiy
cinsi xostəliklərin müalicosindon bohs
edon “ Xirqo” (“ Dorviş libası” ) osorini
yot uğrunda vuruşan Nadir şah Əfşar,
Korim xan Zond vo Ağa Mohommod
yazmışdı. Kitabda sonsuzluğun soboblorindon, cinsi xostoliklərin müalicosindo
şah Qacar Azorbaycana horbi yürüşlor
istifado olunan dormanlardan, hamilo
vo basqinlar edirdibr. Arasikosilmoz
qadının oğlan vo yaxud qız doğacağının
müharibolor, siyasi vo ictimai hoyatda
horc-morclik vo stabi 1liyin olmamasi
olamotlorindon, sağlam cinsi hoyatın

çoxosrlik Şorq elminin ononolorini inki- osor yaratmışlar. Bu osorlordo Şoki xaııAzorbaycanda elm vo modoniyyoto ağır
lığının yaranma tarixi. Nadir şah Əfşara
zorbolor vurdu. Buna baxmayaraq Şa- şaf etdirmoklo yanaşı, miiasir Avropa el
maxı, Şoki, Gonco. Tobriz, Naxçivan,
minin nailiyyot vo metodlarindan da
vo başqa işğalçılara qarşı apanlan döQuba, Baki vo s. şohorbr modoniyyot
bohrolonmoyo başladılar.
yüşlər vo xanlığın ruslar torofindon zobt
morkozlori olaraq qalirdi. Bıı şohorbrdo
19
osrdo Azorbaycanda tarix elmiolunmasi şorh edilir. Bu osorlor sırasınolan modrosobrdo Şorq sxolastikasiniizro yeni osorlor yaranırdı. Əvvolkilorda Korim ağa Fatehin (1783 1858) “ Şodaıı dorslor keçilirdi. Bu dövrdo Azor
doıı forqli olaraq tarixi todqiqatlarm çoki xanlannin tarixi” (1829 vo 1858 ildo
baycanda bir sira qiymotli tibb osorlori
xu artiq Azorbaycan dilindo yazılırdı.
nəşr edilmişdir), Hacı Seyid Əbdiilhoyanınmışdı. Miiollifi bilinmoyon “ Tib
Bu araşdırmalarda Azorbaycanm qodim
midin (1795/96 ?) “ Şoki xanlan vo onlanamo” osorinin 1712 ildo Mohommod
toprağı Qarabağın tarixino xiisusi yer
nn nosillori” vo s. kitablar vardir.
Yusif Şirvani torofindon köçiiriilmüş
aynhrdi. 1845 ildo Mirzo Adıgözol boyin
isgondor boy Hacınski özünün “ Qu(toqr. 1780 1848) yazdığı “Qarabağna
niisxosi mövcuddur. Əsor türk dilindo
bah Fotoli xanin hoyati” osorindo Quba
yazılmışdır vo о dövrdo molum olan ok- mo” osorindo 1736-1828 illordo Qaraxanlığınm tarixini araşdırır.
bağda baş vermiş hadisolor şorh
sor xostoliklorin müalicosindon bohs
Elmi üslub baximmdan bir sira iisolunurdu. Qarabağ xanlığının sabiq vo- tünlüklorə baxmayaraq biitiin bu osorlor
ed
Haci Siileyman Qacar irovaninin
ziri Miızo Camalın (1773-1853) “ Tariorta osr Şorq salnamolorini xatırladırdı.
“ I ovaid ül-hikmot” (“ Hikmotin faydaAzorbaycan miiollillori ayn-ayn xanxi-Qarabağ” kitabinda Qarabağda 1828
k
) osorindo minlorlo tobii dorman
ilodok baş vermiş hadisolor tohlil
liqlarm tarixini yazarkon golocokdo
\ ilolori sadalamr vo onlardan istifado
bütöv Azorbaycan tarixinin yazilmasi
ii ılları göstorilirdi. irovaninin olyaziiçiin zomin yaradirdilar. О dövrdo Run an Azorbaycan, Iran, Misir vo s. ölAzərbaycan tarixini yaratmaq istiqasiyada Azorbaycanm tarixini yazmaq
k ırdo mühafizo olunur. Əbülhoson
mətində ilk addımı Abbasqulu ağa
heç do asan deyildi. Ölkonin Rusiyamn
IV rağayiniıı 1775-76 illordo yazdığı
Bakıxanov (1794-1847) atmışdır.
torkibindo olan hissosi bir çox sonodbriialicoti-miinforido” (“ Ən mükomOnun “Gülüstani-İrəm” əsərində Şido rosmon “ Azorbaycan” deyil, “ Şorqi
1 müalicolor” ) osori miixtolif xostolikmali Azərbaycanın və Dağıstanın ən
Zaqafqaziya” kimi verilirdi. Mohz buna
1 n müalicosindən bohs edir. Əbdürroqədim dövrlərdən 1841 ilə qədərki
göro do Rusiya istilasi dövründə Azor
/
boyin “ Moasire-sultaniyyo” (“ Sultarixi araşdırılır. Bu əsər müasir Av
baycan tarixino dair yazılmış osorlorin
i n abidolori” ) osorindo Azorbaycanropa tarixşünaslıq metodlarına
heç birisi “ Azorbaycan tarixi” adlandid vo iranda 18 osrin sonu - 19 osrin
əsaslandığına görə о dövrün tarixrılmamışdır.
л ollorindo baş vermiş hadisolor şorh
çilərinin əsərlərindən köklü surətdə
Azorbaycanla Rusiya arasmda getedilmişdir.
fərqlənir. Herodotun, Strabonun,
dikco artan elmi vo modoni olaqolor noti
18
osdo Azorbaycan dili (o dövriin
Plutarxın, Təbərinin, Fəzlullah Rəşicosindo bozi Azorbaycan alimlori Ru
i nbolorindo- türk dili) elmdo daha gedəddinin, Həmdullah Qəzvininin və
siya mn ali moktoblorindo dors demoyo
m istifado olunmağa başlandı. Orta
başqa qədim və orta əsr müəllifləribaşlayır vo bir miiddotdon sonra orada
о- lordo Azorbaycanda elmi osorlor, osanin əsərlərindən bəhrələnməklə yaöz bilikbrino vo elmi nailiyyotlorino göro
s I, orob vo fars dillorindo yazılırdı. Avzıldığına görə bu əsər Azərbaycan
moşhurlaşırdılar. Azorbaycan alimlori 18
i )ada latin dili, müsolman Şorqindo do
tarixşünaslığında yeni mərhələ açdı.
osrin sonu-19 osrin ovvollorindon Rusioi b dili elm dili sayılırdı. Ərob dilindo
A.Bakixanov astronomiya, coğrayanın şərqştinaslıq elmindo ciddi rol oy\ ılmış osorlor İspaniyadan Hindistafiya, fəlsəfə, etika, məntiq və dilçilik
namağa başladılar. Bu dövrdo Rusiyada
l bk biitiin müsolman ölkolorindo oxuüzrə də bir çox əsərlərin müəllifidir.
müoWım və
'лх^Ь‘л^ел\\) du. Fars dilinin do mövqcbri möhЫаг arasmda Nosirov, Əbu Turab V^/Ak n idi vo Azorbaycan müollifbrinin bir
ç u osorbrini farsca yazirdi. Azorbay- edilirdi. Bu əsorin bir hissosi I885 ildo rov, Mirzo Mohommod Şofı, Osmanov,
rus dilino torciimo edibrok “ Kaspi” qo- Sadix boy Coforov, Mirzo Abdulla Vo/.ic; : (tiirk) dili şeir vo dastan dili kimi
rov, Mirzo Hoson Tahirov, Mohommod
zetindo dorc olunmuşdu. Mir Mehdi
şhurlaşmışdı. İ.Nosiminin, Cahanşah
Əliyev,
Mirzo Abdulla QalTarov, Mirzo
Xozani
(toqr.
1819-1894)
“
Kitabi-tarixi1 qiqinin, M.Füzulinin, I Şalı İsmayıl
Cofor Rizayev vo b.-nin adlarim çokmok
Qarabağ” , Rzaqulu boy Mirzo Cavanşir
Л tainin vo b. Azorbaycan şairlorinin
olar. Nosirov 1786 ildo Rusiya Xarici İş; ı dilindo yazdıqları şeir vo poemalar
oğlu “ Tarixi-Qarabağ” , Hosonoli xan
с ııi vo folsofi ideyalarla zongindir.
lor Nazirliyindo fars dili iizro torcümoçi
Qarabaği (1850- 1929) iso “ QarabağnaA/.orbaycan (tiirk) dilindo yazılmış osor- mo” osorini yazmışdır. Bu osorlordo
vozifosindo çalışırdı. Homin il burada
Əbu Turab Vozirov da işlomoyo başlamış
göstərilmiş faktlar Qarabağın tarixon
1 in başlıqları, adoton, orob, yaxud fars
dilindo verilirdi.
vo 1819 ildo fars dili iizro baş toreümoçi
homişo Azorbaycana moxsus olduğunu
Azorbaycan elmi 19 osrin ovvolindon
toyin edilmişdir. Ə.T. Vozirov fars dilindo
bir daha tosdiq edir vo Qarabağın tari
1918 ilodok. 1801-28 illordo Rusiya Şİ- xini öyronmək baximmdan ohomiyyazılmış şeirlorin vo Vilkenin fars qrammali Azorbaycan xanliqlanni işğal edon- yotlidir.
matikasının rus dilino torcümoçisi kimi
don sonra burada Qorb elminin tosiri vo
Qarabağ xanlığımn tarixçibri ib ro- moşhurdur. Azorbaycanlilarin bozilori
niifuzu artmağa başladı. Ölkodo Qoıb
qabot apara bilocok alimlor yalmz Şoki
Peterburq vo Qazan universitetlorindo
tohsil sistemi osasmda foaliyyot göstoron
xanlığının tarixçibri idi. Şoki xanlığının
Azorbaycan, fars vo orob dilinin todrisini
moktoblor açılır, azorbaycanlilar iso Rutoşkil edir, Şorq folsofosi, qanunvericiliyi
Rusiyaya birloşdirilməsindən sonra Şoki
siyada vo Avropa ölkobrindo tohsil alirvo odobiyyatindan dors deyirdilor. 19 os
tarixçilori çox mohsuldar işlomiş vo Şoki
rin ortalarinda onlarin rolunun artmasi
dilar. Qabaqcil Azorbaycan alimlori
xanlığının tarixino aid bir neço qiymotli

\

yon və təbliğ edən M.F.Axundzado
rus şərqşünaslığmm azorbaycanli alimlər
elmlorinin inkişafıdır. 19 osrin ikinci ya(M .F.Axundov) (1812-1878) öz fol
torofindon inkişaf etdirildiyi haqda fıkir
rısında Azorbaycanda neft sonayesinin
toroqqisi ilo bağlı kimya vo neft kimyasi
sofi görüşlorini “ Komalüddövlo moksöybmoyo imkan vermişdir.
Mirzə Cofor Topçubaşov (1790, bozi
tublan” osorindo oks etdirmişdir. Bu
inkişafa başladı. Rusiya İmperator Tex
niki Comiyyotinin Baki Bölmosi tosis
osor tokco Azorbaycanda deyil, iran
məlumatlara göro 1784-1869) Rusiyada
da vo Türkiyodo do şöhrət qazanmışolundu. Neft kimyasi iizro osas todqiqat
vo Qorbi Avropada şöhrot tapmış azorlar bölmənin nozdindoki laboratoriyada
di. M.F.Axundzado öz osorlorindo di
baycanlı şorqşünaslardandır. 1819 ildon
ni fanatizmo qarşı çıxmış, elmin vo
apanhrdi. Rus alimi D .İ.Mendeleyev
Peterburqdakı Baş Pedaqoji İnstitutda
elmi tofəkkürün aliliyini isbat etmoyo
1878 vo 1880 ilbrdo Bakida olmuş vo
Şorq dillorini todris edirdi. 1923 ildən
çalışmışdır. О, homçinin Firdövsi,
burada neft email problemlorini araşPeterburq Universitetindo fars filologiN.Goncovi, Cami, S.Şirazi, C.Rum i
dırmışdır. 1885 ildo diinyada ilk dofo
yası üzro professor olmuşdıır. O. 1835
vo Hafiz Şirazi haqqinda osorlor yazolaraq Bakida kerosinin krekinq iisulu
ildon fars dili vo filologiyası kafedrasımışdır.
ib alınması iiçiin qurğu yaradılmışdı.
na rohborlik etmişdir. A.S.Qıiboyedov
О
dövrdo orta osrloro moxsus elmi Bu layiho 1891 ildo Şuxov vo Qavrilov
vo b. tanınmış rus ziyalıları M.C.Topüslubda yazıb yaratmaqda davam edon
torofindon təkmilləşdirilmişdi. Daha
çubaşovun mühazirobrini dinlomiş və
alimlor do vardı ki, çoxəsrlik Şorq elrni- sonralar beb qurğular əsasında
onun tələbələri olmuşlar. Onun Şorq
*Ş
dillorinin filologiyası üzro çalışmaları
da krekinq zavodlan tikilməyo b; inQorbi Avropa alimləri tərəfindən
mışdır.
Mirzə Kazım bəy Sədinin “Gülüstan”
yiiksək qiymətləndirilmişdi. M.C.TopBu dövrdo Azorbaycanda toe boli
əsərini rus dilinə, “Dərbəndnamə”ni
çubaşov London Krai Asiya Comiyyokimyaçılar da yetişirdi. Onlar Ri
ida
ingilis dilinə, özünün yazdığı “Azərtinin üzvii seçilmipdi.
vo Qorb universitetlorindo təhsil
iiqbaycan qrammatikası"nı isə alman
19
əsrin birinci yarısından Azorbay
dan sonra elmi todqiqatlarla
aul
dilinə tərcümə etmişdi. Onun məşcan alimlorinin rus şorqşünaslığında oyolurdular. 1880 90 ilbrdo Alma;
nin
hur əsərlərindən biri “Bab və babçınadıqları rol dıırmadan artmağa başlaStrasburq Universitetindo tohsil
ms
lar: 1844-1852 illərdə İranda diniyır. Rus və Avropa tohsili görmüş Azor
azorbaycanli kimyaçı, kimya d
>ru
siyasi üsyan/ar” o/muşdur. Kazım
baycan ziyalıları da öz növbosindo rus
Mövsüm boy Xanlarov (1857 19.
iabəyin əsas məqalə və kitabları ingi
aVımbrinı qodim Şorqin modoniyyoti,
kıda üzvi kimya iizro todqiqatlai
alis, fransız, alman və başqa dillərə
ədobiyyatı, tarixi, folsofosi, eloco do
mışdır. Onun “ Tiosiı ko turşusun
iltərcümə edilmişdi. O, Londondakı
Azərbaycan, fars vo orob dilbri ib tanış
rodanido tosiri” adh ilk moqalosi
il
Britaniya Krai Asiya Cəmiyyətinin
edirdibr. Onlar rus dilini vo adotlərini
do Almaniyada dorc edilmişdi. M.
lahəqiqi üzvü, Peterburq Elmlər Akayaxşı bildikbri üçiin Rusiyanın elmi
rovun mühüm osorlori laktonlara v •lakdemiyasının müxbir üzvü, Kopenhaton turşularına hosr edümiş vo 1 qin
mühitino asanlıqla inteqrasiya olunub
genin Şimal Nadir Sənədlər Kral
eyni mövzuya aid osorlori ib bir v; Ida
ona nüfuz etmok imkanı qazanırdılar.
Cəmiyyətinin və başqa xarici akanoşr olunmuşdur.
Onların omoyi sayosindo Rusiyada
demiyaların üzvü seçilmişdi. Kazım
Azorbaycanda peşokar bioloq HmŞərq dilbrinin tədrisi yiiksok səviyyədə
bəyin şərgşünaslıq elmində rolunu
lor həddindən artiq az idi, lakin i si
aparılır vo istedadlı şorqşünas kadrlar
anlamaq üçün məşhur rus alimi
ra hokimlor vo miiollimlor m aari" dihazırlanırdı.
V.V.Bartoldun sözlərini sitat gətirrici işlor apanr vo ohalini osas b >ji
Tanmmış şorqşünas alimlordon biri
mək kifayətdir: “Senkovski və Kabiliklorlo tanış etmoyo çalışırdıb
iMirzo Məhommod Əli Hacı Qasım oğlu
zım bəy öz mühazirələri ilə rus
larin osas moqsodi Azorbaycan j
Kazım Ьэу (1802-1870) olmuşdur. Holo
şərqşünaslığının özülünü qoymuşiyyotini Avropa elminin biologi
a17 yaşında o, özünün ilk clmi osorini lar: növbəti nəslə aid az qala bütün
hosindoki nailiyyotlori ilo tanış
>k
“ Ərob dilinin müxtosor qrammatikarus şərqşünasları bu alimlərin yetiridi. Azorbaycanda biologiya \
nd
sı” nı yazmışdı. 1826 ildon etibaron Kamələri, yaxud onların şagirdlərinin
tosorriifati elmlorinin inkişafı
an
zım Ьэу Qazan Universitetində fars vo
şagirdləridir”.
boy Zordabi (1842 1907) vo Not.
ry
türk-tatar (Azorbaycan) dillərindən dors
Vozirovun (1854-1926) adlan ilo ığdeyir, az sonra professor adını alır və
lidir.
fakültonin dekanı vozifosino toyin edilir.
nin qaydalarına sadiq qalır vo elmdo heç
Azorbaycamn bitki örtüyünün >dKazım boy Azorbaycan dilinin elmi
bir yeniliyi qobul etmirdilor. Buna baxqrammatikasmi araşdırmışdı. Onun tor mayaraq, onlar da bir sıra miitoroqqi vo dindon artiq zongin olmasi bioloql in
nozorini colb etmiş vo onları ölkonin bit
tib etdiyi “ Azorbaycan dilinin qrammagözol osorlor yarada bilmişbr. Moşhur
ki örtüyünü öyronmoyo istiqamotlondirtikasi” kitabi Rusiyada iki dofo (1839 vo coğrafiyaşünas Hacı Zeynalabdiıı Şirvamişdir. Burada 4 mino yaxin ali Ь ;ki
1846 ilbrdo) noşr edilmişdi.
ni (1780-1837/38) İran, Tiirkiyo, Ərobistan, Hiııdistan, Misir, Sudan, Əlcozair
Azorbaycamn folsofo elmindo do
növü mövcuddur. О dövrdo Azorbaycamiioyyon doyişikliklor baş verirdi. Qorb
vo s. ölkobro soyahot etdiyi 36 il orzindo
nın bitki örtüyünü tosvir edon osorlorin
tohsili görmüş Azorbaycan filosoflan
60000 km mosafo qot etmişdi. Bu soforlosayi hoddindon artıq az idi. Qafqazın
Aristotelin vo ol-Qozalinin osorlorini
rin yekunu olaraq yazdığı əsorlərdə bir
bitki alominin öyronilmosi istiqamotindo
çox ölkəbrin iqtisadiyyatı, modoni hoyailk araşdırmaları Nocof boy Vozirov
tohlil etmoklo yanaşı, о dövrün Avropa
tı, adot vo onənələri işıqlandırılır.
filosoflan Yunqun, Kantin vo b.-nm
aparmışdır. O, Yelizavetpol quberniyaAzorbaycan elminin 19 osrdo oldo et
sının Dilican montoqosindo işloyon za
ideyalari \\o do tamş olmağa başladılar.
man yerli ağac növlorino aid xeyli mate
diyi on böyük uğuru tobiyyat vo texnika
Qorbin folsofi ideyalarmi monimso-

rial toplamış vo bunun haqqinda elmi
osor yazmışdı.
Rus imperiyasi dövründo Azorbay
canda sohiyyonin voziyyoti aşağı soviyyodo idi. Xostoxaııalar çatışmırdı, tibbi
elmi miiossisolor iso ümumiyyotlə yox
idi. (,'ar hökumoti Bakida vo Azorbaycanın başqa şohorbrindo heç tibbi peşo
moktoblərinin açılmasını da dostoklornirdi. İmkanlı ailolorin uşaqları Moskvada, Sankt-Peterburqda vo Avropa 51kobrindo ali libbi tohsil aldiqdan sonra
Bakiya qayidir vo burada öz xalqina
\ lmot edirdibr. Bakida yerbşon tibbi
ta nayiillii yegano ictimai toşkilat Baki
1: ikimlor Comiyyoti idi. Bu comiyyot vo
с un iizvlori M.M.Vokilov (1864-1944),
к Ü.Axundov, Ə.M.Mehmandarov
( 54—! 929) vo b. tibb elmi sahosindo
\vyon elmi araşdırmalar aparırdılar.
aianiyada Erlangen Universitetetini
rmiş Ə.Axıındov 10 osr tobibi
voffoq ol-Horovinin oczaçılığa aid
o ini orob dilindon alman dilino
iimo etmişdi. Az sonra bu osor Aluyada noşr olunmuşdur (Akhundov
A lul-Chalig. Die pharmacologichen
undsaetze des Abu Mansur MuwafI.
bin Ali Harawi. Halle, 1893).
v l.Mehmandarov 1893 ildo Yeliza\ pol quberniyasinin Cavanşir qozasind baş verıniş voba epidemiyasmi ciddi
a şdırmış vo Qafqaz hokimlorinin hoi, n ildo keçirilmiş ilk qurultayinda todq |atlan ilo bağlı moruzo etmişdir.
19 osrin ovvollorindo Azorbaycanda

tarix elmi inkişaf etmokdo davam edirdi.
Yazilan osorlorin bir qismi orta osrlor ta
rix elminin izlorini daşısa da, bir çox
müasirlik olamotlorino do malik idi.
1905 ildo Roşid boy İsmayılovun Azorbaycanın vo qonşu ölkobrin tarixindon
bohs edon “ Mtixtosor Qafqaz tarixi” ki
tabi noşr olunmuşdur. 1905-13 ilbrdo
Hacı Şeyx Hoson Mollazado Goncovi
(1853-?) Azorbaycan dilindo dördcildlik
“ Zübdatül-tovarix” (“ Tarixin qaymağı” ) osorini noşr etdirmişdir. Kitabda İsHəsən bəy Zərdabi Azərbaycanda
darvinizm ideyalarını təbliğ edən ilk
alimlərdən biri olmuşdu və buna go
re də 1860 illərdə mühafizəkar dairələr tərəfindən hücumlara məruz
qalmışdı. O, biologiya, kənd təsərrüfatı və s. elmlərə aid Azərbaycan dilində yazdığı elmi-kütləvi məqalələri “Əkinçi” qəzeti vasitəsilə
oxuculara çatdırırdı. H.Zərdabi köməkçisi Məhəmməd Hacı ilə birlikdə
taxıl və tut ağaclarının seleksiyası
istiqamətində iş aparırdı. Onun nailiyyətləri bir sira Qafqaz kənd təsərrüfatı sərgilərinin şəhadətnamələri ilə təltif olunumuşdur.
lam tarixindon bohs olunur vo Azor
baycan tarixinin bozi mosololori araşdırılır. Şair Mirzo Rohim 1912 ildo “ Tarixi-codidi-Qarabağ” (“ Qarabağm yeni
tarixi” ) osorini yazmışdır. Forhad Ağa-

zado (1880-1931), ibrahim Tahir vo b.
müəlliflor do Azorbaycan tarixino aid bir
sira məqalobr yazmışlar.
Azorbaycanda odobiyyatşünaslıq el
mi do inkişaf edirdi. Bu sahodo I ’iridun
Köçorli (1863-1920), Seyid Hüseynov vo
b. görkomli alimlor foaliyyot göstoriıdilor. Çar hökumotinin Azorbaycanda ali
tohsil moktobbrini (universitetbri), elmi
comiyyotbri vo elmi-todqiqat qurumlarini tosis etmoyo izn vermomosi Azor
baycanda elmin inkişafım longidirdi.
Yalmz Azorbaycan Xalq Cümhuriyyoti
dövründə - 1919 ildo ölkodo milli kadrlari hazirlayan ilk ali tohsil miiossisosi Baki Universiteti tosis olundu. Azorbay
can Xalq Cümhuriyyəti (1918-20) vo
Azorbaycan Sovet Sosalist Respublikasi
(1920-91) dövründo Azorbaycan elmi
daha da inkişaf etdi.
Э<1.. Г у с е й н о в Г е й д а р . Из истории
обсщественной и философской мысли в Азер
байджане X IX в. Б., 1958; С у м б а т з а д е
А.С. Историческая наука в Азербайджане. В.,
Элм, 1985; M ə h ə ı n m ə d ə l i T ə r b i y ə t . I)anişməndani-Azərbaycan. В., Azərnəşr, 1987;
P з а e в A . К . Азербайджанские востокове
ды X IX века. Б., Элм, 1989; M e h r ə l i y e v
Е .Q
А х и п с! о V Ə. N. Şirvanilər. В.. Elm,
1996; Ç İ n gi z Q a c a r . Qodim v d orta əsr Azərbaycanmın görkomli şoxsiyyətləri. В., Azorbay
can, 1997; А л е к п е р о в Ф . У . Охрана здоро
вья в средневековом Азербайджане. Б., 1999;
F o r i d Ə l o k b o r o v . X XVI I I osrloro aid yazıli qaynaqlar Azorbaycanda sağlamlığın qorunmasi haqqinda. “ Elm vo hoyat” jurnali, № 4-5, 2004.
Farid ƏldkhərH

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
Azorbaycan diinyanin on qodim elm
v modoniyyot morkozlorindon biridir.
( jun tarixi orazisinin sakinlori minilli! or orzindo zongin modoni vo maddi
iı yaratmışlar. Qodim modoniyyot abich bri arasinda elmi osorlorin do sayi az
deyil.
Azorbaycan elminin, onun intellektual doyorlorinin milli sorvot kimi qobul
edilmosindo Azorbaycan Xalq Ciunhuriyyotinin (1918-20) miihiim rolu olmuşdur. Baki Universitetinin yaranma
si, azorbaycanli tolobolorin Avropa ali
moktobbrino göndorilmosi milli dilin,
modoniyyotin intişan bütövlükdə Azor
baycan elminin inkişafına miihiim tosir

göstoroıı amillordon olmuşdıır. 1920 ilin
ovvollorindo respublikada elmi todqiqat
lar, osason, Baki Universitetindo morkozləşmişdi. 1920 22 ilbrdo burada humanitar, tibb vo tobiyyat bölmobrindon
ibarot elmi assosiasiya toşkil edilmiş vo
foaliyyot göstormişdir. Assosiasiya miix
tolif elm saholori iizro problemlorin todqiqi, elmi kadrlarm hazirlanmasi vo inkişafı işino hortorofli yardim göstormoyi
qarşısına moqsod qoymuşdu. 1921 ilin
axırlarında universitet nozdindo Tobiotşünaslar vo Hokimlor Comiyyoti, bir qo
dor sonra iso Şorqşünaslar vo Hokimlor
Comiyyoti yaradildi. 1920 i/do texniki
tohsil veron ali moktob Baki l\)litexnik

İnstitutu foaliyyoto başladı. Burada texni
ka, iqtisadiyyat elmbri vo aqrokimya sa
hosindo elmi todqiqatlar aparılırdı.
1923
ildo elmi-todqiqat işlori apar
maq üçün Noriman Norimanovun toşobbüsü ib Azorbaycani Todqiq vo Totobbö Comiyyoti yaradildi. Bu comiyyot
respublikanin baş elmi miiossisosi oldu.
İlk dövrdo comiyyotin torkibino TarixEtnoqrafiya, iqtisadiyyat vo Tobiotşünaslıq bölmoləri daxil edilmişdi. 1925
ildo Tarix-Etnoqrafiya bölmosindon
Türkologiya bölmosi yarandi. Ayn-ayri
elm saholori istiqamotindo todqiqatlar
aparilmasi moqsodi!o tarix, larix-odoh/yyal, etnoqrafiya, üilçilik, lüğolçilik.

hüquq, sənaye, Xozor donizinin todqiqi,
tosviri incosonot, teatr, musiqi vo s. iizro
komissiya vo yanmkomissiyalar toşkil
edildi. Respublikanm Şamaxı, Gonco,
Lonkoran, Zaqatala vo digor qozalarinda, о ciimlodon Naxçivan M SSR vo
DQMV-do comiyyotin bölmolori yaradildi. 1925 ildo Comiyyot Azorbaycan
hökumotinin soroncamina verildi. 1929
ildo Azorbaycam Todqiq və Totobbö Comiyyoti yenidon toşkil edilorok Azor
baycan Dovlot Elmi Todqiqat institutu
(D E T İ) adlandırıldı. İnstitutun tobiyyat, biologiya, tarix vo etnoqrafiya, dilçilik, odobiyyat vo incosonot, folsofo, so
vet Şorqi vo xarici Şorq, dövlət vo hiiquq
bölmolori var idi. Azorbaycan DETİ-nin

limn Azorbaycan Şöbosi toşkil edildi.
Şöboyo Ruhulla Axundov rohborlik
edirdi. Şöbodo 11 bölmo vo bir neço ko
missiya foaliyyot göstorirdi. Bir sira moşhur alimlor - Bokir Çobanzadə, Musa
Əfondiyev, Voli Xuluflu, A.A.Qrossheym,
İ.M.Qubkin, N.Y.M arr, İ.İ.Meşşaninov,
A.Mommodov, Salman Miimtaz, A.Tağızado, İ.Q.Yesman vo başqaları burada
elmi todqiqat işlori apanrdilar.
1935 ilin oktyabrmda şöbo S S R İ EA
Azorbaycan Filiahna çevrildi. Filialin
nozdindo mövcud bölmolor osasmda
Kimya, Botanika, Zoologiya vo Tarix,
Etnoqrafiya vo Arxeologiya, Dil vo
Ədobiyyat Elmi Todqiqat institutlan,
habelo Energetika, Fizika, Geologiya,

1940 ildo respublikada 60 elmi miiossiso
foaliyyot göstorirdi. 1938 ildo SSRİ EA
Azorbaycan filialinda 16 elmlor doktoru, professor vo 20 elmlor namizodi var
idiso, 1941 ildo onlarm sayi miivafiq su
rotdo 21 vo 161-0 çatmışdı.
SSR İ Xalq Komissarlan Sovetinin
1945 il 23 yanvar tarixli qorari ilo filial
Azorbaycan EA-na çevrildi. Bu vaxt
akademiyamn 4 bölmosi, 16 elmi todqi
qat institutu, elmi todqiqat şöbosi, 3 mu
zeyi, morkozi elmi kitabxanasi, Naxçi
van, Gonco, Xankondi vo Qubada elmi
bazalan var idi. Homin il Azorbaycan
EA-na 15 hoqiqi iizv seçildi. 1945 il n irtin 31-do akademiyamn hoqiqi iiz\ 1г inin ilk iimumi iciasinda Mirosod. \

Azarbaycan Elmlor Akademiyasinm ilk Rəyasət Hcyati (1945 il). Soldan sağa (oturanlar): Ü.Ə.Hacıboyov, N.Q.Yesman. M.Ə.Mirqasımov,
akad. İ.İ.Meşşaninov, akad. D.N.Pryanişnikov, İ.İ.Şirokoqorov, akad. D.S.Belyankin, SSRİ EA-nın müxbir üzvləri M .A .K upelyuşnikov,
N.N.Andreyev, A.A.Qrossheym; (ayaq usta durnnlar): Y.H.Məmmədəliyev, S.Y.Vəkilov, M.Ə.İbrahimov, Ş.Ə.Əzizbəyov, Ə.Ə.Əlizado.
H.N.Hüseynov, S.A.Dadaşov, M.S.Qaşqay, M.Ə.Topçubaşov, M.Ə.Hiiseynov, SSRİ EA-mn baza vo filiallarınm e\mi kaübi B.N.Mitreykin

foaliyyotində respublikada elmi-todqiqat işlorinin olaqoləndirilmosi, ali vo orta
ixtisas məktobləri üçün elmi kadrlar hazırlanması mosololori mühüm yer tutur
du. Azorbaycan DETİ-nin aspiranturası
tokco 1929-30 illordo 33 elmi işçi hazırlamış, 1920-31 illordo iso buraya 43 nofor
qobul edilmişdi. 1932 ilin axirlarinda 30
elmi miiossiso vo 10-dan çox ali moktob
foaliyyot göstorirdi. Bu dövrdo respubli
kada 800 elmi işçi, о ciimlodon 87 profes
sor vo 138 dosent var idi. Lakin no Azor
baycan D ETİ, no do saho institutlan elmin qarşısında duran vozifolori kifayot
qodor yerino yetiro bilmirdi.
Azorbaycanda elmi todqiqatlarm
yiiksok soviyyodo aparılmasını vo inkişaf
etdirilmosini, elmi vo elmi-xidmot miiossisolorinin işinin somoroliliyinin yaxşılaşdırılmasmı tomin etmok moqsodilo 1932 il
do Azorbaycan D ET İ osasmda SSR İ
Elmlor Akademiyasi Zaqafqaziya Filia-

Torpaqşünaslıq sektorlari yaradildi. Filialin institut vo sektorlanndan olavo
respublikada Elmi Todqiqat Neft insti
tutu, Elmi Todqiqat Pambıqçılıq insti
tutu, Neft Maşınqayırma institutu, Kurortologiya vo Fiziki üsullarla miialico
institutu, Hidrotexnika vo Meliorasiya
institutu yaradildi, bir sira elmi stansi
yalar vo dayaq montoqolori toşkil edildi.
Tibb iizro elmi todqiqat institutlarmda
(tropik-xostoliklor, ana vo uşaqları mii
hafizo, mikrobiologiya), Azorbaycan
Elmi Todqiqat Baytarlıq İnstitutunda,
Zaqafqaziya Tikinti Materiallan İnstitutunun Azorbaycan şöbosindo, Subtro
pik Bitkibrin zona iizro Lonkoran stansiyasında, homçinin Azorbaycan Dovlot
Universitctinin elmi laboratoriya vo kabinolorindo, sonaye, kond tosorriifati, pedaqoji vo tibb institutlarmda, Azorbay
canin orta ixtisas tohsili miiossisolorindo
geniş elmi todqiqat işlori aparıldı. Artiq

Mirqasimov EA-nm prezidenti sc
Sonraki illordo Yusif Mommod;
v
(1947-1950, 1958-1961), Musa
(1950-1958), Zahid Xolilov (]
1967), Riistom İsmayılov (1967 i
)),
Hoson Abdullayev (1970-1983), !. ar
Salayev (1983-1997), Foramoz M
udov (1997-2000) akademiyamn
/.identi olmuşlar. 2001 ildon AML..
in
prezidenti Mahmud Korimovdur.
Hazirda AMEA-mn 6 bölmosi ■.■ar:
fizika-riyaziyyat vo texnika elmbri (i izika institutu, Riyaziyyat vo Mexanika
institutu, Kibernetika institutu, Radiasiya Problemlori institutu, informasiya
Texnologiyalan institutu, Şamaxı Astrofizika Rosodxanasi); kimya elmbri
(Neft Kimya Prosesbri institutu, Kim
ya Problemlori institutu, Aşqarlar Kimyasi institutu, Polimer Materiallan
institutu); Yer elmbri (Geologiya insti
tutu, Coğrafıya institutu, Tobiot Tarixi

Muzeyi); biologiya elmbri (Botanika
institutu, Zoologiya institutu, Torpaqşünaslıq vo Aqrokimya institutu,
Fiziologiya institutu, Genetik Elitiyatlar institutu, Mikrobiologiya Institutu,
Morkozi Nobatat bağı, Mordokan
Dendrarisi); humanitar vo ictimai elm
lor (Tarix institutu. Arxeologiya vo Etnoqrafiya institutu, Şorqşünaslıq insti
tutu. Folsofo vo Siyasi-Hiiquqi Todqiqailar institutu, iqtisadiyyat institutu,
Ədobiyyat institutu, Dilçilik institutu,
Memarliq vo incosonot institutu, Əlyazmalar institutu, Folklor institutu, insan
H iquqlari iizro Elmi Todqiqat institutu,
.orbaycan Tarixi Muzeyi, Nizami adiii Azorbaycan Ədobiyyatı Muzeyi,
\ Cavidin Ev Muzeyi); Naxçivan bölsi (Tarix institutu, Etnoqrafiya vo
/ \eologiya institutu, incosonot, Dil vo
■
obiyyat institutu, Tobii Ehtiyatlar
' titutu, Bioresurslar Institutu, ƏlyazIar institutu, Batabat Astrofizika
! sodxanasi).
Azorbaycan Respublikasinin Prez nti İlham Əliyevin 12 yanvar 2004
tarixli soroncami ilo Azorbaycan
I ısiklopediyası A M E A tabeçiliyino
ilmiş vo 5 may 2004 il tarixli digor
■ oncamina osason “ Azorbaycan M illi
1 isiklopediyasi” Elmi Morkozi yaraoilrmşdır.
AMEA-mn Gonco, Şoki vo Lon!■ ran regional elmi morkozlori, Respub) ;a Seysmo\oj) Xidmot Morkozi vo
' xniki Estetika institutu foaliyyot göst ir. Akademiyamn osasli kitabxanasi
;. (Jmurniyyotb Akademiyamn 66
i şküatı, о cümbdon
e\mi todqiqaY,
1 konstruklor-texnologiya miiossisosi
i Selen” Elm-lstehsalat Birliyi, “ Kiberika” Xiisusi Konstruktor Biirosu,
igentlor iizro Xiisusi Konstruktorxnologiya Biirosu, İstehsalat Xiisusi
mstruktor Texnologiya Biirosu, Tocbi-İstehsal “ Aşqar” Xiisusi Texnoloji
j ürosu, Xiisusi Konstruktor Texnologiya Biirosu, Kosmik Cihazqayirma
Xiisusi Konstruktor Biirosu, Neft Kimyasi Prosesbri İnstitutunun TocriibiSonaye zavodu, Mineral xammalin
Kompleks Email iizro Tocriibo zavodu,
Kosmik Cihazqayirma Tocriibo zavodu
mövcuddur. Hazirda Azorbaycan Milli
Elmlor Akademiyasinda 10 mindon
artiq əmokdaş, о ciimlodon 5500-ə yaxin
elmi işçi, 500 elmlor doktoru, 2 minodok
elmlor namizodi çalışır. Akademiyamn
58 hoqiqi üzvii vo 105 müxbir üzvii var
(2006).

A M EA xarici ölkolərin elmi miiossi
solori ilo miintozom olaqo saxlayir, elmin
miiasir problembrino vo elmin toşkilino
dair ocnobi alimbrb fikir mübadilosi
apanr. Akademiyamn alimlori beynol
xalq elmi qurultay, konqres vo simpoziumlarda elm vo texnikamn aktual pro
blembrino dair moruzolorb çıxıjj edirbr.
AMEA-nin toşəbbüsii vo toşkilatçılığı ib
vaxtaşırı beynolxalq elmi müşaviro vo
konfranslar keçirilir. Akademiya alimlorinin osorlori 40 ölkodo 20 dildo noşr
olunmuşdur. A M EA bir çox nüfuzlu
beynolxalq elıııi toşkilatların üzvüdür,
onun omokdaşları M D B ölkolori, ABŞ,

akademik elmin suveren Azorbaycan
dövlotinin toroqqisinin tominatçısı olduğunu bir daha tosdiqloyir.
Heydor Əliyevin 4 yanvar 2003 il ta
rixli Formam iso AMEA-ya miistoqil dövlotimizin elmi vo elmi-texniki siyasotini
hoyata keçiron ali dövlot orqam statusu
vermiş oldu, onun Nizamnamosino dövlot
sonodi, onun prezidentino ali icra haki
miyyoti iizvii solahiyyoti verildi. Bebliklo,
AMEA-nin hortorofli inkişafı iiçiin
hiiquqi zomin yarandi, Akademiyamn
foaliyyot dairosi genişlondi, solahiyyotlori
artdi vo qarşısına mosul dövlot vozifolori
qoyuldu.

MUlv EUwhv

Yapomya, İsraW,
Мmaniya, Pakistan, Tiirkiyo, Iran vo
başqa ölkolorin aparıcı elm vo tohsil
miiossisolori ib birgo proqram çorçivosindo todqiqatlar apanr, kadr vo infor
masiya miibadilolorindo iştirak edirbr.
Miistoqil Azorbaycan dövlotinə 1leydor Əliyevin rohborliyi dövriindo ölkodo
elmin inkişafı, elmi-texniki potensiahn
giiclonmosi, yiiksokixtisasli elmi kadrlann hazirlanmasi, comiyyotdo elmi işçiloriıı niifuzunun artinlmasi sahosindo
önomli todbirlor hoyata keçirilmişdir.
Prezident Heydor Əliyeviıı 2001 il 15
may tarixli Formam ilo Azorbaycan
Elmlor Akademiyasina “ Milli Elmlor
Akademiyasi” statusu verilmişdir. Bu
tarixi forman Azorbaycanda fundamen
tal elmin oldo etdiyi nailiyyotlori, Azor
baycanin sosial-iqtisadi, modoni vo mo
novi toşəkkülündə elmin rolunu, olkonin
ictimai-siyasi hoyatinda nüfuzunu vo

^ahacci^i.

denti ilham Əliyev elm, tohsil vo modo
niyyot sahosindo Heydor Əliyev strategiyasim, proqramını vo qayğıkeşliyini
ardicil davam etdirir.
del.: Академия Наук Азербайджанской
ССР (1935 1975). Б., 1975; Azarbaycan Milli
Elmlor Akademiyasi-60. В., “Elm”, 2005.
Salman Rzayev

TƏBİƏT VƏ TEXNİKA ELMLƏRİ
baycan dilindo dors vosaitlorinin tortiosas todqiqat morkozlori idi. ilk araşdırbino xiisusi diqqot verilmişdir.
malar, osason, neftin xassolorinin öy1945 ildo S S R İ EA Azorbaycan Fironilmosino vo bork cismlor fizikasimn
Azorbaycanda fizika sahəsində elmi
lialinm osasmda Azorbaycan EA-mn
fikirlor hob qodim dövrlərdə yaranmışbozi mosololorinin todqiqino hosr olunyaradilmasi elmi todqiqat işlorinin siimuşdu. 1920 ildon ADU-nun (1920-22
dır. Qodim Şorq vo yunan fılosoflarınm
rotlonmosino, yeni elmi kadrların yetişillordo Baki Univcrsitetinin) fizikaosorlori Azorbaycanda fars və ərəb
mosino imkan yaratdi. 1947 ildo yarariyaziyyat fakiiltosinin nozdindo yaradillərinə tərcümolərdo yayılmışdı. Bu fılosofiarın, xüsusib Aristotelin maddodilan Fizika-Riyaziyyat institutu fiziki
dılmış fizika şöbosi foaliyyot göstortodqiqatlarin morkozino cevrildi 20
nin qııruluşu, horokot qanunlan, kosmişdir. Uzun müddot homin şöbənin
apanci alimlori Rusiyadan dovot edimologiya, hidrostatika, elektrik haosrin 50-ci illorinin ortalarmda institutun osas todqiqat istiqamotlori foır, ılaşdisolori vo s.-nın izahına aid ideyaları
lirdi. Peterburq Universitetinin mozunu
Bohram Mirzoyev 1928 ildo universitetholo orta osrbrdo yaşayıb yaratmış
mağa başladı. Alim brin diqqot i. yagörkomli Azərbaycan alim, fılosof vo
do fizika iizro ilk azorbaycanli müəllim
rımkeçiricilorin elm vo texnikasinn akşairbri Bohmonyar (11 əsr), Xaqani
tual problemlorinin hollino yöno' idi.
olmuşdur. Görkomli nozoriyyoçi fızik,
Şirvani və Nizami Gəncəvi (12 əsr),
Bu istiqamotlor sonayenin eleku
ka.
Nobel mükafatı laureati L.D .Landau
Nosiroddin Tusi və Mahmud Şobüstori
1922-24 illordo ADU-nun fizika şöbo- elektrotexnika, radiotexnika, cilia
irsindo tohsil almışdır.
(13 osr) və b.-nın əsərlərində öz oksini
ma kimi perspektivli saholorinin
iv
tapmışdır. Bu osorlordo tobiot hadisobit1932
ildo S S R İ E A Zaqafqaziyainkişafmda holledici rol oyııadı. I
riııin elmi izahına, fıziki hadisolərin
Filialının Azorbaycan şöbosi vo onun
da selen, tellur vo onlarin mi
.ob
şərhinə aid çoxsaylı niimunələrə rast gol- torkibindo Akademiya sisteminin vo ali
birləşmolərinin ahnmasi, fiziki
?lomoktoblorin todqiqatçı qruplanm birloşmok mümkündür. Bohmonyarın “ Tohsil
rinin kompleks öyronilmosi, yeni
imdiron fizika bölmosinin yaradilmasi
kitabı” na aynca daxil edilmiş “ Fizika”
keçirici çeviricilorin yaradilmasi vo oiqi
osorindo vo N.Goncovinin “ Xomso” sinfizikamn inkişafında mühüm rol oynadi.
sahosindo miihiim todqiqatlar aj . Idi.
do tobiot hadisələrinin təbii-elmi izahı о
Optik, maqnit, istilik, rentgeno'
ik,
Bölmonin osas vozifosi yiiksokixtisasli
radiospektroskopik, rezonans
s.
kadrlar hazirlamaq vo miiasir todqiqat
dövrün ideyalarım öyronmok baximm
dan çox ohomiyyətlidir. Onun “ İsgontodqiqat üsullan daha da inkişaf el 50laboratoriyalan yaratmaq idi. 20 osrin
dornamo” osorindo istilik vo horokətin
ci illorin ortalarmda institutur bozi
30-cu illorinin ortalarmda neft mohsul
vohdoti haqqinda fıkri olduqca orişöbolori müstoqil todqiqat morko
no
larmm fiziki xassolorinin öyrənilməsi,
çevrildi. 1956 ildo astrofizika bölnv ya
jinaldır.
molekulyar fizika, emissiya vo adsorbradildi (bu bölmo sonradan Şan
\ssiya spektroskopiyasi sahosindo mühüm
Azorbaycan ensiklopediyaçı alimi
Nosiroddin Tusinin foaliyyoti ib bağlı
trofizika Rosodxanasina çevrildi). 1 min
işlor görüldü. Yanmkeçiricilorin istilik
olan Marağa Rəsədxanasının yaranmaildo ADU-da SSRİ-do ilk yanmkeçİ! ilor
vo elektrik xassolorinin öyronilmosino
sı (13 osr) bütün Şorqdo elmi fıkrin inkifizikasi kafedralanndan biri yanm
dair todqiqat işlori apanldi.
Fizika şöbosi 1958 ildo dörd к; dra
şafına böyük təsir göstordi. O, optik vo
1941-45 illordo respublika fiziklour
sos hadisələri, istilik vo soyuqluğun
rinin foaliyyoti müharibo dövrünün eh- (nozori fizika, tocriibi fizika, mole!tobioti, astronomiya vo s. ib məşğul olfizika, yanmkeçiricilor fizikasi) с
tiyaclan ilo bağlı elmi-texniki işlorin hol
da
muşdur. Nosiroddin Tusi maddonin
miistoqil fakültoyo çevrilmişdir.
in
lino yönoldildi, о cümlodon yaralilarm
illordo ADU-da bir sira elmi todc;
abodonindo olan qolpolorin maqnit vasiitmomosi haqqinda о dövr üçün çox
boratoriyalan (rentgen vo maqnit
jicosarotli vo dərin fiziki əsası olan fıkir
tosilo aşkar edilmosi iisulu işlonib hazirsöybmişdir. Azorbaycanda fizika, riyaqatlan laboratoriyalan vo s.) fo
it
landi vo totbiq olundu. Baki neft kokziyyat, astronomiya vo s. üzro bilikbrin
sundan istifado edilmosino imkan veron
göstorirdi. Fizika fakiiltosinin \ nyayılmasında 14 osrdo Tabriz “ Dar iiş- tövsiyolor iroli sürüldü, neftayirma za- masi vo inkişafı Azorbaycanm ta
ıış
fızik-pedaqoqları Mehdi Əliye'
Şofa” sının, eloco do Tabriz, Şamaxı,
vodlannin mohsulunu analiz etmok
Naxçivan, Gonco vo s. şohorbrdoki
himboy Molikov, Rohmi Ho
>v,
üçün cihazlar yaradildi.
modrəsələrin böyük rolu olmuşdur.
20 osrin 40-50-ci illorindo fizikaya dair
Mommod Abdullayev, Koriş K< rli,
17
əsrin sonunda Avropanm bir sıratodqiqatlar Abasqulu Abaszado, Y.Q.
Abuzor Rosulov vo b.-nin adla ib
ölkosindo vo Rusiyada praktik tələbat
Dorfman, Zahid Əlizado, Hobibulla
bağlıdır.
fızikanı sürətb inkişaf etdirso do, Azor
Əmirxanov, Zoki Kazimzado, Y.B.Lo1959
ildo Azorbaycan SSR EA 1 izibaycanda 20 əsrin ovvollərinədək fızika
puxin, R.Molikov, Malik Ramazanzado
ka-Riyaziyyat institutu iki miistoqil
sahosindo sistemli elmi todqiqatlar apainstituta - Fizika İnstitutuna vo Riyavo b.-nin adları ilo bağlıdır. A.Abaszado
SS R İ Pedaqoji Elmlor Akademiyasmin
rılmamış vo elmi müəssisə olmamışdır.
ziyyat vo Mexanika institutuna ayrildi.
20 osrin 20-ci illorinin ovvolindo
ilk azorbaycanli müxbir üzvii olmuşdur.
60-ci illorin ovvolindo Fizika İnstiAzorbaycan Dövlot Universitetinin
Homin illordo todris laboratoriyalarmin
tutunda yaradilan Kriogen stansiyasi
(A D U ), Azorbaycan Pedaqoji İnstitutuvo kabinetlorinin yaradilmasina, elmirespublikanm fiziki eksperimentlo moşğul olan miiossisolorini maye azot vo hemetodik mosoblorin işlonib hazırlanmanun, Azorbaycan Politexnik İnstituliumla tomin etdi vo fiziki todqiqatlarin
sina, fizika terminologiyasimn vo Azor
tunun fizika kafedraları fizika sahosindo

Fizika

aşağı temperaturlarda apanlmasina im
kan yaratdi.
instilutun nozdindo bir sira elmi is
tehsalat miiossisolori, о ciimlodon “ Selen” tocriibo zavodu, “ Tellur” vo “ Registr" Xiisusi Konstruktor Büroları
(X K B ), Radiasiya Todqiqatlan Bölmosi, Bioloji Cihazqayirma X K B , Kosmik Todqiqat Elm-istehsalat Birliyinin
bölmolori yaradildi. Şoki vo Naxçıvanda
Azorbaycan SSR EA-mn elmi bazalari
vo s. tosis edildi. Bir sira ali moktoblorin
miivafiq kafedra vo laboratoriyalannda
da fizikaya dair qiymotli araşdırmalar
aparıhrdı.
Azorbaycan fiziklori elmin biitiin
stiqamotlorindo bir çox qabaqcil elm
lorkozbri [yarımkeçiricilor fizikasi saosindo SSR İ EA-mn A.F.İoffe ad. Fika-Texnika institutu, P.N .Lebedev

Fizika İnstitutunda olmuş, alimbrbelmi
müzakirolor keçirmiş vo elmi seminarda
moruzo ilo çıxış etmişdir.
Bu alimlor sırasında Nobel mükafatı
laureatlan, fizikamn miixtolif saholorindo elmi moktobbro rohborlik edon
görkomli akademiklor vo b. apanci
alimlor olmuşlar.
Fizika elmi sahosindoki nailiyyotlorino vo yiiksokixtisasli kadrlarin hazirlamnasina göro Fizika Institutu 1969
ildo Qırmızı Əınok Bayrağı ordeni ib
toltif edilmişdir. Bu nailiyyotlorin qazanilmasinda respublikada yarımkeçiricilor fizikasi sahosindo elmi moktobin
banisi, Fizika institutuna 1959 ildon
ömrünün sonunadok rohborlik etmiş
S S R İ EA-nın müxbir iizvii, akad.
Hoson Abdullayevin ovozsiz xidmotlori
olmuşdur.

AM EA-mn
Fizika
Institutu.

Azorbaycanda yarımkeçiricilor fizi
i. Fizika institutu, Sibir Şöbosinin
kasi istiqamotindoki todqiqatlarin osas
arımkeçiricilor Fizikasi institutu,
moqsodi yeni mürokkəb yanmkeçiriciSR İ Elektron Sonayesi Nazirliyinin
lorin ahnmasi, onlarin fiziki xassolorinin
ioskvadaki Molekulyar Elektronika
kompleks todqiqi vo noticodo xiisusi
) Materialşünaslıq ET institutlan,
toyinatli cihazlann hazirlanmasi olaqnit hadisolori fizikasi sahosindo
ral Elmi Morkozinin institutlan, ele- muşdur.
H.Abdullayevin bilavasito rohborliyi
entar zorrociklor fizikasi sahosindo
vo iştirakı ilo selendo köçürmo hadisolo)irloşmiş Niivo Todqiqatlan institutu,
üksok Enerjilor Fizikasi institutu vo rinin, miixtolif qeyri-taraz elektron prol.V.Lomonosov ad. M DU, aşağı tem- seslorinin, homçinin amorf, kristal, şüşovan vo maye selenin elektrik, fotoelek:raturlar fizikasi sahosindo Fiziki
trik, optik, istilik, mexaniki xassolorino
Problemlor institutu vo Xarkov Fizikatermik emalın, aşqarların, elektrik saho
exnika institutu, F N A L (A BŞ),C'ERN
(İsveçro) elmi morkozlori vo s.] ilo omok- sinin, elektromaqnit dalğalarınııı vo ionlaşdırıcı şüaların tosir mexanizmlori
daşlıq etıııiş, bir sira elm morkozlori ib
todqiq edilmişdir. Selendo oksigenin
omokdaşlıq indi do davam edir.
1959
ildon Fizika institutunda reshah vo konsentrasiyasi, onlarin selenin
fiziki xassolorindoki rolu müoyyonləşpublikanm fizika sahosindo çalışan
dirilmişdir. Bıı noticolor selenin xasalimlorinin iştirakı ilo fizika seminan
solorini məqsodyönlü doyişmok yollafoaliyyot göstorir.
rınııı tapilmasi vo selen cihazlarmm
60 ib yaxin bir müddotdo yüzlorlo
parametrbrinin yaxşılaşdırılması istiqa
tanııımış fizik (bir sira xarici ölkolordon
dovot olunan alimlor do daxil olmaqla) motindo tokliflor vermoyo imkan yarat-

ınışdır. Selen diodlannda p-n heterokeçidin olduğu miioyyon edilmişdir. İlk
dofo olaraq selen cihazlan üçiin hocmi
yiiklor oblastmda ionlaşmış donor vo
akseptor morkozlorinin konsentrasiyasinin temp-r artdiqca azalmasi, elastik
deformasiya oblastmda tenzorezistiv effektin zoiflomosi, reaktivliyin işarosinin
dəyişmosi, baryer tutumunun tezlik asilılığının mövcudluğu, nomlik elektrik horokot qüvvosinin yaranmasi, ~0,7+l nıknı
intervahnda elektrolüminessensiya vo s.
hadisolor müşahido olunaraq onlarin
mexanizmlori aydınlaşdırılmış, noticodo
yeni, miixtolif toyinatli cihazlar hazirlanmışdır. Bu işlorin noticosi olaraq yiiksok
effektivliyo malik selen diizlondiricilorinin hazirlanmasi iizro xiisusi istehsal
sahosi yaradılmışdır.
Selen vo onun osasmda cihazlann
todqiqino dair işlorin yiiksok soviyyosi
nozoro alinaraq 1957 ildon Azorbaycan
SSR EA-mn Fizika-Riyaziyyat institu
tu SSR İ-do “ Selen. tellur vo onlarin osasinda cihazlann fizikasi vo texnikasi miirokkob birləşmobrinin todqiqi” iizro
baş miiossiso vo “ Selen osasmda cihaz
lann fizikasi vo texnikasi” istiqamoti iiz
ro apanci toşkilat tosdiq edilmişdir.
Miiasir fiziki iisullarla göziin görmo
analizatorunun işığa hossaslığınm artırılmasında selenin miisbot rolu miioyyonləşdirilmişdir. 1972 ildo “ Fotoreseptorlann funksional aktivliyino selenin
tosiri” iizro apanlan todqiqatlara göro
H.Abdullayev, Nina Hacıyeva, Hüseyn
Hosonov. Haqverdi Coforov, Vladimir
Perehgin Azorbaycan Dovlot mükafatina layiq göriilmüşdür.
Yarımkeçiıicilərdo köçürmo hadisolorinin todqiqino hosr olünmuş işlor akad.
Maqsud Əliyeviıı rohborliyi ilo yaranmış
elmi moktobin niimayondolori torofindon
onun bilavasito iştirakı ilo aparılmış, ger
manium, silisium, A 3B5 tipli birloşmolər,
onlarin osasmda bork mohlullar, evtektikalar. darzolaqlı vo mürokkob yarıınkeçiricilordo köçürmo hadisolorino aid kom
pleks todqiqatlar aparılmış, onlarda istilikkeçirmo, elektronlarm enerji spektri,
elektron vo fononlarm sopilmo mexa
nizmlori öyronilmiş, süni anizotrop yarımkeçirici-metal kompozisiyalan alin
ing vo todqiq olunmuşdur. Indium vo
qallium antimonidbri osasmda süni
anizotrop yarımkeçiricilor evtektikalar alınmış, onlarda kinetik effektbrin
qanunauyğunluqlan vo xiisusiyyotlori
müoyyonloşdirilmiş, homin evtektikalar
osasmda yanmkeçirici-ifratkeçiıici-ya-

rımkeçirici quruluşda Cozefson effekti
müşahido olunmuşdur. M.Əliyev elmi
nailiyyətlərinə vo yüksokixtisaslı kadrlar
hazırlanmasında xidmotlorino göro akad.
Yıısif Mommodəliyev adına mükafata
layiq görülmüşdür.
60-cı ilbrdo Azorbaycanda fızikaya
dair tədqiqatların bork cismlər fızikası,
osason, bork cismlor nozoriyyosi vo
yarımkeçiricilor fizikası, molekulyar
fizika vo spektroskopiya, elemental*
zorrociklər vo atom nüvosi fizikası kimi
əsas istiqamotlori müoyyonbşdi.
Respublikada Ьэгк cismbr fızikasına aid nəzəri tədqiqatların osasını müx.
üzv Yühənnəs Seyidov qoymuşdur.
Onun rəhbərliyi altında bəzi ferritbrin
osas halları geniş tohlil edilmiş, maqnitsəth hadvsə\ər\nm nozoriyyosi, spinplazmon əlaqəli sistemin spin-plazmon
tczlikli elemental' oyanmalarında elektromaqnit sahosini xarakterizo cdən
kəmiyyotlərin fluktuasiyaları, neytronların vo işığın bu flııktuasiyalardan sopilməsi, kənar yiiklii zorrocikbr dostosinin vo maddə daxilindəki elektronların yaratdığı coroyanlar vasitosilo spin
dalğalarının oyanması kimi hadisolor
nozori olaraq öyronilmişdir.
Kvantlayıcı maqnit sahosindo metal
vo yarımkeçiricibrdə termomaqnit hadisələrinin kvant nəzəriyyəsi verilmişdir.
Kristallarda cksiton hallarınm dayanıqsızlığı ilo olaqodar elektron faza keçidi
nozoriyyəsi işlonib hazııianmışdır.
Miix. iizv Bohram Əsgərov güclü
kvantlayıcı maqnit sahosindo yarımkeçiricilordoki termomaqnit effektlorinin
nozoriyyosini vermişdir. B.Əsgorov yarımkeçiricilordo kinetik effektloro hosr olunmuş kompleks todqiqatlarına göro 1974
ildo Azorbaycan Dövbt mükafatına layiq
görülmüşdür. Yarımkeçiricilərdo elektron
köçürmo hadisolorinin eksperimental vo
nozori todqiqatlarımn hom klassik, hom
do kvant nozoriyyəsi B.M.Əsgorovun
“ Yarımkeçiricilordo elektron köçürmə
hadisoləri” (1994, ingilis dilindo) monoqrafiyasında öz oksini tapmışdır.
Akad. Firudin Haşımzadoııin bila
vasito iştirakı vo rohborliyi altinda bir
sira maqnit kristallarında aşqar atomlarinin enerji spektrlorinin vo optik xassolorinin nozoriyyosi işlonib hazirlanmışdır. İfrat yarımkeçirici qofoslordo
elektromaqnit dalğalarınm yayılmasınin nozoriyyosi verilmiş, dar qadağanzolaqlı yarımkeçiricilordo aşqar vo soth
hallarmin nozoriyyosi yaraddmışdır.
Kvant çuxurlaıda vo naqillordo sopilmo

mexanizmlori, siklotron-fonon rezonans
udulmasmin qanunauygunluqlari mii
oyyon edilmişdir. Miixtolif nozori modellor totbiq olunmaqla A 3B5 vo A 2B6 tipli
birloşmələrin sferik kvant nöqtobrindo
elektronlarm spektrinin real enerji
strukturu hesablanmış, Keyn tipli yarımkeçiricilordo vo nanokristallarda
kinetik, optik, termodinamik hadisolorin nozoriyyosi qurulmuşdur. Yiikdaşıyıcıların vo fononlann qizmasmi vo
onlarm qarşılıqlı sövqünü nozoro almaqla giiclii elektrik vo maqnit saholo
rindo yarımkeçiricibrdo vo yanmmetallarda qeyri-xotti kinetik hadisolorin
nozoriyyosi qurulmuşdur. “ Antiferromaqnetiklorin optik spektrokopiyasi"
işino göro 1986 ildo F.Haşımzado,
Y.Seyidov, Mommod Abdullayev vo
Viktor Yeryomenko Azorbaycan Dövlot mükafatına layiq görülmüşlor.

Electron Transport
Phenomena in
Semiconductors

B.M.Əsgərovun
“ Yarımkeçiricilordo elektron
köçürmə
hadisələri”
monoqrafiyası.
Sinqapur.
1994.

В M Askerov

Bork cism nozoriyyosi sahosindo elmi
olaqolorin yaranmasmda 1962 ildo Baki
da yarımkeçiricilorin nozoriyyosino hosr
olunmuş vo SSRİ-nin nozori fizika
sahosindo tanmmış bir çox alimlorinin
iştirakı ilo keçirilmiş ümumittifaq müşavirosinin böyiik rolu olmuşdur.
Yanmkeçiricilərin kristallik qofosindo
omolo golon defektlorin mikrosxemlorin
elektrofıziki parametrbrino tosirini vo onlarda yaratdığı deqradasiya proseslorini
aradan qaldırmaq moqsodilo defektlorin
inteqral mikrosxembrdo deqradasiyası
vo p-ıı strukturlarda elektron prosesloro
tosirinin mikromexanizmi vo xüsusiyyotlori aydınlaşdırılaraq bu hadisolorin qanunauyğunluqları müoyyon edilmişdir.
Alinan noticolor osasinda yarımkeçiricilor
Fızikasında “P-n strukturlarda elektron
prosesbrino defektlorin tosiri” adlı yeni
elmi istiqamotin osası qoyulmuş, elmi
fundamentallıq vo totbiq baxımından
ciddi problem sayılan dislokasiyanın
elektrik aktivliyi vo ona aşqar atmosferinin tosiri problemi holl edilmişdir.

Toklonmiş dislokasiyanın elektrik aktivliyini toyin etmok üçün üsullar hazırlanmış, onun keçiriciliyindo metaldielektrik keçidi aşkar edilmiş vo bu
keçidin modeli verilmiş, p-n strukturların deşilmo gorginliyinin foza yük
qatındakı qeyri-bircinsliliyin yiikündon
vo ölçülorindon asılılığının diisturu
alınmış, D LTS (Deep Level Transient
Spectroscopy) iisulu vo elektron mikroskopu üsulları ib mikrosxembrdo
elektroaktiv defektlorin aşkarlanması vo
onlarm parametrbrinin toyin edilmosi
üsullarınm hossaslığı 100 dofodon <;ox
artınlmış, mikrosxembrin istehsalmda
yararli momulatiarin çıxımını artır ığa
imkan veron kontakt yaradilm;
in
yeni iisulu toklif edilmişdir.
İlk dofo olaraq mis halkogc
ii
osasinda diod quruluşlarında ida;
nan aşırma vo yaddaş effektbri i
i;ido olunaraq izahı verilmişdir.
20 osrin 60-ci illorindo yarimkei icilorin optikası vo spektroskopiyası1 юsindo yüksək soviyyoii elmi todqiqa: iorinin aparılması ib respublikada у
Лmi istiqamot yaranmış vo bu elmi i
motin inkişafında akad. Eldar SaUr, vin
xiisusi rolu olmuşdur. Fizika İnstitui ilo
REA-nm P.N.Lebedev adma Fizika
itutunun birgo apardığı todqiqatlar gostordi ki, qallium selen monokristalind;, Lzer
effekti müşahido olunur vo homin К лято qeyri-xotti optikada totbiq olu
iq
üçiin perspektivli materialdir.
Layli vo almazabonzor kristal :шlıışlu yeni yarımkeçirici materiallar
rmış vo homin materiallarda stim
dırılmış şüalanma, bork cism fızik
i
yeni obyekt olan elektron - deşik
si, ikiölçiilii elektron qazinin men
ğunu sübut edon Holl miiqavii
. n
kvantlanması aşkar edilmişdir.
laylı birbşmolər osasinda yeni
toelektrik yarımkeçirici material!:
tapılmış, neytronoqrafik todqiq;
onlarda ortaq ölçüsüz fazalarm
cudluğu göstorilmişdir.
“ Mürokkob yarımkeçirici biri = ■:>
lorin alınması, xassobrinin todqiqi vo
onlarm osasinda miixtolif çeviricil i in
hazirlanmasi (termoelektrik, yaddaşlı vo
aşırma mexanizmli cihazlar, spontan vo
lazer şüa monboyi, qobuledici vo modulyatorlar)” sahosindoki nailiyyotlorino
göro 1972 ildo Zorifo Əliyarova, Vadim
Antonov, Arif Quliyev, Yodulla Nosirov,
Rohim Nani, E.Salayev vo yeni yarımkeçiricilor, onlarm osasinda yaradilan
çeviricibro aid işloro göro iso 1976 ildo

Hoson Hiiseynov Azorbaycan Dövlət
mükafatına layiq görülmüşbr.
Müx. üzv Vladimir Tahirovun roh
borliyi ilo yarımkeçiricilərin vo yarımmetallarm bork mohlullarinda yükdaşıyıcılarının elektron spektrinin todqiqi
onlarm qalvanomaqnit vo termoelekriк xassolorindoki anomalhqlan izah
etmoyo imkan vermişdir.
Fizika İnstitutunda miixtolif elektroakuv aşqarlar daxil edilmiş germaniumsilisium bork mohlullarinda aşqar morkozbrinin osas hallarmin enerji spektrinin
do\ şmosinin xarakteri. elektrikkeçirmə
ha iisolori vosorbəst yükdaşıyıcılann Holl
f;
>
ru virtual kristal modelino, qofos
n islorifldo komponentlorin xaotik
p. mmasi iso zona quruluşunun transisiyasina vo Bruksun “ xolitodon
no’- nozoriyyosino uyğun golmosi
g(: rilmişdir.
inematik elektronoqrafiya iisulu
t: i olunmaqla A 1B6, A 3B() vo A 3B 3C6
h
iiolorinin nazik təbəqolorindo qarşı
tosirin, fazaomobgolmonin vo
Uaşmanm bir sira qanunauyğunh
I r i miioyyon edilmişdir.
arımkeçirici materiallarin miihiim
rofiziki parametrbrini ölçmok
in odilo yiiksok tezlikli coroyanlardan
i do etmoklo materiali zodolomodon
к :ıktsız ölçii iisullarimn elmi osaslan
ii af etdirilorok yeni iisullar toklif
cıuiimuş vo miixtolif toyinatli çeviricibr
ya ıdılmışdır. Bu elmi istiqamotin yar; nasi vo inkişafı akad. A rif Paşayevi adı ib bağlıdır.
\vtonom hidroakustika informasi' sisteminin yaradilmasi" sahosindo
к picks işloro göro 1990 ildo Aydin
A ullayev, Fikrot Allahverdov, Rüst Kulizado, Tamara Zobjanidze, Arif
I diyev, Telman Nizamov vo A.Paş; vo Azorbaycan Dövlot miikafati
w mişdir. 2004 ildo iso A.Paşayev
с
nailiyyotlorino, kadr hazırlığına vo
i' açıhq foaliyyotino göro Pavlov
<
i на qızıl medala vo Ümumdiinya
Ə
I Miilkiyyot Təşkilatının qızıl med; т а layiq görülmüşdür.
Diffuziya vo elektrodiffuziya sahosii b miihiim todqiqatlar aparılmış, о
ciimlodon halkogenid yarımkeçiricilordo aşqarların miqrasiya mexanizmi
aydınlaşdırılınışdır. Bu sahodo aparıcı
rolu olan miix. üzv Toyyar Coforovun
todqiqat Ian noticosindo silisium, ger
manium, selen, tellur, A 1B6, A 3B5, A 3B6
tipli yanmkeçiricilordə vo yarımkeçirici
cihazlarda defektlorin omolo golmosi vo

aşqar atomlarinm diffuziya mexanizmlori müəyyonloşdirilmiş, nozori vo ekspe
rimental todqiqatlann noticobri H.Abdullayev vo T.Coforovun “ Yarimkeçirici strukturlarda atom diffuziyasi”
(1987, ingilis dilindo) kitabında öz
oksini tapmışdır.
Nadir torpaq vo qolovi torpaq elementlori ib aktivloşdirilmiş üçqat halko
genid yarımkeçiricilərin Fızikası, texnikasi vo texnologiyasma dair fundamen
tal todqiqatlar sayosindo xarici amillorin
(elektrik sahosi, elektron dostosi, ultrabonövşoyi vo rentgen şüaları vo s.) tosiri
altinda görünon oblastda şüalanan yiik
sok effektivli liiminessent materiallar yaradılmışdır. Yarımkeçiricilordo elcktrolüminessensiya hadisolori ib bağlı işlor
miix. üzv Bahadir Tağıyevin rohborliyi
altinda aparılmışdır. “ Halkogenid vo
oksid yarımkeçiricilorin elektron roqs

Archives of Soviet Science
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H B.Abdullayev vo
T.C.Cəfərovun
“ Yarımkeçirici
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hallarmin spektroskopiyasi. Elektrik vo
deformasiya saholornin tosiri” işlor silsilosino göro Azor Zeynalov, Əmrulla
Mommodov, Şorif Əfondiyev, Korim
Allahverdiyev, Qriqori Belenki, Rauf
Siileymanov, B.Tağıyev BDU-nun vo
Fizika institutunun bir qrup alimi ib
birlikdo 1988 ildo Azorbaycan Dövlot
miikafatina layiq görülmüşdiir.
Akad. Mohommodomin Şahtaxtinskinin bilavasito rohborliyi vo iştirakı ilo
yeni kompozit materiallar yaradılmış,
polimer-pyezoelektrik vo polimer-yarımkeçirici kimi nizamsiz sistemlordo
piro-pyezoelektrik, elektret, varistor,
pozistor, pyezorezistiv, fotoelektret,
fotorezistiv, fotovoltaik vo elektroliiminessensiya effektlorinin formalaşmasında anizotropluğun apanci rolu
miioyyon edilmiş vo onlarm osasinda bir
sira cihazlar hazırlanmışdır.
Aşağı temp-rlarda maqnit qavrayicılığını ölçmok üçün xiisusi qurğu, istilik
tutumunun 2+ЗООК temp-r intervalmda
ölçülmosino imkan veron vakuumlu

adiabatik kalorimetr vo yiiksok hossashğa malik dilatometr qurğuları yaradılmış, onlarm köməyib bozi A 3B6vo A: B ’
C] tipli birloşmolorin 10+300 К. amorf
selenin iso 60+330 К intervalmda istilik
tutumu vo termodinamik parametrlori,
bir sira halkogenidlor vo onlarm bork
məhlullarınm istidon genişbnmo omsali
todqiq edilmişdır. Yeni kalorimetrik
iisul osasinda 100-don artiq yanmkeçirici maddonin termodinamik parametr
lori vo rabito enerjisi toyin edilmiş, qadağan olunmuş zona ib atomi/.asiya enerjilori arasinda korrelyasiya müoyyonləşdirilmiş, bu maddolorin alinma texnologiyasinin fiziki-kimyovi osaslan işlonib hazırlanmışdır.
Aşağı temp-rlann ahnmasi vo bu
sahodo aparilan bir sira todqiqatlar müx.
üzv İsa Korimovun adi ilo bağlıdır.
Bir sira 3t/-keçid elementbrinin halkogenidlorindo maqnit nizamlılığının
elektrik xassolorino tosir mexanizmi
aydınlaşdırılmış, niivo qamma-rezonans
iisulu ib ilk dofo domir torkibli layli vo
zoncirvarı birloşmolordo kvaziaşağıölçülii maqnetikbro moxsus xassolorin
olduğu aşkarlanmış, diamaqnit qalay
ionlarimn nüvəloriııdo gotirilmiş maqnit
sahosi müşahido olunmuş, domir ionlarimn valent hah vo elektrik saholorinin
qradiyenti toyin edilmişdir.
Fizika sahosindoki elmi todqiqat işlorinin oksorinin noticobri yeni cihazlar
hazırlamağa vo onlardan praktikada is
tifado etmok üçün tokliflor vermoyo im
kan yaratmışdır. Beb ki, selen, onun
mürəkkob birbşmoləri, miixtolif şüşovarı
yarımkeçirici sistemlor, polimerbr,
kompozit materiallar osasinda bir sira
diizlondiricilor, termo- vo qalvanomaq
nit, akustooptik, tenzometrik, pyezoelektrik çeviricilor, qalınlıqölçon, pnevmo-tenzo-rezistor kompleksi, günoş elementlori, şüa monbobri vo qobuledicilori, yaddaş elementlori, spektrin 3 5
mkm vo 8 14 mkm oblastı üçün qurğuşun halkogenidlori vo kadmium-civo-tel1nr bork mohlullarmin epitaksial toboqolori osasinda termoelektrik soyuduculu fotoqobuledicilor, spektrin 0,45 1,10
mkm oblastı iiçün layli yarımkeçiricilor
osasinda radiasiyayadavamli termoelek
trik soyuduculu fotoqobuledicilor, bismut-siirmo sisteminin bork mohlullari
osasinda yiiksok effektli termo- vo maqnitotermoelektrik ekstruziv materiallar
vo elektron soyuduculari, polyar molekullann spektrlorini genifj tezlik diapazonunda yazmağa vo identifikasiya et-

məyə imkan verən yüksək hossaslıqlı radiospektrometrlər, kiçik enerjili intensiv
ion monboyi üçün ionların çıxarılmasının yeni plazmooptik sistemi, lıermetik optoelektron cihazlarının tam diaqnostikası iiçün yeni universal zodosiz
üsulların vo oksetdirmoyon uducııların
hazırlanmasınm fıziki osasları işlonib
hazırlanmış, göstorilon material vo çeviricilərin tocriibi nümunoləri düzoldilib
sınaqdan keçirilmişdir. Kalsium-qallium-kükürdlü yarımkeçirici birloşmolər
osasında sarı, mavi, yaşıl vo qırmızı
rongli lüminessent lampaların laborator
nümunolori hazırlanmış, bu birloşmələrin tənzimlənən yaşıl rongli lazerbr, op-

siyalı çeviricibrin fiziki-texnoloji osasları
işbnmiş, vibro- və seysmoçeviricibr,
elektroakustik, optoakustik çeviricibr,
hidroakustik qobuledici-verici antenalar,
Korotkov lon çeviricibri hazırlanaraq
totbiq üçün bir sıra miiossisoloro toqdim
edilmişdir. SSRİ-do ilk dofo olaraq elekIron soyuduculu xüsusi toyinatlı fotoqobuledicibrin seriyalı istehsah toşkil oluıımuş, həmin fotoqəbuledieibr Moskva
şohorindoki Kurçatov adina Atom
Enerjisi İnstitutunda idaro olunaıı termonüvo sintez aparatında yiiksok temp-rlu
plazmanın sıxlıq funksiyasına nozarot
qurğusunda, lazer rabitosi vo məsafodon
ölçmodo, Yerin tobii sorvətlorini todqiq

AMEA-nin Fizika İn-stitulunda əldə edilmiş elmi nəticələri müzakirə etmək iiçün
Bakıya dəvət oltınmuş Nobel mükafatı laııreatı, prof. Rııdolf Mössbauer
(birinci sırada. soldan ikinci) azorbaycanli həmkarlarının əhatəsiııdə.

tik rabito, infraqırmızı şüaların vizııallaşdırılması iiçün perspektivli oldıığu
göstərilmişdir. Fotoelastik material
kimi, daha sado hazırlanma texnologiyasına malik olan kristallik kvars osasında akustooptik modulyator hazırlanmışdır. Optik vo akustik dalğaların fotoelastik mühitlərdə qarşılıqlı tosirinə
göro, müasir analoqlara nisboton daha
dorin modulyasiya indeksi və xotti modulyasiya xarakteristikasi almağa im
kan veron düzbııcaqlı impulslar ardıcıllığının eninə impuls modulyasiyasınm
akustooptik üsulu verilmiş vo bu üsulıı
reallaşdıran qurğunun mərkəzi tezliklori
56 M ils vo 80 M ils olaıı paralel təsiıii
akustooptik panoram qəbuledicisinin
maketləri hazırlanmışdır.
Aktiv kompozitbr osasında çoxfunk-

edon “ Kosmos” seriyalı aparatlarda.
Mars planeti vo onun Fobos peykinin
sothini todqiq edon “ Fobos” avtomatik
stansiyasında, yerüstü qurğuları vo minalanmış saholori aşkar edon pilotsuz
aparatlarda, Moskva şohorinin ilk istilik
xoritosinin çıxarılması vo Tiirkiyo Respublikasinda toyyarodon xorilo çokilişində istifado edilmişdir. Bu fotoqobuledicibr vasitosilo ilk dofo olaraq Marsm
oks torofinin istilik xoritosi çıxarılmışdır.
İlk dofo kosmik peykdo çokisizlik
şoraitindo bir sira yarımkeçiriei bork
mohlullann monokristalları alınmışdır.
A 2 Bf’ tipli birləşmolərin nazik toboqolorindo aşqarların diffuziyasma lazer şüalan ib tosir edorok yiiksok effektivli fotoçeviricilor vo detektorlar hazırlanmışdır.
Metal-mosamoli silisium osasmda

Şottki diodlarinda nomlik-voltaik effekti müşahido edilmiş, onıııı fiziki mexanizmi aydınlaşdırılmış vo bunlarm
osasmda çox hossas rütubot göstoriciləri,
hidrogen vo karbon qazi sensorlari vo
hidrogen minibatareyalan, layli miirokkob yarımkeçiricilor osasmda iso rentgen
vo qamma şüaları detektorlari, yiiksok
hossaslıqh tenzovericilor hazırlaıımışdır.
Fizika institutunda 50-ci illordon başlayaraq akad. Lotif İmanovuıı rohborliyi
altinda toşkil olunmuş radiofizika laboratoriyasinda maddonin hom qaz, hom d;
maye hah molekulyar soviyyodo öyronilmişdir. Sonradan bu ehni iştiqamot
akad. Çingiz Qacar torofindon davam
etdirilmişdir. Qaz radiospektroskopiy si iisulu ib molekulun quruluşu vodav
niqli konformer formalarmm tosdi ,
dipol momenti, daxif horokot \
rametrlorinin toyini iizro alman noticol r
kimyovi rabito nozoriyyosi nin inkişaf
tokan veron doyorli todqiqatlar kiı i
diinya elmi odobiyyatina daxil ediln
dir. ilk dofo propil spirti molekulun
üç ekvivalent olmayan rotomer ha I
olduğu tosdiq edilmişdir. Ftil vo izopi
pil spirti molekullarimn 20 mindon <
,
udulma xotlorinin rezonans tezlikl
yiiksok doqiqliklo ölçübrok, onlan
enerji parametrlori hesablanmış, spc
tral kataloqları hazırlanmış, molcki;
larm fotohoyocanlanmasimn on yiik;
effektivlik şorti müoyyonloşdirilib t.
rübodo istifado üçün toklif edilıııişt
Mayedo molekulyar vo submolekuK
soviyyodo bas? veron prosesloro ov
naraq maddonin halini mikrosl
soviyyodo miioyyon edon nozoriyyo i i
lanmış, yaradilan yeni ölçii üsullan
maddonin dielektrik xassolori daha ,
intervalda öyronilmiş, dielektrik rel:!
siyasi ilo maddonin quruluşu arasmu
olaqonin olmasi aşkar edilmişdir. “ Gc
totbiq olunan elektron cihazlannın ısı
sal texnologiyasimn vo konstn
larinin elmi osaslarınm işlənib
lanması” işino göro Cavad Abe
Kamal Əhmodzado, Emil Hiiseynov,
Ç.Qacar, Fikrot İsmayılov, Kamran
Əliyev, Emin Əliyev 1982 ildo Azo ivcan Dövlot miikafatina layiq görülmüşlor.
Azorbaycanda metallar fizikasi, fiziki
metalşünaslıq, metallarda maqnit hadisolorinin todqiqi vo iııkişafı prof. Zalıid Əlizadonin adi ilo bağlıdır. Bu işlorin osasi
1951 ildo Azorbaycan Politexnik institutunun (indiki Azorbaycan Texniki
Universitetinin) Fizika kafedrasinda
qoyulmuşdur.

Atom vo maqnit nizamlı Fe-Ni tor
kibli orintiyo keçid vo nadir torpaq elementlorini olavo etmoklo maqnityumşaq
orintilor alınmış. onların strukturu vo
fiziki xassolori todqiq edilraişdir. Termik
emaldan asılı olaraq bu materiallann
elektrik vo maqnit xassolorinin temp-r
asılılığında anomallıqlar müşahido edilnıi.ş vo sobobləri aydmlaşdırılmış, onla
rm optik vo maqnitooptik xassolorini
todqiq etnıok üçiiıı avtomatlaşdırılmış
universal qıırğu hazırlanaraq maqnitnı/amlı orintibrin uzaq vo yaxın nizamlı i dorocosini toyiıı etmok mümkün
olmuşdur.
\kad. Mahmud Korimovuıı rohbor1
ilo polimer dielektriklordo giiclü
trik sahosinin tosirilo baş veron eleıtar elektron vo molekulyar prosesövronilmiş, polimer dielektrikbriıı
rik köluıolmosi vo dağılmasımn
ıııizmlori miioyyon edilmişdir. Poliılərdo elektrik sahosi ilo stimullaşImış termoliiminessensiya effekti
edilmiş vo lokallaşmış yüklorin
ı 'ji soviyyobrino göro paylanmasma
.trik sahosinin tosiri öyronilmişdir.
I imer dielektriklordo elektrik sahosi
i.1. induksiyalaşdırılan sorbost radikallı
I )seslor todqiq olunmuş, giiclii elektrik
s;’ iosinin tosiri altmda baş veron elelri ntar destruktivliyin mexanizmi aşkar
e. Imiş, polimerlorin quruluşu vo xasso1; nin modifikasiyasinda sorbost radik iarin rolu miioyyon edilmişdir. Oksid
d lektriklordo (BeO, B20 3, y-Al20 3)
iı iaşdırıcı şüaların tosiri altinda qeyrit. az yükdaşıyıcıların vo eksitonlarm
о ilo golmosi, miqrasiyasi, lokallaşn si, rekombinasiyasi, sothi enerji
s iyyolorindo tutulmasi proseslorinin
r>thi saholorin tosiri qanunauyğ luq lari aşkaı* edilmişdir.
Ozvi yarımkeçirici olan polidifenild etilenin elektrik vo fotokeçiriciliyind maqnit-spin effektbri aşkar olunmuş
v miioyyon edilmişdir ki, bu effektlorin
o; s m i polyaronlarm lokallaşmış paran quit morkozlori sistemi iizorindo liorok indo spin selektivliyinin qanunlan vo
spin mübadilosi (polyaron-paramaqnit
morkozi) ilo bağlı sinqlet-triplet eiitlorindo
maqnit sahosinin tosiri altinda spinlorin
tokamiil xüsusiyyotbri toşkil edir.
Elemental- zorrocikbr vo niivo lizikasi sahosindoki nozori todqiqatlarda
aksiomatik, simmctriya vo cobri yanaşmalar geniş totbiq olunmuş vo inkişaf
etdirilmişdir. Fozamn mikroskopik
strukturunu (hondososini) xarakterizo

edon fundamental uzunluğun varlığı
forziyyosino osaslanan qeyri-lokal
kvantlanmış saho nozoriyyosi qurulmuşdur. Bu nozoriyyodo impuls tosvirindo sabit oyriliyo malik 4 ölçülü foza
reallaşır vo lokal kvant saho no/oriyyosinin biitiin aksiomlari ödonilir. impuls
tosviri quruluşunun noticosi kimi, ifrat
yiiksok enerjilordo elementar zorrociklorin sopilmo kosikbri üçün konkret
davranışlar qabaqcadan xobor verilnıişdir. İxtiyari spinli kvant saholori üçiin
işıq konusu iizorindo relyativistik kovariant Hamilton nozoriyyosi inkişaf
etdirilmiş, S-matris üçün unitarlıq şorti
vo sobobiyyot prinsipi ifado olunmuşdur. Kovariant 3 ölçiilü diaqram texnikasi vo dorin qeyri-elastiki lepton-adron
sopilmo proseslorini tosvir edon iimumi
formalizm toklif edilmişdir. Alinan noticolor elmi odobiyyatda öz tosdiqini tapmışdır. Relyativistik sopilmo amplitudu
vo ikizorrocikli dalğa funksiyası üçiin
kvazipotensial tipli lonliklor alınmışdır.
Qeyri-relyativistik kvant mexanikasimn
bir sira miihiim xassolorini öziindo sax
layan vo relyativistik konfiqurasiya fozasında dalğa funksiyasi sonlu-forq tonliyini ödoyon kvant saho nozoriyyosindo
kvazipotensial yanaşma osasmda rel
yativistik kvant mexanikasimn sonluforq variantı inkişaf etdirilmişdir. Rel
yativistik kvant mexanikası çorçivosindo
sopilmo nozoriyyosi vo kvant mexanikasinda istifado olunan yaxııılaşmaların analoqları qurulmuş, kosilmoz
analizin miihiim funksiyalannm sonluforq analoqlan alınmışdır. Sonlu-forq
tonlikbrinin xassolorino osaslanaraq,
kvarklann konfaynment (tutulub saxlanma) mexanizmi toklif olunmuşdur.
Geniş totbiqo malik bir çox dinamik
sistemlorin doqiq holl olunan sonlu-forq
modellori qurulmuş vo todqiq olunmuşdur. Onlarm dalğa funksiyalan,
enerji spektrlori vo dinamik simmctriya
qrupları tapılmış, koherent hallari, sta
sionar vo termodinamik tarazliq liallannin Viqner paylanma funksiyalan toyin
olunmuşdur. Faktorlaşma, о ciimlodon,
<r/-faktorlaşma iisulunun kömoyilo qharmonik ossilyatorun miixtolif modellori qurulmuş vo todqiq edilmişdir. Asılı
olmayan ^-kommutator anlayışı daxil
edilmiş, Heyzenbcrq-Veyl cobrinin qanaloqunun sonlu-forq operatorlari ilo
reallaşdırılmışdır. Klassik vo q-ortoqonal çoxhodlilor sinfinin todqiqi iizro
dosanballi noticolor oldo edilmişdir. Beb
ki, <
7-ortoqonal çoxhodlilor sinfı üçün

ortoqonallıq şortinin biitiin odod oxunda sado vo yeni forması alınmış, çoxhodlilor arasmda Furye çevirmosinin kömoyilo miixtolif olaqolor tapılmış, ortoqonal çoxhodlilorin yeni sinfi daxil edilnıişdir. Sadalanan elmi noticolor müx.
iizv Riifot Mirqasimovun rohborliyi ilo
aparılmışdır.
Akad. Noriman Quliyevin rohborliyi
ilo elektrozoif qarşılıqlı tosirin standart
vo supersimmetrik genişlondirilmiş
nozoriyyolorinin miixtolif modellori
toklif olunmuşdur. Bu modellor çorçivosindo lepton-lepton, lepton-adron, foton-lepton, foton-adron vo foton-foton
sopilmo prosesbri vo skalyar Hiqqs bozonları ib bağlı effektlor todqiq edilnıişdir. Elektron-nuklon dorin qeyri-elastiki
toqquşma hadisobri üçün yiiksok
tortibli kvant elektrodinamik düzolişlor
miioyyon edilmişdir. Yeni siirotbndiriciloro aid layiholor otrafli tolılil edilmiş vo
tok nüvolordo polyarlaşma effektlorinin
öyronilmosi kollektiv niivo hallannin
xassolorini tosvir edon modellor qurmağa
imkan vermişdir. Göstorilmişdir ki,
deformasiya olıınmuş ciit niivolordo spin
qarşılıqlı tosirlori monopol hoyocanlanmalarm yeni kollektiv qolunu yara
dir. Onlar təcrübodo müşahido olunan
maqnit dipol vo Qamov-Teller rezonanslarimn yaranmasının sobobkandir. Harmonik analiz osasmda spiral sopilmo
amplitudunun Lorents qrupunun tosvirbri iizro sıraya ayrılışı alınmışdır. Bu,
kinematik moxsusiyyotlori ayırmağa vo
böyük enerjilordo sopilmo amplitudunun
modelini qurmağa imkan vermişdir.
Kvaziortoqonal SO (p, q) (p> q= 1,
2, 3...) qrupunun invariantlarimn nozo
riyyosi inkişaf etdirilmiş, ixtiyari spin
üçün reqıılyarlaşma iisulu işlonib hazırlanmışdır.
Azorbaycan alimlori elementar zor
rocikbr vo niivo fizikasi sahosindo
eksperimental araşdırmaları BNTİ-nin,
YEFİ-nin, I NAL vo G ER N elmi mor
kozbrinin sürətləndiricilorindo aparmışlar. BNTİ-nin oınokdaşları ilo birlik
do siirollondiricilordo adron-nüvo vo
nüvo-nüvo qarşılıqlı tosirbrindo kumulyativ effekt, üçpıotonlu rezonans, çoxsaylı zorrociklorin yaranması, nüvonin
tam parçalanması prosesbri aşkar edilmiş vo bu proseslordo yaranan zor
rociklorin xassolori öyronilmişdir. Rclyativistik nüvo-nüvo qarşılıqlı tosirlori ilk
dofo sistemli todqiq edilmişdir. Nüvoııüvo qarşılıqlı tosirindo yiiksok enerjilordo maddonin qarışıq hallari (kvark-

qlüon plazması) müşahido edilmişdir.
CERN-do A T LA S layihosi çərçivəsində
qurğunun yaradılmasında, test sınaqlarının keçirilmosindo, nəticəbrin alınmasında vo tohlilindo Azorbaycan alimlori
yaxından iştirak etmişlər. A T LA S qurğusu üçün miixtolif proseslor elektromaqnit vo kvant xromodinamik düzolişlor no
zoro alınmaqla Monte-Karlo modeli
çorçivəsindo hesablanmışdır. Kvarkların
kompozitivliyi tohlil olunmuşdur.
Miix. üzv Sabir Hacıyev к-, к - vo (imezonların müxtolif kanallar üzro parçalanma mexanizmi vo kalibrləşməyo
görə invariant olan nozoriyyo vermişdir.
Müx. üzv Abdulla Muxtarovun roh
borliyi ilə elektromaqnit və zoif qarşılıqlı
tosirlordo polyarlaşma vo spin effektbrinin lokal vo qeyri-lokal nozoriyyolordo
todqiqino dair todqiqatlar aparılmış, fermionların spirallığını vo ixtiyari polyarlaşmasını, eloco do fotonlann xətti vo
dairovi polyarlaşmasını nozoro alan
orijinal üsul toklif edilmişdir. Qarşılıqlı
tosirin qeyri-lokal xarakteri vo qarşıqarşıya golon yiiksok enerjili elcktronpozitron dostolərinin toqquşması zamanı yaranan proseslordə iştirak edon
zorrəciklorin polyarlaşma halları nozoro
alınmaqla oldo edilon noticolorin tocrübi
noticolərlə daha yaxşı uyğunlaşdığı
göstorilmişdir.
Elektrotizika vo energetikanın fizikitexniki problemlori elmi istiqamoti akad.
Çingiz Cuvarlının todqiqatlan osasmda
yaranmış vo üç osas qoldan ibarot olmuşdur: yiiksok gorginlikli şobəkodo keçid
proseslori vo onlarin yaratdiqlan ifrat
gorginliklor, yiiksok elektrik saholorinin
tosiri altinda olan elektrik izolyatorlarinda gedon fiziki proseslor, texnoloji proseslordo yiiksok elektrik saholorindon vo
boşalmalarından istifado. Dielektriklo
mohdudlaşan arahqda elektrik boşalmalari todqiq olunmuş, adgeziya, adsorbsiya vo elektrik xassolorini tonzimlomok
üçün elektrik qazboşalmalanndan istifa
do edilmoklo yeni texnoloji proseslorin
fiziki osaslan verilmişdir. Elektromonfi
qazlarda üacvan ckktvik qazboşalmasmın
örtiiyiinün yaranması öyronilmiş vo aktiv
monfi ionların omolo golmosi vo parçalanmasımn qanunauyğunluqlaıı müoyyon
edilmişdir. Materialların soth toboqolorindo quruluş vo enerji doyişmolərinə so
bob olan fiziki-kimyovi proseslorin mex
anizmi aşkar olunmuşdur. Polimerdo
elektrik yüklorinin fonnalaşmasının me
xanizmi miioyyon edilmiş, bork dielektriklərin elektrik möhkomliyinin energetik

analizinin müasir nozoriyyosi inkişaf
etdirilmişdir. “ Yüksokgərgiıılikli elektrik
şobokolərində neytral rejim” kompleks
işlorino göro Ç.Cuvarlı, Yevgeni Dmitriyev vo A rif Hoşimov, Xalid İsmayılov,
Mommodağa Əliyev, Tofıq Nurməmmodov 1978 ildo Azorbaycan Dövlot
miikafatına, 1985 ildo S S R İ Dövlot miikafatına, 1996 ildo iso Ukrayna Dövlot
miikafatına layiq görülmüşdür.
Fizika vo texnika sahosindo totbiqi xarakterli işlorin inkişafında 1968 ildo Fi
zika İnstitutunun nozdindo tocrübə
zavodu olan Xüsusi Konstruktor Biirosunun yaradilmasi miihiim rol oynadi.
XKB-nun foaliyyotinin osas istiqamoti
termoelektrik yanmkeçirici materiallann
ahnmasi, onlarin osasmda xalq tosorrüfatının miixtolif saholorindo totbiqini
tapan xiisusi toyinatli yarımkeçirici
soyuducu vo qızdırıcı qurğuların hazirlanmasi idi. XKB-do Azorbaycanm vo
Sovet Ittifaqinin bir sira miiossisolori üçiin
nadir xassoloro malik termoelektrik çeviricilor hazırlanmış vo S SR İ EA Royasot
Heyotinin qorari ilo ölkodə tibb toyinatli
termoelektrik çeviricilorin istehsah iizro
baş miiossiso tosdiq olunmuşdu.
1981 ildon Fizika İnstitutunda foaliy
yot göstoron “ Registr” X K B öz texnologiyasi osasmda alınmış yiiksok effektivli
kompozit materiallardan bir sira elektroakustik, akustoelektron, elektromexaniki, akustooptik vo optoakustik çeviricilor hazırlanmışdır.
Respublikada
fizika
sahosindo
A M EA Fizika institutunda “ Fizika” ,
A M EA “ Xoborlor” inin fizika-riyaziyyat,
texnika elmlori, fizika vo astronomiya seriyalan. AMEA-nin “ Moruzolor” i, "Baki
Universitetinin Xoborlori” nin fizika-riyaziyyat elmlori seriyası vo s. noşr edilir.
Azorbaycan alimlori torofindon miixtolif dövrlordo yazılmış bir sira monoqrafiyalar xaricdo noşr olunmuşdur.
Fizika sahosindo, osason, yarımkeçiricilor fizikasi iizro Bakida bir sira konfranslar keçirilmişdir: yarımkeçiricilordo zorbo ionlaşması vo tunel effektlorino
hosr olunmuş iimumittifaq konfransi
(1960); A 3B 5vo A 3B 6yarımkeçiricilorinin
fiziki xassolorino dair iimumittifaq
konfransi (1965); yiiksok temp-rlarda
maddolorin xassolorino hosr olunmuş 3cü beynolxalq konfrans (1968); rekombinasiyalı şüalanma vo yarımkeçirici işıq
monbolori iizro beynolxalq konfrans
(1971); halkogenidlorin kimyasi, fizikasi
vo texniki totbiqino dair 5-ci beynolxalq
konfrans (1979); optoelektronika prob

lemlorino hosr olunmuş beynolxalq
konfrans (1989); monfi miiqavimotli ci
hazlar vo onlarin osasmda inteqral sxemlorin yaradilmasi iizro iimumittifaq kon
fransi (1991); Azorbaycan Respublikasinin Prezidenti Heydor Əliyevin 80 illik
yubileyino hosr olunmuş beynolxalq elmi
konfrans (2003); akad. H.Abdullayevin
85 illik yubileyino hosr olunmuş beynol
xalq elmi konfrans (2003); AMEA-nm vo
Fizika Institutunun 60 illiyino hosr olunmuş “ Fizika 60” beynolxalq konfransi.
akad. Ç.Cuvarlının xatirosino hosr olunmuş “ Energetikamn texniki vo fiziki
problemlori" iizro beynolxalq kc, ins
(2002, 2004, 2006). Belo konfrai :nn
keçirilmosi respublikada fizika .
:<b
miihiim ohomiyyot kosb edon noti- rm
oldo olunduğunu nümayiş etdiri
S.ılima Л/ .

v'c’va

Riyaziyyat
Azorbaycanda riyaziyyat elmi
Jim
vo zongin tarixo malik olsa da с
ısl
inkişafı 13 osrin görkomli alimi N
xldin Tusinin adi ilo bağlıdır. Nosi
in
Tusi riyaziyyatin miixtolif sahc- ino
(cobr, hondoso, triqonometriya, о : or
nozoriyyosi vo s.) aid 30-dan ço
-or
yazmışdır. Bunlardan “ Tohriri-Öc! iis”
(“ Evklidin şorhi” ), “ Şokl iil-qita” (
m
dordtoroHi haqqinda traktat'
“ Kosişmolər şokli” ), “ Comi ol-hes;
ttaxt vo-t-turab” (“ Tozlu lövhəıı
öməyilo. hesab mocmuosi” ), “ Ər
lo
oş-şofiyo on şokk fı-ol-xütut ol-; ı
>
ziyyo” (“ Paralel xotlor haqqinda
nin aradan qaldırılması” ), “ Kit;
u.ldorb vo-ol-qismo” (“ Vurma vo
haqqinda kitab” ), “ Risalo fi-ol<b
vo-ol-cobr” (“ Hesab vo cobr osori'
salo fi annahi la yunkini on yact;
a
min ododaun mürobba ayn fordayi:
d
miirobba” (“ iki tok ododin kvadr
n
cominin kvadrat odod olmamasi ha
ida osor” ), “ Ət-Torbi od-Daira” (“ Г .onin kvadraturasi” ) kimi osorlori go. armok olar.
Nosiroddin Tusi qodim yunan alim 
lori Evklidin, Arximcdin, Teodosinin,
Menelayin vo b.-nin osorlorino olavolor
vo yeni şorhlor vermişdir. О, ilk dofo
üçbucağın daxili bucaqlarimn cominin
180° olmasi ilo Evklidin 5-ci postulatinin
ekvivalentliyini isbat etmişdir.
“ Tam dordtoroHi haqqinda traktat” da Nosiroddin Tusi sferik üçbucaq-

ların müfossol tosnifatmı vermişdir.
Onun hoqiqi ododo verdiyi torif 19 osrin
sonunadok biitiin diinya riyaziyyatçıları
torofindon qobul edilmişdi. “ Tozlu lövhonin kömoyi ilo hesab mocmuosi” oso
rindo Nosiroddin Tusi riyaziyyat tarixin
do ilk dofo ixtiyari dorocodon kökalmamn vo binom omsallarmin hesablanmasinin alqoritmini vermişdir. Nosiroddin
Tusinin “ Evklidin şoıiıi” osorindo 5-ci
postulatı başqa postulatla ovoz etmosi
19 osrdo Lobaçevski vo Riman hondoso! Iiiin yaranmasina tokan vermişdir. О,
b osordo riyaziyyat tarixindo ilk dofo haz; la “ varlıq aksiomu” vo “ seçmo aksioii " adlandinlan aksiomlan vermişdir.
Onun osorlorinin 16 osrdon başlayai miixtolif dillordo ııoşr edilmosi Avrop la riyaziyyat elminin inkişafında
i: 1 im rol oynamış, A.M.Lejandnn,
(.
illisin, C.Sakkerinin vo b.-nin todqiti
rina ciddi tosir göstərmişdir.
'Josiroddin Tusinin osorlori sayosindo
I
)vi vo sferik triqonometriya miistoqil
lyyat lonni olmuşdur. Onun osorlor
ilk dofo olaraq sferik polyar iiçbuc
aqqında anlayış verilmişdir.
4-16 osrlordo Abdullah Tobrizi,
ş
Fotullah Şirvani, Seyid Yohya Bak
Bodroddin Əmir Seyid Lolovi,
С ısoddin Şirvaııi, 17 osrdo Nosrullah
> \alinin riyaziyyat, astronomiya vo
n
'tiqo dair osorlori molumdur. Nosilv
in Tusidon sonra riyaziyyatin inkiş;
Mohommod ibn Hoson Şirvani,
IV .ımməd Rohim Badkübi, Mohonın
Bokir Tobrizi, Əli Mohommod
B; kiibinin adlan ilo bağlıdır.
iikrullah Mohorromzado Qarabağım; \zorbaycan dilindo yazdığı “ Risale
ıiiruf vo xiitut” osorinin Azorbayc;
i riyazi biliklorin inkişafında böyük
n
olmuşdur. Bu osordo müollif odod1:
fiquıiarın adlannı vo xassolorini, sa
il
n vo hocmlorin ölçülmosini bir sira
d rdo şorh etnıişdir. Azorbaycan dilindo
il tesab kitabini 1884 ildo L.Axundov
y; nış vo burada hesaba vo ododloro torif
vc nişdir. Ağoli Qasımov 1904 ildo
“ 1 n-i hesab” (Tillis), islam boy Qobulo\ iso 1910 ildo “ Rohbori-hesab” kitabn. yazmışdır. Bu dövrdo hesaba dair on
miikommol dorsliyi “ Hesab mosololori”
(1907) kitabini görkomli bostokar Üzeyir
Hacıboyov noşr etdirmişdir.
Peterburq Universitetini bitirmiş
(1913) ilk ali tohsilli azorbaycanli riyaziyyatçı Mohommod boy Əfondiyev
uzun miiddot Azorbaycan Dovlot Universitetindo (indiki BD U ) dors demiş vo

milli kadrlann yetişdirilmosindo miihiim
işlor görmiişdiir.
20 osrin ilk onilliklorindo Azorbay
canda elmi todqiqatlarin apanlmasi ilo
yanaşı, osas moqsod yiiksokixtisasli
kadrlann hazirlanmasi idi.
1935 ildo SSR İ EA-mn Azorbaycan
Filiali tosis olunduqdan sonra respublikanin ali moktoblorinin digor elm vo tod
ris morkozlori ilo olaqosi güclonmiş, yiik
sok soviyyodo todqiqatlar aparan Zahid
Xolilov, İhrahim İbrahimov, Əşrof Hiiseynov, Maqsud Cavadov vo b. görkomli
alimlor yetişmişdir.
1945 ildo Azorbaycan EA-nin yaradil
masi riyaziyyatin inkişafma giiclii tokan
verdi. Miiasir soviyyodo todqiqatlar apa
ran Riyaziyyat vo Mexanika institutu
(1959), Kibernetika institutu (1965) vo
Hesablama Morkozi (1960) yaradildi. 20
osrin ortalarından başlayaraq Azor
baycanda riyaziyyatin funksional analiz, riyazi analiz, diferensial vo inteqral
tonliklor, riyazi fizika tonlikbri, funksiyalar nozoriyyosi, cobr vo topologiya,
riyazi montiq, hesablama riyaziyyati,
riyazi kibernetika voehtimal nozoriyyo
si saholorindo todqiqatlar aparılmış vo
miihiim noticolor oldo edilmişdir.
Azorbaycanda funksional analiz moktobinin yaradıcısı akad. Z.Xolilov olmuşdur. O, ilk dofo normallaşdınlmış halqalarda abstrakt sinqulyar operatorlar nozoriyyosini yaratmış vo inkişaf etdirmişdir. Z.Xolilov SSRİ-do funksional analiz
iizro ilk monoqrafiyalardan biri olan
“ Funksional analizin osaslarf’nin (1949,
rus dilindo) miiollifi olmuşdur. О, funk
sional analizin iisullarim sorhod mosoblorinin vo optimal idaroetmo mosololorinin
hollino miivoffoqiyyotlo totbiq etmişdir.
Funksional analizin sonrakı inkişafı
akad.-lor Colal Allahverdiyevin, Mirabbas Qasimovun, Foramoz Maqsudovun
vo b. adi ilo bağlıdır. С .Allahverdiyevin
tamam kosilmoz operatorun sinqulyar
ododlorinin aproksimativ xassolorinin vo
normal operatorun rezolventasmin tod
qiqi istiqamotindo aldığı noticolor diinya
odəbiyyatında öz oksini tapmışdır.
Ümumon qobul olunmuş “ Allahverdiyev teoremi” vo “ Allahverdiyevin variasiya prinsipi” riyaziyyatçılar torofindon
yiiksok qiymotləndirilmişdir. Onun roh
borliyi altinda idaroetmo mosololori,
optimallaşdırma, stoxastik analiz vo elitimal nozoriyyosinin totbiqi saholorindo
miihiim noticolor alınmışdır. C.Allahverdiyev “ Öz-özüno qoşma olmayan
operatorlarm nozoriyyosi” işino göro

1972 ildo Azorbaycan Dövlot mükafatı
almışdır. F.Maqsudov kosilmoz spektro
malik geniş sinif operator dostolorinin
spektral nozoriyyosini hazırlamış, azalan
potensiallı Şredinger operatorunun
miisbot moxsusi ododlorinin olmamasi
haqqinda yeni meyar vermişdir. M.Qasımov requlyar Şturm-Liuvill operatoru
iiçün iki spektro göro tors mosoloni tam
holl etmiş, potensialın borpası üçiin effektiv iisul vernıiş, sinqulyar halda növboloşon iki ardıcıllığın eyni bir operatorun moxsusi ododlori olmasi üçün meyar
tapmışdır. О, Dirak tipli diferensial tonliklor sistemi üçün spektral analizin tors
mosolosini, homçinin eksponensial aza
lan potensiallı öz-özüno qoşma olmayan
çoxölçiilii Şredinger operatoru üçün sopilmo mosolosinin hollino göro ayrılış
mosoblorini tam holl etmişdir. Verdiyi
üsullar diinya elmi odobiyyatinda onun
adını daşıyır. M.Qasimov ikinci tortib
periodik potensiallı geniş sinif adi dife
rensial operatorlarm spektral analizini
qurmuşdur. Beb potensiallar diinya ri
yazi odobiyyatinda Qasimov potensiali
adlanır. O, Keldış operator dostolorinin
moxsusi vo qoşulmuş funksiyalar siste
minin çoxqat tamlığmı vo bu dostolorin
faktorlaşdırmasıııı göstormişdir. M.Qa
simov miioyyon sinif tipsiz operatordiferensial tonliklor üçün Koşi mosolosi
nin korrektliyini göstormişdir.
Azorbaycanda disk ret vo qeyridiskret spektrli operator dostolorinin
spektral nozoriyyosi inkişaf etdirilmiş,
riyazi fizikamn miixtolif tonlikbri üçün
spektral analizin vo sopilmo nozoriyyo
sinin düz vo tors mosololori öyronilmişdir. Tamhq, bazislik, minimalliq moso
lolori todqiq olunmuş, moxsusi vo qoşulmuş funksiyalar iizro ayrılış teoremlori isbat edilmişdir.
invariant alt fozalarm öyronilmosi
sahosindo çox miihiim noticolor alinnıışdır. Sonsuz ölçiilü Banax fozasinda
istonilon Volterra operatorları yarimqrupunun qeyri-trivial invariant alt
foza toşkil etdiyi göstorilmişdir. Qauss
ölçülü xotli fozalarda Furye-Viner
çevirmosi daxil edilmiş vo onun kömoyilo 1-ci tortib variasiya töromoli
tonliklor lıoll edilmişdir.
Miix. iizv Asof Haciyev cihazlan horokotdo olan kiitlovi xidmot sistemlori
iiçün xüsusi gecikmolor sinfindo idaroet
mo nozoriyyosini yaratmışdır. Burada
alman noticolordon biri ehtimal nozo
riyyosi vo riyazi statistikanm paradoksu
kimi qobul olunmuş vo Szekelinin “ Eh-

timal nəzəriyyəsi vo riyazi statistikanın
paradoksları” (1986, Budapeşt, ingilis
dilində) kitabında noşr edilmişdir.
Verilonlərin statistik analizi üçün ye
ni universal iisul yaradılmışdır. Diinya
odobiyyatında ilk dofo olaraq bu iisul
naməlum dispersiyali reqressiya modellorindo yaranan problemlorin və geniş
sinif prakliki məsələlorin hollino nail olmağa imkan verir.
Sinqulyar inteqral operatorlar vo
tonliklor nozoriyyosinin Azorbaycanda
yaradıcısı akad. Ə.Hüseynovdur. Açıq
konlur iizro Koşi nüvoli sinqulyar inteq
ral operatorlara nozoron invariant Banax fozalannin qurulmasi onun adi ib
bağlıdır.
Ə.Hiiseynov elmi moktobinin çoxsaholi inkişafı miix. iizv A rif Babayevin
adi ib bağlıdır vo onun tolobolori toro
findon davam etdirilir. A.Babayev Hiiseynov fozaları ideyasını inkişaf etdirorok funksiyalarm vo hamar olmayan oyrilorin metrik xarakteristikalarmi daxil
etmiş vo sinqulyar inteqral operatorlarm
struktur xassolorini öyronmok iiçiin uni
versal iisul vermişdir. О, “ Diskret sin
qulyar inteqral operatorlar” anlayışım
daxil etmiş, onu xotti vo qeyri-xotti sin
qulyar inteqral operatorlarm toqribi hollorinin qurulmasina totbiq etmiş, diizlondirilo bilon Jordan oyrisi iizro Privalov
teoreminin doğruluğu üçün meyar tapmışdır. Koşi tipli inteqralin foza analoqları üçün Soxotski-Plemel düsturları isbat
olunmuş, analitik funksiyalar üçün Riman mosolosino analoji olan foza sorhod
mosolosi holl edilmişdir.
Azorbaycanda funksiyalar nozoriy
yosi moktobinin yaradıcısı akad. ibra
him İbrahimov olmuş, yaxmlaşmalar,
interpolyasiya, tam funksiyalar nozoriyyolori sahosindo diinya riyaziyyatçıları torofindon yiiksok qiymotlondiribn
miihiim noticolor almışdır. О, yeni interpolyasiya prosesbri qurmuş, onlar üçün
yığılma meyarları vermiş vo iki nöqto
problemini holl etmişdir.
Bu moktobin yetişdirmoləri torofin
don çoxdoyişonli funksiyalarm doyişonlorinin sayi az olan funksiyalarm comlori ib on yaxşı yaxınlaşması doqiq qiymotlondirilmiş, doqiq annulyator tapilmışdır. Çoxdoyişonli diferensiallanan
funksiyalar siniflori üçün yeni çokili in
teqral göstorişlor, çokili fozalarda da
xilolma teoremlori vo iz haqqinda teoremlor isbat edilmişdir.
Akad. A к if Haciyev sfera iizorindo
Nikolski-Besov ümumiləşmiş fozalarını

qurmuş, onlar iiçün daxilolma teoremlorini isbat etmişdir. О, çoxölçülü sinqul
yar inteqrallarm simvollarinm hamarliq
nozoriyyosini yaratmış, onun Furye
multiplikatorlan nozoriyyosindo totbiqini öyronmişdir. A.Haciyev çoxdoyişonli tam funksiyalarm indikator diaqramlan vasitosilo Bernşteyn vo Nikolski
tipli boraborsizliklori isbat etmişdir.
Harmonik analiz sahosindo onun omokdaşları torofindon Folland-Steyn tipli
bircins qruplarda hamar banaxqiymotli
Besov-Nikolski fozasinda diiz vo tors
daxilolma teoremlori isbat edilmiş,
M orri fozalarmda sinqulyar inteq
rallarm vo potensiallarm xassolori tod
qiq olunmuş, maksimal funksiyalar
öyronilmiş, onlarm totbiqi verilmişdir.

M.L.Rəsulov
“ Kontur

inteqrali
üsullan”

■

rnonoqrafiyasi.
Amsterdam.
(1967).

Miix. üzv Maqsud Cavadovun todqiqatlan hondoso vo riyaziyyatin todrisi
metodikasi sahosindo olmuşdur. О, ixtiyari finsler metrikasmin tosviri, onun
cobrlor iizorindo qurulan hondosobro
miixtolif totbiqi, hoqiqi hondosolorin horokotlori qrupunun spin tosviri sahosin
do miihiim noticolor almışdır. M.Cavadov yanmsado cobrlor, xiisusi halda alternionlar vo kvadrat matrisbr cobri iizo
rindo afin, proyektiv vo qeyri-Evklid fozaları qurmuş, onlarm miixtolif totbiqini
vermişdir.
Respublikada diferensial tonliklor
ononovi inkişaf etdirilon saholordondir.
Akad. Mocid Rosulov Azorbaycanda bu
saho iizro elmi moktobin yaradicilarmdan biridir. O. xiisusi törəmoli diferen
sial tonliklorin holli üçün iki yeni iisul kontur inteqrali vo çıxıqlar iisullarmi işloyib hazırlamışdır. Onun bu sahodo ol
do etdiyi noticolor “ Kontur inteqrali
iisullan” (1964, Moskva), “ Kontur in
teqrali iisulunun totbiqi” (1975, Moskva
vo 1967, 1970, 1975 ilbrdo Amsterdamda, 1967 ildo Nyu-Yorkda ingilis dilin
do) vo s. monoqrafiyalarmda oks olun-

muş vo diinya elmi ictimaiyyoti torofin
don yiiksok qiymotlondirilmişdir. Funk
siyalarm adi diferensial tonliklor iiçün
qoyulan spektral mosolobrin hollinin çıxıqları üzro çoxqat ayrılış düsturu isbat
edilmişdir. Kontur inteqrali iisulu ib
parabolik sistemlor iiçiin Koşi mosolosi,
sonlu vo sonzus oblastlarda, sorhod şortlorindo zamana göro yiiksok tortibli töromolor daxil olan vo Zaremba tipli sorhod
şortli qarışıq mosobbr holl edilmişdir.
Elastiklik nozoriyyosi, özlii-plastik miihitin horokot tonliklori sistemlori iiçün
Koşi mosoblorinin effektiv holli tapilnıışdır. Çıxıqlar iisulu ib birölçülü q r;
şıq mosolobrin korrektliyi öyroni! iş,
klassik tiploro monsub vo heç bir ti;
id
olmayan tonliklor üçün qarışıq m. .Bo
brin çıxıqlar sırası şoklindo holli
ilmışdır.
M.Rosulov moktobinin dava; si,
miix. iizv Yusif Mommodov toro!. эп
adi diferensial operatorlarm ra.ai
dostosi üçün “ requlyarlıq” , “ sanki
Iyarhq” vo “ normalhq” anlayışları
ilmiş, beb operatorlarm moxsusi \
ma elementbri iizro çoxqat ayrılış
sturu tapılmışdır. Çıxıqlar iisulu i
;rölçiilii qarışıq mosolobrin korrti lyi
üçün omsallarla ifado olunan zori vo
kali şort tapılmışdır. İkitortibli ad;
erensial tonliklor üçün spektral mos:-' un
istonibn dorocodon sanki requlyarlu in
omsallarla ifado olunan meyan mil? in
olunmuşdur. Kompleks qiymotli
iq
funksiyalı Şturm-Liuvill operator! in
moxsusi qiymotlorinin asimptoti si
haqqinda mosolo holl edilmişdir.
Müx. üzv Qoşqar Əhmodov <
.
xotti tonliklorin holli vo onlarm h
inin budaqlanmasi vo meyil edon
imentli tonliklor nozoriyyosinin v zi
problemlori sahosindo miihiim noı
n~
almışdır. Onun hollinin analitik vo
bri davanıı üçün aldığı kafı şortbr b
x
praktik mosoblori holl etmoyo imka
mişdir. Q.Əhmodov optimallıq iiçt;: >
ı uri şortlor vo optimal idaronin varlığ >
sololorino aid miihiim noticolor almışd vo
o, respublikada optimal idaro üzrr сImi
moktobin yaradıcısıdır.
Diferensial tonliklor sahosinin sonrakı inkişafında miix. üzvlər Bala İsgondorovun vo ilham Mommodovun miihiim
rolu olmuşdur.
B.İsgondorov vo onun tolobolori toroFindon Petrovski monada korrekt
miioyyon sinif diferensial tonliklor üçün
Hyııgens prinsipi alınmış silindrik ob
lastlarda elliptik tonliklor iiçün şüalan-

ma prinsiplori isbat olunmuş. miivafiq
qeyri-stasionar mosolo üçiin rezonans effekti aşkar edilmişdir. Sobolev tipli tonliklor üçün qarışıq mosolobrin hollinin
keyfiyyot xassolorino aid miihiim noticolor alınmışdu*.
Miix. üzv İ.Mommodov geniş sinif
xotti vo kvazixotti ikinci tortib kosilon omsalli elliptik vo parabolik tonliklorin hollinin keytiyyot xassolorini öyronmişdir. О,
bu mosolobrin requlyarhğı üçün tutuın
terminində zoruri vo kali şort vermiş, sorhodin requlyar noqtobrindo sorhod mosolosinin hollinin kosilmozlik modulunun
d iq qiymotlondirilmosini almışdır.
İ lommodov kosilon omsalli, iki tortibli
d rgent strukturu olmayan kvazixotti
1 bolik tonliklorin hollinin oblastm daido Holder normasimn aprior qiymotI ! iImosini göstormişdir. Bu mosolob;лШ Lİçiin aradan qaldmhi bilon mox/otlor, stabilloşmo haqqinda Liuvill
aqmen-Lindelyof tipli teoremlorin
a ioqlarım almışdır.
eyri-xotti analiz vo hesablama riya/ atinm respublikada yaranmasi vo
i: şafı müx. iizv Yohya Mommodovun
a lo bağlıdır. О, abstrakt qeyri-xotti
\ :rra tipli operator-tonliklor sahosinc homiyyotli noticolor almış, bu isti(j: aotdo bir sinif tonliklorin toqribi holli
i n yeni üsullar vermişdir. Bu sahdo
e
işlərinə göro 1976 ildo Azorbaycan
Dövbt miikafatı almışdır.
Müx. üzv Mais Cavadov ilk dofo adi
dr rensial operatorlarm moxsusi vo qoşl
ıış funksiyalarimn bir hissosinin
t. Iiq mosolosini holl etmişdir.
\zorbaycanda universal cobr sahos о kosişmoyo aynlmayan yarimqrup
V 'brazhlann sintaktik tosviri verili i Evans problemi), cobri sistemlorin
a omlaşdırılmış siniflorindo üç növ
ı ri-standart alt dekart tosvirlori
ü n ayrılışlara aid klassik Birkhof
tt reminin analoqu alınmış, biitiin
rıqrup çoxobrazlıların termal vo
! nominal ranqları tapılmış, sonlu
li poidbrin monounar primallaşması
h: ıqında К ııöbel problemi holl
edilmişdir.
İsbatlar nozoriyyosinin kömoyib biqapali vo simmetrik monoidal qapali
kateqoriyalarda kanonik morFizmlorin
boraborliyi üçün alqoritmlər verilmiş,
dekartqapah vo biqapali kateqoriyalar
üçün Makleyn monada koherentlik teoremlori isbat edilmişdir. Topoloji fozalarin vo nizamlı çoxluqların morfizmlor
cobrbri ilo xarakterizo olunmasi haq-

qinda Kolmoqorov-Qelfand tipli teorembr isbat edilmişdir.
Respublikada riyaziyyat vo mexanika
iizro AMFA-mn “ Xoborlor"i, Riyaziyyat
vo Mexanika İnstitutunun “ Elmi osorbr” i, AMEA-nm “ Moruzolor” i. “ Baki
Universitetinin Xoborlori” , Riyaziyyat vo
Mexanika Instilutunda iso riyaziyyat vo
mexanikanin miixtolif saholorino aid
moqalobr toplusu noşr edilir.
Hor il AMEA-mn Riyaziyyat vo Mexanika İnstitutunda vo Baki Dövlət
Universitetindo beynolxalq vo respublika
ohomiyyotli elmi konfranslar keçirilir.
Əıl:. M a q s u d o v F.Q. NəsirəddinTusi. B.,
1981; М а т в е е в с к а я Г. П., Р о з е н ф е л ь д
Б.А. Математики и астрономы мусульманско
го средневековья и их труды. М., 1983, т. 2; Р о 
зе н фел ьд Б. А., Ю ш к с в и ч А. П. Теория
параллельных линий на средневековом Восто
ке IX X IV вв. М., 1983: М а к с у д о в Ф . Г .
М М М А Н Азербайджана (1959 1999). Б., 1999;
M a q s u d o v F . Q.. A b d u l l a z a d ə F . 11.
Riyaziyyat va riyaziyyatçılar. В., 1983.

Bala İsgəndərov, Bilal Bilalov,
Nizam.nldm İsgdiuLwov, l)li Babayev

Mexanika
Azorbaycanda mexanikanin toşokkiilii neft, maşınqayırma, tikinti vo s. so
naye saholorinin yaranmasi vo inkişafı ib
bağlı olmuşdur. Bu elmin moqsodli inkişafı 1844 ildo Bibiheybotdo dünyada ilk
neft quyusunun qazilmasi ib olaqodar
olaraq qaz vo neft-modon mexanikasinin
osaslarimn öyronilmosi ilo başlayır.
Azorbaycan Dövlot Universitetinin
(indiki Baki Dövlot Universitcti), Azor
baycan Neft-Kimya institutunun (indiki
Azorbaycan Dövlot Neft Akademiyasi)
vo digor texniki institut vo universitetlorin, Azorbaycan Elmbr Akademiyasinm
yaranmasi (1945) mexanikanin inkişafına xiisusi tokan verdi. Akademiyada ovvollor mexanika sahosindo todqiqat apa
ran şöbə vo laboratoriyalar, sonralar iso
Riyaziyyat vo Mexanika İnstitutu yaradildi (1959). 20 osrin 50-ci illorindon mcxanika elmi moqsodyönlü şəkildo inkişaf
etmoyo başladı. Azorbaycan alimlori
maye, qaz, pla/ma, deformasiya olunan
bork cism mexanikasma aid bir sira
miihiim elmi noticolor oldo etdibr.
Neft-modon mexanikasi, qeyri-xotti
mexanika, yeralti hidrodinamika vo di
gor saholordo todqiqatlar, osason, mexanika iisnllarinin totbiqi, riyazi statistika,
riyazi modelləşdirmə, qcyri-solis çoxluq-

lar nozoriyyosi, mexaniki proseslorin
eksperimental todqiqi istiqamotlorindo
aparılmışdır.
Klassik süzülmo nozoriyyosinin neftçıxarmada totbiqino dair bir sira mosob
br holl edilmişdir. Qaz-kondensat sistemlori vo qeyri-Nyuton sistemlor iiçün
siizülmo nozoriyyosi yaradılmış vo bu
nun osasinda qaz-kondensat vo qeyriNyuton yataqlarimn işbnmosinin nozo
ri osaslan verilmişdir.
Neft ehtiyatı çotin çıxarılan yataqların işlonmo göstoricilorini yaxşılasjdırmaq üçün todbirlor miioyyonloşdirilmişdir. Fiziki (tozyiq, temp-r, elektrik, maq
nit, monfi tozyiq, akustik vo s.) saholorin
vo ayri-ayn olavolorin miixtolif xassoli
neftloro tosiri todqiq edilmiş vo prakliki
tokliflor hazırlanmışdır. Qeyri-Nyuton
sistembro (neftloro) lozyk\lo tosir etdikdo
hocmi-struktur vo iist gat doyişmoləri ki
mi birgo effektlorin alındığı göstorilmiş vo
onlarm da paramaqnit vo elektrokinetik
xiisusiyyotlorb xarakterizo olunduğu sübut olunmuşdur. Neft veriminin maksi
mal olmasini toyin edon diaqnostik iisullar işlonib hazırlanmışdır. Qeyri-Nyuton
sistemlorin süzülmosində rejimbrin koskinloşmosi vo lokallaşması todqiq olunmuş vo bıı mosolobrin doqiq vo toqribi
holli tapılmışdır. Boru vo mosamoli
miihitlordoki miixtolif maye axinlarmda
elektrokinetik proseslor todqiq olunmuş,
dispers sistemlordo kvaziperiodik vo xaotik roqslor nozori olaraq osaslandınlmışdir. Tonzimlonon yeni özlii-elastik kom
pozit sistemlor yaradılmışdır. Texnoloji
proseslordo mayelorin özlii-elastik-plastik
xiisusiyyotbrini toyin etmoyo imkan veron
üsullar verilmişdir.
Heterogen sistemlorin mosamoli miihitlordo süziilmosi prosesinin mexanizmi
miioyyon edilmişdir. Neftin laylardan sixışdırılması prosesi todqiq olunmuş, miix
tolif mayelorin bir-biri ilosıxışdırılma pro
sesinin. suspenziyalarda vo çoxfazalı mühitlordo qeyri-xotti dalğaların yayılmasınin riyazi modelbri verilmişdir. Monfi
tozyiq effekti yaratmaqla texnoloji pro
seslorin somorobşdirilməsi iisullan, mayelorin laminar vo turbulent rejimlordo horokotinin mosamoli mühito vo miixtolif
formali kanallarm en kosiklorino nozoron
invariantliq iisulu işbnmişdir.
Qeyri-Nyuton qaz-maye sistemlori
nin noqlindo ilk dofo olaraq tors mosob
br holl edilmişdir. özlü-elastik ayırıcı ilo
neft-qaz komorlorinin daxili sothinin tomizbnmosi iisullan işbnmişdir. Neftin,
özlü mayelorin vo gilli mohlullarin na-

soslarla noql olunmasimn nozori osasları hazırlanmışdır. Aparilan todqiqatlann noticolorinin neft-modon işlorindo
totbiqi neft sonayesinin texnika vo texnologiyasmin somoroli olmasina vo tex
noloji idaro edilmosinin yaxşılaşdırılmasina xidmot etmişdir.
Deformasiya olunan bork cismlor
mexanikasi sahosindo ilkin todqiqatlar
20 osrin 40-ci ilbrindo aparılmışdır. Ho
min dövrdo qalın elastik lövhonin gorginlik voziyyotinin toyini. dövri qüwolorin
tosiri altinda olan elliptik lovhonin dayanıqlığı, sıxılan lövholorin roqsi mosololori
holl edilmişdir. Bu mosololorin holli son
raki todqiqatlara tokan vermişdir. 20 os
rin 2-ci yansinda da deformasiya olunan
bork cism mexanikasi sahosindo miihiim
noticolor oldo edilmişdir.
İxtiyari deformasiya qanunu çorçivosindo torun dinamikasinin nozoriyyosi
yaradılmış, deformasiya olunan bork
cismlorin dinamikasinin ikiölçülü mosololorinin holli üsulları işlonib hazırlanmış,
ixtiyari en kosiyo malik konusla çevik
membrana zorbo mosolosi holl edilmiş,
prizmatik milo zorbonin üçölçülü mosolosi
araşdırılmış vo ilk dofo olaraq düzbucaqlı
elastiki milin dinamik mosobsinin analitik holli alınnuşdır. Neft-modon avadanliqlarmin kiplik tolob edon düyünlorindo
işlodibn rezin kiplondiricibrin iş qabiliyyotinin yaxşılaşdırılmasının iimumiloşdirilmiş texnologiyasi toklif edilmişdir. Neft-modon avadanlıqlarınm dina
mikasi, möhkomliyi, optimallaşdırılması vo avtomatlaşdırılmış üsullarla layiholondirilmosi osasında bir sıra avadanlıqların yeni konstıuktiv nümunolori hazırlanmışdır. Hisso-hisso bircins elastik
cismlorin gorginlik-deformasiya voziyyoti
vo elastiklik nozoriyyosinin kontakt mosofobrinin analitik vo ododi holli üsulları
verilmişdir. Üçölçülü mosolələrdən ikiölçülü mosololoro limit keçidi todqiq edilmiş, plitolorin vo örtüklorin iimumi nozo
riyyosi osasmda bu konstruksiya elemenüənnm doqiqləşdirilmiş nozoriyyolori
qurulmuşdur. Hisso-hisso bircins model
osasmda vo kontinual nozoriyyo çorçivosindo miixtolif oyri strukturlu kompozit
materiallardan olan cismlordo yaranan
gorginlik-deformasiya voziyyotinin toyinino aid bir çox mosolo todqiq edilmişdir.
Elastiklik vo özlıi-elastiklik nozoriyyolorinin iimumi şokildo qoyulmuş mosololorinin holli üçün miixtolif variasiya iisulları işlonib hazırlanmış vo bu iisullar
miixtolif konkret mosololorin hollindo
istifado olunmuşdur. Bu nozoriyyolorin

xiisusi çotinliyi ib forqlonon hondosi qeyri-xotti mosololorinin somoroli holli iisullan işlonib hazırlanmışdır. İrsi xassoli zodolonon izotrop vo anizotrop cismlorin deformasiyası vo dağılmasının nozoriyyosi
yaradılmışdır. ixtiyari ölçülii cismlor üçün
qoyulınuş özlü-elastiklik vo tcrmoözlüelastiklik nozoriyyobrinin statik vo dina
mik mosololorinin somoroli holli üsulları
işlonib hazırlanmışdır.
Material) irsi elastik-plastik olan, ix
tiyari (o ciimlodon, tokrarlanan) yüklonon
konstruksiyalarda yaranan gorginlik-de
formasiya voziyyotini vo bu konstruksiyalarin elcmentbrinin dağılma müddotini
toyin etmoyo imkan veron somoroli riyazi
nozoriyyo yaradılmışdır.
Bork yanacaqla işləyon raket miihorriklorindo miixtolif qiivvo vo temp-r tosirlorindon omolo golon gorginlik voziy
yoti todqiq olunmuş, bu miihorrikbrin
tohlükosiz işlomosinin hondosi vo mexa
niki şortlori tapılmışdır.
Metalların korroziyadan dağılması
mosobsinin riyazi osasları işlonib hazirlanmışdır.
Mexanika sahosindo ahnan osas elmi
noticolor akad. Azad Mirzocanzado vo
P.M.Ogibalovun
“ Fiziki proseslor
mexanikasi” (Moskva, “ M Q U ” , 1976),
A .X . Mirzocanzado,
V.N.Yentovun
“ Qazimada hidrodinamika” (Moskva,
“ Nedra” , 1985), V.M.Mirsolimovun
“ Qeyri-birölçülü elastiki plastik mosololor” (Moskva, “ Nauka” , 1987), V.M .
Mirsolimov vo V.A.Yemelyanovun
“ Soil külçonin keyfiyyoti vo gorgin hah”
(Moskva, “ Metallurgiya” , 1990), S.Ə.
Quliyevin “ Elastiklik nozoriyyosinin
ikiölçülü mosololori” (Moskva, “ Stroyizdat” , 1991), homçinin diinyanin miix
tolif elmi noşrbrindo öz oksini tapmışdır.
A.Mirzocanzado “ Neft-qaz çıxarılmada
texnoloji proseslorin mexanikasi” na aid
osorlorino göro 1980 ildo, “ Neft layrnin
fizikasi” dorsliyino göro iso Zaur Əhmodov,
Ramiz Qurbanovla birlikdo 1986 ildo
Azorbaycan Dövlot mükafatı almışdır.
Azorbaycanda mexanika sahosindo
alman bir çox elmi noticolor görkəmli
xarici alimlorin çoxlu sayda dorslikbrindo, monoqrafiyalarinda vo elmi moqalolorindo istifado olunmuşdur. Alınmış
noticobrin bir çoxu neft vo qeyri-neft
sonayesindo totbiq olunmuş vo somoroli
iqtisadi effekt vermişdir.
Azorbaycanda 1994 ildon başlayaraq mexanika sahosindo beynolxalq vo
respublika elmi konfranslan, simpoziumlan vo konqreslori keçirilir.

Respublikada mexanika sahosindo
“ AMEA-nin Əsorləri” , “ AMEA-nin Xoborlori” , “ Baki Universitetinin Xoborbri” ,
“ Riyaziyyat vo Mexanika İnstitutunun
Əsorlori” , “ Neft-qaz" vo s. noşr edilir.
Azorbaycanda mexanika elminin inkişafında akad.-lor Zahid Xolilovun,
A.Mirzocanzadonin, Qurban Colilovun,
miix. iizv Yusif Əmonzadonin müstosna
xidmotlori var. Yiiksok elmi noticobrin
almmasinda homçinin miix. iizvlor Rza
Bodolovun. Ramiz Qurbanovun, Surxay
Əkborovun, Hotom Quliyevin, Mohom
mod Mehdiyevin vo b. alimlorin do böyiik rolu olmuşdur.
Ramiz Qurbanov, L atif Tahbli

Astronomiya
Azorbaycanda astronomiya
о
qodimdon (11 12 osrlor) maraqlanmış' .
Azorbaycan şairlorinin (Xaqani Şirv. ,i,
Foloki Şirvani. Nizami Goncovi) os
rindo Kainatin yaranmasi, planet!.'
horokoti vos. ilo bağlı bir sira mülahi.
ro rast golinir. Astronomiyaya aid о
todqiqatlar iso 13 osr ensiklopedi'
alimi Nosiroddin Tusinin (1201-74) л
ilo bağlıdır. Onun tikdirdiyi Ma*
Astronomiya Rosodxanasi (1259) asti onomik vo riyazi todqiqatlar apar
üçün dövrün on böyük elm morkozi
Buraya miixtolif ölkobrdon 100 no! rdon çox moşhur alim colb edilmişdi.
larin arasmda Tusinin oğulları Soc
din vo Əsiloddin, homçinin Qiitba
ı
Şirazi, Müvoyioddin Ordi, Nocnv
Dobirani, Şeyx Kamal, Hüsamodd’
mi, Foxroddin Maraği, Əbiil Foroı
li Fao Mun-çi, monqol İsa, tiflisl;
roddin İxlati vo b. görkomli aliml:
idi. Rosodxana о dövriin on həssa
ronomik alotbri sayılan böyük d
kvadrantı, armilyar sfera, fırlanan :
rant, iki sütun aloti vo s. ilo tochiz edt
di. Burada yaradılmış zongin kitab
da 400 mino yaxın olyazmasi var
;
N.Tusinin yazdığı osorlor, mos., “ Zit
1xani” (“ Elxani codvollori”), “ Üstürlab"
(“ Astrolyabiya” ), “ Cavahimamo” , “ Əxlaqi Nasiri” , “ Tohrir ol-Mocosti” (“ Mocostinin şorhi” ) vo s. elmdo miihiim yer tutmuşdur. Rosodxanada Ay vo Giinoş tutulmalanm qabaqcadan xobor vermok
iiçün xiisusi codvollor tortib edilmişdi. Bu
rada düzoldilmiş Ulduz qlobusu Drezden
qalereyasinda saxlamhr. “ Zic Elxani”
osorindo sinus vo tangensin 60-liq say sis-

Azarbaycan MEA Mohammad Nosiroddin Tusi adina Şamaxı Astrofizika Rosodxanasi (ŞAR).

t. ındo üçroqomli triqonometriya codv )ri, 13 osrdo moşhur olan 256 şohorin
с I afi koordinatlarinm codvoli verilmişBu codvol Londonda (1652) vo Okst da (1711) orob vo ingilis dillorindo
ç edilmişdir. Marağa rosodxanasının
e irsi sonralar Özbokistan, Hindistan,
(
vo Qorbi Avropa olkolorindo rosodx alarm yaradilmasina vo elmi foaliyy ito böyiik tosir göstormişdir. N.KoI iik Tusinin bir sira noticolorindon öz
г lorindo istifado etmişdir.
5-16 osrlordo Seyid Yohya Bakuvi,
1 roddin Əmir Seyid Lolovi, Qiyasod(; Şirvani, 17 osrdo Nosrullah Xalxalin astronomiya, montiq vo folsofoyo
ci osorbri molumdur. 19 osrin 30 illoi ■
> A.Bakixanov Kainatin quruluş
l riyyosini öyronmok üçün qodim yui vo orob astronomlarmm osorlorini
n alio etmişdi. О, N.Kopernik, Q.QaI y, İ.Kepler, i.Nyuton vo b. alimlorin
i; oriyyolori ilo tanış olmuş, diinyanin
1;J ’osenlrik sistemi tolimini miidafio
ecin “ Əsrar iil-Molokut” osorini yazmışdır.
20 osrin ortalanndan Azorbaycanda
astronomiyamn inkişafına olverişli zo
min yarandi. О dövrdo Azorbaycan
Dovlot Universitetindo vo Azorbaycan
Pedaqoji İnstitutunda ilk elmi todqiqatlar apanlsa da, osas mosolo milli kadrlarin hazirlanmasi üçün şorait yaratmaq
idi. Elmi todqiqatlann tokmilləşməsində

Azorbaycan SSR EA-nin toşkilinin holledici rolu oldu. Astronomiyaya dair terminlor todricon yaradildi vo qorarlaşdı
(Mommodoli Haşımzado, Hobibulla
Mommodboyli, Rohim Hiiseynov). 1946—
53 illordo rosodxana tikmok üçün yararli
orazi seçmok moqsodilo Azorbaycanin
miixtolif rayonlarına ekspedisiyalar toşkil
edildi. 1953 ildo Fi/.ika-Riyaziyyat insti
tutu nozdindo yaradılmış astronomiya
ekspedisiyasi ovvolki axtarışları da nozoro
almaqla Şamaxı Astrofizika Rosodxanasının (ŞA R) indiki yerini tosdiq etdi. ŞAR
üçün yetin seçilmosindo vo burada
todqiqat işlorinin toşkilindo akad. I laciboy Sultanovun miihiim rolu olmuşdur.
Ekspedisiya 1954 ildo elmi şöboyo,
1956 ildo iso miistoqil astrofizika bölmosino çevrildi. Bu, elmi todqiqatlann daha
somoroli apanlmasina imkan verdi.
ADU-da gone astronomlar hazirlanir,
qabaqcil astronomiya morkozlorino aspiranturaya miitoxossislor göndorilirdi.
ŞAR Azorbaycan SSR EA Astrofizi
ka Bölmosi vo onun Şamaxı astronomiya
müşahido stansiyasi (Pirqulu) osasmda
1960 ildo yaranmışdır. О, olverişli astroiqlim şoraitino, teleskop vo elmi cihazlarla tochizino göro on böyük elmi morkozlordon biri sayilir. Bakidan 144 km mosafodo, Şamaxı rayonu orazisindo Pirqulu
dağının şimal vo şimal-şorq yamacmda,
doniz soviyyosindon 1455 nı yüksoklikdo
yerloşir, 24,9 ha sahoni ohato edir. ŞAR-ın

osas todqiqat istiqamotlori: Günoş, ulduzlar vo planetlor fizikasi; asteroid, komet
vo siini göy cismlori dinamikasi vo s.
ŞAR on miiasir alotbrb tochiz edilmişdir. 1957 ildo ŞAR-da ilk teleskop
(Xromosfer-Fotosfer Günoş teleskopu)
qurulmuşdur. 1959 ildo rosodxanada
200 /;//;/-lik AZT-7 fotoelektrik teleskopıı qurulmuş vo onun vasitosilo orazinin
astroiqlimi öyronilmişdır. Sonraki illor
do iifiiqi Günoş (1962), AST-452 (1964),
AZT-8 (1970), Seys-600 (1980) teleskoplan istifadoyo verilmişdir. ŞAR-da
2 metrlik teleskopun [keçmiş Almaniya
Demokratik Respublikasinin “ Karl
Seys Yena” (“ Carl Zeiss Jena” ) firmasının istehsalıdır] alinmasi vo 1966 ilin
sentyabnnda istifadoyo verilmosinin xii
susi rolu olmuşdur. Batabat bölmosindo
doniz soviyyosindon 2050 /;; yüksoklikdo
tac teleskoplarmdan olan 535 /?;/;/-lik koronoqraf, 60 лш-lik rellektor qurulmuşdur. Şamaxı Astrofizika Rosodxanasmda
Leninqrad (indiki S.-Peterburq) OptikaMexanika Birliyindo istehsal edilmiş
Şmidt sistemli 90 sm-Ш AZT-\5 tekskopunun quraijdınlması üçiin hazırlıq işləri
apanlir. Rosodxananm orazisindo AFR-a
moxsus 350 mm-\ik fotoelektrik teleskopu
da vardir.
ADU-da astrofiziklor hazirlamaq
moqsodilo 1975 ildo yaradılmış Astrofi
zika kafedrasi gone kadrlann hazirlanmasinda vo respublikada astronomiya-

nın inkişafında mühüm rol oynamışdır.
Azorbaycan astronomlan Giinoş fizikası sahosindo xromosfer alışmalarına
dair yeni doqiq müşahidolər aparmış,
alışma hadisosino güclü qaz-dinamik
partlayış nozoriyyosini totbiq etmoklo
onların bir çox fiziki xiisusiyyotlərini
izah etmiş, alışma baş veron yeriıı hiindürlüyü ib onun giicii, homçinin alışma
plazmasının ilkin kütbsi ib orada yığılan enerji arasmda asılılıqları müoyyon
etmiş, alışmalarda və Günoşdon maddo
atılmasında kiçik siirotli maqnit lıidrodinamik zorbə dalğalarının çox böyiik
təsiri olduğunu göstərmişlər. Günəş
spektrindoki xətbrin şorq-qərb asimmetriyası, Günoşin fırlanmasınm bııcaq
sürətinin fotosferin dərinliyi böyüdükcə
artması, Günəş dənociklərinin, fiokkullarm, spikulların, məşəllərin, tac protuberanslarının yeni xüsusiyyətbri izah
edilmişdir. Azorbaycan alimlori Giinoş
radiodalğalarını araşdıraraq proton
alışmalaıı vo Günəş tutulması zamanı
(1976) bir sira yeni, cbqiq elmi noticolor
almış, miixtolif dalğalarda işloyo bilən,
yiiksok hossaslığa malik radiospektroqraf hazırlamış vo onun vasitosilo Giinoşdo miixtolif dalğavarı doyişməlor olduğunu tapmış, onların inco qıırııluşlu
olmalarım aşkar etmişlor. Günoş spektrindoki bir çox xotbrin fıziki parametrləri doqiq ölçülmüş vo hesablanmışdır.
Günoş- Yer olaqələrinin öyronilmosino do kifayot qodor todqiqat işlori lıosr
olunmuşdur. Bir sira fiziki vo bioloji
proseslorin Giinoş foallığından asılılığı
mosoləsi öyronilmiş, Günoş fəallığı vo
maqnit fırtınalarının insanın baş beyninin fizioloji durumuna, kardioloji xostolikloro, yol-noqliyyat hadisolərinin dinamikasına vo s. mümkiin tosiri todqiq edilmişdir. Ulduzlar vo dıınıanlıqlar fizikasi
sahosindo ağ cırtdanlar vo neytron uldıızların fıziki xüsusiyyotlori araşdırılmış, ifrat yeni ulduzların, pulsarların.
rentgen monbolorinin, qara doliklorin,
kollaps hadisosinin bir çox xıısüsiyyoti
statistik üsulla öyronilmiş, ikiqat vo six
qoşa, geniş örtüklü, maqnit, qeyri-stasionar, yeni ulduzların, sefeidlor və s.
doyişon ulduzların todqiqino aid miihiim
noticolor alınmışdır. ŞAR-da uldıızlar
spektral, fotometrik, polyarimetrik vo
elektrospektrofotometrik üsullarla müşahido edilir. Müşahidobrdo yeni hazırlanmış eşelle-spektrometrlərdən, müasir
tipli işıqqobuledicibrdon geniş istifado
olunur. ŞAR-da müşahido materiallarının biıbaşa kompyutero ötürühnosino

imkan veron Y Ə C markalı kameraların
istifadosi xiisusi yer tutur. Six qoşa ulduz sistemlərində maddo axını, yeni ulduzlardan atılan örtükbrin quruluşu vo
horokoti, termik örtüklü ulduzlarda makro-mikroturbulent sürətbr, maqnit ul
duzlarda doyişkonlik, qeyri-stasionar
ulduzlarda borabor siirotli maddo atilmasi vo başqa mosololoro dair yeni noticolor oldo olunmuşdur. Spektrofotometrik üsulla 425 parlaq ulduzun spektrlorindo enerjinin mütloq paylanmasi ahnmışdır. Günoş sistemi cismlorinin spektrofotometriyasina dair ŞAR-da apanlan
todqiqatlar planetlor vo onlarin peyklorindoki fiziki şoraito, onlarin atmosferlorinin kimyovi torkibi vo tiziki xiisusiyyotlorino hosr edilmişdir. 1971 ildo Mars
planetinin böyiik qarşıdurması zamanı
interferensiya süzgocləri vasitosilo çokilmiş böyük miqyaslı şokilbr planet sotlıinin müxtolif hissolorini doqiq öyronmoyo
vo Marsın topoqrafık xoritəsinin hazırlanmasına imkaıı vermişdir. 1976 ildo
Yupiterin İo peykiııin spektrindo şüalanma xotlori aşkar olunmuş vo orada foal
prosesbrin getdiyi müoyyon edilmişdir.
1979 ildo “ Voyacer” kosmik gəmisi vasitosib İo peykindo, hoqiqoton, vulkan
püskürmosinin baş verdiyi müoyyon
olunmuşdur. Asteroidlorin do spektral
müşahidəsi aparılır vo onların yaşı vo mi
neral torkibi öyronilir.
Göy mexanikası vo astrodinamika
sahosindo Azorbaycanda apanlan todqi
qatlar noticosindo Giinoş sistemindo asteroidlorin bir neço ilkin böyiik cismin
todricon parçalanmasından yarandığı
riyazi yolla siibuta yetirilmişdir. n torponmoz morkoz mosolosi holl edilmiş vo
onun xiisusi hah olan üç torponinoz mor
koz mosolosinin praktik totbiqi verilmişdir. Periodik kometbrin Yupiter vo Sa
turn ailolorino aynlmasi isbat edilmiş,
komet ailolorinin xüsusiyyotlori, onlarin
monşoyi mosolosi todqiq olıınmuşdur.
Yupiter, Saturn, Uran komet ailolorinin
omolo golmosi barodo nozoriyyo yaradilmışdır. Bir sira komet qruplannm iimumi
kiilliyyatdan seçilmosi, onlarin spesifik
xiisusiyyotlori vo monşoyi öyronilmişdir.
Yerin süni peyklorinin zamanlan doqiq ol
mayan (iimumi halda namolum olan)
natamam vo tam optik müşahidolori osasinda onlarin dairovi vo elliptik orbitlorinin
toyini nozoriyyosi qurulmuş, sıfır montoqo
vo fundamental ulduz kataloqlarinin
toyini, geodcziyanm osas mosoblorinin
holli iiçün yeni üsullar verilmişdir.
ŞAR-da ulduz vo dumanliqlar fizikasi

sahosindo elmi todqiqatlar aparmaq üçün
vaxtilo Almaniya Demokratik Respublikasinm Morkozi Astrofızika İnstitutunun daimi foaliyyot göstoron astrono
miya müşahido stansiyasi toşkil edilmişdi.
ŞA R omokdaşları hazirda Rusiya,
Ukrayna, Gürcüstan, Tiirkiyo, Niderland, Fransa, ABŞ. Yaponiya, Almaniya
vo s. ölkolorin astronomiya toşkilatları vo
astronomlan ib six omokdaşlıq edir, bir
go todqiqat işlori yerino yetirirlor.
Qalaktikalann firlanma siirotlorino
dair diinyada aparılmış doqiq ölçmolərin
xeyli hissosi Azorbaycan alimlorino moxsusdur. ŞAR-da astronomiyaya aid bir
çox monoqrafiya vo kataloq (mos ,
Rentgen monbolorinin lam kataloqi
1979) noşr edilmişdir. 35 illik tarixo m
lik olan “ ŞAR sirkulyan” jurnahmn 1!
sayi çapdan çıxmışdır. ŞAR-ın ото!
daşlarının elmi noticobrino diinya od
biyyatiııda 800-don çox istinad edilm;
bu noticolorin bir çoxu dorslikloro
elmi kitablara düşmüşdür. On iiç Azə
baycan astronomu Beynolxalq Asti
nomiya İttifaqına, 10-dan artiq astr
nom iso Avropa Astronomiya Comiyy
tino iizv seçilmişdir.
1970 2001 illordo yeni tapılmış a teroidloro “ Ş A R ‘“Azorbaycan” , “ IS
zami” , “ Cavid” , “ Miisliim Maqom;
yev” , “ Tusi” , “ Sorin” adlan, Aydaki bir
kratero iso “ Tusi” adi verilmişdir. Mars
planetinin öyronilmosi sahosindo Azor
baycan alimi N.B.İbrahimovun mühüı i
elmi nailiyyotlorini nozoro alaraq В
nolxalq Astronomiya İttifaqı plane in
sothindoki böyiik kraterlordon bin: i
“ İbrahimov krateri” adlandırmışdır.
ŞAR-da N.Tusi yaradıcılığı homi
todqiqat obyekti olmuşdur. Marağa
sodxanasınm zongin elmi irsi vo on
yaradıcısı N.Tusinin diinya elminin
kişafında misilsiz rolıı tofsilatı ib öy
nilmişdir. Respublikada 1951 vo 198;
brdo N.Tusinin 750 vo 780 illik yubil
lori keçirilmişdir.
YUNESKO-nun qorari ib 2001 I
“ Nosiroddin Tusi ili” elan edilmiş ə
onun 800 illik yubileyi biitiin diinyada
qeyd olunmuşdur. Yubiley todbirbri
çorçivosində 1998 ildon başlayaraq
ŞAR-da “ Tusi-800” moclisinin sokkiz
(iki beynolxalq vo alti respublika soviyyoli) konfransi keçirilmişdir.
Naxçivan M R orazisindo ŞAR-m Batabat bölmosi (1972; Şahbuz r-nu) yaradılmış vo vaxtilo SSR ! EA Pulkovo
Astrofizika Rosodxanasina (Leninqrad)
moxsus olmuş Ağdorə Astronomiya

Stansiyasi SSR İ dağıldıqdan sonra ho
min bölmənin miilkiyyotinə keçmişdir
(1993). Bölmonin osasmda Batabat As
trofizika Rosodxanasi (2002) yaradilmışdır. Rosodxana 2003 ildon A M EA
Naxçivan Bölmosinin torkibindodir.
Ə ti: M a m m ə d b ə y l i II. С. Nəsirəddin
Tusi. В., 1957; y e n ə o n u n . Основатель
M ıparnncKoü обсерватории Мухамед Насиреллин Туси. Б., 1961; H ü s e y n o v R . Ə . A s Ironomiya. 3., 1997; Q u 1i у е v Ə . S . Azorbay
can astronomiyası XX əsrdə. B.. 2002.
Hacıbəy Sultanov, Rahim Hüseynov,
Əyyub Quliyev, Rahim Zeynatov

Energetika
/orbaycan in zongin filiz vo neft
v . lanna malik olmasi, bu sorvotlorin
s
с iisulu ilo çıxarılması, noqli,
h . inin email elektrik enerjisindon
okildo istifado olunmasi zorurotin ıratmışdı. 1883 ildo “ Simens qard
n” şirkoti Godoboydoki Qalakond
itmo zavodunda suyun enerjisini
eh
к enerjisino çeviron 2 turbin qura. rdi. Homin ildo “ Nobel qardaşlan”
fi
isi Bakida ilk istilik-elektrik stansi sim istismara verdi. “ Elektrosila”
so Indar comiyyoti 1901 ildo Bibihe loldo, 1902 ildo Ağşohordo sonaye
ti|
elektrik stansiyalanm işo saldi.
191 ildo Azorbaycanm elektrik stansiy
n giiciino göro çar Rusiyasında
üç cii yerdo (Moskva vo Peterburqdan
so л) idi. 20 osrin ovvollorindo Bakida
iin ni giicii 55 MVt olan 2 istilik elektı
tansiyasi, neft modonlorinin vo neft
çı
iIan orazilordoki istehlakçıların
eh .icim ödomok moqsodilo iimumi
gi
12 M Vt olan kiçik elektrik stans;
ri foaliyyot göstorirdi. Azorbayc\:
elektrik stansiyalarimn inşası ib
ya si elektrik paylayıcı şobokələrin vo
ü
niyyotlo enerji sisteminin formalaşm prosesi gedirdi.
nergetika elminin Azorbaycanda
os
inkişafı 1920 ildo tosis olunmuş
В; 1 Politexnik İnstitutunda (indiki
A/orbayean Dövlot Neft Akademiyasinda) energetika fakiiltosinin yaradilması ilo başlanmışdır. Burada energeti
ka iizro miihondis kadrlan haznianmaqla yanaşı, elmi todqiqat işlori do
apanhrdi. Sonralar SSRİ EA Zaqaf
qaziya Filialinin Azorbaycan şöbosindo
energetika bolmosi yaradildi (1935).
Bölmodo elektrotexnika, istilik texnika

si, hidrotexnika vo neft texnikasi qruplan foaliyyot göstorirdi vo osason, res
publikanm enerji ehtiyatlarmin aşkara
çıxarılması, mövcud enerji monbob
rindon somoroli istifado iisullarinm hazırlanması, neft sonayesinin vo xalq
tosorriifatmin energetika mosoblorinin
holli ilo moşğul olurdu. Energetika
elminin sonrakı inkişafı 1945 ildo bıı
bölmonin osasmda Azorbaycan EA Elmi
Todqiqat Energetika İnstitutunun (indiki
Elmi Todqiqat vo Layiho-Axtarış Ener
getika institutu) yaradilmasi ilo bağlıdır.
İnstitutda foaliyyot göstoron ildirmi liadisolori vo ondan mühafizo üsulları laboratoriyası SSRİ-do bu sahodo yegano laboratoriya idi. Bu institutdaki hidroenergetika vo hidravlika mosololori ilo moşğul
olan laboratoriyalann osasmda 1960 ildo
Su Problemlori institutu yaradildi.
1920-35 illordo energetika tosorriifatının borpası vo inkişafı, enerji avadanlığının texniki göstoricilorinin yiiksoldilmosi, respublikadakı çayların ener

qoşulma, elektrikötürmo xotlorinin (E X )
rele mühafizosinin vo açarlann işini
siirotlondiron avtomatlar, maşınlarm
yenidon sinxronlaşdırılması avadanlığı
vos. totbiq edildi. Qısaqapanmış rotorlu
asinxron mühorriklor totbiq olundu vo
qisaqapanma coroyanlannin qiymotini
müoyyonbşdirən bir sira hesablamalar
apanldi. 1944 54 illordo generatorlarm
tosirlonmosi iton hallarda, qeyri-sitnmetrik yiiklor şoraitindo onlarin iş rejimlori nozori vo locriibi todqiq edildi, homçinin generatorlarm öz-özüno sinxronlaşma iisulu ilo işo sahnmasi imkani
öyronildi. Kiçik giiclii su vo dizel elek
trik stansiyalari osasmda yeni generasiya giicbrinin yaradilmasi, istehlakçılarm enerji ilo tochizi üçiin nozori vo
tocrübi todqiqatlarin apanlmasi, elektroenergetika sistemlorinin ckvivalentləşdirilməsi, sistemlorin dayanıqlığının
öyronilmosi iizro kompleks todqiqatlarin
yerino yetirilmosi, elektroenergetika
sistemlorinin etibarlılığı mosolosinin

MingDçevir Su Elektrik Stansiyasi.

ji ehtiyatinin miioyyon edilmosi, elektrik
stansiyalarimn, elektrik şobokolorinin
layiholondirilmosi, yaradilmasi vo s. osas
todqiqat obyektlori idi. 20 osrin 30-cu
illorinin ovvolbrindo neft quyularinm
qazılması vo neftçıxarma sonayesi, de
mok olar ki, tamamilo elektrikbşdirildi.
Neft modonlorinin elektrik enerjisi ilo
tochizinin somoroli sisteminin işlonib hazirlanmasi, enerji itkibrinin azaldilmasi,
dorinlik nasosu qurğularında elektrik
intiqallarmin faydalı iş omsalmin yüksoldilmosi mosololori holl edildi. 1937 41
illordo Azorbaycanm energetika sistemi
nin statik vo dinamik dayanıqlığını
artirmaq moqsodilo avtomatik tosirlonmo tonzimloyicilori, avtomatik tokrar-

işlonib hazirlanmasi da bu dövro tosadüf
edir. 1950-56 illordo respublikanm
sonaye saholorindo sinxron miihorriklorin, statik kompensatorlarm, kondensator batareyalarmin vo bununla r>U\qodar yiik diiyiinlorinin statik vo dinamik
dayanıqlığını artirmaq üçün xiisusi tod
birlorin işlonmosi zorııroti yarandi.
Mingoçevir SES-in i^o sahnmasi (1954)
ilo olaqodar enerji sisteminin yeııi iş
rejimlori, EX-nin dayanıqlığı, istilik vo
su-elektrik stansiyalari arasmda aktiv
gücbrin qonaotli paylanmasi vo s.
mosoblorin todqiqini tolob etdi. Bıı SLSin tikilmosi vo respublikada qorb elek
trik şobokəsinin inkişafı noticosindo
Azorbaycanm vo Giirciistanin, sonralar

iso Ermanistanm energetika sistemlori
vahid sistemdə birləşdirildi. EX-nin
ötürmə qabiliyyotinin artırılması, chtiyat hidroaqreqatların elektromexaniki
işo qoşulması, sistem avtomatikasının
sazlanması vo onların iş rejimlərinin
optimallığı mosololori öyronilmoyo
başlanıldı. Firudin Hüseynov vo b. toro
findon elektrik sistembrinin müxtəlif iş
rejimləri üçün ovozctmo sxemlorinin
sadələşdirilməsi ib olaqodar respubli
kada geniş todqiqat işlori aparıldı, alin
ing noticolor elektrik sistembrinin rejim
mosololorinin hollindo totbiq edildi.
Azorbaycanin yanacaq-enerji balansi
hesablanmış vo enerji ehtiyatlarmdan
somoroli istifado edilmosi üçün elmi
iisullar yaradılmışdır. Əsas enerji istehlakçıları üçün elektrik enerjisinin keyfıyyotinin öyronilmosi vo yaxşılaşdırılması üsulları, sistemdo giic itkibrinin
hesablanmasi vo s. hoyata keçirildi, bir
sira sonaye işlodiciləıinin yiik düyünbrindoki statik vo dinamik xarakteristikalar tocrübi yolla miioyyon edildi.
Azorbaycan energetiklori hob 20 os
rin 30-cu ilbrindo ildinm hadisolorinin
vo ondan miihafizo üsullarınm öyronilmosi sahosindo todqiqatlar aparmış, ekspedisiyalar (Göyço gölüno, Zaqatalaya,
Şuşaya vo s.) toşkil etmişlor. İldırım
boşalması vo onun parametrlorinin inkişaf mexanizmi kompleks todqiq edilmişdir. Akad. Ağasomod Əlizado vo b.
torofindon EX-yo vo hündür obycktloro
ildırım düşorkon ildırım boşalmasmın
parametrbri ölçülmüş, obyektlorin ildirimdan miihafizosi, ildinm coroyanmin
amplitudu vo dikliyi arasmdaki olaqo
araşdırılmış, EX-nin ildinma davamlilığının toyini üçün ildinm parametr
lorinin optimal qiymotlori miioyyonbşdirilmişdir. İldınm boşalması qeydedicisi, xoborvericisi vo s. avtomatik
qurğular hazırlanıb totbiq edilmişdir.
Tropik şoraitdo ildınmdan miihafizoyo
dair elmi tövsiyolor işbnib hazırlanmışdır. Vyetnam Sosialist Respublikasinda energetika obyektlorini ildirimdan miihafizo etmok vo ildırımın yerli
xüsusiyyotlərini öyronmok sahosindo do
işlor aparılmışdır. 1932 48 illordo doniz
suyunun şirinbşdirilmosino, doniz suyundan qiymotli komponentbrin ayrilmasina dair kompleks todqiqatlar aparılmış vo baraban tipli stasionar buxar
generatorlannm yumşaldılmış (şiıinloşdirilmiş) doniz sııyıı ib qidalandirılmasının mümkünliiyü sübut olunmuşdur. Todqiqatin noticobrindon Ikinci

diinya miiharibosi ilbrindo ölkoniıı elek
trik stansiyalarında geniş istifado edilmişdir. Azorbaycan Elmi Todqiqat
Energetika institutu (A z ET Eİ) vo Azor
baycan Neft vo Kimya İnstitutunun
(indiki Azorbaycan Dovlot Neft Akade
miyasi) elektroenergctika fakültosindo
elektrik şobokolorindo ardicil qoşulmuş
kondensatorlar vasitosilo gorginliyin
avtomatik tonzimi mosolosi vo bununla
bağlı qeyri-xotti elektrik dinamik sistemlordo keçid prosesbri, onlarm dayanıqlığı miiasir riyazi üsullarla todqiq
olunmuş, kompensasiya edilmiş elektrik
şobokolərindo baş vcro bilocok qeyrinormal hadisolorin qarşısını almaq üçiin
todbirlor toklif olunmuşdur. Avtomatlaşdırılmış elektrik intiqah sahosindo
1960 70 illordo akad. Azad Əfondizado
vo b.-nin apardığı todqiqatlar noti
cosindo avtomat gorginlik invertoru
olan vo tezliyo göro tonzimlonon elektrik
intiqalları sistemindoki keçid proseslorinin iimumi nozoriyyosi işlonib hazirlanmışdır. Sistemin riyazi modeli qurulmuş vo somoroli parametrlorinin seçilmosi metodikası işlonilmiş, habeb miihorriklordoki itkilor minimuma endirilon hallarda tezliyo göro tonzimlonon
asinxron elektrik mühorriklərinin opti
mal idaroedilmosino dair todqiqatlar apaıılmışdır. Yaqub Qodimov vo b. impuls
sistemlori vo diskret Laplas çevirmolorindon istifado etmoklo paylanmış parametrli elektrik intiqallan sistembrinin
analiz vo sintezinin bir sira yeni üsullarını
toklif etmişlor. İfrat gərginlikdon miihafi
zo, qisa qapanma coroyanlannm mohdudlaşdırılması vo s. saholordo yaradilan
yeni texniki todbirlorin laboratoriya şoraitindo araşdırılması vo miirokkob elek
trik şobokolorində dalğa proseslorinin
ododi hesablanmasi üçün, yerdo vo moftillordo soth effekti. EX-do taclanma proses
bri kimi dissipativ amillori tam nozoro almaqla, riyazi ifadolor toklii' edilmişdir ki.
bunlar da paylanmış parametrli qeyrixotti elektrik dövrolorinin nozoriyyosi sa
hosindo yerino yetirilon on ohomiyyotli işlordondir.
Energetikanm fiziki-texniki problemlorino aid elmi işlor üç istiqamotdo
aparılmışdır: yiiksok gorginlikli şobokodo keçid prosesbri vo onlarm yaratdiqlan ifrat gorginliklor; yiiksok elektrik
saholorinin tosiri altmda olan elektrik
izolyasiyasinda gedon fiziki proseslor;
texnoloji proseslordo yiiksok elektrik
saholorindon vo boşalmalanndan isti
fado. Az.ETEİ-do bu sahodo aparilan

todqiqatlar 1962 ildon Azorbaycan EAnin Fizika institutu ilo birgo davam etdirilmişdir. Elektrik enerjisi istehsalinin
inkişafı vo EX-nin ötürmə gücünün
artırılması daha yiiksok gorginliklorin
monimsonilmosini tolob edirdi. 20 osrin
60-ci illorinin sonunda 500 750 k V vo
daha yiiksok gorginlikli EX-nin modelloşdirilmo doqiqliyinin artmlmasi zoru
roti yarandi. Aparilan araşdırmalar vo
işlonilmiş hesablama iisullan yiiksokgorginlikli EX-ni modelləşdirmoyə vo
onlarda baş veron bir sira hadisobri tod
qiq etmoyo imkan verdi. Elektrik şobokolori vo transformatorlarda clek romaqnit dalğa proseslorinin hesabla nması üçün iisullar, alqoritm vo proqrinnlar işbnib hazırlandı. Miirokkob
ktrik şobokolorindoki qeyri-xotti am; ri
nozoro almaqla dalğa proseslorinin hlili vo hesablanmasi iisullanmn iş! ib
hazirlanmasi vo onlann elektron he ;blama maşınlannda hollino göro (,
iz
Cuvarli vo Y.Dmitriyev SSR İ EA in
P.N.Yabloçkov adina mükafatına 1 iq
görüldülor (1973). Birfazalı qısaqa; ıma coroyanlarmi mohdııdlaşdıı iq
üçün neytralın qismon yerlobirh io
iisulu işlonib hazırlandı. Betil rez
rlan vasitosilo qismon yerləbirləşm; obokodo qisaqapanma coroyanlannj vo
aşağı soviyyoli izolyasiyasi olan tr nsformatorlann neytrahnda ifrat goi inliyi mohdudlaşdırır, enerji sister ıin
dayamqlığmı artırır. Neytralm yeni
imi ilk dofo Azorbaycanin enerji : temindo totbiq edildi. Bu, elektrik şo!
>
lorindo yolverilmoz ifrat gorginlil
in
qarşısını almağa, şobokonin par;; Pr
iori arasmda optimal nisboti mii.
n
etmoyo vo s. imkan verdi. Bu sah
ki
işloro vo onlarm noticolorinin geni - >tbiqino göro Ç.M .Cuvarli, Y.V.D n iyev, A.M.Hoijimov, X.H .ism ay1 *v,
M.N.Əliyev, T.Ə.Nıırmommodov A rbaycan Dövlot mükafatına layiq g 1diilor (1978). İfrat yiiksokgorginlik! şobokolordo qisaqapanma coroyan! mi
mohdudlaşdırmaq üçün Fizika Ins- tutunda coroyamn mohdudlaşdırılmas :in
yeni iisullan (neytralm reaktor vasi; ilo
yerlobirloşdirilmosi. giiclii bloklarin
transformator dolaqlarmin “ ulduz ul
duz” birloşdirilmosi vo s.) işlonib hazirlanmışdır. İzolyasiya yağlarında gedon
fiziki-kimyovi proseslor todqiq edilmişdir. Yiiksokgorginlikli elektrik saholorinin vo boşalmalarının totbiqi ib bir sira
effektiv proseslorin nozori osaslan öyronilmişdir. Elektrik izolyasiyasındakı

hisso-hisso boşalmalar, onlann izolyasivamn istismar xassolorino tosiri miioy
yon edilmişdir. Dielektrik arakosmolorb
mohdudlaşdınlmış hava boşluğunda
elektrik boşalmasının totbiqi texnologiyası işbnmiş, polimer dielektriklorin
torkibi ib onlann mexaniki vo elektrik
xassolorinin doyişilmosi arasmdaki ola
qo öyronilmişdir. Atmosfer tosirindon
eirklonon izolyatorlann koordinasiyasi
vo 1 ' ıbatı üçiin iisul işlonib hazırlanmış
vo totbiq edilmişdir. Sistemi toşkil edon
yiiksokgorginlikli vo ifrat yiiksokgorgin
likli ijobokobrin qovşaqlarındakı gorgin
liklorin fluktuasiya roqslorinin soboblori
toe' ıq edilmiş, osas EX-nin vo transform; orlann yiiklorino göro giriş gorgin1;
Tomçinin giic vo coroyanlann rejim
p; ■ netrbrinin fluktuasiyasi öyronilm nyğun miihafizo iisullan işlonib hazi
ıııışdır. Miirokkob elektrik sistemlo
ekvivalentloşdirilmosi, qozadan
soi lei rejimlorin stabilloşdirilməsi, sis
ter
statik vo dinamik dayanıqlığınm
i.
qi vo miirokkob sistembrin idarool nasi sahosindo miihiim noticolor oldo
ılmişdir. Elektrik stansiyalannda
tu
generator vo hidrogeneratorlann
el
: Ii işini tomin etmok moqsodilo onlai ik i vibrasiyanin soviyyosini vo
xa ;terini miioyyon etmok iiçün elektr> netik informasiya çeviricilori düzoldiln ışdir. Elektrik maşınlannda (gene
ra
vo mühorriklərdo) maqnit sahosini doyişmosi todqiq edilmiş vo notico
do cktrik maşınlarında baş veron nasa; ;lann diaqnostikası qurgulari yaradi
dir. Elektrik sistembrinin vo on
lar elementlorinin avtomatik idarool nasi sahosindo analitik vo stoxastik
ib
rdan istifado metodları işlonib
h.
mmış vo istehsalata totbiq olunm
ir. 1975-90 vo 2000 illor orzindo
A
Eİ-do tonzimlonon asinxron elektri
iliqallan nozoriyyosinin osaslan
işl
hazırlanmışdır. Çevirici texnik;
inkişafı vo tristorlu tezlik çeviricil. ıin, idaroolunan diizlondiricilorin
yai llmasi tonzimlonon sabit vo doyişon -royan elektrik intiqallarimn tocrüboc: I totbiqino imkan verdi. Elcktroenc etika sistembrinin modclloşdirilmoM metodlanmn işlonib hazirlanmasi,
elektrik tochizati sistembrinin optimal
strukturu, elektrik enerjisinin keyfiyyotinin yüksoldilmosi, enerjinin ötiirülmosi
zamam yaranan itkilorin azaldilmasi,
elektrik tochizi sistembrinin işinin etibarlılığının yiiksoldilmosi vo s. holl olunmuşdur. Yeni texniki vasitolorin i^lonib

hazirlanmasi iiçün alqoritm vo hesab
lama proqramlan yaradılmışdır. Ener
getikanm inkişafınm riyazi modellori
tortib olunmuş, enerji sistembrinin vo
onun osas elementlorinin modcrnloşdirilmosi vo yenibrinin inşa olunmasi
sahosindo optimal strategiya işlonib
hazırlanmişdır. Elektrik şobokolorindo
enerji itkibrinin soviyyosinin minimuma
endirilmosi moqsodilo avtomatlaşdırılmış idaroetmo sistemlori yaradılmış vo
istehsalata totbiq edilmişdir. Azorbay
can Dovlot Neft Sonayesi Elmi Todqiqat
vo Layiho İnstitutunda (indiki Azor
baycan Dovlot Neft vo Qaz Sonayesi El
mi Todqiqat vo Layiho institutu) neftqazıma qurğularınm elektrik avadanlığının yeni sistembrinin, kiçik giiclii
sinxron miihorriklor, mancanaq dozgahlan vo avtonom qidalanan mcxanizmlor
üçün tonzimlonon dəyişon coroyan intiqallarimn yaradilmasi sahosindo mii
hiim todqiqatlar aparılmışdır. Diskli
elektromaqnit sürüşmo muftali man
canaq dozgahlarinin elektrik intiqallan
işbnib hazırlanmış vo Abşeronun neft
sonayesindo totbiq edilmişdir. Böyükağa
Əzimov vo b. iri sinxron maşınların iş
rcjimlorinin idaro edilmosi vo onlara no
zarot vasitolorini todqiq etmişlor. Azor
baycan Neft vo Kimya institutunda
Firudin Hiiseynov vo b. sinxron vo asin
xron maşınların parametrlorini öyronmiş, massiv maqnitkeçiricili elektrik
maşınlarının hesablanmasi vo layiholondirilmosi iisullanm toklif etmişlor.
1975-90 illordo istilik energetikasi
sahosindo su-mazut emulsiyasimn alinmasi iisulu işlonib hazırlanmış vo totbiq
edilmişdir. Karbohidrogenlorin, onlarm
çoxkomponentli qarışıqlarının, duz
mohlullarmin, minerallaşdınlmış doniz
suyu, sonaye vo geotermal sularin istilik
xassolorinin vo aqreqat halinin doyişmosi zamam istilik-kütlo miibadilosi.
qaz vo maye yanacaqlann istilik-elek
trik stansiyalannda yandmlmasi pro
sesbri todqiq olunmuş, noticolor bir çox
milli vo beynolxalq (ABŞ, Yaponiya,
SSRİ, A FR vo s.) standartlara daxil
edilmişdir. İşi dissosiasiyaedici qazlara
osaslanan turbinlorin axar hissosinin
aerodinamikasina hosr olunmuş nozori
todqiqatlar aparılmışdır. Alınmış anali
tik asihhqlar vo düsturlardan texnikanm
miixtolif saholorindo istifado edilir. Real
qazin böyük siirotlo horokoti zamam isti
lik miibadilosi nozoro ahnmaqla bir sira
asihhqlar, istilik miibadilosi şoraitindo
real qaz axininm sosdon siirotli (trans-

sos) sahosi üçün bir sira nisbotlor, istilik
miibadilosi olduqda vo olmadiqda yiik
sok tozyiqli axınlar iiçün asihhqlar vo s.
miioyyon olunmuşdur. Goncodoki İEMdo, Əli Bayramli DRES-indo, Sumqayıtdakı 1vo 2 №-li İEM-lordo vo başqa elektrik stansiyalannda su rejimlorinin tokmilloşdirilmosino aid todqi
qatlar aparılmışdır. Mayelorin, eloco do
benzol, toluol, etilbenzol vo s. karbohidrogenlorin termodinamik xassolori
todqiq edilıuişdir. Noticobrin başlanğıc
parametrbri yiiksok olan turbinlorin,
yüksoktozyiqli turbin aqreqatlannin vo
s.-nin işiııo totbiqi elektrik stansiyalannda iqtisadi göstəricilorin yüksoldilmosinə
imkan vermişdir. Enerji sisteminin
regional vo beynolxalq enerji sistemlori
ilo qarşılıqlı foaliyyotinin osas prinsiplori
işlonib hazırlanmışdır.
Giinəş, kiibk, bioqaz, geotermal
sular vo s. borpa olunan enerji monbolorindon istifado sahosindo AMEA-mn
Radiasiya Problemlori institutu, Fizika
institutu, Geologiya institutu, Elmi
todqiqat vo Layiho-Axtarış Energetika
institutu vo Baki llidrolayiho İnstitııtunda kompleks todqiqatlar aparılmışdir. Radiasiya Problemlori institutunda
günoş enerjisini helioproseslor noticosindo hidrogen vo yanar qaz qarışığının
enerjisino çevirmoyo imkan veron iisul
vo helioenergetik qurğu, kiibk enerjisini
elektrik enerjisino çevrilmosinin elmi
osaslan vo sınaq qurğusu, çirkli sonaye
axıntılanndan yanar qaz alinmasina vo
suyun tomizlonmosino imkan veron heliosistem vo s. işbnib hazırlanmışdır.
ölkonin elektrik enerjisino olan tolobatinin tamamilo ödonilmosi, beynol
xalq enerji sistemlori ib olaqolorin daha
da genişbndirilmosi, enerji sektorunda
yeni texnika vo texnologiyalardan isti
fado olunmasi, homçinin miiasir idaroet
mo iisullanmn totbiqi moqsodilo Azor
baycan Respublikasinin enerji sektorunun 2004 15 illor iiçün inkişaf proqra
mi, eloco do borpa olunan enerji monboIorindon istifado iizro milli proqram
işlonib hazırlanmışdır.
Azorbaycan Elmi Todqiqat vo LayihoAxtanş Energetika institutu AMFA-nm
Fizika institutu ilo birgo 2000 ildon eti
baron “ Energetikanm problemlori" adli
beynolxalq elmi-texniki jurnal ııoşr
etdirir.
K,irim Ramazanov, Arif Hjşimov

Kimya
Azərbaycan orazisindəki çoxsaylı arxeoloji tapıntılar - çini vo saxsı, homçiniıı metaldan vo metal orintibrindən hazırlanmış oşya vo momulatlar, rəngli
şiişələr, bişmiş korpic, zoy, boyayıcı vo
ətirli maddolor vo s. göstərir ki, burada
hob bizim eradan çox ovvollor yerli təbii
sərvətlərin kimyovi email prosesi hoyata
keçirilirdi. Lakin Azorbaycanda kimyanın inkişafına aid ilk yazılı məlumatlara
19 osrdo tosadiif edilir. Belo ki, 19 osrin
1-ci yarisinda Azorbaycanda mis, gümüş, qurğuşun, kükürd, domir filizi, alunit filizi (zoy), soda, şora, bitki vo mine
ral monşoli boyaq maddolori, Qlauber
vo xörok duzlari istehsal olunurdu.
Homin dövrdo Azorbaycandan xarico neftlo yanaşı zoy, soda, şora vo boyayici maddolor do aparılırdı. 19 osrin ov
vollorindo kimyovi mohsullarm istehsali
kustar xarakter daşıyırdı. Kimya istehsalmin ayri-ayri saholori qeyri-stabil idi:
istehsalm bir sahosindo foaliyyot dayandığı halda, digor sahodo tokmilloşdirilmo
ba^i verirdi. Biitövliikdo iso Azorbaycan
da kimyamn vo kimya sonayesinin toşokkül tapması vo inkişafı yalniz 19 os
rin 2-ci yansindan sonra meydana golon
vo inkişaf edon neft vo neft email sona
yesi ilo bağlı olmuşdur. Rusiyanm ağ
neft vo sürtkü yağları ilo tomin olunmasında Baki ağ neft vo yağ neftayirma zavodlari xarici zavodlaıia miivoffoqiyyotlo roqabot apanrdi. Azorbaycan mühəndislorinin texniki ixtiralan, yeni neft
ayirma zavodlannm tikilmosi, diinyada
ilk dofo hoyata keçirilon Baki Batum
(1897-1907) neft komorinin vo həmçinin
Baki-Tiflis (1883), Baki-Dorbond
(1900) domiryol xotlorinin çokilmosi neft
hasilatinin koskin artmasina sobob olmuşdu. Belo ki, 1872 ildo Azorbaycanda
23 min t neft çıxarıldığı halda, 1901 ildo
10,7 mln. t neft hasil olunmuşdur ki, bu
da о dövrdo Rusiyada çıxarılan neftin
95%-ni, diinyada çıxarılan neftin iso yarıdan çoxunu toşkil edirdi.
20 osrin ovvollorindon etibaron Baki
neftini distillo yolu ilo ayırmaqla yanaşı,
hom do işıq qazi vo aromatik karbohidrogenlor (benzol, toluol, ksilol vo s.)
almaq moqsodilo onlarm pirogen parçalanması prosesi hoyata keçirilmoyə
başlandı. Baki neftinin distillosi vo
parçalanması üsullarının inkişafı saho
sindo D .İ.Mendeleyev, V.V.Markovnikov, K.V.Xariçkov, A.A.Letni, V.Q.Şuxov vo b. geniş todqiqat işlori aparmış-

lar. Neft-kimya sintezinin elmi osasini
toşkil edon nozori todqiqatlar iso
A.M.Butlerov, N.D.Zelinski, S.V.Lebe
dev, B.V.Bizov vo kimya sahosindo ilk
alitohsilli azorbaycanli Mövsüm boy
Xanlarov torofindon hoyata keçirilmişdir.
Bakida neft email sonayesinin siirotli
inkişafı, mütoxəssislərin vo fohlolorin sayimn artmasi, Rusiyadan vo xaricdon
kapitalın ölkoyo colb olunmasi 19 osrin
70 ci illorinin sonunda Azorbaycanda
üzvi maddolorlo yanaşı, çoxlu sayda
qeyri-üzvi maddolor istehsal edon kimya
zavodlannm (elektroliz iisulu ilo mis is
tehsal edon Godoboy-Qalakond misoritmo zavodlan, Daşkosondo kobalt vo zoy
zavodlan, Bakida şora, soda, sulfat turşusu, qolovi, duda, mis vo domir kuporoslan istehsal edon zavodlar, Naxçıvanda şora, Qlauber vo xörok duzlari is
tehsal edon zavodlar, Ordubadda şüşo
zavodu, Salyanda soda zavodu vo s.)
yaranmasina sobob olmuşdur. Bir çox
neftayirma zavodlannm laboratoriyalan ilo yanaşı, yuxarıda göstorilon zavodların çoxunun laboratoriyalan la
zimi cihaz vo preparatlarla tochiz olunmuşdu. Bu laboratoriyalarm mövcud olmasi Azorbaycanda homin dövrdo kimya
elminin toşokkül tapdığını vo onun inkişafına tokan veron elmi todqiqat işlərinin
aparıldığım sübut edirdi.
Qabaqcil rus vo azorbaycanli alimlo
ri birləşdiron Rus Texniki Comiyyoti
Baki şöbosinin (1879) yaradilmasi da
Azorbaycanda kimyamn vo kimya sona
yesinin inkişafına böyük tokan vermişdir. Onun foaliyyoti noticosindo neft
mohsullarinm keyfiyyotinin yiiksoldilmosi, neftayirma vo neftçıxarma texnologiyasının tokmilloşdirilmosi sahosindo
miihiim işlor görülmüş, neftayirma saho
sindo diinyada ilk dofo fasilo ilo işloyon
distillo qurğıılarından fasilosiz işloyon
distillo qurğularına keçilmiş, buruq-neft
sularinin yod, brom vo xörok duzu isteh
sali liçün sonaye ohomiyyotli olduğu irolicodon söylonilmiş, alunit filizi osasinda
kimya istehsalimn inkişafı ideyasi iroli
sürülmüşdür. Rus Texniki Comiyyotinin
Baki şöbosindo rus alimlori ilo yanaşı,
azorbaycanli alimlordon M .Xanlarov,
S.Qomborov, İ.Əm irov, A.Babayev,
A.Nozorov, M.Əliboyov, F.Riistomboyov, N.Modotov, V.Molikov, M.Əhmodov vo b. çalışırdı.
Beloliklo, 19 osrin sonlan Azorbay
canda kimya sonayesinin toşokkül tapması, ölkonin mineral ehtiyatlarmin

email yollannin ilkin axtarışları, kimyamn vo kimya sonayesinin inkişafında
böyük rolu olan elmi-texniki comiyyotlorin meydana golmosi dövrü hesab
olunur.
20 osrin ovvollorindo Azorbaycanda
kimya sonayesinin inki^af tendensiyasi
davam edirdi: zavodlarm texniki soviy
yosi yiiksolir, Bakiya daha çox miitoxossis golir, sulfat turşusu, kalsium-karbid,
ammonyak, oksigen, boya vo s. istehsal
edon yeni zavodlar yaradılırdı. Bu dövrdo neftayirma zavodlannm sayi 105-o,
kimya miiossisolorinin sayi iso 30-a çatmışdı. Neftayirma zavodlan 100-o axin
miixtolif adda mohsul istehsal j ; di.
Baki zavodlannda alitohsilli
7()
mütoxəssis işloyirdi. Onlarm a:
ia
Rusiyada vo xaricdo magistr vo d ■>>r
dorocosi almış 16 azorbaycanli ki
;çı
çalışırdı.
Sulfat turşusu istehsalmda kontakt
iisulunun totbiqi (1904) noinki
"at
turşusunun, homçinin natrium-sıı
i,
süni zoylorin, boyalann. domir k i
osunun, xlorid turşusunun isteh-. 1 itn
artmasina böyi'ık tosir göstorn;
r.
1900 ilo nozoron 1910 ildo kimya z
1larmin mohsuldarlığı iki dofo art;
di.'
Bu dövrdo yerli xammaldan Qlai )er
duzu, maqnezium-sulfat. domir v: ;jis
kuporoslan, zoy, soda, yod, brom
kimi kimyovi-oczaçılıq maddolori . :hsal edilirdi. Neft, kobalt filizi. boyaq
otu, biyan kökii, nocib metallar, barit
vo s. maddolor ixrac olunurdu.
19
osrin 2-ci yarisinda vo 20 osr ov
vollorindo Azorbaycanda kimya so
sindo oldo olunan nailiyyotlorin m.
n
göstoricisi kimi iimumdünya s.:
с
sorgilorindo “ İndiqo boyasinm yu
к
keyfıyyotino göro" (Paris, 1855;
don, 1862), Ümumrusiya sorgib
o
“ Kcyfiyyotli kükürd istehsalimn to:-?. .ino göro” (Peterburq, 1870) vo “ IV n
saflaşdırılmasında elektrolizin totbi* о
göro” (Nijni Novqorod, 1896), d: >r
beynolxalq sorgilordo (Qlazqo, 1' i;
Milan, 1906 vo s.) miixtolif miikaf; 11rin, о ciimlodon qizil medallarm aim sını göstormok olar.
Birinci diinya müharibosi illorindo
kimya sonayesi, osason, partlayici mad
dolorin istehsali üçün lazim olan ilkin
maddolorin (benzol, toluol, ksilol, fenol,
sulfat vo nitrat turşuları) sintezi istiqa
motindo inkişaf etmişdi. Bu yolla toluolun istehsalimn toşkilindo N.D.Zeliııskinin, V.N.İpatyevin, L.Q.Qurviçin vo
S.V.Lebedevin todqiqatları böyük rol

oynamışdır. Neftin krekinqi yolu ib
benzol, toluol vo digor aromatik karbohidrogenlorin ahnmasi üçün 1915-17 il
brdo Bakida 4 zavod qurulmuşdu. Ben
zol istehsalimn inkişafı öz növbosindo
anilin boyalarmin, miixtolif aromatik
karbohidrogenlorin, xlor-üzvi maddolorin
vo s. nclt-kimya mohsullarinm istehsalimn toşkilino imkan yaratmışdır. Biitiin
bıı işlor Azorbaycamn indiki neft-kimya
sonayesinin başlanğıcını toşkil edirdi.
Bu dövrdo, homçinin zoy istehsali inkişaf etmiş, kalsium-karbidin istehsalina başlanılmış, Tovuz sement zavodu
л buraxılmış, boya (domir sülügoni) isısalı artmış, bir sira şüşo zavodlannm
intisino başlanmışdır.
1915 ildo Azorbaycanda 36 kimya
ossisosi var idi vo homin miiossisolor-

sayda elmi todqiqat miiossisolorinin vo
tohsil ocaqlarmin yaradilmasi, kimyadan Azorbaycan dilindo ilk terminologiya lüğotinin nəşri (Sadıq Hiiseynov,
1931), aspiranturaya qobulun sayinin
koskin artırılması yiiksokixtisasli yerli
kimyaçı kadrların yetişmosino vo Azor
baycanda kimya elminin siirotli iiıkişalina sobob oldu. Biitiin bunlar, köhno za
vodlarm borpasi, neftin termiki krekinqi
prosesinin totbiq edilmosi, neft mohsullarının piıolizi qurğularının genişlondirilmosi ilo yanaşı, 1930 ildo benzin, ağ
neft, sürtkü yağları, mazut, aromatik
karbohidrogenlor vo s. maddolorin is
tehsali sahosindo neft email vo kimya so
nayesinin borpasına vo inkişafına sobob
olmuşdur. Beb ki, 1913 ib nisboton
1930 ildo neft mohsullarinm ixraci 5 do
fo artmışdı. Göstoribn bıı müvoffoqiyyotbrin oldo olunmasinda 1920 ildo
“ Azorneft” in nozdindo yaradılmış vo
L.Qurviçin rohborlik etdiyi Morkozi
Kimya Laboratoriyasi da böyük rol oynamışdır. Sonralar bu laboratoriyanm
bazasinda Azorbaycan Neft Todqiqat
1946г. ПРИСУЖДЕНА СТАЛИНСКАЯ
institutu tosis edildi (AzN Tİ, 1929).
ПРЕМИЯ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ
1945 ildo bu İnstitut iki instituta aynlМ А М L Л А Л И Е В У Юсуфу I $йдаровичу,
di: Azorbaycan Elmi Todqiqat Neft
профессору Азербайджанского государствен
Email institutu (A zET N Eİ) vo Azor
ного университета имени С. /И. Кирова —
за разработку нового метода получении
baycan
Elmi Todqiqat Neftçıxarma in
высокооктановых добавок к авиационным
stitutu (AzETNÇİ). 1959 ildo iso Azor
baycan Elmi Todqiqat Neft Email insti
tutu Azorbaycan EA Neft institutu ib
birbşdirilorok indiki Neft-Kimya Prosesbri institutu (N K P İ) yaradılmışdır.
Qeyd etmok lazimdir ki, Azorbay
canda neft email vo neft-kimya sonayesi
d 16 nofor kimyaçı, mühondis vo tex- nin inkişafı, osason, Azorbaycan Neft
io
yanaşı, 1012 nofor fohlo çalışırdı. Todqiqat institutu vo ondan aynlan institutlarda aparilan elmi todqiqatlarm
! .1 neftayirma vo kimya zavodlannda
\ avodlarm nozdindoki laboratoriyavo texniki işbmolərin sayosindo baş vera 83 nofor kimyaçı çalışırdı ki, on- mişdir. Beb ki, hob 20 osrin 30-cu illo! 1m 58 nofori Rusiyada, 25 nofori iso rindo Azorbaycan Neft Todqiqat insti
xarici ölkolərdə ali tohsil almışdı.
tutu vo zavod laboratoriyalarinm todqiPartlayici maddolor üçün yarimmohqatlan osasinda tolob olunan keyfiyyots
nn sintezindəki uğurlara baxmaya- do açıq rongli neft mohsullarinm vo snli . Birinci diinya müharibosi neft hasi- foturşuların istehsali toşkil olunmuş,
1.r: min vo neft emalmin, homçinin kimya
emulsiyalaşmış neftin emulsiyasızlaşdın lsullan istehsalimn koskin azalmasirılması vo termiki krekinq benzinlorinin
na gotirib çıxarmışdı. Belo ki. 1919 ildo
tomizlonmosi prosesbri sonayedo totbiq
neft email zavodlarmdan yalniz 18-i iş- edilmiş, yağlarm furfurolla seçici tomizloyirdi, 1920 ilin aprelindo iso kimya
lonmosi iisulu hoyata keçirilmişdir. Bu
mohsullarinm istehsali 1913 il istehsali- dövrdo, homçinin yanacaq vo yağların
nın 10%-ni toşkil edirdi. Ona göro do parafinsizloşdirilmosi prosesi işlonib
1920 ildon neft vo kimya sonayesi yeni
hazırlanmışdır ki, onun da kömoyi ib
don qurulmali oldu. Azorbaycamn neft
xalq tosorriifati ohomiyyotli iki mosolo
sonayesi milliloşdirildikdən vo SSRİ ya- holl edilmişdir: a) parafinli neftlordon
ı adıldıqdan sonra Azorbaycanda neft vo aşağı temperaturda donan yanacagin vo
kiçik özlülüyo malik yağların alınması;
kimya sonayesino diqqot artinldi. Çoxlu

b) yiiksok dorocodo tomizliyo malik
parafinbrin ahnmasi.
20 osrin 30-cu illorindon başlayaraq
totbiqi kimya ilo yanaşı nozori kimyamn
vo ilk ovvol kimya texnologiyasmin no
zori osaslan inkişaf etmoyo başladı. Belo
ki. akad. Yusif Mvimmodoliyevin tobii vo
sonaye neft qazlarmin email vo karbohi
drogenlorin katalitik çevrilmosi sahosin
doki todqiqatlan, akad. Murtuza Nağıyeviıı iso kimya texnologiyasmin nozori
osaslarimn yaradilmasi istiqamotindo
apardığı işbr Azorbaycan kimya elmini
diinya elminin ön sıralarına çıxarmışdır.
Ümumiyyotlo, respublikada neft
kimyasının vo üzvi kimyamn inkişafında
Y.Mommodoliyevin miistosna rolu vardir. ikinci diinya miiharibosi illorindo

Y.H.Məmmədəliyevin ikicildlik
“ Seçilmiş əsərləri"nin 1-ci cildi (Baki, 1964).

Y.Mommodoliyev ilk dofo olaraq benzolu alüminium-xlorid katalizatorunun iştirakı ilo metilxloridlo alkilloşdirorok
toluolu yiiksok çıxımla sintez. etmiş vo
onun sonayedo totbiqino nail olmuşdur.
Bununla da müharibo illorindo miihiim
ohomiyyot kosb edon trotil partlayici
maddosinin ahnmasi üçün ilkin xammalin toluolun sonaye miqyasinda isteh
sali hoyata keçirilmişdir. Bu dövrdo о,
homçinin benzolun olefinlərb alkilloşdirilmosindo katalizator kimi ilk dofo sul
fat turşusundan istifado edorok, yiiksok
oktan ododli benzinin torkib hissosi olan
izopropilbenzolun (alkilbenzollarin) so
naye istehsalimn əsaslarını yaratmış vo
ikinci diinya müharibosindo sovet horbi
texnikasmm belo benzinlo tomin oluninasi problemi ni holl etmişdir. Y.Mom
modoliyevin aviasiya yanacaqlarmin
almmasi istiqamotindo apardığı işlorin

ohato edon dövrdo kimya elminin inkişafının tohlili göstorir ki, Azorbaycanm to
bii sorvotlorinin monimsonilmosi, res
publikanm vo Rusiyamn xalq tosorriifa
tmin praktiki tolobatlan Azorbaycan
alimlorini öz foaliyyotlorindo ilk ovvol
kimya elminin totbiqi istiqamotini inkişaf etdirmoyo sövq etmişdir. Onlarin
todqiqatlarmin osas moqsodi zoruri
kimyovi mohsullarm ahnmasmin laboratoriya üsullarını işloyib hazirlamaq vo
bu üsulların texnoloji cohotdon sonaye
qurgularmda totbiqini hoyata keçirmok
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kimyovi proseslorin vo reaktorlarin hesablanma üsullarının, homçiııin resirkulyasiya nozoriyyosinin işlonib hazir£ ;» ^
lanmasi zoruroti meydana golmişdir.
Y.H. Mommodoliyevin “ Aviasiya yanacaqlarıNozori cohotdon mürokkob vo praktiki
nın istehsalmda alkilloşmə rcaksiyası” (Bakı,
baxımdan çox aktual olan bu problem
1945) vo “ Sovet İltifaqı neft-kimya sonayesinin
morhololi vo sistemli şokildo akad.
müasir voziyyoti vo inkişaf perspektivləri”
M.Nağıyevin fundamental elmi todqi
(Bakı, I960) osorlori.
qat işlorindo öz hollini tapdi. 20 osrin 30cu illorinin ortalarmda M.Nagiyev axar
Bu nəticələrin oldo olunmasında
sistemlordo homogen vo heterogen-kaY.Momınodəliyevin “ Aviasiya yanatalitik proseslorin kinetik modelini işlocaqlarınm kimya və texnologiyasının
yib hazırladı vo reaksiya qovşaqlarının
miiasir voziyyoti” (1943, Murtuza Nahesablanmasinda kinetik tonliklorin bir
ğıyevlo birgo) vo “ Aviasiya yanacaqlarının istehsalında alkilloşmo reaksiyası” (1945) monoqrafıyaları mühüm
•«ajliueirafc»
rol oynamışdılar. Kitablarda İkinci
diinya müharibosinədək yiiksək oktan
ododli yanacaqların kimyası vo texnologiyasının miiasir istiqamətləri iizrə
dünyada apanlan bütün nozori vo praktiki işlorin təhlilinin verilmosi bu sahodo
işloyon alim, mühondis vo texnoloqlann
foaliyyotino bilavasito tosir göstonnişdir.
.ıiı x mıv ei
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Y.Mommodoliyevin alkilloşmo sahoM.F.Nağıyevin “ Motor yanacaqlarının
sindoki todqiqatlarının böyük ohomiyyoti
kimyası, texııologiyası vo sintezi proseslorinin
noin к i SSRİ-nin, hom do xarici ölkohesablanması” ınonoqrafiyası.
lorin motbuatinda qeyd olunurdu.
Pekin, 1959.
Y.Mommodoliyev elmi todqiqat işlosıra totbiqolunma prinsiplorini müoyyon
ri ilo yanaşı, hom do maarifçi vo toşkilatçı kimi geniş foaliyyot göstormişdir.
etdi. Bu todqiqatlar sayosindo M.Nagi
Onun toşobbüsü ilo 1945 ildo EA-mn
yev reaksiyaya daxil olan qarışıqların
hocminin doyişmosi ilo gedon proseslor
nozdindo Neft institutu, BDU-da neft
kimyasi kafedrasi, 1959 ildo iso Neft- üçün reaktorlarin hesablanması üsullarını işloyib hazırladı. Bu todqiqatlarin
Kimya Proseslori institutu yaradılmışbir hissosi M.Nağıyevin 1959 ildo Pekindir ki, bu da neft kimyasının inkişafına
do noşr olunmuş “ Motor yanacaqlarimn
daha geııiş şorait yaratmışdır. Kimya el
kimyasi, texnologiyasi vo sintezi proses
mindo vo sonayesindo oldo etdiyi nailiyyotloro göro, demok olar ki, Y.Mommo
lorinin hesablanması” monoqrafiyasindoliyev Azorbaycanda neft kimyasi vo da öz oksini tapmışdır.
iizvi sintez sonayesinin banisidir.
Lakin kimya texnologiyasi sahosin
19 osrin sonu-20 osrin ovvollorini
do M.Nağıyevin oldo etdiyi böyiik naiəhəmiyyəti S SR İ məkanında dünya şöhrotli aviakonstruktorlar A .S.Yakovlev
vo A.A.M ikuIinin işlori ilo eyni soviyyo
do doyərlondirilirdi. Bu işlərə göro
Y.Mommodoliyev Lenin ordeni ilo təltif
edilmiş (1944) və SSR İ Dövlot mükafatına layiq görülmüşdür (1946).
Y.Mommodəliyevin yuxarıda göstorilon sahodo apardığı todqiqatlarının
osas nəticələri onun “ Seçilmiş osorlori” ndo oks olunmuşdur.
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liyyotlordon biri onun 30-cu illorin so
nunda resirkulyasiya proseslori nozo
riyyosini yaratması olmuşdur. Resir
kulyasiya proseslori nozoriyyosi vahid
bir sistem kimi kimyada yeni bir istiqamotin - resirkulyasiya proseslori haq
qinda tolimin inkişafının başlanğıcı olmuşdur. M.Nağıyev özünün 20 illik todqiqatlarının noticoloriııi “ Kimya texnologiyasında resirkulyasiya proseslori
haqqinda təlim” adlı monoqrafıya şok-

onlarin bozilorini sonayedo totbiq etmok
üçiin yeni texnologiya işlonib hazirlanmışdır. Kimya texnologiyasi nozoriyyosino M.Nagiyev torofindon superoptimalhq prinsipinin daxil edilmosi kimya
texnologiyasinin inkişafına yeni tokan
verdi. Bu prinsipo göro kimyovi prosesin
apanlma şoraiti vo onun katalizatoru elo
seçilo bilir ki. noticodo prosesdo konar
mohsullarm minimum omologolmosino
vo reaktorun maksimum mohsuldar işlo• ОРИЯ ИКЦНРКУЛМЦНИ
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Nağıyeviıı "Resirkulyasiya nozoriyyosi
. kimyovi proseslorin optimallığının
yüksoldilmosi” (Moskva, 1970) vo
imyovi resirkulyasiya» (Moskva, 1978)
monoqrafiyalari.

M.F.Nağıyevin “ Kimya texnologiyasmda
resirkulyasiya proseslori haqqinda nozoriyy. '
monoqraliyasi. London. 1964.

lindo 1958 ildo Moskvada, 1964 ildo iso
Londonda (Perqamon Press) nəşr etc rmişdir. Bu nozoriyyonin bir sira kiim vi
prosesloro müvoffoqiyyətlə totbiqi
idan daha geniş miqyasda istifado ol nmasi vo nozoriyyonin daha da miikrnmolloşdirilmosi toləbatım yaratmış r.
Bu moqsodlo 1965 ildo Neft-Kimya 1 >seslori İnstitutunun neft vo kimya
oseslori nozoriyyosi seksiyasi osasi !a
M.Nağıyevin rohborliyi altinda Kii a
Texnologiyasinin Nozori Problen ri
institutu (K T N P İ) yaradılmışdır. R rkulyasiya nozoriyyosinin sonraki ini afi noticosindo M.Nağıyev iri kir:ya
komplekslorinin optimallaşdırıln> si
üçün qlobal optimallaşdırma üsulunu
vermişdir. Bu nəzoriyyo “ Resirkulyasiya
nozoriyyosi vo kimyovi proseslorin optimallığının yüksoldilmosi” vo “ Kimyovi
resirkulyasiya” adlı monoqrafiyalarda
öz oksini tapmışdır.
Bu üsul osasmda etanin termiki dehidrogenloşdirilmosi, propilenin hidrogenxlorlaşdırılması, ammonyakin sinte
zi üçün texnoloji qazin istehsah kimi
konkret proseslor todqiq olıınmuş vo

n
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i
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:no nail olunur. Beloliklo, kimya so
komplekslorinin riyazi modelloşdiosindo sistemli yanaşmadan istifado
nosi ilk dofo M.Nağıyevin todqiqat
indon başlandı.
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nyəvi resirkulyasiya
şlanğıc maddələrin və reaksiyason məhsulları qarışığının texıoji prosesə çoxsaylı təkrar qaytanasından ibarətdir. Nəzəriyyəsini
id. M.F.Nağıyev vermişdir. Reaknın kinetik və termodinamiki
n 'idudiyyətlərini aradan qaldırmao
reaksiyanı maksimum sürətlə
ırmağa, başlanğıc maddələrin
!■ ı məhsula tam çevrilməsinə və s.
iı <,an verir.
imya texnologiyasi nozoriyyosinin
fu ımental osaslarını işloyib hazırladı. ıa vo inkişaf etdirdiyino göro M.Nağıv. v 1969 ildo Sosialist Əmoyi Qohrəm; ı adına layiq görülmüşdür.
Kimya texnologiyasinin nozori osaslarının sonrakı inkişafı M .Nagiyev elmi
moktobinin tanınmış niimayondolorinin
adi ilo bağlıdır. Akad. Toğrul Şahtaxtinskinin rohborliyi ilo iizvi vo neftkimya sintezi sahosindo bir sira katalitik
proseslor işlonib hazırlanmış, praktik
baximdan miihiim kimyovi reaksiyaların kinetika vo mexanizmi öyronilmiş-

dir. Belo ki, oksid torkibli katalitik sistemlorin iştirakı ilo karbohidrogenlorin
xlorlu töromolorinin heterogen-katalitik
oksidloşdirilmosi, homçinin alifatik kar
bohidrogenlorin oksidloşdirici ammonolizi proseslorinin elmi osaslan, bu katalizatorların aktivliyi vo seçiciliyinin
yeni nizamlanma iisullan, «-butilenlorin
vo /7-butanm malein anhidridino, izobutilenin metakril turşusuna, propanm sirko turşusuna birbaşa oksidloşmosi pro
seslori işlonilmişdir. T.Şahtaxtinski,
homçinin katalizatorun qeyri-stasionar
iş şoraitindo apanlan proseslorin modelloşdirilmosi vo optimallaşdırılması saho
sindo işloyib hazırladığı bir sira nozori
prinsiplori butilenlorin divinilo vo izoamilenlorin izopreno dehidrogenloşdirilmosi proseslorindo totbiq etmişdir.
Akad. Ağadadaş Əliyev qeyri-stasionar
aktivliyo malik katalizatorlarin iştirakı
ilo gedon proseslorin modelloşdirilməsi,
optimal layiholoşdirilmosi vo intensivloşdirilmosinin prinsiplorini, bu proseslorin
texnoloji tortibatını işloyib hazırlamış vo
bunlar bir sira yeni sonaye proseslorinin
modelloşdirilməsi vo optimallaşdırılmasında totbiq olunmuşdur. Bununla da o,
kimya texnologiyasmda yeni perspektiv
istiqamotin osasini qoymuşdur. A.Əliyevin rohborliyi ilo praktiki baximdan
miihiim kimyovi reaksiyalarm kinetikasi
vo mexanizmi todqiq olunmuş, çoxmorhololi reaksiyalar üçün yiiksok effektivli,
seolittorkibli katalitik sistemlorin sintezinin elmi osaslan yaradılmış, bunun
osasmda parafin vo olefin karbohidrogenlorinin vo alifatik spirtlorin oksigentorkibli birloşmoloro oksidloşmosi reaksiyaları üçün yeni katalitik sistemlor
işlonib hazırlanmışdır. Miix. üzv Yavuz
Rüstomovun rohborliyi altinda sopolonon
materiallarm, о ciimlodon gübrolorin
nomloşdirilməsi, donəvərləşdirilməsi, qurudulmas] vo kapsullaşdırılması proseslo
rinin elmi osaslan yaradılmışdır. Onıın
başçılıq etdiyi kollektiv torofindon natrium-karboksimetilselliilozun pambiqtomizlomo zavodlannin tullantilanndan
alinma texnologiyasi yaradılmış vo so
nayedo totbiq edilmişdir.
Miix. iizv Qiidrot Kolboliyevin roh
borliyi ilo kimya texnologiyasi aparatlannin istilikdoyişmo sothindo bork fazanin
çökdürülmosilo çoxfazalı sistemlorin axin
proseslorinin elmi osaslan işlonilmiş vo
agir neftlorin email proseslorinin idaro
olunmasi üçün zomin yaradılmışdır.
Beloliklo, Azorbaycan kimyaçı-texnoloqlan respublikada kimya texnolo

giyasi elminin inkişaf soviyyosino görə
diinya kimyaçı-texnoloqiannın ön siralarinda yer tutmuşlar.
20 osrin 30-cu illorindon başlayaraq
yiiksok istismar xassolorino malik yeni
növ yağların yaradilmasi problemi biitiin
diinyada olduğu kimi, Azorbaycanda da
yağlarm torkibino xiisusi aşqaıiarın olavo
olunmasi yolu ilo holl edilirdi. Aşqarların
sintezi vo xassolorinin öyronilmosi moqso
dilo 1948 ildo Azorbaycan Elmi Todqiqat
Neft Email institutunun torkibindo aşqarlar laboratoriyası açılmış vo 1965 ildo
homin laboratoriyamn bazasinda EA-mn
Aşqarlar Kimyasi institutu (A K İ) yaradılmışdır. 1940 illordon başlayaraq akad.
Əli Quliyevin rohborliyi altinda bir sira
alim vo miitoxossis torofindon АзНИИ,
АзНИИ-4, АзНИИ-7, АзНИИ-8у.
БФ К, ИХП-101, ИХГ1-103, ИХП-21,
СБ-Зу vo s. çoxfunksiyalı aşqarlar alınmış vo sonayedo totbiq olunmuşdur. Ho
min aşqarlar osasmda mühorriklordo işlodilon çoxlu sayda siirtkü yağları alınmışdır. Bıı işloro göro Ə.Qııliyev 1948
Aşqar
Sürtkü yağları və motor yanacaqlarının istismar xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün onlara az miqdarda
(adətən, 0,01-15%) əlavə edilən
mürəkkəb üzvi maddə.
(O.Qeyman vo F.Əliyevlo birlikdo) vo
1950 illordo (Mahmud Rofiyev, Mommodağa Mommodov vo İqor Blaqovidovla birlikdo) SSR İ Dövlot mükafatına, I970 ildo iso (Gövhor Zeynalova,
İzzot Orucova, Kamil Sadıxov, Fatnıa
Süleymanova, İslam Namazov vo
Valentin Başayevlo birlikdo) Azorbay
can SSR Dövlot mükafatına layiq
görülmüşdür.
20 osrin 60 70-ci illorindon başlayaraq aşqarların moqsodyönlü sintezi
probleminin holli üçün Aşqarlar Kim
yasi İnstitutunda Ə.Quliyeviıı davamçıları
akad.-lor İ.Orucova, K.Sadıxov,
miix. üzv Vaqif Forzoliyev vo b.-nin roh
borliyi ilo aşqarların tosir mexanizmi,
torkibi, quruluşu vo xassolori arasındakı
olaqo, kompozisiyalarda aşqarların uyğunluğu, sinergizmi vo antoqonizminin
öyronilmosi istiqamotindo elmi todqiqat
işlori hoyata keçirilmişdir. Bunun noticosi kimi miixtolif funksional xassoli, о
ciimlodon çoxfunksiyalı aşqarlar, neft
mohsullarmi bioloji zodolonmodon miihafizo edon antimikrob xassoli aşqarlar,

korroziyaya qarşj inhibitorlar, müasir
tələbbrə cavab verən müxtolif toyinatlı
sürtkü yağları, yanacaqlar vo yağlayıcısoyuducu mayelor işbnib hazırlanmış vo
sonayedo totbiq edilmişdir. 1972 ildo
Ə.Quliyev 40-cı illərdən başlayaraq res
publikada aşqarlar sahosindo göriilmüş
işlori “ Yağlara vo yanacaqlara olavo edi
lon aşqarların kimyası vo texnologiyası”
adlı monoqrafıyasında ümumiloşdirmişdir. Bu kitabın çox qısa vaxtda Moskvada (1972), Budapeştdo (1976). Praqada
(1977) vo Leninqradda (1985) çap olunA.M. Kulijev

iizemanyagadalekok
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technolögiaja

Ə.M.Quliyevin
“Yağlara
və yanacaqlara
əlavə edilən
aşqarlarııı
kimyası və
texnologiyasi”
monoqrafiyası.
Budapeşt, 1976.

ması Ə .Quliyevin bu sahodo aldığı elmi
noticobrin hom mühümlüyünü, hom do
dünya kimyaçıları torofindon tanınmasını bir daha sübut etdi. Bebliklo, tam
osasla demok olar ki, Ə.Quliyev Azor
baycanda hom yeni elmi istiqamotin - aşqarlar kimyasimn, hom do aşqarlar kimyasi elmi moktobinin yaradıcısıdır. Bu
istiqamotdo, homçinin müx. üzv Fozilo
Somodovamn rohborliyi ib siirtkii yağlannm istehsah iiçiin neft emalmin somo
roli kompleks sxemi yaradılmış, mövcud
texnoloji proseslor təkmilloşdirilmiş vo
Azorbaycanda istehsal edilon siirtkii
yağlarının keyfıyyoti yaxşılaşdırılmışdır.
Bununla yanaşı, F.Somodova Azorbay
can neftlorinin torkib vo xassolorini
öyronmiş vo bu todqiqatlanmn noticolorini “ Azorbaycan neftlori vo onlarm
komponent torkibi” (2002) osorindo oks
etdirmişdir.
Azorbaycanda neft-kimya vo kimya
sonayelorinin, homçinin üzvi kimya
elminin yaradilmasi vo inkişafında
Neft-Kimya Prosesbri İnstitutunun
alim vo mütoxossislərinin, xiisusilo do
Y.Mommodoliycvlo yanaşı, akad.-lor
Vahab Əliyev, Musa Riistomov, Soltan
Mehdiyev, Bahadur Zeynalov, Sahib
Əliyev, müx. iizv Mocid Mordanov vo
b.-nin böyük əməyi olmuşdur. Belo ki,
ikinci diinya miiharibosindon sonra Baki
neft email zavodlarimn yenidon qurulması dövründo V.ƏIiyev vo M. Riistomovun rohborliyi ib “ qaynar” lay tex-

nologiyasimn nozori osaslan işlonib hazirlandi vo ilk dofo Yeni Baki neftayirma
zavodunda, sonralar iso Sovet İttifaqımn
miixtolif şohərlərində, həmçinin Polşa vo
Rummiyada sonayedo totbiq olundu. Bir
sira sintetik kauçuk zavodlannda w-butamn divinilo dehidrogenləşdirilməsindo, homçinin Gonco aliiminium zavo
dunda Zoylik alunitinin yandırılması vo
reduksiyasi proseslorindo do bıı texnologiyadan istifado edilmişdir. V.Əliyevin
rohborliyi ib homçinin katalizatorun vo
istilikdaşıyıcımn miixtolif növ axınında
krekinq prosesinin apanlmasi iiçün yeni
reaktorlar vo texnoloji sistembr yaradilmışdır ki, bu da reaktorun mohsuldarhğını bir neço dofo artırmağa imkan vermişdir. Bu sahodoki foaliyyotino göro
V.Əliyev 1948 ildo (Rüstom İsmayılovla
birlikdo) SSR İ Dövlot miikafatina, 1976
(Əhod İsmayılov vo Sima Ağayeva ib
birlikdo) vo 1982 illordo iso (İzrail Slyaxovski, Ağarofi Zorboliyev, Əbdülhüseyn Hiiseynov, Mirzo Abdullayev,
Yevgeni Pryanikov vo M.Riistomovla
birlikdo) Azorbaycan SSR Dövlot miikafatina layiq görülmüşdür.

lizatorun iştirakı ib “ qaynar” lay vo lift
reaktorlannda aparilan heterogenkatalitik proseslorin effektivliyinin no
zori müqayisəsi üçiin tonlikbr verilmişdir. Lift reaktorlarm totbiqi “ qaynar” layda aparilan proseslorb miiqa
yisodo reaktorun xiisusi mohsuldarhğını bir neço dofo artırmağa, prosesin
seçiciliyini yiiksoltmoyo, “ qaynar” lay
da apanlmasi çotinlik törodon vo ya
mümkün olmayan prosesbri hoyata
keçirmoyo imkan verdi.
“ Yarımaçıq axınlı” reaktor aparatlarmdan Yeni Baki, Ryazan vo Yaros
lavl neft email zavodlannda katalitik
krekinq qurğularının yenidon osas
urulmasmda istifado olunmıışdur. M liistomov, homçinin ikipilbli katal:
ckinqin yiiksok mohsuldarliqh te' ioji
çevik sistemlorini Azorbaycan son;
;ino totbiq etmiş vo bu işbrə göro 1
il
do (V.Əliyevlo birlikdo) Azor
an
SSR Dövlot miikafatina layiq
iilmüşdür. Rusiyamn elmi todqiqat stitutlan ib birgo əmokdaşlıq say
do
M.Riistomov yiiksok mohsuldarvo
az metaltutumlu Q-43-107 katal:
re-
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M.Riistomovun xirda dispersli katalizator sothindo gedon katalitik prosesloro dair apardığı todqiqatlar butamn butileno dehidrogenloşdirilmosinin, o-ksilolun ftal anhidridino oksidləşdirilməsinin vo neft mohsullarmin katalitik krekinqinin mütoroqqi texnoloji sistemlorinin osasmi toşkil etmişdir.
Bu sistemlorin nozori osaslari yaradılmış, mikrosferik katalizatorlarm axiciliq indeksinin proseslorin effektivliyino tosiri öyronilmiş, kiçik dispersli kata-

kinq kompleksini işloyib lıazırlaı
lir.
Bu qurğular hazirda Moskva, Qn zm,
Mojekyay, Burqas (Bolqanstan). Ufa,
Pavlodar, Anqarsk, Lisiçansk vo Baki
neft email zavodlannda miivoffoqiyyotlo
istismar olunur. M.Riistomov katalitik
krekinq prosesinin gedişiııdo Aİ 93 avtomobil benzininin ahnmasi texnologiyasını, homçinin destruktiv izomerləşmə
vo hidroizomerloşmo proseslorini işləyib
hazırlamışdır.
M.Riistomovun rohborliyi ib alii-

göro SSRİ Nazirlor Sovetinin miikafati
minium vo alkilhaloicilor osasmda yeni
na layiq göriilmüşdür.
katalitik komplekslor hazırlanmış vo bu
Piroliz qazinin torkibindon aynlan
komplekslor pirolizin maye mohsullanndan aromatik birləşmolorin, hom- etileni sulfat turşusunun iştirakı ilo hidratlaşdıraraq etil spirtiııo çevrilmosi
çinin aşağıoktanlı qeyri-stabil benzin ilo
prosesinin texnologiyasinm işlonmosi
krekinq qazlarmin birgo email noticosindo stabil, yiiksokoktanh benzinin vo do böyük ohomiyyot kosb edirdi. Bıı
proses SSRİ-do ilk dofo olaraq Sumdizel yanacağının alınmasında totbiq
edilmişdir. Krekinq sahosindo oldo et- qayit sintetik kauçuk zavodunda so
naye miqyasinda hoyata keçirilmiş,
diyi elmi noticolori M.Riistomov özüniin
sonralar iso Ufa, Saratov, Novokuybiikicildlik “ Yiiksok keyfiyyotli mühorrik
у; ııacaqlarmın alınmasının katalitik
şevsk vo Qroznı şohorlərinin zavodlannda totbiq olunmuşdur. Bu işloro göro
prosesbri" (Baki, 2006) monoqrafiyaM.Dalin (S.Markeviç, A.Serov, İ.Mİslnda ümumiloşdirmişdir.
A/.orbaycan alimlori miiasir aviasiya
qalovski vo P.Monko ib birlikdo)
ikinci dofo SSR İ Dövlot miikafatina la
i ii xiisusi yanacaqlann yaradilmasi
s osindo do miihiim noticolor oldo et- yiq görülmüşdiir (1952).
SSR İ EA-nin miix. iizvii Viktor Qulr lor. 1951 ildo Azorbaycan alimlori istiryanin Azorbaycanda neft email vo
u salatçılarla birlikdo T-l markali
neft-kimya sahosindo apardığı todqiqatг ■ktiv yanacağm almmasi vo sonayedo
lardan sonaye miqyasinda etilendon etil
I )iqino göro SSR İ Dövlot miikafatina
spirtinin ahnmasi texnologiyasinm
q görülmiişlor (A.Kudinov, L.Kup(M.Dalinlo birlikdo) vo mikrosferik
■nova, Əliş Lomboranski, Mommod
modov). M.Mordanov vo Soltan
aliimosilikat katalizatoru iizorindo kata
tnovun rohborliyi altinda SSR İ mo- litik krekinqin yeni texnologiyasinm
(V.Əliyevlo birlikdo) hazirlanmasini
k mda Azorbaycan neftindon ilk yeni
göstormok olar.
T-8B, T-6 vo RT reaktiv yanacaqPiroliz mohsullarmin email osasmda
1 run istehsal texnologiyalan yaradibenzolun vo digor qiymotli maddolorin
1 mayedo totbiq edilmişdir. M.Mor(. : lov, S.Sultanov, müx. üzv Vaqif (difenil, naftalin, polimer-neft qatranlan) ahnmasi texnologiyasi miix. iizv
A basovla birlikdo bu yanacaqlann
Yunis Qomborov torofindon işlonib ha[
iki stabilliyini vo digor xassolorini
\
ılaşdıran aşqarların sintezini do zırlanmışdır. Bu üsulla “ Qorkineftüzvisintez” istehsal birliyindo vo Lisiçansk
h >ta keçirmişdir. Hazirda yüksokneft email zavodunda benzolun istehsasu tli aviasiya laynerlori üçiin univerli hoyata keçirilmişdir.
sa' reaktiv yanacağın alınması istiqaQazin kimyovi email vo texnologiyam ndo todqiqatlar apanlir.
si sahosindoki todqiqatlar akad. Əloddin
\zorbaycanda neft kimyasinin inkis
da Azorbaycan Elmi Todqiqat Ole- Quliyevin rohborliyi ilo Tobii Qazin
Noqlo Hazirlanmasi vo Email iizro
İnstitutunun (1992 ib qodor ÜmuÜnıumittifaq Elmi Todqiqat vo Layiho
ıı
faq Elmi Todqiqat Olefinlor İnstiinstitutunda hoyata keçirilmişdir. О,
t i) miihiim rolu olmuşdur. Burada
maye karbohidrogenbrdon normal paMark Dalinin rohborliyi ilo piroliz
rafinlorin ahnmasi texnologiyasını, çoxс;
irindan etilen vo propilenin aynli,
homçinin etil vo izopropil spirtlori-komponentli qaz sistembrinin fasilosiz
adsorbsiya-xromatoqrafiya iisulu ib ayl
etil benzol vo izopropil benzol un,
у
oksixhqli polietilenin, propilen vo nlmasmin nozori osaslanm, tobii karbohidrogcn qazlarmin qurudulmasi, tost il oksidlorinin, propilenin tri- vo tet
mizlonmosi, email vo noqlo hazirlanmasi
ri vierbrinin ahnmasi prosesbri işlonib
üçiin fasilosiz adsorbsiya iisulunu ijjbyib
sonayedo totbiq edilmişdir. Bu işlorin
h. biri SSR İ miqyasinda mühüm oho- hazırlamışdır.
Musa Haşımov sothi aktiv maddolomiyyot kosb edirdi. Mohz buna göro
ikinci diinya miiharibosi ilbrindo yükrin, о ciimlodon yuyucu maddolor, deemulqator, emulqator, flotasiyaedici vo
sokoktanlı aviayanacağın komponenti
köpüksöndürücü maddolorin istehsal
olan etilbenzolun vo izopropilbenzolun
texnologiyalanm işloyib hazırlamış vo
sintezini vo totbiqini hoyata keçirmiş
M.Dalin 1946 ildo (S.Maıkeviç voT.Probu texnologiyalan hoyata keçirmişdir.
Homin maddolorin bozibrindon neft-qakofyevlo birlikdo) SSRİ Dövlot miikafa
tina, 1981 ildo iso etilbenzolun geniş zın çıxarılması vo noqli zamam parafin
çökmosinin, duzlaşma vo hidrathışmamiqyasda istehsalinin yaradilmasina

nın qarşısının alınmasında istifado olunmuşdur. Tobii qazin noqli sahosindoki
nailiyyotlorino göro 1982 ildo SSR İ
Dövlot miikafatina layiq görülmüşdür.
Akad. Rüstəm İsmayılovun rohbor
liyi altmda Baki termiki krekinq qurğularinin rekonstruksiyası, aşağı oktan
ododli benzin-liqroin fraksiyalannin katalitik aromatikloşdirilmosi iizro todqiqat
lar, neft xammalmin pirolizi texnologiyasının tokmilloşdirilməsi iizro osasli işlor
aparılmışdır. Neftin email iisullanmn
tokmilləşdirilmosi sahosindoki xidmotlorino göro R.İsmayılov Sosialist Əıııoyi
Qohromam adina layiq görülmüşdiir
(1948).
20 osrdo Azorbaycanda neft email,
neft kimyasi vo kimya texnologiyasi ilo
yanaşı, kimya elminin iizvi kimya, qeyri-iizvi kimya, analitik kimya, fiziki
kimya, yüksokmolekullu birləşnıəbr
kimyasi istiqamotbri do inkişaf etnıişdir. Respublikada iizvi kimyamn elmi
prinsiploro osaslanmış şokildo inkişafı
Y.Mommodoliyev vo SSRİ EA-nin miix.
iizvii Konstantin Krasusskinin işlorindon başlamış vo S.Mehdiyev, müx. üzv
Şamxal Mommodov vo digor alimlorin
todqiqatlarmda davam etdirilmişdir.
20 osrin 30-cu illorinin ovvolbrindo
Y.Mommodoliyev tobii qazı xlorlaşdıraraq tetraxlormetan, xloroform, metilxlorid vos. qiymotli mohsullarm almmasimn sonaye texnologiyasim hazirlayib
hoyata keçirmişdir. Toləbəbri ib birlik
do “ qaynar” layda xlorlaşma prosesinin
qanunauyğunluğunu todqiq edorok tetraxloretilenin, heksaxlorbutadienin,
heksaxlorsiklopentadienin vo heksaxlorbenzolun ahnmasi üsullarını işloyib
hazırlamışdır. Bu proseslordon on miihümlori tocriibo qurğularında sinaqdan
keçirilmiş vo sonayedo totbiq edilmişdir.
20 osrin 30-cu illorinin sonunda, lıomçinin olefinbro vo iizvi oksidloro polyar
molekullu maddolorin birloşmosi qaydalan K.Krasusski torofindon hortorofli
todqiq edilib ümumibşdirilmişdir. А/
sonra Ş.Mommodov vo onun tobbolori
qlikol efirbrinin moqsodyönlü sintczi
noticosindo yiiksok effektivli miiasir pcstisid (akarasid, herbisid vo fungisid) preparatları hazırlamış, neft-kimya mohsullan osasmda dibutilftalat, gənəgorçok
yağı kimi bahalı plastifıkatorları ovo/
edon bir sira yeni tipli plastifikatorlar
yaratmışlar. Əsaslı şokildo iizvi kinıyaiiin inkişafı S.Mehdiycvin todqiqatlannda ö/ oksini tapmışdır. Oııuıı rohborliyi
ilo Baki neftinin miihiim komponenti

olan naften karbohidrogenləri vo onların töromələrinin izomerloşmo reaksiyasının mexanizmi todqiq olunmuş, xlorlaşma vo oksidloşdirici ammonoliz reaksiyalarınm qanunauyğunluqları miioy
yon edilmiş, Baki benzinləri osasinda
nitrotoluolun, izobutilendən izooktilenin, ətriyyat istehsalmda işlədilən heptilsiklopentanonun vo s. maddolorin
alınma proseslori işlonib hazırlanmış vo
sonayedo totbiq olunmuşdur. Həmçinin
aromatik vo naften karbohidrogenlorinin oksidloşdirici ammonolizindon benzonitril, tere-, orto- vo izoftalonitrillor,
eloco do ftalimid kimi qiymotli mohsullann birmorhololi alınma üsulları işlonib
hazırlanmışdır. S.Mehdiyev moktobinin
nailiyyotlorindo akad. Ramiz Rizayevin
rohborliyi ilo karbohidrogenlorin vo onlann funksional törəməlorinin dehidrogenloşdirilmosi, oksidloşdirilmosi vo oksidloşdirici ammonoliz reaksiyaları üçün
yiiksok effektivli katalizatorlarm yaradılması vo bıı proseslorin sonayedo totbi
qi sahosindo aparilan todqiqatlar mii
hiim praktik ohomiyyot kosb etmişdir.
Belo ki, R.Rizayevin işloyib hazırladığı
proses osasinda SSRİ-nin bir çox zavodlan aromatik nitrillordon istifado edorok
odadavamh materiallar, boyalar, stabilizatorlar, sintetik qatranlar vo miidafio
ohomiyyotli digor materiallar istehsal
edirdi. Bu istiqamotdo miix. iizv Yuri
Litvişkov da miihiim todqiqatlar aparmışdır. О. aminlordon amidlorin, alifatik vo aromatik karbohidrogenlordon
oksidloşdiriei ammonoliz reaksiyasi
iizro nitrillorin alınması üsullarmı işloyib
hazırlamış vo bu birloşmolərin inhibitor,
flotoreagent, zororli hoşoratlara qarşı repellentlor kimi istifado edilo bilmosini
müoyyonloşdirmiş vo noticodo bozilorinin biosid kimi totbiqino nail olmuşdur.
Üzvi birloşmolorin oksidloşdirilmosi isti
qamotindo do miihiim praktik noticolor
oldo edilmişdir. Belo ki, B. Zeynalovun
rohborliyi altinda neftin oksidloşdirici
email zamam oksigenli üzvi birloşmolərin ahnmasimn elmi osaslan verilmiş,
yağ, naften, naftenaromatik turşuların
ahnmasi texnologiyası işlonib hazirlanmış vo xalq tosorriifatmda totbiq cdilmok üçün tövsiyo olunmuşdur. Akad.
Mohorrom Mommodyarov etilenin
yiiksok temperaturda vo katalizatorun
“ qaynar” toboqodo xlorlaşdırma prose
sini todqiq etmiş, vinilxloridin alinma
texnologiyasını işloyib hazııiamış, miia
sir texnika üçün yeni növ sintetik sürtkü
yağlarının almmasmi hoyata keçirmiş-

dir. Onun todqiqatlannin noticobri
“ Sintetik yaglann kimyasi” adh monoqrafıyada öz oksini tapmışdır (Leninqrad, 1989). M. Mommodyarov neft mikrobiologiyasi vo biotexnologiyasi, mikrob monşoli sothi aktiv maddolorin
ahnmasi, mikrob fermentlorin sintezi
saholorindo do bir çox miihiim noticolor
oldo etmişdir. Miix. iizv Abel Mohorromov doymaımş karbohidrogenloro elektrofil reagentloıin birloşmosi reaksiyasina elektrolitlorin vo xarici nukleofillorin tosirini todqiq edorok bu reaksiyalarin orijinal sintetik istiqamotlorini
müoyyonloşdirmişdir. Zorif üzvi sintez
sahosindo bu yenilik “ dopinq effekti”
adi ilo qobul olunmuşdur. О, ilk dofo
olaraq bu metod ilo 12-iizvlü doymamış
karbotsiklik birloşmolordən yeni töromolor sintez etmiş, onlarm molckulyar
vo kristallik quruluşlarmın öyronilmosi
noticosindo birloşmolorin konfıqurasiya
МАМаиедьяроз
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vo konformasiyalarmin yaranma soboblorini miioyyon etmişdir. A.M.Mohorromov aktiv xassoloro malik nanohissociklorin alinma texnologiyasını işloyib
hazırlamışdır. Müx. üzv Mustafa Salahovun rohborliyi altinda siklopentadien
vo onun polixlortöromolorinin iştirakı
ilo aparilan “ dien” vo “ yen" kondensasiyasi reaksiyalarmin stereokimyasi, kinctikasi vo mexanizmi öyronilmiş, onlarin stereospesifik xiisusiyyotlori tapilmışdır. Onun rohborliyi ilo bir sira effektiv antipiren vo homin antipirenlorin istifadosi ilo yiiksok termostabilliyo malik,
odadavamh stereomüntəzom polimerlorin ahnmasimn yeni yollan göstorilmişdir. Müx. iizv Hobib Mommodoliyev
benzol vo metilbenzollarm ahnmasi
moqsodilo aromatik biıioşmolərin alkilloşdirilməsi, dealkilloşdirilmosi vo izomerloşdirilmosi reaksiyalarmi hortorofli
todqiq etmiş, karbohidrogenlorin piroliz
mohsullanndan örtük omologotiron poli
mer qatranlarm ahnmasimn yeni texnologiyasını işlomiş (S.Əliyevlo birlikdo)
vo totbiq iiçün tövsiyo etmişdir. Doyma-

mış heterofunksional yeni iizvi birbşmolorin sintez yollarmi, onlarm quruluşunu, kimyovi xassolorini vo praktikada
totbiq saholorini miix. iizv Siyavuş Qarayev müoyyonləşdirmişdir. Bıı todqiqatlar osasinda yeni inhibitorlar, flotoreagentlor, dorman preparatlan, bitkibr
üçiin stimulyatorlar yaradılmış vo onla
rm alinma iisullan verilmişdir. Onun to
rofindon funksional ovozlonmiş alkinlorin katalitik çevrilmolərinin, molekuldaxili qruplaşmaların qanunauyğunluqları
tapılmış, molekuldaxili tsikljəşmənin
yeni özünoməxsus reaksiyaları koşf dilmişdir. Sintetik polimerlorin vo neftkimya sintezi mohsullarinm ahrtma v'o
totbiqi sahosindo akad. Nadir Si.
>v
miihiim todqiqatlar aparmışdır. ( 1 nilen-propilen vo digor kauçuklarıı
nmasının suspenziya üsulunu toklif
,iş
vo bu proseslor üçiin yeni katalit
istemlor işbyib hazırlamışdır. Onu
ihborliyi ib motor yağlarının xass
ııi
yaxşılaşdırmaq moqsodilo yeni a.y
ir
alınmış vo bu aşqarlar osasinda n\;
if
çeşidli yağlar hazırlanıb sonayedo
ıq
iiçiin tövsiyo olunmuşdur.
Respublikada üzvi kimyamn
;afinda oksiranlarm radikal çevril.
inin todqiqi sahosindo (miix. üzv
nmod Mövsümzado), miihiim xlo
vi
birləşməbrin sintezi sahosindo (mü: ./y
Mustafa Hiiseynov), bioloji aktiv
ddolorin sintezi vo todqiqi sahosindo fix.
iizv Rauf Babaxanov). motor yai
qlan vo yağlayıcı-soyuducu may
m
keyfıyyotinin yaxşılaşdırılması sal i. do
(K.Sadixov) vo b. saholordo aparıl
iqiqatlann da böyük rolu olmuşdı
20 osrin 2-ci yarisinda polimer ; ddoloro böyük tolobatin olmasi v
it
email zamam çoxlıı sayda doyı
nş
karbohidrogenlorin omolo golmos
baycanda yiiksokmolekullu biri
r
kimyasi sahosindo todqiqatlann
a
keçirilmosinə tokan verdi. Bu to*.:
lar, osason, AMEA-mn Polimer
rialları İnstitutunda (1966 78
■
Neft-Kimya Proseslori İnstitut
ı
Sumqayit Filialı, 1978-91 ilbrdo
or
Üzvi Sintez institutu) yerino yetirilmişdir. Burada polimerlorin sintezi vo niodifikasiyasi, qiymotli kompleks texniki xassoloro malik polimer materiallann vo
kompozitlorin ahnmasi vo xiisusi toyinatlı kiçiktonnajlı elm tutumlu materiallann
yaradilmasi moqsodilo funksional monomerlor, oliqomerlor vo polimerlorin alinması üsulları işlonib hazırlanmışdır. Poli
mer vo oliqomerlor osasinda mühafizo-

dekorativ vo s. xassoli lak-boya materiallannin ahnmasi üsulları verilmişdir. Poli
mer materiallarma miixtolif olavolorin
(plastifikatorlarm, stabilloşdiricilorin,
antipirenlorin vo s.) alinmasina dair geııiş
todqiqatlar hoyata keçirilmişdir. İnstitııtda aparılmış işlorin bir çoxu, о ciimlodon
doymamış epoksioliqomerbrin işlonib
hazirlanmasi, “ Xloroplast-300” plastifıkatorunun ahnma prosesi, trixlorsirko
turşusu ilo modifıkasiya olunmuş butilk luçukun almması. manjet vo kiploşdiricilər i ;t<'hsalı üçün yeyilmoyo qarşı dav mlı kompozisiya materiallarının vo s.
polimer maddolorin alınması proseslori
5Пib hazırlanmış vo sonayedo totbiq
jnmuşdur. 20 osrin 70-ci ilbrindon
>layaraq miix. iizv Ayaz Əfondiyevin
iborliyi ib substrata qarşı yaddaşı olan
iimer kompleksomologotiricilorin yeni
inma prinsipi işlonib hazırlanmış vo
prinsipo osaslanaraq bir sira yiiksok
ivliyo vo selektivliyo malik yeni polisorbentlor vo katalizatorlar alınmışEyni zamanda onun rohborliyi altmhomogen vo heterogen katalizatorlamüsbət xüsusiyyotbrini öziindo comiiron polimer matrisanm hocmindo
immobilizo olunmuş keçid metalların
tiplekslorindon ibarot yeni ııöv metal
ipleks katalizatorlar işlonib hazırlandir. Polifunksional monomerlorin,
ksiya qabiliyyotli oliqomerlorin vo
inn osasinda lak-boya, miihafizo vo
ıroizolyasiya örtüklori kimi istifado
Hian miihiim polimerlorin almmasmi
)liyev hoyata keçirmişdir.
Azorbaycanda qeyri-üzvi vo analitik
I lyanın inkişafı onun mineral sorvot1 pin kimyovi email ib six bağlıdır. 20
n 30-cu illorinodok neft email vo
l t-kimya sonayelorinin uğuru mineral
otlorin emalı işlorini arxa plana
rmişdir. Yalniz 30-cu illorin ovvoldo nadir elementlorin (qallium,
ladium, volfram, kobalt, molibden)
aqlarinin öyronilmosi, buruq sularinc n yod vo bromun ahnmasi, Zoylik
; nitinin daha dorindon öyronilmosi
i ^qsodilo Azorbaycan Dövlot Elmi
dqiqat institutunda (A z I)E T İ) kimya
liiboratoriyah sektor yaradildi (1932).
AzD ETİ osasinda SSR İ EA Zaqafqa
ziya Filiali Azorbaycan şöbosinin toşkili
vo orada kimya vo totbiqi kimya sektorlarimn yaradilmasi ib respublikanin mi
neral sorvotlorinin kimyovi email iizro
todqiqat işbri sürotləndi. Mommodomiıı
Əfəndi vo Vsevolod Neqreyev Zoylik
alunitindon 98% çıxımla zoyin ahnmasi

üsulunu iijbyib hazirladilar. Homin
dövrdə Azorbaycan xromitlorinin email
iisullan, Daşkoson filizinin tobii neft qa
zi ib reduksiya edilmosi prosesi vo neft
koksundan aktivloşdirilmiş kömürün
ahnmasi istiqamotindo todqiqatlar inkişaf etdirildi.
Göstorilon iki sektorun osasinda
1935 ildo SSR İ EA Azorbaycan Filialimn torkibindo Kimya İnstitutunun
[1965 ildon Qeyri-Üzvi vo Fiziki Kimya
institutu (Q Ü FK), 2002 ildon Kimya
Problembri institutu (K P İ) ] yaradilmasi kimya elminin daha sürətlo inkişafına
zomin yaratdi. Akad. İvan Qubkinin vo
akad. Serqey Namyotkinin Azorbay
canda kimyamn inkişafında nozorovarpacaq rolu olmuşdur. Bu dövrdo praktiki todqiqatlarla yanaşı nozori xarakterli

kozloşdiyindon. Kimya institutunda
aparilan todqiqatlar todricon respublikamn mineral sorvotlorinin öyronilmosino yönoldildi. Bu istiqamotdo göriibn
işlor respublikada qeyri-üzvi vo analitik
kimyamn inkişafına tokan verdi. Miirokkob torkibli mineral xammahn kom
pleks email moqsodilo akad. Hobib Şahtaxtinski 20 osrin 30 40-ci illorindo arsenat-yodometriya sahosindo apardığı
todqiqatlar noticosindo 30-dan çox
kimyovi elementin toyini üsullarını işloyib hazırladı. Bununla da analitik kimyada “ Arsenat-yodometriya” adlanan
miihiim bir saho yaradildi vo bu iisul
“ Hobib Şahtaxtinski iisulu” kimi tanindi. 1937 ildo onun miqdari kimyovi analizo aid Azorbaycan dilindo ilk dorsliyinin noşr edilmosi do respublikada hom

AMEA-mn Kimya Problembri institutu.

todqiqatlann aparılmasına başlandı.
Kimya institutunda motor yanacaqlannin vo sürtkü yağlarma olavolorin ahnmasi, alfa-naftol tipli inhibitorlann sin
tezi. krekinq mohsulu olan yiingül yağda
karbohidrogenlorin torkibinin toyini,
aromatik karbohidrogenlorin ahnmasi
moqsodilo karbohidrogenlorin termiki
parçalanınasının mexanizminin öyıonilmosi vo sulfat turşıısu istehsalmda istifa
do olıınmuş vanadiumlu katalizatorun
yenidon borpasi iisullarmin işlonib hazırlanması iiçiin todqiqatlar aparılırdı.
Bu işlərin oksoriyyoti K.Krasusski vo
Ş.Mommodovun rohborliyi altinda yeri
no yetirilmişdir.
Neft email vo neft kimyasmin prob
lembri Neft-Kimya Proseslori institutu
vo Aşqarlar Kimyasi institutunda mor-

analitik kimyamn inkişalinda, hom do
bu sahodo milli kadrlann yetişməsindo
böyük rol oyııadı.
Analitik kimya elmi Kimya İnstitutunun digor laboratoriyalannda, BDU,
Azorbaycan Neft-Kimya institutu, Azor
baycan Politexnik institutu vo Azorbay
can Pedaqoji institutunun miivafiq kafedralannda aparilan todqiqatlar sayo
sindo do inkişaf etdirilmişdir: nadir, sopəloıımiş, nocib vo olvan metallann qcyri-üzvi duzlari vo bir çox iizvi liqandlarla kompleksbrinin todqiqi noticosindo
bu elementlorin yiiksok hossasliq vo seçiciliyo malik spektrofotometrik vo ekstraksiyali-fotometrik toyini iisullan işlonib hazırlanmışdır. Bu üsullardan miix
tolif zavodlarda vo elmi todqiqat laboratoriyalarmda homin elementlorin miirok-

kob tərkibli tobii vo sonaye nümunələrinin toyinindo geniş istifado edilmişdir.
Azorbaycanda qeyri-üzvi kimyanın
mühüm saholori
qcyri-iizvi maddolor
texnologiyasi, qara, olvan vo nadir metalların kimya vo metallurgiyasının toşokkül tapması vo inkişafı da H.Şahtaxtinskinin adı ilo bağlıdır. Onun və müx.
üzv Mübariz Əhmədovun rohborliyi altında alunitin donəvərloşdirilməsi, yandırılması vo konversiya qazı ilo reduksiyası üsulları işlənib hazırlanmış vo
tocrübo qurğularında sınaqdan çıxarılmış, Filizçay polimetallik kolçedan filizindon alınmış selektiv konsentratların
(mis, sink, qurğuşun, pirit), homçinin
zənginləşdirilmiş fılizin avtoklav iisıılu
ilə prinsipial yeni kompleks emah üsıılları yaradılmışdır. Dünya praktikasında
ilk dofo olaraq kükiird-dioksidin aşağı
temperaturda konversiya qazı ilo katali
tik reduksiyasınm elmi əsasları işlonib
hazırlanmış vo sonayedo tətbiq olunmuşdur. H.Şahtaxtinskinin rohborliyi
altinda, həmçinin Daşkoson dəmir filizini və titan-maqnetit konsentratlarım tobii qazla birbaşa reduksiya etmoklo poladoritmo vo ovuntu metallurgiyası iiçün
reaktiv tomizliyo malik çox qiymotli
xammalların (domir, titan-dioksid, va
nadium (V) oksid, xrom birloşmolori)
ahnmasi texnologiyasi işlonib hazırlanıııış vo sınaqdan keçirilmişdir.
Respublikada qeyri-iizvi kimyanm
inkişafında müx. üzvlər Paşa Rüstomov,
Xudu Mommodov, Telman Qurbanov,
Əjdər Mocidov vo b.-larının da todqi
qatlan mühüm rol oynamışdır. Belo ki,
Qeyri-Üzvi vo Fiziki Kimya İnstitutunda respublikanm neft-lay, mineral, termal vo doniz sularmdan yod, litium, arsen, uran, brom, bor vo s. kimi nadir vo
sopolonmiş elementlorin, homçinin işlonmiş sonaye mohlullarindan mis vo nikel
kuporoslan almmasimn texnologiyasi
işlonib hazırlanmış vo onlarin bozilori
tocriibi-sonaye qurğulannda sinaqdan
keçirilmişdir. Darıdağ termal suyundan
tomiz karbon-dioksidin ahnmasi texno
logiyasi işbnib praktikada totbiq olunmuşdur. Sonuncu noticoyo göro 1980
ildo Mohorrom Mommodyarov, Əli
Nuriyev. İman Abdullayev, Mommod
Mommodyarov, Ramazan Əliquliyev,
A rif Əhmodov vo Azad Mommodov
Azorbaycan Dövlot mükafatına layiq
görülmiişlor.
Yanmkeçiricilor kimyasi sahosindo
P.Rüstomovun rohborliyi altinda torki
bindo uçucu komponenti olan ikili vo

üçlü birləşməlorin sintezinin yeni orijinal iisulu işlonib hazırlanmış, nadir vo
nadir-torpaq elementlorin xalkogenidlori osasmda 200-don artiq yeni birloşmo
sintez olunmuş, onlarin monokristallarimn yetişdirilmosi vo çoxkomponentli
sistemlorin yeni somoroli totbiqi üsulları
hazırlanmışdır. Bork mohlullarm omologolmo qanunauyğunluqları izah edilmiş
vo qeyri-iizvi yarımkeçiricilorin yeni tos
nifati verilmişdir. Maqnit sahosi ilo ida
ro olunan yarımkeçirici qurğuların hazırlanması iiçiin monokristallar, nazik
örtüklor, şiişovarı materiallar hazirlanmış, 30-dan artiq materialdan termo- vo
fotoçeviricilorin, rentgen- vo fotorezistorların, homçinin akusto-optik qıırğuların hazirlanmasinda istifado edilmosi
tövsiyo olunmuşdur.
X.Mommodovun rohborliyi altinda
quruluş kimyasi sahosindo fundamen
tal todqiqatlar aparılmışdır: sement si-
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likatlarimn quruluşunıın öyronilmosi
noticosindo biitiin molum silikatlarm
tosnifati verilmiş, sementin borkimosi
vo möhkəmlonməsində yeni tipli silisium-oksigen radikallarinin miihiim
rolu müoyyonləşdirilmişdir. 40-a yaxin
tobii seolit, borat vo xalkogenidlorin
quruluşları açılmış vo doqiqloşdirilmiş,
noticodo sement silikatlan ilo bir sira
qeyri-iizvi birloşmolor (boratlar, xalkogenidlor, sulfatlar vo s.) arasmda geııiş
analogiyanm olduğu vo xiisusi oho
miyyot kosb edon seolitlorin vo silikat
şüşolorinin alınması üçün tobii aliimosilikatlardan istifado olunmasimn mümkiinlüyii göstorilmişdir.
Qeyri-iizvi kimyanm koordinasiya
birloşmoləri sahosindo keçid metallann
siklopentadienil (Cp), siklopentadienilkarbonil vo beta-diketonatlarla komplekslorinin (T.Qurbanovun rohborliyi
ilo), homçinin bu metallann xelatomologotirici liqandlarla komplekslorinin

(Ə.Məcidovun rohborliyi ilo) sintezi vo
todqiqi noticosindo do miihiim noticolor
almmışdır. Belo ki, bu todqiqatlar noti
cosindo çoxmorkozli metal - Cp rabitosinin Cp-halqasında yerloşmiş alkil qruplannm Cp-metal-CO rabitolorino elek
tron qarşılıqh tosirinin, homçinin molekuldaxili vo molekularasi elektron keçidlərinin xiisusiyyotlori miioyyon edilib
ümumiloşdirilmişdir.
Azorbaycanda kimyanm fiziki kim
ya sahosi, xüsusilo soth hadisolorinin fiziki kimyasi, korroziya, kataliz vo elektrokimya istiqamotlori do inkişaf etmişdir. Belo ki. dispers sistemlor sahosindo
apanlan elmi todqiqatlar noticosindo
soth hadisolori, neft vo qaz yataqb urm
qazilmasinda istifado edilon yuyuci' gil
sistemlorinin vo dispersiyalarm к H tid
kimyasmm elmi osaslan yaradiln
ir.
Bitki ehtiyatlan. neft mohsullan v.
rli
mineral sorvotlor (mergel. dolomit,
lit
vo s.) osasmda miiasir qazima tolobi. io
uyğun yeni sothi aktiv maddolorin alı ıa
texnologiyalari işlonib hazırlanmi:
oticodo quruluş-reoloji, sorbsiya vo < or
xassoloro malik dispersiyalarm ali ıa
meyarlan miioyyon edilmişdir.
Azorbaycan kimyaçıları holo İK tci
diinya miiharibosindon ovvol nefl
1ruqlan vo neft emalı qurğularınm ас; ssiv mühitlo daimi tomasda olmasi : icosindo onlarin dağılmasınm qarş ni
almaq üçün korroziya inhibitorl;
n
yaradilmasi problemi ilo moşğul ol
;a
başlamışdılar. Miix. üzv V.Neqn v
vo b. şoran torpaqlarda vo doniz
tnnda baş veron korroziya proseslor ti
öyronilmosi noticosindo iizvi birloşn
г
osasmda yiiksok effektivli korroziya i ibitorları işloyib hazırlamış və totbiq
siyo etmişlor. Bu sahodo apanlan işr i
bir qisminin noticolori V.Neqrey
ı
“ Doniz neft-modon qurğularınm ко
ziyadan qorunmasi” monoqrafiyasi;
(Moskva, 1964) öz oksini tapnn
Todqiqatçıların toklif etdiklori у
elektrokimyovi vo birgo mühafizo ü
lari sellüloz-kağız kombinatlarınc
neft vo qaz modonlorindo, homçiı ,
neftdaşıyan tankerlordo uğurla totbiq
edilmişdir. Bu sahodo alman noticoloro
göro V.Neqreyev 1961 ildo (Ə.Əlixanov,
A.Bilondorli, B.Haciyev, M.Qasimzado,
İ.Quliyev, D.Mzaryaqulov, M.Mom
modov, Z.Meliktangiyev, V.Somodovla
birlikdo) Lenin mükafatına layiq görülmüşdür. Neft-qaz-modon avadanliqlarimn hidrogen-sulfid korroziyasindan,
parafin- vo duzçökmo hadisolorindon

Sağdan: akad. Y.H.Məmmədəliyev, SSRİ EA-mn miix. üzvii N.İ.Şııykin,
akad. Ş.F. Mchdiyev, akad. М.Г. Nağıycv. Baki. 1958.
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ıafizo edilmosindo geııiş istifado
uın inhibitorlar V.Abbasov torofinri yaradılmışdır.
чeft emah, neft-kimya vo kimya
sullarmm almmasinda istifado edimüxtolif kimyovi proseslorin intens loşdirilmosi problemi do Azorbaycan
к nyaçıları torofindon uğurla holl olu
rdu. 20 osrin 30-cu illorindon başlayar. Y.Mommodoliyev vo digor tanınmış
, mlorin apardiqlan todqiqatlarin noI lori göstorir ki, respublikada kimya
e inin on ıığurla inkişaf etmiş saholo: Ion biri kimyovi kinetika vo kataliz
s. isidir. Belo ki, akad. Tofiq Nagiyev
к Iyovi vo biokimyovi sinxron reaksiya1;
qarşılıqlı tosirinin makrokinetik
n l iyyosini vermiş, bununla da о hom
1 i kimyanm miihiim bölmosi - kimy
kinetika nozoriyyosinin inkişafına
l il olmuş, hom do mexanizmi az öyroi miş miirokkob reaksiyalarm kinetik
alizinin yeni üsulunu toklif etmişdir.
b onooksigenaz, peroksidaz, katalaz,
d lidrogenloşmo, epoksidloşıno vo atn )sfer azotunun оksidloşdirici fiksasiy I reaksiyalarmin todqiqi noticosindo
y. ni bioimitasion kataliz elmi istiqamotini inkişaf etdirmiş vo bu istiqamotin biotexnologiyada totbiqi sayosindo bioimitasion sensorlar işloyib hazirlamışdır. Bu todqiqatlarin osas noticolori
“ Kimyovi qoşulma” (Moskva, 1989) vo
“ 1lidrogen-peroksidlo koherent-sinxronlaşdırılmış oksidloşmo reaksiyaları”
(Amsterdam, Elsevier, 2006) monoqrafiyalannda oks olunmuşdur. T.Nağı-

yevin fundamental nailiyyotlori sirasmda
miixtolif sinif iizvi birləşmolərin hidrogenperoksidlo oksidloşdirilmosi prosesindo
alimin toklif etdiyi HO* asılılıqlı yeni
elemental' reaksiyalar miihiim yer tutur.
O, göstorilmiş şoraitdo hidroperoksid
radikallarinin iştirakı ilo baş veron yeni
elementar reaksiyalan miioyyon edorok
onlari miivafiq kinetik parametrlorlo xarakterizo etmişdir. Miix. iizv Ziilfiiqar
Ziilfiiqarov respublikanm xammallan
osasmda neft fraksiyalarmin emahnin
apanlmasi üçün katalizator vo adsorbentlorin hazirlanmasi iisullarmi işlomiş, onlarin fiziki-kimyovi xassolori,
sothlorinin kimyovi tobioti ilo katalitik
vo uduculuq qabiliyyotlori arasindaki
qarşılıqlı olaqoni öyronib onlarin arasm
da korrelyasiya qaydalarmi miioyyon etmişdir. Todqiqatlar noticosindo bir sira
tobii sorbentlor sonayedo istifado üçün
tövsiyo olunmuşdur. Miix. üzv Bilal Dadaşov parafinlorin dehidrogenloşdirilmosi vo izomerloşdirilmosi iiçün yeni
seolittorkibli katalizatorlann vo ilk dofo
olaraq Azorbaycan neftindon effektiv
raket yanacağının ahnmasi prosesini işloyib hazıılamışdır. Miix. iizv Tofiq Alxazov ilk dofo olaraq butilenin divinilo,
izoamilenin izopreno vo etilbenzolun stirola oksidloşdirici dehidrogenloşdiıilmosini hoyata keçirmişdir, bu proseslo
rin mexanizmini vo katalizatorlarmin
seçilmo qanunauyğunluğunu müoyyonloşdirmiş, sorbost kükürd almaq üçün
hidrogen-sulfıdin katalitik oksidloşdirilmosi iisıılunu hoyata keçirmişdir. Bu

üsul bir sıra ölkolordo öz totbiqini tapmışdır. Miix. iizv Akif Ə/i/ov doymamış karbohidrogenlorin (etilen, bııtadien vo s.) dimerloşmo, oliqomerbşmo,
oliqoalkilloşmo, polimerloşmo, oksidloşıno vo s. proseslori üçün yiiksok somoroliliyo malik nikel, kobalt vo s. metaltorkibli yeni katalizatorlann, о ciimlodon
ilk bifunksional katalizator-stabilizatorlarm yaradilmasmi hoyata keçirmişdir. Regio- vo fozaseçiciliyino malik bu
katalizatorlann bozilori sonaye miqyasinda sinaqdan keçmiş vo totbiq olunmuşdur. О, ilk dofo olaraq oliqomerloşmo vo polimerloşmo reaksiyalarmin
katalizindo “ zoif” metal-liqand olaqolorinin rolunu aşkar etmiş, homin kata
lizatorlann tosir mexanizmini izah etmiş
vo öz ideyalanm tocriibi yolla tosdiqlondirmişdir.
Miix. iizv 0)eq Noriman boyov bioiizvi sistemlorin iştirakı ilo yavaş siirotlo
baş veron çevı ilmolori todqiq edorok bir
sira radioprotektor xassoli preparatlar
sintez edib sinaqdan keçirmişdir. Miix.
üzv Nazim Hüseyııov etilen vo propilen
oksidlori, malein anhidridi, formaldehid
vo allil-xloridin ahnmasi proseslorini işloyib totbiqo hazırlamışdır.
20 osrin ortalarından başlayaraq res
publikada fiziki kimyanm elektrokimya
sahosindo do diinya soviyyosino uyğun
todqiqatlar aparihr. Belo ki, elektro
kimyovi todqiqatlar noticosindo selen vo
tellurun istehsalat tullantilarmdan çıxarılması vo tomizlonmosi, selen turşusunun vo natrium-telluridin, yarımkeçirici
(CdTe, Cd-llg-Te), termoelektrik (BiTe, Sb-Te) vo elektrik yaddaşa malik
(Cu-Te, Re-Te, Re-Sc) materiallarin
elektrolitik yolla ahnmasi üsulları işlonib hazırlanmışdır. Yodun almmasimn
vo çox duru aliiminat mohlullannda qalliumun qatılaşdırılması, çıxarılması vo tomizlonmosinin texnoloji sxemlori işlonib
hazırlanmış vo miivafiq zavodlarda miivoffoqiyyotlo sinaqdan keçirilmişdir.
Azorbaycanda çoxlıı sayda miihiim liliz yataqlannin olmasi geokimya elminin
inkişafına tokan vermişdir. Bu sahodo
miix. iizv Heydor Əfondiyev respublikamn mineral vo neft-lay sulannda, miixto
lif tip süxurlarda nadir vo radioaktiv ele
mentlorin yayılma qanunauyğunluqlarını
öyronmiş, Kiçik Qafqazın şimal-şorq lıissosindoki filiz kompleksinin mineralogiyasi vogeokimyasmm yeni sxemini işləyih
hazırlamışdır. Miix. iizv Cümşüd Ziilfiiqarh neftdo, lay sulannda, torpaqda,
çökmo vo piiskiirmo siixurlannda mik-

mu (1969, oktyabr), sosialist ölkolorinin
neft kimyasi iizro 1-ci simpoziumu
(1978, noyabr), iimumi vo totbiqi kimya
iizro 12-ci Mendeleyev qurultayi (1981,
sentyabr), kataliz iizro (1978) SovetAmerika simpoziumu, Yusif Mommodoliyev adina beynolxalq neft-kimya konfranslan (1994, 1996, 1998, 2000, 2002,
2005) vo s. görüşlor Bakida keçirilmişdir.
Azorbaycan kimyaçılarının apardiqlan todqiqatlann noticolori “ Azorbaycan
M illi EA moruzolori” , “ Azorbaycan
kimya jurnah” , “ Neft-kimya vo neft
email prosesbri” , BDU-nun “ Elmi osorb-

roelementlərin yayılmasının xarakterini, onlann birloşmo formasını vo qarşılıqlı olaqələrini müoyyənləşdirmişdir.
O, həmçinin Azorbaycan dilindo kimya
terminologiyasının yaradilmasi, kimya
elminin tədrisi vo lobliği sahosindo do
miihiim işlor görmüşdür.
Л М EA-nin Radiasiya Problemlori
institutunda neftdon katalitik krekinq
ilo benzinin alinmasinda istifado olunan
seolittorkibli katalizatorlann sothindo
proton-donor vo proton-akseptor tipli
stabil aktiv morkozlorin yaradılmasının
xüsusiyyotlori öyronilmiş vo onun elmi
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əsasları hazırlanmışdır. Buna osaslanaraq seolittorkibli katalizatorlann
aktivliyinin, selektivliyinin, homçinin
benzinin çıxımının artırılmasına, koks
vo qazlann iso azaldilmasina imkan
veron radiasiya-heterogen üsul toklif
olunmuşdur (akad. Mahmud Korimov
vo b.).
Bebliklo, Azorbaycanda kimya elmi,
osason, neft kimyasi, iizvi kimya, qeyriüzvi vo analitik kimya, kimya texnologiyası, yüksokmolekullu birloşmolor kimyasi, fiziki kimya vo geokimya saholo
rindo uğuıia inkişaf etmiş vo diinya
kimya elmindo ön yerlordon birini tutmuşdur. Son 35 il orzindo Azorbaycan
da kimya elminin vo sonayesinin uğurlu
inkişafında iimummilli lider Heydor
Əliyevin göstorilon saholordo ovozedilmoz xidmotlori olmuşdur.
Azorbaycanin kimya elminin diinya
da nüfuzu respublikada çoxlıı sayda
beynolxalq konfrans, görüş, simpozium,
seminar vo digor iclasların keçirilmosino
imkan vermişdir. Belo ki, YUNİD O nun (BMT-nin sonayenin inkişafı iizro
toşkilatı) neft-kimya sonayesinin problemlorino dair 2-ci Beynolxalq simpoziu-

ri” (kimya elmbri seriyasi). “ Azorbaycan
neft tosorriifati” , “ Kimya problemlori”
neft vo qaz jurnallannda, elmi todqiqat
institutlarinm vo ali moktoblorin elmi toplularmda, M D B ölkolorinin miivafiq elmi
jurnallannda, habeb digor xarici ölkolorin dövri elmi motbuatinda, beynolxalq
konfrans, simpozium, qurultay vo b. inateriallarında dorc edilmişdir.
Əd: Академия Наук Азербайджанской
ССР. 20 лет. Б., 1966; И с м а и л о в Р . Г . Очер
ки развития нефтеперерабатывающей, нефте
химической и химической промышленности
Азербайджана. М., 1968; К у з н е ц о в И. В..
З а й ц е в а 3. Л. Химия и химическая тех
нология. М., 1984; А м и р к у л и е в Г . Д . Ис
тория химической промышленности Азербай
джана. XIX начало XX вв. Б., 1990; В о л к о в
В . А . , Во н е к и й Е . В . , К у з н е ц о в а
Г. И. Выдающиеся химики мира. М., 1991;
M ə h ə r r ə m o v А ., A l l a h v e r d i y e v М.,
Ə l i y e v a R. Azorbaycan kiınyaçıları. В., 1998.
lit i f at Lətifov

Biologiya
Üınumi molumat. Azorbaycanin zon
gin tobii sorvotlori, rongarong iqlimi, daim
bol giinoş işığı ib tomin olunan münbit
torpaqlan hob e.o. okinçiliyin, maldarlığın vo bunlarla bağlı bir sira emal saholorinin inkişafına zomin yaratmış, bu saho
brin inkişafı iso insanlarda otraf alom
haqqinda yaradici fikirbrin meydana golmosino tokan vermişdir. Eramizm 11 osrindon etibaron ayn-ayn alim vo mütofəkkirlorin osorlorindo elmi-bioloji diinyagörüşti formalaşırdı. Əbülhoson ibn
Morzban Bohmonyar Azorbaycani “ Mctafizika” osorindo tobiotin homişo doyi,
mokdo vo inkişaf etmokdo olduğunu g< ,torirdi. Azorbaycanda tokamiil ideyaki
nin yaranmasinda onun osorbrinin n u
olmuşdur.
Xaqani Şirvani, Nizami Gone. .
Nosiroddin Tusi, İmadoddin Nos
Mohommod Fiizuli, Mirzo Fotoli Axi
zado (Axundov) vo b. mütofokkirlr i
osorlori do tobiot hadisolorini şorh ec: ı
fikirlorb zongindir.
Hoson boy Zordabi (1837-1907 >
dövrdo tobiotşünaslığın oldo etdiyi
liyyotlor ib dorindon tanış olmuş, ü. i
alom vo onun inkişafı haqqinda ideal ;t
baxışlan tonqid etmişdir. О, biologiya,
nozori problemlorini araşdırmış, bir
a
bitki sortlan vo heyvan cinslori yetişci mişdir. 1889 ildo Tifiisdo açılmış sorgi о
nümayiş etdirdiyi yeni buğda vo arpa so larına göro foxri diploma layiq göı miişdiir. H.Zordabi “ Orqanizmin yo
xucu mikroblara qarşı mübarizosi” о:
rindo İlya İliç Meçnikovun faqositoz ı
zoriyyosini, homçinin irsiyyot vo doy
konlik nozoriyyəsini geniş tolılil edor
olamotbrin irson keçmosi xüsusiyyotk
nin izahını vermişdir.
Rusiya Kond Tosorriifati Akaden
yasmı bitirmiş (1878) Nocof boy Vozir
vıııı (1854-1926) da Azorbaycan tobio;
şünaslığı tarixindo xidmoti vardir. С
bitkibrin botaniki terminologiyasını
dildo (Azorbaycan. rus vo latin) hazi
layan. meşo ağaclarınm növ tərkibini v '
bioloji xüsusiyyotlorini Azorbaycan di
lindo tosvir edon ilk alimdir. Onun biikilorlo otraf miihitin qarşılıqlı tosir amillorinin müoyyonləşdirilməsino elmi yanaşması о dövr iiçün on aktual mosolo idi.
20 osrin ovvollorindon başlayaraq
Azorbaycanda biologiya elminin ayn-ayn
saholori iizro geniş elmi todqiqat işlori apanlmış, niifuzlu alimlor yetişmiş, onlarm
onioyi sayosindo bu elm inkişaf etmişdir.

Botanika. Azorbaycanin zongin flora
vo bitki örtüyünün elmi cohotdon öyronitmosino 18 osrdon başlanılmış vo osa
son. flora, bitkilik vo bitki ehtiyatlarinin öyronilmosi istiqamotlorindo inkişaf
etdirilmişdir. Azorbaycanda botanikanin inkişafı iki dövro bölüniir. 18-19
osiiori ohato edon birinci dövrdo bota
niki todqiqatlar ayn-ayn tobiotşünas
alim vo soyyahlar torofindon apanlmış
vo osason, Azorbaycanin miixtolif botaniki-coğrafi rayonlarmdan herbari ma
te iallanmn toplanmasindan ibarot
olıııuşdur. 1918-20 illordon başlayan
ı! nci dövrdon todqiqatlar elmi osaslarla
ar ırılmışdır. 20 osrin 30-cu illorindon
b ayaraq bitkibr alominin öyronilmosi
i; ri Qafqaz, о ciimlodon Azorbaycan
; asimn görkomli todqiqatçısı, SSR İ
i
vlot miikafatı laureatı (1948) akad.
ksaııdr Alfonsoviç Qrossheymin
I -jorliyi ilo aparılmışdır. Bu todqiqatI; l noticolori onun 3 cildlik “ AzorI' can fiorasi” (Baki, 1934-36), 7 cildQafqaz fiorasi” (Baki, 1936-64),
fqaz bitkilorinin toyinedicisi” (Baki,
9) vo “ Talış fiorasi” (Baki, 1926)
orində öz oksini tapmışdır . SonraQasim Axundov, Şaban Barxalov,
с or Xolilov, Yohya İsayev, İvan
İ ;ıoviç Karyagin, Leonid İvanoviç
I ipko, Rza Rzazado vo b. torofindon
aı ı ılmış todqiqatlar osasmda Azorbayc m fiorasi vo bitkiliyi öyronilmiş, zong herbari fondu yaradılmışdır. Bitki
a ııinin öyronilmosi, fioranın növ torkib in miioyyon edilmosi noticosindo Qafq
Conubi Qafqaz vo Azorbaycan floi na aid çoxlu yeni cins vo növlor tapiln
ayn-ayn botaniki-coğrafi rayonlar
ü
onlann yeni yayilma orazilori
n yyonləşdirilmişdir. Bu todqiqatlann
h na keçirilmosindo 1936 ildo S S R İ EA
A
baycan Filialının Botanika bölmosi
о ında toşkil edilmiş Botanika institu
te un miihiim rolu olmuşdur.
İ.Prilipkonun “ Azorbaycanin bitki
ö: yii‘ (Baki, 1970) monoqrafiyasi vo
o. da verilmiş bitki örtüyü xoritosi Azorb vcanin bitki örtüyiinün öyronilmosi sa
ho, ındo miihiim monbodir. Sonralar
akad. Vahid Haciyev bu xoritonin tokmilbşdirilmiş yeni variantim hazırlamışdır.
Y.isayev, V.Haciyev vo b. respublikanm
qış vo yay otlaqlanm pasportlaşdırmış,
ayn-ayn bitki tipbrini todqiq etmişlor.
Müx. iizv ibrahim Soforovun todqiqatlan
Azorbaycanin meşo bitkiliyi, meşolorin
artırılması vo yeni meşo zolaqlarının salınmasına hosr edilmişdir.

Botanika İnstitııtunun oməkdaşları
İ.İ. Karyagin, L.İ.Prilipko, Y.İsayev,
R .Rzazado, Homid Qodirov, Q.Axundov,
V .Haciyev vo Roza Əsgorovanın 1950 60
illordo 8 cildlik “ Azorbaycan llorasi”
(Baki, 1950 60), İ.İ. Karyagin in “ Abşeron fiorasi” (Baki, 1952), akad. Valido
Tutayuqun “ Bitki anatomiya vo morfologiyasi” (Baki, 1967) vo s. osorbr noşr
edilmişdir. Respublikada ibtidai bitkibr
vo göbəloklor öyronilmiş, Xozor donizi
nin yosunlan todqiq olunmuşdur. Bu
nailiyyotlor Ş.Barxalovun “ Qafqazm
şibyo fiorasi” (Baki, 1983), akad. Valeri

yayici maddolor sonayenin miixtolif saho
lorindo totbiq edilmişdir. Bu sahodoki
nailiyyotlor N.İsmayılovun “ Azorbaycan
SSR-in alkaloidli bitkibri” (Baki, 1975,
1985) osorindo şorh olunmuşdur.
Botanika institutunda Morkozi Azor
baycan Herbari Fondu foaliyyot göstorir. Burada 600 min niisxo ali sporlu, çılpaqtoxumlu voçiçokli bitkibrin, hoınçinin ibtidai bitkibrin, yosunlarm kolleksiya niimunolori saxlanılır. 1932 ildon
etibaron respublikada efiryağlı vo kauçuklu bitkibri todqiq etmoklo yanaşı
regional floranı öyronmok vo herbari la-

Morkozi
Nəbatat Bağında
yetişdirilnıiş
qızılgiil sortlan:
I. “Nazpəri”,
2. “Əsrin
müqaviləsi”,
3. “Sarı gəlin”.

İvanoviç Ulyanişşevin 3 cildlik “ Azor
baycan mikoflorasi” (Baki, 1952-67),
“ SSRİ-nin pas göbobklorinin toyinedici
si” (Baki, 1978), miix. iizv Ninel Qarayevanın “ SSRİ-nin diatom yosunlan”
(Baki, 1988) vo digor osorlordo öz oksini
tapmışdır. Bundan olavo respublikada
L.İ.Prilipkonun meşo bitkibri, İ.Sofo
rovun relikt meşo bitkibri, V.Haciyevin
yiiksok dağ vo çomən bitkiliyi, V.Haciyev
vo müx. iizv Solim Musayevin yem bitki
bri. Y.İsayevin sohra vo yanmsohra bit
kiliyi, akad. Colal Əliyevin su-bataqliq
bitkibri, Nuroddin İsmayılovun vitaminli, kitroli, efiryağlı, kauçuklu, alkaloidli
vo dorman bitkilorino aid osorlori noşr
edilmişdir. Respublikada aparilan geobotaniki todqiqatlann noticolori “ Naxçi
van MSSR-do bitki miinasibotlori haq
qmda” (L.İ.Prilipko, Baki, 1939), “ Böyiik Qafqazm yiiksok dağ bitkiliyi”
(V.Haciyev, Baki, 1970), “ Azorbaycanin
taxillan” (S.Musayev, Baki, 1991) vo s.
osorlordo şoıiı edilmişdir.
Respublikanm zongin bitki ehtiyatları öyronilmiş, о ciimlodon ЮОО-о qodor
dorman, 900-don çox efiryağlı vo 500-dok
vitaminlorb zongin, 200-dok aşımaddoli
bitki növbri todqiq edilmiş, onlardan
bioloji-foal maddolorin alinma iisullan işlonmişdir. Birçox faydali bitkibrin areallari vo onlarm ehtiyatlan miioyyon edilmiş, yeni sonaye ohomiyyotli bitkibr aşkara çıxarılmışdır. Onlardan alman bir
neço dorman preparati, otirloyici vo bo-

boratoriyasini zonginbşdirmok moqsodilo mütomadi elmi ekspedisiyalar toşkil
edilirdi. Azorbaycanin milli sorvoti olan
fondun yaradilmasi A.A.Qrossheymin
adi ilo bağlıdır. 1935 ildo onun Talış
bölgosindon vo Abşerondan topladığı 30
min herbari bu fondun yaradilmasi
iiçün ilk monbo oldu. Bir çox funda
mental osorbr, monoqrafiyalar, dissertasiyalar bu fondun materiallan osasm
da yazılmışdır. Fond 5 sektordan ibarotdir. Fond xarici ölkobrin botanika
institutlan vo botanika bağları ilo her
bari miibadilosi apanr.
Respublikada botanika sahosindo
todqiqat işlori AMEA-nin Botanika insti
tutunda, Genetik Ehtiyatlar institutunda, Morkozi Nobatat Bağında, Mordokan
Dendrarisindo, Azorbaycan Respublikasi
Kond Tosorriifati Nazirliyinin Əkinçilik
institutunda vo homçinin ali moktoblorin
miivafiq kafedralannda apanlir.
Respublikada yaradılmış “ Azor
baycan Botaniklor Comiyyoti” botanikaya aid elmi biliklori yayir vo botaniklorin
todqiqat işino elmi-metodiki kömok göstorir. Azorbaycan botaniklori diinyanin
miivafiq elm sahosi ilo moşğul olan bir
sira ölkobrin aparıcı elmi todqiqat institutlari ilo omokdaşlıq edirbr.
del.: I p o c c re ii м A. A. Флора Кавказа.
В 7 т. Б.. 1936 64; Флора Азербайджана. В 8 т.
Б., 1950 60; У л ь я н и ще в В. И. Микофлора
Азербайджана. В 3 т. Б., 1952 67; Abulalibov
М.II. Mikroclementtarin bitki orqani/.mindo

maddolor mübadilosində shomiyyəti. В., 1962;
H а с ı у e v V. С. Böyük Qafqazın yiiksok dağ
bitkiliyi. В., 1970; П р и л и п к о Л . И. Расти
тельный покров Азербайджана. Б.. 1970; Azorbaycanm bitki örtüyü xoritəsi. В., 1979; Azorbaycanın Qıı mızı kitabı. B„ 1989.
Vahid Hcıcıyev

Morkozi Nobatat Bağı. Morkozi
Nobatat Bağında bitkilorin introduksiyası vo istifado olunmasi, yaşıllaşdırma
sahəsində todqiqatlar aparılır. Burada
respublikanin, homçinin xarici ölkobrin
nadir və nəsli kəsilməkdə olan bilkilərinin kollcksiyası toplanılmış, oksəriy-

NobciUıt Bciğı ih foxum miibadifosi
apanr vo onlardan introduksiya üçün
toxum alınır. İlk dofo olaraq Nəbatat
Bağında 3 yeni qızılgül - “ Nazpori” ,
“ Əsrin müqaviləsi” və “ Sarı goliıı” sortu
yetişdirilmişdiı*. Bağda örtülü və açıq
sahəbrdə 2500 ııöv, forma vo sortdan iba
rot koileksiya toplanmışdir. Öyronilən
bitkibr geniş miqyasda becərilmək üçün
yaşıllaşdırma təsorrüfatlarına göndərilir.
Oruc İbadlı, Ramiz Babcıyev

Mərdokaıı Dendrarisi. 19 osrdo Azor
baycanda, о ciimlodon Abşeronda bağ-

Mordokan
Dendrarisindo
Amerika
aqavası.
Arxada
ehramvarı
sərvlor.

bioekoloji xüsusiyyotlori vo xalq tosorrüfatında istifadosi istiqamotlorindo tod
qiqatlar aparılırdı.
1966 ildo Botanika institutunun torkibindo Mordokan Dendrarisi yaradılmışdır. Sahosi 24 ha olan dendrari
Abşeronun şimal-şorqindo, Xozor donizindon 3,2 km arali, doniz soviyyosindon
8,2 m hündürlükdo yerloşir. 1996 ildon
miistoqil foaliyyot göstorir. Əsas elmi
todqiqatlar bitkilorin introduksiyasi, iqlimbşdirilmosi, landşaft ekologiyası,
landşaft memarlığı, efıryağlı bitkibr
üzro aparılır; llora ilo yanaşı, nosli kosilmokdo olan faunamn bir çox növlorinin
adaptasiya imkanlarını öyronon reabilitasiya morkozi do açılmışdır. Burada
1800 növ bitki becorilir. Bitkilorin osas
hissosi gotirilmodir. 2004 ildo Mordokar,
Dendrarisi Diinya Botanika Bağları As
sosiasiyasının iizvii seçilmişdir.
Mordokan Dendrarisindo respub
likanın yaşıllaşdınlmasında perspektivl
olan bitkilorin bioekologiyasi vo land
şaft memarlığında onlarm somoroli is
tifadosinin elmi osaslan öyronilir.
I'o fiq Mdmmadov, Ram iz Babayc

yotinin biomüxtolifliyi vo bioekoloji
xüsusıyyət/ərı öyronıfmışdir.
’Nobatal Bağı respublikada yeni büğ'ların salmması vo böyük sonaye müəssi-

A M К УЛ И ЕВ

ЗЛЛЛЧ И И ЗУ Ч ЕН И Я
М ЕД О Н О СНЫ Х
ПЕРГАНОСНЫХ
Р А С Т ЕН И Й

Ə.M.Quliyevin
“ Balverən vo
tozcuqlu
bitkilorin
öyronilməsi
mosololori”
monoqrafiyasi.
Moskva, 1952.

solorinin yaşıllaşdırılmasının elmi osaslarla aparılması moqsodilo 1934 ildo yaradılmışdır. Nobatat Bağı Abşeronun
conub-şorq hissosindo, doniz soviyyosindon 105-135 m hündürlükdə yerloşir. Sahosi 45,137 ha-dir. Burada bitki
ehtiyatlarmi öyronmok vo xammal bazasını zonginloşdirmok moqsodilo miix
tolif ölkolorin bozok, dərman, ellryağlı
vo s. faydali bitkibrinin introduksiyasi,
iqlimloşdirilmosi iizro elmi todqiqat işlori
apanlir. Diinyanin 130-dan çox ölkosi

park ekspozisiyaları yaradilmasi bir
onoııo şoklini almışdı. Belo bağlardan
biri do neft miJyonçusu Murluza Muxtarovun 1895 ildo saldığı bağ idi. О,

АНТИМУГАГЕНЕЗ
U.K.Əlokborovun
“ Antimutagenez”
monoqrafiyasi.
Moskva, Nauka,
1984.

diinyanin miixtolif ölkolorindon buraya
çoxlu meyvo vo bozok bitkilori gotirtdirib
okdirmişdi. 1920 ildo bağ milliloşdirilmiş, 1926 ildo iso bağııı torpaq, iqlim vo
okin üçün yararli xüsusiyyotlori nozoro
alinaraq akad. Nikolay İvanoviç Vavilovun toşobbüsü ib burada Kond Tosor
riifati Akademiyasinm Tocrübi Botanika
vo Yeni Bitkibr İnstitutunun Şorqi
Zaqafqaziya Filialı toşkil edilmişdir.
Onun rohborliyi ilo filialda bitkilorin
Abşeron şoraitindo okilib-becorilmosi.

Geııetika və seleksiya. Genetika elm
nin 19 osrdo toşəkkiıl tapmasma baxm;
yaraq, Azorbaycanda bu elm sahosi 2'
osrin ortalarından inkişaf etməyo başla
mışdır. Genetika vo seieksiya sahəsmd
moqsodyönlü elmi todqiqat işlərinin
aparılması 1925 ildo N.İ.VaviIovu
toşobbüsii ilo yaradılmış Gonco Morko;
Tocriibo vo Seleksiya Stansiyasmda
başlanır. Sonralar bu stansiya Ton:
Dövlot Seleksiya Stansiyasına çevrilmi
vo todqiqat işlori, osason, donli taxıl bi<
kilorinin seleksiyasi istiqamotindo арап
mışdır. 1958 ildo respublikada Geneti
vo Seleksiya institutu yaradılmışdrBununla da Azorbaycanda genetika \
seleksiyanin bir elm kimi formalaşma
başa çatmışdır.
20 osrin 60-ci illorindon genetikam
osaslan ali moktoblordo todris edilmoy
başlanmış, genetika kursunu ohato edon
ilk dorslik noşr olunmuş, bu sahodo mii
hiim elmi noticolor oldo edilmişdir. Beb
ki, akad. Əlokbor Quliyev mutagen xarakterli maddolorin tosiri ib mohsuldar
Ağdaş-З, akad. Imam Mustafayev iso
hibridbşmo yolu ilo AP-3I7 pambiq
sortunu yetişdirmiş, akad. İlyas Abdullayev vo b. Morns cinsino aid tut bitkisinin tokamül prosesinin öyronilmosi üçün
ohomiyyotli olan ploidlik sira codvoli

tortib etmiş, bu codvoldo tetraploid saydan sonra xromosom sayinin artmasi ilo
dezoksiribonuklein turşusunun (D N T)
artmasi arasinda düzüno korrelyasiyanın olmadığını müoyyonloşdirmiş, akad.
Mir/ağa Əlizado vo b. heterozis effcktinin hüceyrodo DNT-nin artmasi ilo
olaqoli olduğunu aşkar etmişdir. Ə.Quliyev Azorbaycanda arıçılığın tobii vo
kond tosorriifati bazalarmı todqiq etmiş
vo noticobri “ Balveron vo tozcuqlu
bitkilorin öyronilmosi mosololori” kitabinda (Moskva, 1952) ümumiloşdirmişdir. !. Mustafayev vo b. ilk dofo olaraq
yabanı cütdonli buğdanın (T.araratitum) sitoplazmatik erkok sterillik
n :'ıoyi olduğunu müoyyonloşdirmiş,
ak
<olal Əliyev mohsuldarlığın molekı ü-genetik osaslannın öyronilmosi
sa r.ido miihiim elmi noticolor oldo etn
akad. Urxan Əbkborov antimuI
nozoriyyosinin tocrübi totbiqino
с
dmi konsepsiya işloyib hazırlamışı
loınin dövrdo buğdanın cinsarası
dbrindo meyoz prosesini tonzimloy : jozi genlorin işlomo mexanizmi vo
b
a genomlarmm tokamülü haqqinda
ус fosowürlor yaradılmışdır.
)03 ildo Genetika və Seleksiya İnstitu ıiıun bazası osasinda Genetik Ehtiyatlaı institutu yaradildi. İnstitut kond
to riifatı bitkibrinin vo onlarm yabam
oc idlannm genetik ehtiyatlanmn top\a nisi, inventarizasiyası, sonodbşdirilm . öyronilmosi vo saxlamlmasi iizro
m sodyönlü elmi todqiqat işlori aparm la borabor, respublikanin miivafiq
in
itlan arasinda olaqolondirici rolunu
o; lyir. Genetik Ehtiyatlar İnstitutu a Conubi Qafqaz regionunda orta
vo ızunmüddətli saxlama kameralan
vr niivafiq laboratoriyalan olan ilk
in I genbank vo genetik ehtiyatlarm
m r/л molumat bazası yaradılmışdır.
(
lik Ehtiyatlar institutu beynolxalq
vo 'iional toşkilatlar (FAO, ECP/GR,
II R l, IC A RD A , C1MMYT vo s.) vo
xa i ölkolorin elm morkozlori ib six
on kdaşlıq edir, birgo ekspedisiyalar
to I etmoklo milli genofondun vo diinya
geı ofondunun
zənginləşdirilməsində
miihiim rol oynayir.
Zeynal Əkhnrov

Bitki fiziologiyasi, biokimyasi, hioflzikasi, molekulyar biologiyasi. Azor
baycanda bitki fiziologiyasinin inkişafında akademiklor Müzoffor Abutalibov
vo Colal Əliyevin böyük rolu olmuşdur.
M.Abutalibov bitkilorin duzadavamli-

Beynolxatq elmi morkozlorin alim vo mütoxəssisbri akad. C.Əliyevin tocriibo sahosindo.
Quraq Regionlarda Kond Tosorriifati Todqiqatlan iizro Beynolxalq Morkozin ICARDA-nin
Ваг? direktoru prof. Adel El-Beltaqi vo niimayondo heyotinin iizvbri.

Iığını, mineral elementlorb qidalanmasmi, su rejimini, böyümo vo inkişaf
fiziologiyasını dorindon öyronmiş vo bu
todqiqatlann noticolorini kond tosorrüfatına totbiq etmişdir. О, homçinin
bu noticobri “ Bitkilorin hoyatinda vo
mohsuldarlığının
yüksoldilmosində
mikroelementlorin ohomiyyoti” (Baki,
1959), “ Mikroelementlorin bitki orqanizmindo maddolor miibadilosindo oho
miyyoti” (Baki, 1962), “ Bitkilorin mi
neral maddolorlo qidalanmasi” (Baki,
1962) vo s. osorlorindo şorh etmişdir. Bıı
sahonin inkişafında, homçinin Əmir

КАРБ0АН ГИДРАЗА
РАСТЕНИИ

C.Ə.Əliyev vo
N.M.Qııliyevin
“ Bitki karboanhidrazasi”
monoqrafiyasi.
Moskva,
Nauka, 1990.

Mordanov, Abdulla Tağızado, Zibeydo
Əzizboyova, Rza Mehdizado, Əııvor
Xolilov vo b.-nm da rolu olmuşdur.
Azorbaycanda bitki biokimyasi, biofizikasi, molekulyar biologiyasi saholori
do sürətlə inkişaf etdirilir. Bu istiqamotlorin inkişafında C.Əliyevin xiisusi xidmotlori var. O, 20 osrin 60-70-ci illorindon başlayaraq diinyanin miixtolif elm
vo tohsil morkozlorindo respublika üçün
yiiksokixtisash milli kadrlarm hazirlanmasina, EA-nin elmi todqiqat institutla-

rinin nozdindo yeni elmi istiqamotbro
uyğun laboratoriyaların açılmasma, yaranan laboratoriyalann miiasir avadanliqla tochiz olunmasina xiisusi qayğı göstormişdir. Bunun noticosi kimi çox qisa
vaxt orzindo yuxarıda göstorilon elm saholorindo nozoroçarpacaq nailiyyotlor ol
do edildi vo bu nailiyyotlor diinya bioloqlan torofindon qobul olundu.
C.Əliyev xalis fotosintezlo fototonoffiis arasinda müsbot olaqonin olduğunu
müoyyənləşdirərək sübut etmişdir ki,
bitkibrdo fototonoffiis zoruri hoyati prosesdir, məhsuldarlığın artırılması moq
sodilo miixtolif iisullarla onun azaldilması üçün edibn cohdlor osassizdir.
Aparilan todqiqatlar noticosindo ilk dofo
olaraq fototonəffüsün osas fermenti olan
fosfoqlikolatfosfatazanm genetik kodu
açılmışdır.
Fotosintezin osas fermentlorinin
todqiqi zamam bitkilorin fotosintez
foaliyyotindo miihiim rol oynayan karboanhidrazaya xiisusi diqqot yetirilmişdir. İlk dofo olaraq bitki monşoli
karboanhidrazamn kristalları alınmışdir. Noxud (Cicer arietinum) yarpaqlan
karboanhidrazasmin struktur-funksional toşkili otrafli todqiq edilmiş vo onun
dördüncü quruluşunun molekulyar modeli toklif olunmuşdur. Göstorilmişdir
ki, ikibpoli bitkilorin karboanhidraza
molekulu, heyvan monşoli karboanhidrazadan forqli olaraq, oliqomer zülaldır,
hor biri bir sink atomu saxlamaqla
sokkiz identik subvahiddon toşkil olunmuş oktamerdir.
Bu todqiqatlann noticobri C.Əliyev vo
miix. iizv NovruzQuliyevin “ Bitki karbo-

anhidrazası” (1990) adlı fundamental
osorindo öz oksiııi tapmışdır.
Fotosintezin ilkin proseslorinin tod
qiq olunmasından alınan noticolor osasında yiiksok fotokimyovi fəallığa malik
bir sıra genotipbr aşkar olıınmuş vo onların fotosintez olamətləri ilo birlikdo is
tifado edilmosi yeni perspektivli sortlar
yaradilmasina imkan vermişdir. Bu tod
qiqatlarda, homçinin fotosintetik elek-

marker olamotlorin daşıyıcısı kimi yad
genlorin köçürülmosi hoyata keçirilmiş,
homçinin hüceyro biotexnologiyası üsıılu
ilo miixtolif kond tosorriifati bitkilorinin
klonal çoxalma sxemi işlənib hazirlanmışdır. C.Əliyevin rohborliyi altinda
apanlan fundamental elmi todqiqat işlori
buğda sortlarınm yiiksok məhsuldarlığınm molekulyar-genetik osaslarımn
işlonib hazırlanmasına, ekstremal mühit

Akad. Colal Əliyev vo omokdaşlarınm yetişdirdiyi yeni sortlann sorgisi.

tron noqli, C 0 2-niıı assimilyasiyası ilo
mohsuldarlıq arasında əlaqonin olması
tosdiq edilmişdir.
C.ƏUyevwv bvtk.\bnı\ fotosÄutez fovıliyyotino aid tədqiqatlarının elmi
vo praktiki noticolori onun “ Bitkilorin
fotosintez foaliyyoti, mineral elementlorlo qidalanmasi vo mohsuldarlığı”
(Baki, 1974) vo ’’Fotosintez vo soyamn
mohsuldarlığı” (Kişinyov, 1998) monoqrafıyalarmda öz oksini tapmışdır.
Fotosintez foaliyyotinin göstoricilərinin vo olamotlorin in, morfofizioloji vo
aqronomik xiisusiyyotlorinin, buğda genotiplorinin real vo potensial imkanlannin xarici mühitin amillori ilo birlikdo
öyronilmosi sayosindo “ ideal” buğda tipinin yiiksok mohsuldarlığını tomin
edon prinsiplor işlənib hazırlanmışdır.
Faydali olamotlorin irson keçmosinin
mümkünlüyü C.Əliyevin apardığı selek
siya işlorinin elmi osasını toşkil edir.
C.Əliyevin rohborliyi ilo fotosintezin
molekulyar biologiyasi iizro todqiqatlar
hazirda miivoffoqiyyotlo davam etdirilir.
Belo ki, ali bitkilorin xloroplast genomunun struktur-funksional toşkili tod
qiq edilmiş, hiiceyro kulturasi modeli
osasmda gen mühondisliyi işlori üçün

amillorino qarşı davamli bitki sortlarının
yaradilmasina, biitöv bitkido yiiksok
mohsuldarlığm nozori osaslarmın işlonməsino vo fotosintezin molekulyar biologiyasinm öyronilmosino yönəldilmişdir.
Bu todqiqatlarin noticosindo 7-8 t/ha
mohsuldarlığa vo yiiksok don keyfiyyotino malik olan vo Azorbaycanm taxil
okini saholorinin böyük hissosindo okilon,
Türkmonistan, Özbokistan vo GürcüstanD AALIEV. Z I AKPEROV

FOTOSINTEZA
ŞI RECOLTA DE
SOIA

C.Ə.ƏIİycvin
“Fotosintez vo
soyamn məhsuldarlığı”
(Z.İ.Əkbərovla
birgə)
monoqrafiyasi.
Kişinyov. 1998.

da yaxşı noticolor veron Qaraqılçıq-2,
Mirboşir-50, eloco do Viiqar, Şiraslan-23,
Tortor, Borokotli-95, Əlinco-84, Qiymotli2/17, Əkinçi-84 kimi buğda vo başqa
donli bitki sortları yaradılmışdır.
Uzunömürlü nuklidlorin torpaq-bitki

örtüyündo paylanma qanunauyğunluqlarının öyronilmosi moqsodilo C'.Əliyev bu
elementlorin torpaq-bitki sistemindo
miqrasiya siklinin analizi osasmda Azor
baycanm torpaq-bitki örtiiyündo stronsium-90 vo sezium-137 radionuklidlorinin
dövramnm iimumi biogeokimyovi xoritosini vermiş, bitkilorin mtimkiin çirklonmo
proqnozlarını miioyyon etmiş vo bu hal
larda kond tosorriifatinda hoyata keçirilmosi lazim olan praktiki toklifləri, başqa
sözlo, radiasiya tohliikosizliyi todbirlorinin
osaslarmi işloyib hazırlamışdır.
Botanika İnstitutunda C.Əİiyeviıı
rohborlik etdiyi “ Mohsuldarliq proses
lorinin molekulyar-genetik osasla
şöbosinin bioinformatika laborator
sının əmokdaşları ali orqanizm).
bütöv genomlanmn toşkili vo toka:
qanunauyğunluqlannın müoyyənləşc
mosini, genlorin transkripsiyasim
zimloyon elementlor iizro kompyuter >
lumat bazalarimn vo axtarış me
larmin işlonib hazırlanmasım, mü
gen qruplanmn ekspressiyasimn ton
lonmosi mexanizmlorini todqiq edi<
Todqiqatlarin noticolori miintozom
raq beynolxalq jurnallarda dorc etdi
BDU-nun biologiya fakiiltosindo “ Bi
formatika” kursu todris olunur.
üıl.: II э s э n о v Ə . S., S э f о г о v II .
Bioloji kimya. B., 1933: А л и е в Д. А. <1
синтетическая деятельность, минеральное
тание и продуктивность растений. Б., I' i
Алиев Д . А . ,А б д у л л а е в М.А.Сп
:ıций-90 и Цезий-137 в почвенно-растип :
покрове Азербайджана. М., 1983; А
Д . А., Г у л и е в Н . М . Карбоангидраза
тений. М.. 1990; Trends guide to bioinlorm;
/Editors: P a t t e r s o n M ., H a n d e 1 M /
sevier Science, 1998.

Novruz Qi'.L

Zoologiya. Azorbaycanm heyva,
alomi olduqca zongindir. Bunu
ibtidai insanlarin Qobustan qaya
üzorindo tosvir etdiklori miixtolif h>.
şokillori tosdiq edir. Bu orazinin hey
lar alomi haqqinda molumatlara, h;
çinin qodim yunan vo Roma soyy;
larmin, coğrafıyaşünaslarmın osorlor •
,
do do rast golinir. Azorbaycan fauna e nın moqsodyönlü todqiqi S.Qmelinin
1770-73 illordo Azorbaycanda apardığı
todqiqatlarla başlanır. Bu dövrdo vo
sonralar ayn-ayri şoxslorin Azorbay
canm faunasma aid topladiqlan zongin
materiallar 1867 ildo Tiflisdo toşkil
olımmuş Qafqaz muzeyi’1's^taiimayiş
etdirilmişdir. Sonralar,
V u J Gonco
yaxınlığında yerloşon Zu»Jffl^|l taunla
miibarizo stansiyasinda,
Baki-

da, 1916 ildo Yelizavetpol vo Zaqatala
miivoqqoti entomologiya kabinetlorindo, 1912 ildo yaradilan Baki ixtiologiya stansiyasinda, homçinin BakıDağıstan bitki mühafızosi bürosunda
zoologiyamn miixtolif saholori iizro
todqiqatlar aparılırdı. Azorbaycanda
heyvanlar alominin sistemli todqiqi
1920-30 illordo miivafiq elmi idaro vo ali
moktoblorin yaradilmasindan sonra
daha da intensivloşdi. 1936 ildo quru, su
v ev heyvanlari seksiyalarmdan ibarot
7 ologiya bölmosinin bazasinda Zoologiva Institutu toşkil edildi. Bu Azorh • canda zoologiya elminin siirotlo inki-afma tokan vermişdir. İnstitutun
0 lokdaşları respublikanm müxtəlif ora/ rino ekspedisiyalar toşkil edorok
/ iin kolleksiya fondu yaratmış, bu
1 ıdun vasitosilo Azorbaycanm heyvanılomini öyronmiş vo oldo olunan moI natları tohlil etmişlor.
/oologiya İnstitutunda 1957 ildo
; d. Musa Musayev vo b. torofindon
1 sidilorin növ torkibi vo
bioloji
olifliyi. koksidilorin hoyat dövrü vo
imyası, “ parazit-sahib” münasibot1. nin biokimyovi aspektlori todqiq
ı tımuşdur. 1986 ildo toşkil edilmiş
I tozoologiya şöbosindoki todqiqatlai noticosi olaraq 1500-don çox ibtidai
li'jvii (30%-don çoxu parazit ibtidailordı qeydo alınmışdır. Elm üçün yeni
o! n 80-don artıq koksidi növii tosvir
e Imiş, Xozor donizindo, Azorbaycanm
1 paqlarmda vo şirin sulannda 900-dok
t hücevroli heyvamn yaşadığı müəyy loşdirilmişdir (Forzoli Ağamalıyev,
ım Əlokborov. Adil Əliyev vo b.).
ların 130-u ilk dofo Azorbaycan
z loqları torofindon tosvir edilmişdir.
Respublikanm bozi zonalarmda kond
rüfatı heyvanlarınm koksidioz xostol: ıino qarşı miibarizoyo dair tövsiyolor
ı ırlanmış (M.Mıısayev, müx. iizv Yat ■
) Yolçiyev vo b.), müxtolif heyvanların
zitosenozları todqiq edilmişdir. Neft
v. neft mohsullan, ağır metallar, insektis . lor vo s. ilo çirklonmonin qiymotlondiı nosindo su vo toıpaq ibtidailorindon
bıoindikator kimi istifado üsulları hazırlanmışdır. Gomirici heyvanlarda tapılmış
\л tosvir olunmuş 16 ycni cymeriya növünün hoyat torzi öyronilmişdir.
Parazit-sahib miinasibotbrinin bio
kimyovi aspektlorinin öyronilmosi saho
sindo todqiqatlar ev quşlarının koksidiozları zamanı parazit-sahib miinasibotbri
nin biokimyovi xiisusiyyotlorinin araşdırılmasına (M.Musayev, Y.Yolçiyev vo b.)

lıosr olunmuşdur. Koksidi kulturalarının
tomizlonmosi üsıılıı. koksidioza qarşı tot
biq edilən preparatların müalicovi foallığının toyin edilmosi üsulu tapılmışdır.
Azorbaycanda su hövzobrindo baliq
parazitlori vo xostolikbri öyrənilmiş,
apanlan todqiqatlar ümumibşdirilorok
“ Azorbaycanm su hövzolorinin baliq parazitlori” (T.Mikayilov, Baki, 1975) monoqrafıyasında şorh edilmişdir. Lonko
ran tobii vilayoti su hövzolorinin do baliq
parazitlori öyronilmişdir.
Azorbaycanda 1944 ildon helmintoloji todqiqatlara başlandı. Kiir-Araz
diizonliyi, Şoki-Zaqatala vo AbşeronQobustan tobii zonalari iizro kond
tosorriifati heyvanlarimn fasiolyoz, dikroseliyoz, protostrongilidoz, exinokokkoz, hemonxoz, bunostomozun törodicilorinin ekologiyasi todqiq edilmiş,
Azorbaycanm ov-sonaye quşlarınm helmint faunası, quşların helmintlori vo s.
öyronilmişdir. Helmintlorin bozi taksonları toftiş edilmiş, parazitizmin ycni formasi olan “ mezoparazitizm” termini
osaslandırılmışdır (miix. iizv Nicat Feyzullayev vo b.). Bitkilordo parazitlik
edon 400-don çox nematod (bunlardan
95-i bitkiçiliyo ciddi zoror vuran patogen
növlordir) müoyyonləşdirilmişdir. “ Azor
baycanda xozdorili heyvanlarin helmintofaunasi” (miix. üzv İsmayıl Sadıqov,
Baki, 1981), “ Azorbaycanm AbşeronQobustan yanmsohra vo Böyiik Qafqaz
zonalari qoyunlarinin helmintozlari”
(Y.Molikov, Baki, 1996) osorlori noşr
edilmiş, ilk dofo olaraq 22 növ helmint
tosvir olunmuşdur (akad. Sottar Əsodov, İ.Sadıqov). Azorbaycanm miixtolif
ekoloji zonalarmda 14 növ vohşi vo ev
gövşoyonlorinin, 17 növ yırtıcının, I6növ
gomiricinin, 2 növ dovşankiminin, 10 növ
yarasanın vo s. helmintologiyası, ekolo
giyasi, araliq sahiblori, parazitlorin yetkin vo sürfə mərhələbrinə xarici mühit
amillorinin tosiı i öyronilmişdir.
Araxnologiya sahosindo ilk todqiqat
lar iksodid gonobrini ohato edir. Qamazid gonolori do öyronilmiş, çox az araşdırılmış qırmızıbodon gonolərin faunası,
ekoloji vo bioloji xüsusiyyotlori todqiq
edilmiş, Conubi Qafqazın şorqindo 90
növ gononin olması müoyyənləşdirilmişdir. Sonrakı todqiqatlarda 60-dan çox
tetranixid gonosinin tam torkibi öyronilmiş, quru xeliserbrinin 13 dostosindon 9nun nümayondolori qeydo alınmış, polimorf növ olan olvan oqrobin 14 yarımnovü müoyyon edilmiş, yalançı oqroblərin
52 növii, bövlor dostosinin 12 növü, otbi-

çonlor dostosinin 10 növü tapılmışdır.
Azorbaycan faunasında 319 növ ilbiz
qrupunun 119 növü Xozor donizindo aşkar edilmişdir. 35 növ ikitaylı, 84 növ qarmayaqlı, 63 növ şirinsu ilbizlori öyronilmişdir (müx. üzv Əbdül Qasımov). Azor
baycanda parazit qurdlar vo onlann törotdiyi xostoliklər (helmintozlar) todqiq
olunmuşdur. Bu todqiqatlar hoşoratların ekologiya vo fiziologiyasının, faydalı
cücülorin introduksiyasının vo bioloji
mübarizonin nozori osaslarının öyronilmosindon ibarotdir (miix. üzvlor Niyazi
Somodov, Seyfoddin Əliyev).
Azorbaycanda 21 mindon çox hoşorat növü qeydə alınmışdır. Bitki mühafızosi sahosindo oldo olunmuş noticolor
“ Taxıl böcəklori vo onlarla miibarizo
todbirlori” (N.Somodov, Baki, 1954),
“ Azorbaycanm brakonidlori” (A.Abdinboyova, Baki, 1975), “ Azorbaycan
sovkaları” (S.Əliyev, Baki, 1984) monoqrafıyalannda şorlı edilmişdir.
Sıı ekosistemlori vo onlarla qanşmış
komponentlor, sudaki orqanizmlorin növ
torkibi (hidrobiontlar) vo yaşayış şoraitindon asılı olaraq onlarin paylanmasi, qarşılıqlı olaqolori vo osason, su hövzolorinin
bioloji məhsuldarlığı öyronilmişdir.
1932-61 illordo hidrobiologiya iizro Alek
sandr Nikolayeviç Derjavin miihiim tod
qiqatlar aparmış, 18 növ vo yarımııöv
yaniizon xorçong tosvir etmiş, “ Xozorin
mizidlori” (Baki, 1933) kitabini yazmışdır. 1935-51 illordo Azorbaycanm şirin su
hövzolorinin hidrobioloji rejimini Ədil
Əlizado todqiq etmiş vo bu todqiqatlarin
bir hissosi onun “ Azorbaycanm yiiksok
dağ zonası sıı hövzolorinin faunasi”
(Baki, 1940) adli osorindo oks olunmuşdur. Ə.Qasımov Xozorin vo daxili su
hövzolorinin todqiqi sahosindo oldo etdiyi
noticolori “ Aşağı Kürün vo Mingoçevir su
anbarmin hidrofaunasi” (Baki, 1965),
“ Qafqazm şirinsu faunasi” (Baki, 1972),
“ Azorbaycan faunasi” seriyasindan “ Xorçonglor” (Baki, 1976), “ Xozorin miiasir
biologiyasi” (Baki. 1983). “ Rotatorilor”
(Baki, 1984) osorlorindo oks etdirmişdir.
Xozordo sorbost yaşayan 439 ııöv iııfuzor tapılmış vo onlar “ Xozor donizinin
infuzorları” (F.Ağamalıyev, Baki, 1983)
osorindo tosvir olunmuşdur. Azorbaycanin daxili su hövzolorinin, Xozor donizi
(Azorbaycan sektoru) faunasi, onlarin
bioloji mohsuldarlığı öyronilmiş, baliq
ehtiyatim borpa etmok iisullan vo homin
hövzolori çirklonmə tohliikosindon qorumaq todbirlori haznianmışdır.
Azorbaycanda ixtioloji todqiqatlar

20 əsrin əvvəllərindən aparılır. A.Derjavinin “ Uzunburun: bioloji icmal”
(Baki, 1932), “ Noro balıqlarının ehtiyatının artırılması” (Bakı, 1947) osorlori res
publikada ixtioloji todqiqatlann bünövrəsini qoymuşdur. Müx. üzv YusifƏbdiirrəhmanov Azorbaycanda balıqların
ııöv torkibi, ekoloji xüsusiyyotlori vo çoxalma biologiyasını öyronmiş vo notico
lori “ Azorbaycan balıqları” (Bakı, 1955)
vo “ Azorbaycanin şiriıısu balıqları”
(Bakı, 1962) kitablannda şorh etmişdir.
Respublikada 97 növ vo yarımnöv balıq
qeydo aiınmışdır. Azorbaycana iqlimloşdirmok moqsodilo gotirilmiş 20 növ balıqdan 7 növü ixtiofaunaya daxil edilmişdir.
Azorbaycanda ixtiologiya elmino aid
todqiqatlann noticolori Hacıbaba Abbasovun “ Azorbaycanin osas votogo balıqlan (xanıkimilor, çokikimilor) körpolorinin
biologiyası” (Bakı, 1972), Zülfıiqar Quli
yevin “ Xozorin Böyiik vo Kiçik Qızılağac
körfozlərinin balıqlan” (Bakı, 1989) osorlorindo toplanmışdır.
Herpetoloji todqiqatlann noticolori
“Azorbaycanin suda-quruda yaşayanlan
vo sürünonlori” adli osordo (A.Əlokborov,
Baki, 1978) öz oksini tapmışdır. Respublikanin batraxoherpetoloji faunasmin
todqiqi sahosindo miihiim noticolor alinmışdır. Onlarm osasmda Azorbaycanin
miiasir quru onurğalıları faunasina 52
növ sürünon daxil edilmişdir vo ilan zohorinin kimyovi torkibi öyrənilmiş vo noti
color “ Zaqafqaziyamn ssink kortonkololori” (S.Əhmodov, Baki, 1991), “ Çöl
gürzosinin yayilmasi vo ekoloji-morfoloji xüsusiyyotlori” (T.Əliyev, F.Qoniyev,
Baki, 1985), “ Onlar yaşamalıdır” (T.Əliyev, S.Əhmodov, Baki, 1987) adli osor
lordo şorh olunmuşdur.
Kamal Qomborov “ Azorbaycanin
quşları (sorçokimilor)” (Baki, 1941) kataloqunu, Atlixan Xanmommodov iso
“ Azorbaycanin toyuqkimilori” (Baki,
1971) osorini noşr etdirmişdir. Azorbayca
nin avifaunasina dair todqiqatlar apanlmış, su-bataqlıq quşlan öyronilmiş vo
Azorbaycan quşlannm yeni kataloqu tor
tib edilmişdir (D.Tuaycv, E.Sultanov,
1996). Homin ildo Zoologiya institutun
da “Zoologiya muzeyi” yaradılmışdır.
Quşlar faunasmin miiasir ekoloji vo
ziyyoti, qorunmasi vo biomüxtolifliyinin
saxlanmasi, bozi nadir vo nosli kosilmokdo
olan növlorin süni çoxaldılaraq tobioto
buraxılması problemi holl olunmuş,
noticolor Çinınaz Ağayevanın “ Talış dağlarının ornitofaunası” (Bakı, 1974), Qara
Mustafayevin “ Azorbaycanin quru eko-

sistemlorinin quşları” (Bakı, 1985) osor
lorindo şərlı edilmişdir. Azorbaycanda
365 növ quş qeydo alınmışdır. Bunların
141-i oturaq, 108-i nosil vermoyo gəlon,
51-i qışlamaya golon, 49-u miqrasiya
dövründo olan, 16-sı azıb golon növlordir.
Hor il Azorbaycan orazisindon 20 mln.-a
yaxin su-bataqlıq quşu uçub keçir. Ende
mik növlor olan Qafqaz tetrasi, Qafqaz
ulan vo Qafqaz yarpaqgiidoni qlobal
tohlükodo olduğundan Azorbaycanda qo
runur. 45 növ quşun qorunma statusu
müoyyonləşdirilmişdir.
Azorbaycanda teriologiya elmi 20 os
rin 30-cu illorindon inkişaf etmoyo başlamışdır. Azorbaycan teriofaunasinda 107
növ momoli qeydo alınmışdır. Momolilor
launasi 7 dostodon - hoşoratyeyonlor (3
fosilo, 7 cins, 13 növ), yarasalar (4 fosilo,
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11 cins, 13 növ), dovşankimilor (1 fosilo,
2 cins, 2 növ), gomiricilor (7 fosilo, 17
cins, 31 növ), yırtıcılar (6 fosilo, 12 cins,
19 növ), porayaqlılar (1 fosilo, 1 cins, 1
növ) vo ciitdirnaqhlar (3 fosilo, 7 cins, 8
növ) dostosindon ibarotdir. Azorbaycan
faunasmin miixtolif saholorino (hoşoratyeyonlor, yarasalar, gomiricilor, ciitdirnaqlilar) aid bioekoloji todqiqatlar apanlir. Bu sahodoki todqiqatlann noticolori
“ Conub-Qorbi Azorbaycanin momolilori” (X.Əlokborov, Baki, 1966) monoqrafıyasında şorh edilmişdir. Bu dövrdo
Azorbaycanda çöldonuzu vo onun tosor
riifat ohomiyyoti do todqiq olunmuşdur.
N.Vereşşagin “ Qafqazm momolilori
(faunanın formalaşması) tarixi” osori ib
Qafqazda, о ciimlodon Azorbaycanda
paleontologiyanin osasmi qoymuşdur.
Zoologiya institutunda aparılınış
çoxillik todqiqatlann noticolori Azor
baycan (2002, 2004) vo rus (1995, 1996,
2000) dillorindo 3 cildlik “ Azorbaycanin
heyvanlar alomi” fundamental osorindo
ümumiloşdirilmişdir.
Əd.: А с а д о в С. М. Гельминтофауна
жвачных животных СССР и е ю эколого
географический анализ. Б., I960; S ə m ə d o v

N . H . Koııd təsərrüfatı bitkilorino ziyan veron
böcoklorin faunası vo biologiyası. B., 1963;
M ı ı s a y e v M. Ə. . V e y s o v A . M. SSRİgomiricilərinin koksidilori. B., 1965; Q a s ı m o v
Ə . H. Aşağı Kiir vo Mingəçevir sıı anbarının
hidrofaunası. B., 1965; M i k a y ı l o v Т . К .
Azorbaycanin su hövzələrinin baliq parazitbri. В.,
1975; Azorbaycanin heyvanlar alomi. 3 cilddə. B.,
2002, 2004.
Musa Mu.savev, Stic addin Quliyev

İnsan və heyvan fi/iologiyasi saho
sindoki geniş todqiqatlara 20 osrin ortalarından başlanılmışdır. Fizioloji-tibbi
todqiqat istiqamotlorinin, eksperimental
fıziologiya moktobinin yaradilmasinda
akad. Abdulla Qarayevin rolu ovozedilmozdir. Onun todqiqatlan Azorbayca
nin kurort vo balneoloji sorvotbrinin
miialicovi ohomiyyotinin öyronilmosino
hosr edilmişdir. Bu sahodoki todqiqatlar
respublikada eksperimental fiziologiya
ib kliniki praktikanm olaqosini möh
komlondirdi. Naftalan neftinin ürək foa
liyyotino müsbot ionotrop tosiri ib izal;
edilon miialicovi keyfıyyoti müoyyonloş
dirildi (A.Qarayev, Tağı Paşayev). Nat
talan neftinin tosir mexanizmino ait
elmi fikirlor vo bu mexanizmin osa:
miiddoalan “ Naftalan, onun bioloji to
siri vo miialicovi totbiqi" (A.Qarayev
R.Əliyev, A.Babayev, Moskva, 1959
kitabında şorh edilmişdir. Bu işlorin
praktiki ohomiyyoti orqanizmo zoif tosir
edon xarici miihit amillorinin zororli no
ticolorinin profılaktikası vo aradan qal
dırılması prinsiplorinin miioyyon edil
mosindon ibarotdir. ikinci diinya miih.
ribosi ilbrindo aparilan todqiqatlar not
cosindo Naftalan neftinin regenerasiyn
edici xassolori aşkar edildi vo praktikad
geniş totbiq olundu.
60 70-ci illordo elmi todqiqatlar mat
dolor miibadibsindo daxili analizator si
temlorinin tonzimedici rolunun öyronı
mosino hosr edilmişdi. ilk dofo patok
proseslordo maddolor mübadilosinin ö/
nütənzimləmo mexanizmiııdo yeni doli;
lor oldo edilorok beyin qabığı - visser;
orqanlar qarşıhqlı olaqolor nozoriyyo
yaradildi (A.Qarayev, akad. Hiiseyn H.
sonov vo b.).
Fiziologiya elminin sonraki inkişafı
akad.-lor Zorifo Əliyeva, H.Hosonov,
Şamxal Tağıyev vo b.-nin todqiqatlan
ib bağlıdır.
Azorbaycanda kimya sonayesinin inkişafı ib olaqodar miixtolif kimyovi vo
sintetik maddolorin insan orqanizmino,
xiisuson beyin prosesbrino tosirinin öyronilmosi moqsodilo sinir toxumasinda

zülal vo lipid aclığı zamanı şorti reflektor
foaliyyotin yaranması, sönmosi vo interoseptiv mübadilə reflekslorinin biokimyovi
osaslan. patoloji hallarda fiziki-kimyovi
amillorin morkozi sinir sistemi iizvlorinin
olaqolorino tosiri öyronilmiş, ontogenetik
aspektdo interoseptiv miibadilo reflekslo
rinin yaranmasi vo onlarm neyro-humoral tonzimlonmo prosesbri araşdırılmış,
miibadilo mexanizmlorindo fizioloji-foal
maddolorin radioprotektor xassolori aşkar edilmişdir.
1969 95 illordo H.Hosonov vo b.
orqanizmin vegetativ funksiyalan vo
- \ili mühitinin morkozi sinir sistemi toi iindon tonzimlonmosi mexanizmlorini
todqiq etmişlor.
Orqanizmlorin fordi inkişafında be\ in analizator funksiyalan, leno- vo
I ГАСАНОВ, Э.М.МЕЛИШ В
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ogenezin miixtolif soviyyolorindo
0 m heyvanlarda visseral vo somatik
.alizatorlarm toşkilindo interoresept< larin vo görmo-eşitmo analizatorlarin i rolu öyronilmişdir (Ş.Tağıyev).
Görmo funksiyasının pozulmasında
'sor informasiyanin daşmması vo
lizatorlann plastikliyinin borpasinıeyromediatorlarm rolu vo yaş xüsuotlori miioyyon edilmişdir (miix. iizv
iman Ağayev).
iörmo analizatorunun funksiyalantonzimlonmosindo hipotalamusun
I todqiq olıınmuş, alınmış noticoloro
; ) Hoson Abdullayev, Nina Haciyeva,
1 cyn Hosonov, Haqverdi Coforov,
Jim ir Pereligin 1972 ildo Azorbayc
Dövlot miikafatina layiq göriilmiişlər.
Xozor donizi hövzosindoki qiymotli
1' lıq növbrinin (xiisusilo norokimibrin)
genofondunun borpasi vo noslinin kosilmosi tohlükosinin qarşısının alınmasına
yönəldilmiş todqiqat i^lori noticosindo
zororli ekoloji faktorlar müoyyənləşdirilmiş vo onlarm tosir dorocolori pasportlaşdırılmışdır. Xozordo neft hasilatinm
artmasi ib olaqodar neftin suda miixtolif

qatışıqlarının norokimibrin nosilvermo
xassolorino tosiri miioyyon edilmişdir.
Todqiqatlar göstorir ki, xam neftin sııda
miqdari 30-50 mq/l olduqda baliqlarm
miixtolif orqanlarında hüceyro soviyyosindo ciddi doyişiklikləro sobob olur vo
miqrasiyada pozuntular baş verir (müx.
üzv Rafiq Qasimov).
Heyvanlarda emosional gorginlik
(stres) şəraitindo onlarm davranış mexanizmlori öyronilmişdir (müx. iizv Faiq
Coforov).
Uşaqlarda sinir pozuntularmm neyıofızioloji mexanizmlori, ontogenezdo
yuxu-ayiqliq siklindo vegetativ-damar
distoniyalan olan xostobrdo beyin funksiyalannm yaş xiisusiyyotlori todqiq
edilmiş, miialico kompleksino daxil edilmok iiçün proqnoz vo tokliflor hazirlanmışdır. Uzunömürlülüyün populyasiya,
ekoloji vo fizioloji qanunauyğunluqları
eksperimental modeldo öyronibrok biyan
kökü ekstraktının bu proseslordo miisbot
tosiri tosdiq edilmişdir.
Əd.: Azorbaycanda fiziologiya elminin inkişaf
tarixi XX osr. B„ 1999.
Telman Ağayev

Mikrobiologiya. Azorbaycanda mik
robiologiya elminin toşokkülü vo inkişafi Sofiya Berman, Noriman Əliyev,
N.Jukov-Verejnikov, M.Lurye, Moryom Mahmudboyova, Fotulla Yaqubov, P.Zdrodovski, L.Zilber. Niso Mehdiyeva vo b.-mn adlan ilə bağlıdır. Tibbi
mikrobiologiya sahosindo apanlmış tod
qiqatlar noticosindo elmo molum olma
yan dori mikozlarmin bir çox növlorinin
tomiz kulturası alınmış vo bioloji aktivliyo malik bir sira yeni mikrob növləri

(Nocardia rubrum, Actinomyces entranticum vo s.) aşkar edilmiş, bir sira qidali
miihitlor (nokardin, aw ant in vo s.) oldo
olunmuşdur. Maqnit sahosinin bir sira
mikroorqanizmlorin morfogenetik vo gcnetik-biokimyovi xiisusiyyotlorino tosiri
todqiq edilmiş vo bu amilin mikroorqanizmbro tosirinin xarakteri (bakterisid vo
bakteriostatik stimubedici) müoyyonloşdirilmişdir (müx. iizv Namiq Əliyev).
Totbiqi mikrobiologiyada göbolokbrlo ibtidai heyvanlar arasmdaki olaqo
öyronilmiş, nematofaqların monşoyi vo
tokamülü haqqmda hipotez iroli siirülmüş, keçmiş SSRİ-do ilk dofo nematofaq
göboloklərin tam kolleksiyasi yaradilmışdır.
Keçon osrin 80-ci illorindon başlayaraq neft vo modon biotexnologiyasi, bio
loji zodolonmo, bitki tullantilarinin bio

loji konversiyasi sahosindo elmi-praktiki
noticolor oldo edilmişdir. Abşeronun neft
lo çirklonmiş torpaqlarının mikrobiotası
öyronilmiş, neft laylarmda gedon mikrobioloji proseslorin modeli hazırlanmış vo
neftin sıxışdırılıb çıxarılmasında miioy
yon qrup mikroorqanizmlorin rolu göstorilmişdir (akad. Mohorrom Monunodyarov).
20 osrin 50-ci illorindon başlayaraq
Kiir Mingoçevir su anbarmda apardığı
mikrobioloji todqiqatlar noticosindo
miix. iizv Mommod Salmanov su anbarlarının məqsədyönlülüyünü vo orada
toplanan sularin mikrobioloji proqnozunu vermiş, tobii sututarlann, çayların
ekoloji voziyyoti, onlarm miihafizosi vo
bioloji mohsuldarlığmı elmi cohotdon
osaslandırmışdır. Doniz hövzəsində karp Q jj
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bonun dövranında mikrofloranin rolunu
qiymotləndirmiş, noticolori “ Xozor do
nizinin bioloji mohsuldarlığında mikroflora vo fltoplanktonlarm rolu” monoqrafiyasinda (Moskva, 1987) şorh olunmuşdur.
Tibbi-mikrobioloji sahodo todqiqat
lar AMEA-nin Mikrobiologiya institu
tunda, Azorbaycan Tibb Universite
tindo, Azorbaycan Respublikasi Sohiyyo
Nazirliyinin V.Y.Axundov ad. M ET
Tibbi Profilaktika institutunda vo digor
saho institutlarmda apanlir.
Əd.: С а л м а н on М. А. Экология и био
логическая продуктивность Каспийского моря.
Б.. 1999.
Naıni<ı Əliyev, М,mini,id Salmaıwv

Tibb
Azorbaycanda tobaboto vo tibb elmino qodim yazili monbolordo geııiş yer verilirdi. 10 osrdo İsa ol-Rahi Tiflisi dövrünün on moşhur tibb alimlorindon olmuş
vo “ Tibb” adli osor yazmışdır. I I osrdo
Ömor ibn Kafioddin Osmanoğlıı Şamaxida ilk tibb moktobi
“ Modroseyi-

tibb” açmış, anatomiya vo fiziologiya
elmbrini mükommol mənimsəmiş, ciddi
qadağalara baxmayaraq meyit yarmışdır. Mahmud ibn Şirvani “ Elmi tobabot kitabı” ilə tibb elmini zonginloşdirmiş, F.Rəşidəddinlə birlikdə Azərbaycanda “ Dar iiş-Şofa” (“ Şəfa evi” )
toşkil etmişlor.
Tobrizdo “ Dar üş-Şəfa” nın yaradılması Əbdıüməcid Tobib (“ Kitab iitlibb” osorinin müəllifı), Ramazan ibn
Şeyx Əli Lonkorani (“ Forruxnamo Camali” adlı tibb risaləsinin müəlliFı),
Monsur ibn Mohommod ibn Yusif ibn
İlyas, Mohommod Borgüşadi, Yusif Mo
hommod ibn Yusif Tobibi kimi görkomli libb alimlorinin yetişmosinə sobob olmuşdur.
16-17 osrlordo foaliyyot göstormiş
Mohommod Yusif Şirvani, Əli Əhmod
Çolobi, İbn Mohommod Kamal Tobrizi,
ibrahim ibn Zeynalabdin Naxçıvani,
Hacı Süleyman ibn Süleyman İrovani,
Ağa Soid Tobib Tobrizi vo b.-nin adlari
Azorbaycamn tibb elmi tarixino düşmüşdür. 19 osrdo Mirzo Mohommod
Tobrizinin 3 cildlik “ Müfossole-toşrih”
(“ Əhatoli anatomiya” ) kitabinda ana
tomiya, fiziologiya, patoloji fiziologiya
vo miixtolif xostoliklorin müalico iisullan geniş şorh edilmişdir. О, ilk dofo
Azorbaycan dilindo tibb terminlorinin
yaradilmasina soy göstormişdir. Noriman Norimanov, Abbas Sohhot, Korim
boy Mehmandarov vo b.-nin Azorbay
canda tibb elminin toşokkülündə mii
hiim xidmotlori olmuşdur.
Azorbaycanda tibb elminin inkişafı
Baki Dövlot Universitetindo (1919) tibb
fakültosinin, Azorbaycan Dövlot Tibb
İnstitutunun (1930), Hokimlori Tokmilloşdirmo institutunun (1935) vo Sohiyyo
Nazirliyinin bir çox elmi todqiqat institutlarimn yaradilmasi ilo bağlıdır. Tibb
elminin inkişafında Mirosodulla Mirqasimov, Mustafa Topçubaşov vo b.-nin
böyük rolu olmuşdur.
insan anatomiyasimn öyronilmosinin
osasını 1919 ildo Kamil Balakişiyev vo b.
qoymuşlar. Bu alimbrin elmi axtarışlarının osas istiqamotini periferik sinirlorin mielogenezi vo mieloarxitektonikasi,
onlarm morfofunksional anatomiyasinm yaş xüsusiyyotlori, morfogenez vo
regenerasiyanın qanunauyğunluqları,
damarların vo vozili orqanların, homçinin daxili orqanların selikli qişa vozibrinin vo limfa sistemi orqanlarimn
quruluş xüsusiyyotlorinin öyronilmosi
toşkil etmişdir. K.Balakişiyev Azorbay

can dilindo tibb terminbri liiğoti vo
dördcildlik “ İnsanın normal anatomiyası” dorsliyini noşr etdirmiş, zongin
eksponatlarla vo nadir preparatlarla
tochiz olunmuş todris muzeyi yaratmışdır. 20 osrin 30-cu illorindo sinirlorin kötiikdaxili quruluşunun, sidik
kanalı soğanağı v.ozilorinin morfofunk
sional xüsusiyyotlorinin öyronilmosi bu
saholorin todqiqinin vo tibb tocrübosino
totbiqiniıı osasını qoymuşdur.
Patoloji anatomiyanın osasını Colil
Hüseynov vo b. qoymuşlar. C.Hüseynov
tropik malyariya, qarayara vo sopgili
yatalaq xostəlikbrinin patogenezini vo
patomorfologiyasmı öyronmiş, alınmış
noticobri “ Patoloji anatomiya” (1976)
kitabinda şorh etmişdir.
Normal fiziologiya Azorbaycanda
1919 ildon Pavel Yuryeviç Rostovsev,
Savalan Ocaqverdizado, akad. Abdulla
Qarayev vo b.-nin elmi todqiqatlan ib
formalaşmağa başlamışdır. Miixtolif
dövrlordo onlar beyin fiziologiyasi, qara
ciyorin maddolor mübadilosindo rolu,
böyroküstü vozinin foaliyyotino interoseptiv reflektor tosirlorin morkozi vo
periferik mexanizmlorinin öyronilmosi,
aterosklerozun inkişaf mexanizmlori,
beyin yarimkiirobrinin qabığı vo baş
beynin qabıqaltı töromələri arasındakı
funksional olaqolorin mexanizmlori vo s.
problembri öyronmiş, alinan noticobri
tibb tocrübosino geniş totbiq etmişlor.
Beb bir noticoyo golmişlor ki, beyin
qabığınm elektrik fəallığmın desinxronizasiya reaksiyasmin mediator tobioti
miixtolif qıcıqlara keyfiyyotco forqli
cavab verir. Fiziologiya elminin sonraki
inkişafı Şamxal Tağıyev vo b.-nin adlari
ib bağlıdır.
Patoloji fiziologiya ilk dofo 1919-21
ilbrdo Baki Universitetinin tibb fakiiltosindo todris edilmişdir. Lakin bir elm
kimi inkişafı 20 osrin 50-ci illorino
tosadiif edir. Belo ki, Naftalan neftinin
bioloji tosiri öyronilmiş, onun osasinda
preparatlarin totbiqi nozori cohotdon
osaslandırılmış, qanin vo limfamn laxtalanma, oks-laxtalanma vo flbrinoliz sistemlorinin patologiyasi todqiq edilmiş,
mikroelementlorin bioloji rolu, patologiya şoraitindo limfamn element torkibinin korreksiyasi iisullan işlonib hazırlanmışdır. Bu sahonin inkişafında
Mirmehdi Mirsolimovun, Tağı Paşayevin, miix. üzv Yaqub Mommodovun vo
b.-nin miihiim xidmotlori olmuşdur.
Farmakologiyamn loşokkiil tapmasi
vo inkişafı 20 osrin 20-ci illorindon baş-

lanmışdır. Əziz Əliyev, Dursun Hiiseynov, Homid boy Allahverdiboyov vo b.
bu sahodo miihüm todqiqatlar aparmışlar. Azorbaycan florasından almınış
bozi preparatlar SSR İ farmakopeyasına
daxil edilmişdi. Quyruqlu nüvonin neyropatoloji sindromlarınm modelloşdirilmosi vo eksperimental müalicosi todqiq
olunmuşdur.
Əczaçılıq kimyası üzro aparılmış
todqiqatlar osasinda vazelin yağının
neft mohsullarından alınması, bozi
yerli dorman bitkibrinin kimyovi torkibi vo farmakoloji xassolori öyronilmişdir.
Dorman formalannın texnologna'.
iizro aparilan araşdırmalar noticosiiKb
50-don çox bitki vo mineral monşəli do
man xammalı todqiq edilmiş, onlardan
müxtolif dorman formalan vo prepaı i
lari hazırlanmışdır. Azorbaycamn tih
alimlori neft sonayesi tullantilarmd;
antibakterial tosirli dorman prepara t
nnin ahnmasi. Naftalan neftinin d.
man formalarinm hazirlanmasi sahosi
do elmi axtarışlar apararaq 46 bitki a
vünün limfotrop tosirini öyronmiş, biya
bitkisindon farmakoloji aktiv madd;
rin ahnmasi iisullanni tokmilloşdiı
mişlor.
Farmakoqnoziya elminin osasini
Azorbaycanda 20 osrin ovvollorindo
İsrafil Domirov qoymuşdur. Bu sahod
aparilan todqiqatlar noticosindo prak
tobabotdo istifado üçün 10-a qodor bi
monşoli dorman preparatı tövsiyə olun
muş, bioloji foal fltopreparatlarm isteh
sali üçün yeni bitki xammalı növlori
tibdo istifado edibn ardıc bitkisini ovo/
etmok üçün Azorbaycan florasina daxi
olan iki yeni ardıc növü aşkar ed;
mişdir.
Rentgenologiya və radiologiya sail
sindo todqiqatlara, osason, 20 osrin 2yarısından başlanılmış, qalxanabonx
vozi vo qirtlaq xostoliklorinin rentgen
loji vo radioloji, öd kisosinin rentu
noexoqrafik, şokorli diabeti olan xost.
lordo aşağı otraf angiopatiyalarmin te:
moqrafık-angioqrafık miiayinosi sah;
sindo miihiim noticolor alınmışdıı
Akad. Rohim Rohimovun modo-bagirsaq sistemi şişlorinin miiayinosi zamam
istifado olunan üçlü kontrastlaşdırma
iisulu tibbi praktikada geniş totbiq olunmuşdur.
Daxili xostoliklor iizro todqiqatlann
osası Əziz Əliyev, akad. Cahangir Abdullayev, Tamerlan Əliyev vo b. toro
findon qoyulmuşdur. Ə.Əliyevin “ Kli-

duz mübadibsini, modo-bağırsaq ordöş qofosi corrahhğına, döş qəfosi yarani к analizlor” (Baki, 1934) kitabinda
qanlarmm xroniki xostoliklorinin epidelanmalarının fosadlarimn elmi araşdaxili xostoliklorin tosnifı, qruplaşdırıldırılmasına, ağ ciyor vorominin, plevra
miologiyasmı öyronmiş, rekonstruktiv
nıası, todqiqi, ilkin analizbrin toyini,
empiyemasınm, ağ ciyorin irinli iltihabıvo borpaedici corrahi omoliyyatlan tot
müalico iisullarimn işlonib hazirlanmanın corrahi müalicosino aid miilıüm tod
si mosololori oks olunmuşdur. Onun
biq etmiş vo təkmilbşdirmiş, peritonitin
qiqatlar aparmışdır. Azorbaycanda ilk
erkon diaqnostikasi vo corrahi taktikası
"Eksperimental nefrit” (1937) osori
problemlorino aid yeni lokliflor verSSR İ EA-nin mükafatına layiq gö- dofo iiroyin magistral damarlarmda
rülmüşdür. C.Abdullayev neft sonayesi
rekonstruktiv omoliyyatlar aparılmış,
mişdir.
işçilorinin peşo xostolikbrini todqiq etmiş corrahi kardiologiya vo hematologiyaUşaq corrahiyyosi sahosindo uşaq
nin osası qoyulmuşdur. F.Əfondiyev
travmatizmi, yanıqlar, irinli plevrit,
/о neft karbohidrogenlorinin ürok-damar
sistemino vo qanin laxtalanmasma tosiri
hemotoraksin diferensial diaqnostikasi
malyariya vo skarlatinamn ağırlaşmaları,
ni müoyyonbşdirmişdir.
üçün orijimıl sınaq (bu sınaq SSR İ
sıılıı xorçong (noma), yeni doğulmuşlann
T.Əlivev bir sira endokrinoloji xos- dövründoki elmi odobiyyata “ Əfondiyev
inkişaf qüsurları vo s. problemlor todqiq
toliklorin, eloco do şokorli diabetin vo sınağı” kimi daxil olmuşdur) totbiq et- edilnıişdir. 20 osrin 40-cı illorindo osteoxondrit vo perixondritloro, döş vo qarın
(чип damar fosadlarimn, xiisusilo aşağı
mişdir. Z.Mommodov respublikada cor
rahi endokrinologiyamn osasini qoyboşluğu orqanlarimn odlu silahla yararaf damarlannm diabetik angiopatiilarinin, iiroyin işemik xostoliklorinin
korli diabet fonunda) patogenezini
rənm'ış vo xəstəliyin erkəıı morhəhıdo müalicosi iisullanni işbyib hazirladir. Miioyyon olunmuşdur ki, aşağı
tlann diabetik angiopatiyasi zama'lk növbodo, kollaterallar sıradan çıŞokorli diabet vo hipertoniya xosklorinin birlikdo gedişi zamam iirok
lolorinin funksional voziyyoti oyronil; vo miokardin gizli funksional çatışizlığı aşkar edilmişdir.
Cərrahiyyənin osasi akad.-lor Mirosoilla Mirqasimov, Mustafa Topçuba. Zülfüqar Mommodov, müx. iizv
uad Əfondiyev vo b. torofindon qoyulışdur. M.Mirqasimov sidikdaşı xosto: min Azorbaycanda yayilmasi, pato; nezi vo klinikasmi öyronmiş, irinli per tonit, sidik kisosi, prostat vozi vo digor
■ qanlarm xostoliklorinin corrahi miia1 о iisullanni totbiq etmişdir. Onun noşr
Azorbaycan hokimlori Almaniyada elmi ezamiyyotdo (1927). Soldan saga: birinci sirada
t dirdiyi “ Qisa iimumi corrahhq kursu”
M.A.Topçııbaşov. M.M.Mirqasimov, M.D.Mehmandarov-Tuşinski,
ikinci sirada M.M.Hacıqasımov, Y.Ə.Qasımov. l.Ə.Axuııdov.
933), “ Qarın yatalağınm corrahiyyosi”
i >57) kitablan milli kadrların yetişmomuş, endokrin sistemi xostoliklorinin
lanmalarının noticolorinin aradan qalido, urologiya, corrahhq vo s. tibb
aolorinin inkişafında miihiim rol oy- corrahi miialicosino vo iimumi corrahhdırılmasına dair todqiqatlar aparılmışdır.
gm digor problemlorino aid araşdırmamşdır. M.Topçubaşovun toklif etdiyi
Əliağa Əlizado skarlatinanın corrahi ağır'dominotorakotomiya, lumbal dialar aparmışdır. Hüseyn Əliyev sinirin
laşmaları, bozi corrahi xostolikbr zamanı
qan plazmasında zülal dəyişikliklori vo s.
iqmotomiya, periferik sinir zodobnoyanmam iki istiqamotdo noql etmosi
i ilorinin corrahi miialico metodu, ten- fenomenini todqiq etmiş, qarın, döş boş- todqiq etmişdir. Uşaqlarda müştorok
ci plastika vo kranioplastika iisullan,
luğıı vo peritonarxası orqanların xosto- zədələnmobrin, exinokokkoz vo llitijс ı-yağ inyeksiyalan vasitosilo uzunliklori zamanı nevroloji simptomatikaprunq xostoliyinin diaqnostikasi vo miia
nın mexanizminin aydınlaşdırılmasında
lico iisullan öyronilmişdir.
üddotli anesteziya, giillo vo qolpobrin
ye rini doqiq miioyyon etmok vo onlann
Travmatologiya, orlopcdiya vo Iwrbibu fenomenin böyük rolu olduğunu gösi ıdondon çıxanlmasım asanlaşdırmaq tormişdir. Qida borusıınun divertikulu, sohra corrahiyyosi sahosindo todqiqatlar
üçiin xiisusi cihazin totbiqi toxirosahn- mədə vo onikibarmaq bağırsağın xora
uzun miiddot sagalmayan yaralar, siimaz corrahhq praktikasini yeni vo daha
xostoliyi, xolcsistit, stenokardiya, miomiik-oynaq voromi, travmalann profieffektiv iisullarla zonginbşdirmişdir. Bu
kard infarktı, böyrokdaşı vo s. xostolik- laktikası vo fosadlari, ortopediya prob
üsullardan SSRİ-do vo xaricdo geniş isti
lor zamanı antidrom (akson-refleks)
lembri vos. todqiq olunmuşdur. 1936 il
fado edilmişdir. О, corrahhq elmino vo nevroloji simptomatologiyasını işloyib
do Rohim Əlizado xarici likso aparati ixpraktikasına gotiıxliyi yenilikloro göro hazırlamışdır. Akad. Böyükkişi Ağayev
tira edorok diinyada ilk dofo simqlann
1975 ildo Sosialist Əmoyi Qohromani xorçong xostoliyinin corrahi miialicosin- müalicosindo fraqmentlorin xarici liksado böyroküstü vozilorin voziyyoti vo su- siyasi prinsiplorino osaslanan funksional
adma layiq görülmüşdür. F.Əfondiyev

müalicə üsulunu yaratmışdır.
Bu sahonin inkişafında Comil Lombəranski, Nurəli Bunyadov, Əziz Əliyev
və b.-nın miihiim xidmətləri olmuşdur.
Urologiyanın osası M.Mirqasımov
vo M.Topçubaşov torofindon qoyulmuşdıır. Bu elmin sonrakı inkişafı
akad. Mirməmmod Cavadzado vo b.nın adı ilo bağlıdır. M .Cavadzado Res
publika Uroloji Xəstəxanasının yaradılmasında miihiim rol oynamış, mürokkob corrahi omoliyyatların aparılmasına nail olmuşdur. Anadangolmo
böyrok vo sidik yolları anomaliyalarının müalicosi üçün orijinal şokildo or
qan mühafızosinin borpa omoliyyatlan,
homçinin müasir diaqnostika üsullarının işlonib hazirlanmasi vo kliniki
praktikada totbiqino görə M .Cavadza
do S S R İ Dövlol mükafatı almışdır

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
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Z.Ə.Əliyevanın
“Görmə
orqanının peşo
patologiyası”
(A.P.Nesterov,
Z.M .Skripn'ıçenko
ilo birgə)
monoqrafiyasi.
Moskva, Mcdisina,

1983.

tolorin corrahi müdaxilo zamanı venadaxili narkozla müalico üsulunun yeni
variantım vo corrahi omoliyyatlardan
sonrakı fəsadların qarşısının alınması
üsullarını işloyib hazırlamışdır. C.Əliyevin todqiqatlarının noticolori digor miiollillorlo birgo yazdığı “ Dorinin bodxassoli
şişlorində plastik omoliyyatlar” (Mosk
va, 1979), “ Süd vozisi şişlərinin müalicosi” (Moskva, 1990, ingilis dilindo)
vo s. osorlordo öz oksini tapmışdır.
C.Əliyev Azorbaycanda süd vozisi xorçənginin diaqnostikası vo miialicosi iizro
elmi moktobin banisidir. Bu sahodo oldo
etdiyi nailiyyotloro göro о, Rusiya TEAnin akad. N.N.Petrov adina mükafatına
layiq görülmüş, bir neço xarici ölko akademiyasına üzv seçilmişdir.
Ə.Əmiraslanov torofindon respub
likada ilk dofo siimiik sarkomalan za-

diyi nailiyyotlorino göro о, Rusiya TEAnin akad. N.N.Petrov adina miikafatina
(1985) vo SS R İ Dövlot mükafatına
(1986) layiq görülmüş, bir neço xarici
ölko akademiyasına üzv seçilmişdir.
Pediatriyanııı inkişafı 20 osrin 20-ci
illorindon başlamışdır. Əbülfoz Qarayev, Kübra Forocova, akad. Adilo Namazova vo b. revmatizm, regional patologiya (xüsuson, malyariya), uşaqlarda
qan xostoliklori vo bağırsaq infeksiyalan
sahosindo todqiqatlar aparmışlar. Tod
qiqatlar noticosindo ilk dofo Kii qizdirmasi, xlamidioz, toksoplazmoz, listerioz, brusellyoz kimi infeksiyalann
yenidoğulmuşların patologiyasinda ro
lu müoyyonloşdirilmişdir. Respublik
Kardiorevmatologiya Morkozindo uşac;
larda revmatizm vo damar distoniyakn
nin kliniki xüsusiyyotlori todqiq ediln
НЕЙРОГЕННЫ1
ДИСФУНКИИМ
МОЧЕВОЮ

Z.Ə.ƏIiycvaııın

П УЗЫ РЯ

“İridodiaqnoslika”
(Y.S.Velxover,
N.B.Şulpina,
F.N.Romaşovla
birgo)

monoqrafiyasi.
Moskva,
Medisina, 1988.
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olduğu aşkara çıxarılmış vo bu proses
zamam orqanizmin immun reaktivliyinin
korreksiyasina imkan veron kompleks
miialico iisullari hazırlanmışdır. Üroyin
işemivası zamam risk amillorinin uşaq
orqanizmino tosir mexanizmlori araşdırılmış vo miioyyon edilmişdir ki. arte
rial hipertenziyah, ekzogen piylonmoli
vo lipoproteid spektri pozulmuş uşaqlaıda üroyin işemik xostoliyino meyillilik artir.
Pediatriya sahosindo todqiqatlar, osaon, Azorbaycan Dovlot Tibb Universi'jıindo, K.Forocova adina Elmi Todqi. it Pediatriya institutunda apanlir.
Vlamaliq və ginekologiyanm inkişaıda Saraxamm Nozorli, Adilo Şahtaxıskaya, Mohbubo Mahmudboyova,
nran Mehdiyeva, Şamama Əlosgorova
>osialist Əmoyi Qohromanı, 1969) vo

zootologiyasi vo epidemiologiyasi, dori
vo visseral leyşmaniozlar, helmintoz xos
toliklori. toksoplazmoz vo s. aid miihiim
todqiqatlar aparmışlar. Yoluxucu xostoliklorin yeni diaqnostika, miialico, profilaktika, maqnitoterapiya, lazeroterapiya
vo sensoinduksiya iisullari todqiq olunmuşdur. İsmayıl Axundov, Salar Imamoliyev vo b. leptospiroz, malyariya, helmintozlar vo salmonellyozun miialico vo
profilaktikasmi todqiq etmişlor.
Bu sahodo todqiqatlar, osason, Tibbi
Parazitologiya vo Tropik Xostoliklor
institutunda (indiki Tibbi Profilaktika
institutu) apanlir.
Ep idcnıiologiyanın
formalaşması
İ.Axundov, S.İmamoliyev, Tağı Tağızadonin todqiqatlan ilo bağlıdır. Onlar 20
osrin birinci yansinda Azorbaycanda
geniş yayılmış yoluxucu-parazitar xosto-

morkozi sinir sisteminin damar patologiyasi, psixiatriya vo immunologiya
problemlorini todqiq etmişdir.
Kti/.iatriya elminin osasi 20-ci illorin
ovvollorindo qoyulmuşdur. 1923 ildo Ba
kida ilk vorom dispanseri foaliyyoto başlamışdır. Yaqub Qaziyevin Azorbaycan
dilindo “ Ağ ciyor voromi” dorsliyi vo
“ Hamilolik vo vorom” monoqrafiyasinin
noşri bıı elmin inkişafmda miihiim rol
oynamışdır. 1948 ildon başlayaraq
F.Əfondiyev vorəmə tutulmuş xostolordo
torakoplastika oməliyyatım hoyata
keçirmişdir. Sonrakı illordo vorom xostoliyinin orqanizmdo törotdiyi immunoloji doyişikliklorin vo onların korreksiya
üsullarının öyronilmosino aid todqiqat
lar aparılmışdır. Bunların noticosindo
hom voromin. hom do ağ ciyor vo bronx
xostoliklorinin respublikada yayılması.
г:а » . ii.

C.Ə.Əliyevin
“Dorinin
bodxassoli
şişlorindo plastik
omoliyyatlar”
(N.N.Bloxin,
N.N.Trapeznikovla
birgo)
monoqrafiyasi.
Moskva, 1979.
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Ə.T.Əmiraslanovun
“Qida borusu vo
modo xorçoııgi
olan xostolordo
kaxeksiya”
(N. F. Mislakopoulo.
C.C.Kmrov vo
F.N.Mistakopoulo
ilo birgo) kitabi.
Ankara, 1999.
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İ.Ə.Axundovıın
“Azorbaycanda
malyariya vo
Culicidae”
monoqrafiyasi.
Baki, 1940.
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(1982). О, öz tədqiqatlarmm notieolorini “ Sidik kisəsinin neyrogen disfunksiyaları” (Moskva, Medisina, 1989,
V.M.Derjavin, Y.L.Vişnevski ilo bir
likdo), “ Sidik-cinsiyyot sistemi orqanlarında cərrahi omoliyyat zamanı homeostaz” (Moskva, Medisina, 1978,
S.N.Linyov ilo birlikdo), “ Böyrok vo
sidik axarlari anomaliyalarinin corrahiyyosi” (Moskva, Mir Publishers,
1977, E.M.Şimkus ilo birlikdo, ingilis
dilindo) vo b. osorlorindo ümumiloşdirmişdir.
Onkologiyanin elmi osaslarla öyronilmosino 1941 ildo Bakida Elmi Tod
qiqat Onkologiya, Rentgenologiya vo
Radiologiya İnstitutunun (indiki Onko
logiya Elmi Morkozi) yaradilmasi ilo
başlanılmışdır. Azorbaycanda onkolo
giya elminin inkişafında akad.-lor Comil
Əliyev vo Əhliman Əmiraslanovun mii
hiim xidmotlori olmuşdur.
C.Əliyev siid vozisinin, dorinin vo
yumşaq toxumalann bod vo xoşxassoli
yeni töromolorinin epidemiologiyasi,
müalicosi vo reabilitasiyasmi todqiq
etmişdir. О. siid vozisi xorçəngi olan xos-

mam diz, bud-çanaq vo bazu oynaqlarinin rezeksiyası vo endoprotezloşdirilmosi, qalça-qarınarası ayırma, kiirokdöşarası amputasiya vo rotasion plastika kimi müıokkob omoliyyatlar aparılmış, onun konstruksiyasi osasmda
bazu vo diz oynaqlan endoprotezlorinin
istehsalına başlanılmış vo kliniki prak
tikada totbiq edilmişdir. Ə.Əmiraslanov
Azorbaycanda dayaq-horokot aparati
onkologiyasinm osasini qoymuş vo bu
saho iizro elmi moktob yaratmışdır. О,
dayaq-horokot aparatının bodxassoli
şişlorino göro corrahi omoliyyat keçirmiş
xostolorin borpa miialicosi (reabilitasiyasi), siimiik sarkomalarmin yeni miialico
üsullarının işlonib hazirlanmasi, siimiik
sarkomalan zamam hormonal-metabolik pozuntular vo s. aid miihiim
todqiqatlar aparmışdır. Bu todqiqatlann noticolori Ə.Əmiraslanovun “ Osteo
gen sarkoma” (Baki, 1987), hommiiollifi
olduğu “ Qida borusu vo modo xorçongi
olan xostolordo kaxeksiya” (Ankara,
1999, ingilis dilindo), “ Siimiik şişlori”
(Baki, 1997; Ankara, 1999) vo s. osorlorindo öz oksini tapmışdır. Tibdo oldo et-

M.C.Cavadzadonin "Böyrək və sidik axarlari
anomaliyalarmm corrahiyyəsi” (E.M.Şimk
birgo. Moskva, Mir Publishers, 1977) və “Sidi■
kisəsinin neyrogen disfunksiyalari”
(V.M.Derjavin, Y.L. Vişnevski ilə birgo.
Moskva, Medisina, 1989) monoqrafiya'a::

arterial tozyiq normativlori müəyyo:
loşdirilmiş, hipertoniya, hipotoniya
iirok xostoliklorinin patogenezindo bir
ra bioloji foal amillor, о ciimlodon h
monlar vo kallikrein-kinin sistemin
miixtolif komponentlorinin rolu aşka
çıxarılmışdır. Uşaqlarda tonoffüs sistei
xostoliklori vo allergik proseslorin etiob
giyası, patogenezi, klinikasi, miialico
hortorofli öyronilmişdir. Əlokbor Ca!
barzado bozi irsi dori xostoliklorinin n
sildon-noslo keçmo mexanizmini todqi
etmiş, uşaqlarda bir sira helmintoz (a
karidoz, ankilostomidoz) vo protozoy
(lyamblioz) xostoliklorinin müalicosini
tokmilloşdirmişdir. M .Livanov vo b.
sübut etmişlor ki, B j5 vitamini uzun
miiddot revmatizmin profilaktikasinda
totbiq edilon bitsillinin konar tosirlorini
xeyli azaldır. Limfa monşoli diatezi olan
uşaqlarda apanlan todqiqatlar osasmda
ilk dofo timomeqaliyanin patoloji proses

-nin miihiim rolu olmuşdur. Ginekoioji xostoliklor, uşaqlıq fibromiomasi vo
jaqhqdankonar hamilolik, immun uyımsuzluqla keçon hamilolik vo ailo sonızluğu, hamilolik toksikozlarmm proilaktikasi, “ risk qrupundan” olan qa:Ilarda hamiloliyin gedişi, doğuşıın vo
ahılıq dövrünün xiisusiyyotlori vo periatal patologiyamn profilaktikasi vo s.
>dqiq edilmişdir. Gecikmiş hamilolik
)ksikozlan - eklampsiya, hamilolik
oksikozlarmin profilaktikasi, qadin
ığlamlığınm mühafızosi, botndaxili in.işaf patologiyasmin vo yeni doğulma
iövründo ölüm hallarının azaldılması vo
problemlor iizro do araşdırmalar aparilir.
Voiuxucu xostoliklor sahosindo Ba
hadur Qayibov, Mirheydor Soforoliboyov vo b. 20 osrin ovvollorindo virus infeksiyalarmi vo rikketsiozlara qarşı mii
barizo iisullanm todqiq etmişlor. Akad.
Voli Axundov vo b. SSRİ-do ilk dofo
brusellyoz problemini todqiq etmiş,
miihiim noticolor almışlar. Miix. iizv
Balababa Mocidov, Rizvan Cavadov,
Bahadur Mohorromov vo b. taunun epi-

likloro (xüsuson, malyariyaya) qarşı
profilaktik todbirlor hazirlayib hoyata
keçirmişlor.
Nevrologiya vo psixiatriya elmi 20
osrin 20-ci illorindo Aleksandr Avqustoviç Perelman, Agazoki Feyzullayev vo
b.-nin todqiqatlan ilo formalaşmağa
başlamışdır. Sonrakı dövrdo baş beynin
iltihabi vo damar xostoliklori, malyariya
zamam sinir sistemindo töronoıı degenerativ proseslorin histopatologiyasi, bey
nin travmatik zodolonmolorinin noticolo
ri, neyroinfeksiya, epilepsiya, neyrocorrahhq vo neyroonkologiya, yerli kurort
amillori ilo miialico problemlori todqiq
olunmuşdur. Sinir sisteminin irsi vo
damar mənşəli xostoliklorinin vo dağınıq
skleroz xostoliklorinin xiisusiyyotlori
araşdırılmış, morkozi sinir sisteminin
perinatal zodolonmolorinin kliniki vo immunoloji xiisusiyyotlori, anadangolmo
hidrosefaliyanin diaqnostikasi vo miiali
co iisullari öyronilmişdir.
Azorbaycanda psixiatriya elminin
inkişafı, osason. Əhmod Abbasquliycv
vo b.-mn todqiqatlan ilo başlanır. О, şizofreniya, onun klinikasi vo terapiyasi,

profilaktikasi, diaqnostikasi, miialicosi
üçün elmi cohotdon osaslandırılmış tokliflor hazırlanmışdır. Molekulyar-genetik
todqiqatlar noticosindo vorom infeksiyasinin patogenezindo miioyyon cdilmişdir
ki, faqositar sistemdo promielosit soviy
yosindo genetik blok oinolo golir, genetik
bloku olmayan uşaqların voromo qarşı
tobii müqavimoti B SJ vaksinindon üstiindiir vo belo uşaqlara vaksinasiya etmok
tövsiyo olunmur.
Otorinolarinqologiya elmi Miiseyib
llüseynov, Abdulla Şıxlinski, Yaqub
Qasimov vo b.-mn Azorbaycanm regio
nal patologiyasina, bo/i sonaye miiossiso
lorindo istehsalat amillorinin yuxan tonofftis yollarma tosirinin öyronilmosino,
udlağın limfa aparatmm patologiyasina,
orta qulagin irinli-iltihabi xostoliklorino
vo s. hosr olunmuş todqiqatlan ilo inkişaf
etmişdir.
OftalınologiyaiHiı toşokkül vo inkişafında Sonaxanim Volixan, akad. Zorifo
Əliyeva, miix. iizv Omniso Musaboyova,
Sona Axundova-Bagirboyova, Zohra
Quliyeva vo b. miihiim rol oynamışlar.
S.Volixanin todqiqatlan ciizam, sililis.

vərəm və şiş nəticəsində zədələnmiş
görmə orqanının morfoloji doyişikliklori, gözün zodosi. qlaukoma vo traxomaya lıəsr olunmuşdur. Onun bu saho
do oldo etdiyi elmi noticolor diinya tibb
elmində yüksok qiymotlondirilmiş vo
“ Endoftalmitin patoloji anatomiyasına
dair” (Berlin, 1931, alman dilində) osorində şorh olunmuşdur. 1940 ildə İsveçin Kral Karolin İnstitutunun tövsiyosi
ilo Nobel Komitosi S.Volixam 1941 ilin
psixologiya vo tibb sahosindo Nobel rnükafatına toqdim olunmaq üçün mühaziro oxumağa dovot etmişdir. Lakin
İkinci dünya müharibəsinin başlanması
ilo olaqodar S.Volixan homin dovotdon

istifado edo bilmodi. S.Axundova-Bağırboyova keratoplastika vo toxuma terapiyası üsullarım totbiq etmiş, Ü.Musabəyova traxomanın profılaktikası, diaqnostikası, klinikası vo müalicosi, qolpo
zodolorino məruz qalmış göz almasının
müalico iisullan vo qlaukoma xostoliyinin etiopatogenezinə aid todqiqatlar
aparmışdır. Z.Əliyeva görmə orqanının
peşə patologiyasım araşdırmış, oftalmologiya elmindo yeni istiqamotin - peşo
oftalmologiyasının osasını qoymuş, iridodiaqnostika vo iridoterapiya sahosin
do nozori vo praktiki ohomiyyotli todqi
qatlar aparmışdır. Peşo xostoliklori iizro
apardığı bir sira elmi axtarışlara vo oldo
etdiyi miihiim nailiyyotloro göro о, SSR İ
EA-nın M.Averbax adına mükafatına
hıyiq görülmüşdür (1981). Todqiqatlarının noticələrini “ İridodiaqnostika”
(Moskva, Medisina, 1988; Y.S.Velxover, N.B.Şulpina, F.N.Romaşovla bir
likdo), “ Görmə orqamnın peşo patologiyası” (M oskva, Medisina, 1983,
A.P.Nesterov, Z.M.Skripniçenko ib
birlikdo), “ Oftalmologiyanin aktual
problemlori” (Baki, 1983, N.B.Şulpina,

L.K.Moşetova ib birlikdo) vo b. osorlorindo ümumiloşdirmişdir.
Z.Quliyeva görmənin fıziologiyası vo
miihafizosi, gözün rongseçmo qabiliyyotinin xüsusiyyotlori, katarakta zamam
aparilan corrahi müdaxilo noticosindo
gözün refraksiyasının doyişikliklori vo s.
problemlori todqiq etmişdir.
Dermatologiya elminin osasmi ibra
him İsmayılzado, Bahadur Eyvazov vo b.
qoymuşlar. Onlar dori leyşmaniozu, ciizam, dori voromi, dori xostoliklorinin Naf
talan nefti vasitosilo müalicosi, Azorbay
canda dori leyşmaniozunun endemik
ocaqlarmin todqiqi, siFilisin vo epidermofltiyanın müalicəsi, dermatomikozlar

vo lavus xostoliyino dair todqiqatlar
aparmış, respublikadaki kurort amillorinin dori xostoliklorino tosirini öyronmişlor. Todqiqatlar, osason, dorinin
proliferativ proseslorinin yaranmasinda qeyri-qonaotboxş ekoloji, tobii iqlim
amillorinin rolu, cinsi yolla keçon infeksiyalarin epidemiologiyasi, klinikası, diaqnostikası vo müalicosi sahosindodir.
Məhkomo təbabətinin osasını Əlisottar Sultanov vo b. qoymuşlar. О, beyino
qansizma noticosindo baş veron qofil
öliim vo onun mohkomo tibbi baximm
dan qiymotlondirilmosi mosololorini tod
qiq etmişdir.
Stomatologiya elminin formalaşması
Gülbala Qurbanovun, Əliağa Əhmodovun vo b.-nın todqiqatlan ilo bağlı olmuşdur. G.Qurbanov iiz skeleti sümüklorinin travmatik zodobnmolori problemlorini todqiq etmiş, Ə.Əhıuodov iso
ortopedik stomatologiyada qismon protezloşdirmo üsulunu totbiq etmişdir.
Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkilindo Əliboy Əliboyov vo b.-nin miihiim
rolu olmuşdur. Şohor vo kond ohalisinin

xostolonmo göstoricilori todqiq edilmiş,
doğuşa yardımın toşk ili vo region üçün
digor spesifik sohiyyo problemlori araşdınlmışdır. Aparilan todqiqat işləıinin ok
soriyyoti neft sonayesi işçibrinə tibbi vo
sosial yardımm toşkilinin elmi cohotdon
osaslandirilmasina aid olmuşdur.
Iimumi gigiyena iizro todqiqatlara 20
osrin ovvolbrindo Mustafa Əfondizadə vo
b. başlamışlar. M.Əfondizado qidalanma
gigiyenasi vo kommunal gigiyena, uşaq
vo yeniyetmolorin gigiyenasina aid elmi
araşdırmalar aparmışdır. Uşaq vo yeııiyetmolorin fiziki inkişafınm öyronilmosi
atmosfer havasinin çirklonmosi vo miihafizosinin gigiyenik problemlori, su
tochizati, yaşayış yerlorinin planlaşdırı!
masi vo monzil gigiyenasi, Azorbaycam
kurort zonalarında mikroiqlim şorait
nin insan orqanizmino tosiri vo s. prol
lemlor todqiq olunmuşdur.
Qidalanma gigiyenasi vo kommun
gigiyena iizro elmi todqiqat işlori, о:
son, miixtolif ohali qruplarmm qici
lanma statusunun kompleks öyroni
mosi, onun miiasir şoraitdo korreksiya
üsullarının effektivliyi. atmosfer h
vasının fotooksidantlarla çirklonmə
onun monitorinqi sahosindo olmuşdu
Neft maşınqayırması sonayesi vo ко:
tosorriifati işçilorinin, moktoboqoc
yaşlı uşaqlarm orqanizmindo vitamir
çatışmazlıqları vo s. todqiq olunmuşduı
Hematologiya və transfuziologiyani
inkişafı 20 osrin 20-ci ilbrindo başlaı
mışdır. В .Eyvazov dori-zöhrəvi xostoi;
lorin klinikası vo epidemiologiyasmu
respublika balneoloji ehtiyatlarmi ir
qiq etmiş, D.Belenki 1929 ildo 3'
natrium-sitrat duzu ilo konservloşdi
miş qandan istifado edilmosinin mii
künlüyünü göstormişdir. F.Əfəndiv
1939 ildo qanı kalsium-xlorid ib stal
loşdirmok toklifini vermişdir. О, к.11
um-xloridin antikoaqulyasiya xüsııs
yotlorini müəyyonloşdirmiş vo bu yo
stabilloşdirilmiş qandan xostolorin mı;
licosindo istifado üçün geniş imkan
yaratmışdır. İrsi anemiya, koskin lc
kozlu xostolordo müalicoyo rezistentl
xroniki mieloleykozlu xəstəlordə infek
sion fosadların patogenezindo immunoloji pozuntulann rolu vo s. problemlor
todqiq olunur.
Əd.: Э ф с н л и с в И. К. История меди
цины в Азербайджане. В., 1964; Ə m i r a s l a ı ı ov Ə. Т., t s l a m z a d ə F. Azarbaycan Tibb
Universitcti. В., 2000.
Əhliman ƏmirasUınov, İbrahinı İsayev

Kənd təsərrüfatı elmləri
İ'mumi məlunıat. Azorbaycanda kond
tosorriifati elmlorinin toşokkiil tapması vo
inkişafı 1894 ildo Qarayazı tocrübo-baxış
sahosinin osasınm qoyulmasi ilo başlanmışdır. 1914 ilodok ölkomizdo 8 oyaloti
ohato edon 24 tocrübo-baxış sahosi yaradılmışdı. Kond tosorriifatmin inkişafında
Sarıtopo, Qarayazı vo Coforxan tocrübo
stansiyalari ınühiim rol oynamışdır.
Torpaqşiiııaslıq. Görkomli tobiotşünas ıılim Hosən boy Zordabi 1875-77 il
lordo “ Əkinçi” qozetindo dorc etdirdiyi
məqalələri vo “ Torpaq, su vo hava” osoıdoki elmi fikirbri ilo Azorbaycan tor! ıqşünaslıq elminin tomolini qoymuşiur. Onun toşokkiilündo 1898 ildo Azorıvcana golmiş Vasili Vasilyeviç Dokuvevin do miihiim rolu olmuşdur. Bu
Wrdo İzmail Yakovleviç Kovalevski,
otr Semyonoviç Kossoviç, Sergey
Jeksandroviç Zaxarov, Yevgeni Alekeviç Kamenski vo b. Azorbaycan tortqlarını todqiq etmişlor. Belo ki, Eldar
izünün vo Samuxun toıpaq örtüyü,
luğanın suvanlan torpaqlarının şorani
şınası todqiq edilmiş, Azorbaycanin bir
л yerlorindo şaquli torpaq qurşaqlann mövcudluğu sübut olunmuşdur. Mil
Şirvan düzlorindo relyef, şorlaşma vo
runt suyunun soviyyosilo olaqodar torıqların müxtoliiliyi müəyyonloşdirillişdir. Bu todqiqatlar osasmda 1915 il.io Muğanda Coforxan tocriibo stansiyatoşkil olunmuşdur. 1920 ildon sonra
zorbaycanda ilk torpaq todqiqatlan
olitexnik institutunun torpaqşünaslıq
afedrasimn omokdaşları torofindon
panlmış, todqiqatlann noticolori osaida irimiqyash torpaq xoritolori tortib
lunmuşdur.
Torpaq-ekoloji problemlorin elmi
tslan, münbitliyin, torpaq ehtiyatlanin borpasi vo miihafizosi, bitkibrin mieral qidalanmasının optimallaşdırıluisma aid todqiqatlar 1945 ildo SSRİ
\ Azorbaycan Filialmin Torpaqşünasq sektoru osasmda yaradılmış Toraqşiinaslıq vo Aqrokimya institutunda
panlir. Todqiqatlann elmi istiqamoti
torpaqomologolmonin energetikasi vo
torpaq meliorasiyasi, aqrokimya, torpaqların monşoyi, diaqnostikasi vo tosnifatindan ibarot idi.
Torpaq coğrafiyası, meşo torpaqomologolmo prosesi, otraf mühitin mii
hafizosi vo digor yeni elmi istiqamotlori
respublikada akad. Hoson Əliyev inkişaf etdirmişdir. Torpaq meliorasiyasi,

torpaqlann ekologiyasi kimi yeni istiqamotlor akad. Vladimir Rodionoviç Volobuyev torofindon işlonib hazirlanmiijdir. Torpaqlann coğrafiyası, genezisi, tosnifati vo xoritoçiliyi sahosindo
miihiim todqiqatlan miix. iizv Mommodomin Salayev aparmış, respublikanm ilk
toıpaq-eroziya xoritosini müx. üzv
Kazım Əlokborov tortib etmişdir. Azor
baycan torpaqlannin aqroekologiyasi,
torpaq kadastrmin elmi osaslan öyronilmiş, torpaqlar bonitirovka edilmiş vo
ekoloji cohotdon qiymotlondirilmiş
(müx. iizv Qorib Mommodov), torpaqlarin tosnifati, torpaq deqradasiyasi,
antropogen torpaqomologolmo prosesi
nin elmi vo nozori osaslarma aid todqi
qatlar aparılmış (müx. üzv Mohorrom
Babayev), Naxçivan M R torpaqlan tod
qiq edilmişdir (Əkbor Zeynalov). Torpaqlarm mineraloji torkibinin, bioloji foallığının, humusluluğunun vo münbitliyinin borpasmin ekoloji vo aqrokimyovi
osaslan iizro do todqiqatlar apanlir. Todqiqatlarm noticolori Hoson Əliyevin

osrin ortalarmdan Azorbaycanda torpaq-eroziya
todqiqatlan
apanlir
(K.Əlokborov vo b.).
Respublika orazisindo eroziya notico
sindo torpaqlann, ıneşəlorin vo iimumiyyotlo, tobiotin dağılmasının qarşısının
alınmasının elmi osaslannin hazirlanmasinda vo hoyata keçirilmosindo Hoson
Əliyeviıı xidmoti böyükdür.
Azorbaycan EA nozdindo 1950 ildo
toşkil olunmuş Torpaq-Eroziya Stansi
yasi osasmda 1961 ildo Elmi Todqiqat
Eroziya bölınosi yaradılmış vo 1969 ildo
Kond Tosorriifati Nazirliyinin tabeçiliyino verilmişdir. 70-ci illordon başlayaraq
Azorbaycanda kond tosorriifatmin in
tensiv inkişafı Heydor Əliyevin adi ib
bağlıdır. 1989 ildo “ Raduqa" Elm tstehsalat Birliyinin (E İB ) Baki filiah toşkil
edilmiş, 1992 ildo bu filialin bazasinda
“ impuls" E İB , 1997 ildo iso "İmpııls"
E İB vo “Aqroekologiya” Elm Morkozinin bazalarmda “ Eroziya vo suvarma”
Elm İstehsalat Morkozi yaradılmış, 2002
ildon Azorbaycan Elmi Todqiqat Eroziya
vo Suvarma İnstitutuna çevrilmişdir.

В.РВаП ОБУЕВ

Malum am Babayev

ВВЕДЕНИЕ
ВЭНЕРГЕТИКУ
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

V.R.VoIobuyevin
"Torpaqəməbgəlmə energetikasına giriş”
monoqrafiyasi.
Moskva, 1974.
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“ Qohvoyi meşo torpaqlan” (Bakı, 1965),
“ Hoyocan tobili” (Baki, 1983), “ Azor
baycan torpaqlan” (Baki, 1953),
V.R.VoIobuyevin “ Torpaqlann ekologiyasi” (Baki, 1963), “ Torpaqomolo
golmo energetikasına giriş” (Moskva,
1974), M.Salayevin “ Kiçik Qafqazm torpaqlan” (Baki, 1966) vo s. monoqrafiyalarmda öz oksini tapmışdır.
Torpaqşünaslıq vo Aqrokimya ins
titutunda 2003 ildo “Torpaq muzeyi”
toşkil olunmuşdur. Burada torpaq nümunolori, süxurlar, Azorbaycanin biitiin
torpaq-iqlim zonalarini ohato edon 50dok torpaq monoliti saxlanılır, torpaqşünaslıq vo aqrokimya elmlorinin son 60
ildoki nailiyyotlori nümayiş etdirilir.
Azorbaycanda torpaqlann eroziyasi
ib bağlı meşolorin miihafizo olunmasi
mosobsini hob H.Zordabi mühüm bir
vozifo kimi qarşıya qoymuşdu. Bu prosesin gcniş yayılmasını nozoro alaraq 20

Aqrokimya. Azorbaycanda aqrokimyaya aid ilk tocriibo işlori 1912 ildon
başlanmışdır. Bu dovrdo bir qrup miitoxossis Baki vo Gonco quberniyalannda
iizvi gübrolorin pambığın mohsuldarlığına tosirini yoxlamışdır. 1920 29 ilbrdo aqrokimyanın inkişafında Azor
baycan Politexnik institutunun kond
tosorriifati fakültəsinin do rolu olmuşdur. Aqrokimya iizro ardicil todqiqat
lara 1925 ildon başlanmışdır. 1926-32
illordo Pambıqçılıq institutunun Aqro
kimya şöbosindo pambiq bitkisino veri
lon iizvi vo mineral gübrələrin somoroli
normalan, formalari vo üsulları öyrənilmiş vo miioyyon edilmişdir ki, azot vo
fosfor giibrolorino nisboton kalium gübrosi az somoro verir. 1934 35 illordo ilk
dofo torpaqlann qida maddolori ib tominolunma soviyyosini göstoron torpaq*
aqrokimyovi xoritolor tortib edilmişdir
(K.ƏIokborov, Miryohya Ağamirov).
Respublikada aqrokimya sahosindo ilk
elmi moktob akad. Cobrayıl Hüseynovun rohborliyi ib yaradılmışdır. Onun
toklifi ib superfosfat giibrosinin alinmasinda ilk dofo olaraq sulfat turşusu ovozino neft sonayesinin tullantisi olan turş
qudrondan istifado edilmişdir. Homin
dövrdon respublikada neft sonayesi tullantılarından üzvi-mineral gübrolor alin-

mağa başlanmışdır. Bu sahədəki nailiyyətlərino göro C.Hiiseynov (Əsgor Hosonov, M.Hosonovla birlikdə) SSR İ
Dövbt mükafatına layiq görülmüşdür
(1950). Respublikada ilk dofo karbonatlı
torpaqlara verilon azot gübrəsinin torkibindon azotun 15—25%-inin ammonyak
şoklindo itmosi (uçması) müoyyənləşdirilmiş, onun qarşısının alınması üçün tod
birlor toklif olunmuşdur. Müx. üzv Əbdürrohman Gülohmədovun rohborliyi ilo
neft email vo digor sonaye tullantilarindaıı mikroelementli gübrolor (borlu superfosfat, manqanli superfosfat, yodlu
iizvi mineral gübrolor) alınmış vo kond
tosorriifatmda geniş istifado edilmiş, bu
işloro göro Ə.Gülohmodov (Tofıq İsmayılov vo Püstoxanım Rzayeva ilo birlik
do) Azorbaycan SSR Dövlot mükafatına
layiq görülmüşdür (1978). Respublika
torpaqlarının azot, fosfor vo kaliumla tominedilmo soviyyosi, bu gübrolərin becorilon bitkilorin mohsuldarlığına vo onun
keyfiyyotino tosiri öyronilmişdir. Azor
baycan torpaqlarimn qida maddolori ilo
tominolunma dorocosi öyronilmiş vo
giibrolomo sistemi toklif edilmişdir (Riz
van Hiiseynov). Akad. Məmmədtağı
Coforov Azorbaycamn osas torpaq tiplorindo fosfor birloşmolərinə, okinçilikdo
fosfatlar problemino, torpaqda qida
rejimi probleminin hollino dair kompleks
elmi-praktiki tövsiyolor hazırlamışdır.
Əkin dövriyyosindo miixtolif kond
tosorriifati bitkilorino mineral vo iizvi
giibrolorin totbiqi Torpaqşünaslıq vo
Aqrokimya institutunda, Kond Tosor
riifati Akademiyasinda, Elmi Todqiqat
Əkinçilik, Pambıqçılıq vo Torovozçilik
institutlarında öyronilir. Miioyyon olunmuşdur ki, mineral giibrolorin lokal
üsulla vo iizvi gübrolorlo birlikdo veril
mosi onlarm torkibindon osas qida elementlorinin (N , P, K ) monimsonilmo
omsalmi yüksoldir, vahid gübro miqdan
vasitosilo daha çox mohsul alınağa şorait
yaradir. Torpaqşünaslıq vo Aqrokimya
institutunda bitki mohsullarmda nitratlarin toplanmasi vo ayri-ayn orqanlarda
paylanmasi miioyyonloşdirilmiş vo bu
paylanmanin atlası noşr olunmuşdur.
Azorbaycan torpaqları üçün mikrogiibrolorin somoroliliyi vo bu torpaqlarm
ağır metallarla çirklonmə soviyyosi do
öyronilir. Giibrolordon somoroli istifado
edilmosi üçün torpaqda qida elementlorinin (N , P, K ) balansı doqiqloşdirilir vo
gübro normalan balans hesablamalarina göro totbiq edilir.
Zeynal M ö vsiinю v

Meliorasiya. Azorbaycan qodim suvarma okinçiliyi ölkosidir. Onun osas
okinçilik bölgosi olan Kür-Araz ovalığı
suvanlan torpaqlardan istifado edilmosi
baximindan on qodim regionlardan bi
ridir. Arxeoloqlar hesab edirlor ki, holo
e.o. 1-ci minilliyin ortalanndan burada
yaşayan ohalinin sosial-iqtisadi hoyatinda suvarma okinçiliyi miihiim rol oynamışdır. M il diiziindo 5-6 osrlordo tikilmiş iri suvarma kanallarinm izlori
holo do qalir. 6-7 osrlordo çokilmiş Govurarx, Hacı Hiiseynarx, Daşçayarx
kanallan da Azorbaycanda qodim zamanlardan suvarma işlorinin apanldığını tosdiq edir.
Azorbaycamn iimumi torpaq fondu
nun 4,75 mln. ha-1, yoni toxminon 55%-i
kond təsərrüfatına yararli torpaqlardir.
Respublika torpaqlarimn üçdo biri
diizonlik orazido yeıioşorok suvarma
okinçiliyinin osasini toşkil edir. Torpaqiqlim şoraiti suvanlan torpaq saholorini
3,0-3,2 mln. ha-ya çatdırmağa imkan
verso do, su ehtiyatlarmin məhdudluğu
iizündon bu mümkün olmur. Ölkodo 20
osrin son 35 ilindo meliorasiya işlorino
vosait qoyuluşu artırılmış, suvanlan
torpaqlarm iimumi sahosi 1,453 mln.
ha-ya çatdırılmışdır. Respublikada is
tehsal olunan kond tosorriifati mohsullannm 85 90%-i bu torpaqlardan oldo
edilir.
Azorbaycanda su axinlanni böliişdüron vo tonzimloyon suvarma sistemlori, kollektor-drenaj şobokolori, nasos
stansiyalan, su anbarlanndan ibarot
giiclü istehsal bazasi, tikinti vo istismar
təşkilatları, elmi todqiqat vo layiho-axtarış institutlan olan ixtisaslaşmış meliorasiya vo su tosorriifati kompleksi yaradılmışdır. Bu komplekso iimumi su tutu
mu 21,5 mlrd. m3 olan 135 su anban, 14
hidroqovşaq, uzunluğu 49054 km olan
suvarma kanallan, 30328 Av»-lik kollek
tor-drenaj şobokosi, 876 nasos stansiya
si, 109888 miixtolif hidrotexniki qurğu,
uzunluğu 1700 km olan sel vo daşqınlardan miihafizo bondlori vo dövlot oho
miyyotli digor su tosorriifati sistemlori vo
qurğuları daxildir.
Respublikada suvanlan torpaq sa
holorinin 635,8 min ha-1 (43,8%J miixto
lif dorocodo, о ciimlodon 429,8 min ha
zoif (68%), 139,8 min ha-1 orta (22%),
66,2 min ha-1(10%) iso şiddotli dorocodo
şorlaşmışdır. Qrunt sulan 897,3 min ha
sahodo 1-3 m dorinlikdo, 252,3 min ha
d'd 3-5 m dorinlikdo, 298,0 min ha-da iso
5 m -don dorindo yerloşir. Qrunt sulari-

mn minerallaşma dorocosi 410.3 min ha
d'd 3,0 q/l-don artiq, 536.1 min ha-da 1 3
q/l, 498,5 min ha-da iso 1 q/l-doıı aşağıdir. Suvanlan saholorin 266,5 min ha-1
meliorasiya cohotdon qeyri-qonaotboxş
voziyyotdodir; buna sobob 74.9 min ha
sahodo torpaqlarm şorlaşması, 95,6 min
/га-da qrunt sularinm yer sothino yaxinlaşması vo 96,0 min /ш-da şorlaşma ilo
qrunt sulan soviyyosinin qalxmasimn
birgo tosiridir.
Azorbaycanda meliorasiya vo sıı to
sorriifati obyektlorinin layiholondirilmosinin, tikintisinin vo istismarimn elmi cohotdon osaslandırılması homişo miihiim
mosololordon biıi olmuşdur. Meliora
siya vo su tosorriifatimn inkişafı onun
biitiin morhololorindo elmi todqiqat
institutlarinin vo layiho-axtanş toşkilat
larinin oldo etdiklori elmi-texniki toroqqinin noticolorino osaslanmışdır. Melio
rasiya vo su tosorriifati obyektlorinin ti
kintisindo vo istismarmda, dövriin tolol
lorino uyğuıı sistem vo texnologiyalan
işlənilmosindo vo istehsalata totbiq ed;
mosindo meliorasiya elminin, elmi todq,
qat vo layiho institutlarinin miistosi
rolu vardir. Tosadüfi deyildir ki. 20 osn
80-ci illorindo keçmiş SSRİ-nin şorla
mış torpaqlarimn meliorasiyası proble
mino respublikanin apanci alimlori rob
borlik etmişlor. Azorbaycanda meliora
siya sahosindo oldo edilmi^ nailiyyotlori r
vo milli meliorasiya elminin inkişafınc
Əkbor Behbudov, Hüseyn Hiiseyno
Salehağa Hüseynzado, Yusif İbadzad
akad.-lor Hoson Əliyev, Colal Əliyc
V.R.Volobuyev, Mommodtağı Cofəro
müx. üzvlor Qorib Mommodov, Moh.
rom Babayev vo b.-nın mühüm xidm.
lori olmuşdur.
Xansuvar C'qfərov, Ağamir Həşinu
Teymur Osnum

Aqrofizika. Aqrofizikamn bir elm
mi inkişafı 20 osrin ortalarına tosad
edir. Bu dövrdo torpaq-bitki-atmos
bir sistem şoklindo öyronilmoyə ba^
nılır vo respublikanin torpaqları müxı
lif fiziki xassolorinə göro sistemloşdirii
Torpaqlarm yayılmasma aid ilk xorii.
sxemlor 1970 vo 1989 illordo tortib edilmişdir. İlk dofo olaraq torpaqda istilik
vo rütubot axınları birgo todqiq edilmiş,
onlarm arasındakı olaqəlor açıqlanmış
vo riyazi düsturlar şoklindo ifado olunmuşdur. istilik axını ilo torpağın elek
trik müqaviməti, torpağın nomliyi ilo
elektrik nüfuzluluğu arasındakı asılılıqlar aşkar ediJmiş vo onlarm riyazi mo-

dellori verilıııişdir. Torpağııı torkibino
daxil olan lıissociklorin ölçülorino osason
torpaq sothi sahosinin hesablanmasi
modeli tortib edilmişdir. Torpaq örtüyü
mosafodon alinan molumatlar osasinda
öyronilmoyo başlanılmışdır. Günoş ener
jisinin torpaq-bitki-atmosfer sistemindo
paylanmasi vo bitkilorin enerjitoplama
qabiliyyotino osason onlarm suya olan
tolobatimn optimal miqdanmn miioyyonloşdirilmosi modellori do tortib edilmişdir. Bu, suvarma suyuna 10 15% qolaot etmoyo imkan yaradir.
Akif Gərayzach

Yerquruluşu*. Azorbaycanda dövlot
orquruluşu xidmotinin 150 illik bir tari’ vardir. Homin xidmot ovvollor Ədliyyo
Nazirliyi, Xalq Əkinçilik Komissarlığı,
onralar Kond Tosorriifati Nazirliyi vo
Xivlot Aqrar Sonaye Komitosinin torkindo olmuşdur. Hazirda Azorbaycan
vespublikası Dövlot Torpaq vo Xoritookmo Komitosinin torkibindodir.
1861 ildo Conubi Qafqazda “ Morzçoilmo barodo Əsasnamo” yo uyğun olaraq
vzorbaycanm yerquruluşu xidmoti toraq mülkiyyotçilərinin torpaq saho>rinin sorhodlorini naturada (yer iizorin!o) doqiqloşdirmişdir. 1918-20 illordo
vzorbaycan Xalq Ciimhuriyyotinin dövM. sorhodlorinin miioyyon olunmasinda,
■
930-cu illordo kolxozlarm yaranmasina vo 1970-ci illordo üzümçiiliik sovxozlamin toşkilindo vo yeni iiziim bağlarının
ılınmasında yerquruluşu xidmotinin
nühüm rolu olmuşdur.
Azorbaycanda yerquruluşu xidmoti
orpaqlann elmi-praktiki cohotdon osasndırılmış somoroli şokildo istifadosinin
'işkilino, olverişli ekoloji mühitin qoruib saxlamlmasina, tobii vo antropogen
tndşaftların yaxşılaşdınlmasına vo
uun dayanıqlılığının artinlmasina yöıoldilmişdir.
Torpaq islahatlan noticosindo toruiq ehtiyatlan iizorindo formalaşan
iilkiyyot miixtolifliyi bu ehtiyatlann
miihafizosi vo somoroli istifadosinin toşkilindo xiisusi ıol oynamışdır. Torpaq
islahatlarmin osası böyük dövlot xadimi
Heydor Əliyevin Naxçivan M R Ali Sovetino rohborlik etdiyi dövrdo Culfa rayonunun Şurud vo Gal kondlorindo islahatlann apanlmasi ilo qoyulmuşdur.
* Moqalo Azərbaycan Respublikasi Dövlot Torpaq
vo Xoriloçokmə Komitosinin rohborliyi torofindon təqdim
edilmişdir.

Sonraki illordo bütövlükdo Azorbaycan
Respublikasinda islahatlann hoyata
keçirilmosi moqsodilo 1995 ildon başlayaraq hiiquqi baza formalaşdırılmış,
50-don artiq forman, soroncam vo 50don artiq qanun. mocollo vo digor nor
mativ-hiiquqi aktlar qobul edilmişdir.
“ Azorbaycan Respublikasinin Torpaq
Mocollosi” (1999), “ Torpaq islahati
haqqinda" (1996), “ Torpaq icarosi haq
qinda” (1999), “ Torpaq bazan haqqinda” (1999), “ Dövlot torpaq kadastri,
torpaqlarm monitorinqi vo yerquruluşu
haqqinda” (1999), “ Torpaq vergisi haq
qinda” (1996), “ Bolodiyyolorin orazilori
vo torpaqlan haqqinda” (1999), “ Tor
paqlardan istifadoyo vo onlarm miihafizosino dövlot nozaroti haqqinda”
(2000) Azorbaycan Respublikasinin qa
nunlan vo s. torpaq islahatlarmin ho
yata keçirilmosini tomin etmoklo torpaq
ehtiyatlarmdan istifadoyo nozaroti vo
onlarm etibarlı mühafizəsini do toşkil
etmoyo hiiquqi zomin yaratdi.
Azorbaycan Respublikasinda torpaq
islahatlan H.Əliyevin müoyyonloşdirdiyi 4 prinsip osasinda hoyata keçirilmişdir: torpaqlar ohaliyo pulsuz olaraq
pay kimi verilmiş; torpaqlarm on münbit vo okino yararli olan hissosi xiisusi
miilkiyyoto ayrılmış; biitiin ohaliyo, yoni
kond vo şohor ohalisino torpaq islahatları prosesindo iştirak etmok hiiququ
verilmiş; xarici ölko votondaşlarına tor
paq satılması qanunla qadağan edilmişdir. Mohz bu dörd prinsip islahatlann
sonraki morhololorinin do uğurla davam
etdirilmosino vo ölkodo kond tosorriifati
mohsullari istehsalmda dinamik artimin
saxlanmasina sobob olmuşdur. Hazirda
ölkodo torpaq islahatlarmin birinci morholosi, yoni keçmiş kolxoz vo sovxozlann okino yararli torpaqlarimn kondliloro paylanmasi, bolodiyyo miilkiyyotino aid torpaqlarm inzibati sorhod da
xilindo onlara tamdilmasi vo dövlot torpaqlarinin sorhodlorinin müoyyonləşdirilmosi prosesi başa çatdırılmışdır. Bu
morholodo 869268 ailo, başqa sözlo,
3420778 subyekt torpaq mülkiyyətçisino
çevrilmişdir.
Miilkiyyot formalan iizro bölgüyo
osason (01.02.2007) vahid torpaq ehtiyatlannin 4913639 ha-1 (56,9%) dövlot
miilkiyyotino, 2032744 ha-1 (23,5%) bo
lodiyyo miilkiyyotino, 1695123 ha-1
( 19,6%) iso xiisusi miilkiyyoto ayrılmışdır.
Respublikada radikal torpaq islahatimn apanlmasini tomin edon normativhiiquqi aktlann hazirlanmasi voreallaş-

dırılması da yerquruluşu xidmoti vasi
tosilo hoyata keçirilir.
()<1.: M о m m о d о v Q. Ş. Л/orbaycanda tor
paq islahati: hiiquqi vo elmi-ekoloji mosololor. B„
2002

Bitkivilik. Arxeoloji qazintilar notico
sindo miioyyon olunmuşdur ki. holo eramizdan 3 4 min il ovvol Mingoçevir.
Xanlar, Kültopo (Naxçivan), Xocali, Binoqodi (Abşeroıı), Alovlutopo, Qobustan vo Ağdam orazilorindo yumşaq vo
bork buğda, porinc, dan vo arpa becorilirdi. Sonralar çoltik, volomir, qarğıdalı
vo çovdar da becorilmoyo başlanıldı.
Azorbaycanda bitkiçilik 19 osrin 2-ci
yansindan inkişafa başlamış, kond tosorriifatinm bir çox saholori ticarot-omtoo
sociyyosi daşımış vo Azorbaycan biitiin
Qafqazin on böyük taxılçılıq, pambıqçılıq, ipokçilik vo tütünçülük morkozino
çevrilmişdi. Azorbaycanda bitkiçiliyin
intensiv inkişafı 20 osrin 70-ci illorino
tosadiif edir.
Azorbaycanda taxılçılığın tarixi 7 min
ildon çoxdur. Qazıntılardan tapilan taxil
donlori, vol, daş hovonglor, ol doyirmani
(kirkiro) bunu tosdiq edir. Taxılçılığın osl
inkişafı 20 osrin ovvollorindon başlayır.
1920 ildo 440 min t taxil istehsal edilmişdirsə, 1960 ildo istehsal 725,2 min /-a,
1984 ildo iso 1163 min t-a çatdırılmışdır.
2001 ildon etibaron taxil istehsali 2 min /dan çox olmuşdur.
1969
ildo respublikanin taxil tosorriifatlannda hor 1 ha-dan 6 s-o yaxin taxil
istehsal olunduğu halda, 1976 ildo intensiv metodlarm totbiqi noticosindo taxilin
mohsuldarlığı artaraq hor /ш-dan 18,9 .v-o
çatdırılmışdı. Payizliq buğdamn okin sa
hosi 1997 ildo respublika iizro 690,0 min
Im. 1999 ildo 423 min ha, 2000 ildo 495
min I . 2001 ildo 571 min ha. 2002 ildo
650 min ha, 2003 ildo 589 min ha, 2004
ildo 611 min ha-ya çatdırılmışdır.
Azorbaycamn okinçiliyindo pambiq
bitkisi xiisusi yer tutur. Tarixi monbolordo verilon molumatlara vo arxeoloji qazintilara osason demok olar ki, eramizin
1-8 osrlorindo Azorbaycamn diizonlik
yerlorindo on çox becorilon bitki pambiq
olmuşdur. Azorbaycana pambiq qodim
Şorq ölkoloıi, osason, Iran vasitosilo
Hindistandan gətirilmişdir. Toqr. 10 14
osrlordo Bordo, Naxçivan. Gonco, Şoıııkir, Şabran şohorlorindo hazııiaııan parçalar xarico ixrac edilirdi. 15 17 osrlordo
Şamaxıdan vo Azorbaycamn digor bölgolorindon Rusiyaya pambiq mallar
apanhrdi. 18 osrdo Qarabağda vo J>irk i

van xanlığmda pambiq эк ini sahələri
toqr. 10 min desyatinə çatdırılmışdı. Ho
min dövrdə yalmz cod vo qisalifli hind
növü vo “ qara qoza” adlanan pambiq
yetişdirilirdi. 19 osrin ovvollorindo Quba
vo Baki oyalotlorindo do pambıqçılıq inkişaf etdirilirdi. 19 osrin 30-cu illorindon
Azorbaycanda Misir vo Amerika, homçinin yerli Mazandaran vo irovan pambığı, 90-ci illorindon iso Daşkond pambığı becorilirdi. Pambıqçılığın intensiv
inkişafı 19 osrin ikinci yansindan sonra
başlanmışdı. Bu dövrdə pambıqçılıq
artiq omtoo xarakteri daşıyırdı. 20 osrin
ovvolbrindo Rusiyamn toxuculuq so
nayesinin mahlica tolobati artdiqca,
Azorbaycanda da pambiq okilon saholor genişlondirilirdi. 1883 ildo Baki-Tiflis domir yolunun çokilmosi, 1900 ildo

Zəfəran.

bu yolun Rusiyanm morkozi quberniyalan ilo birloşdirilməsi Azorbaycan
pambığmın Avropa ölkolorino noqlino
şərait yaratdi. 1913 ildo Azorbaycanda
113 min ha sahodo pambiq okilmiş, 85,5
min / pambiq istehsal edilmişdi. Pambıqçılıqla, osason. Ağdaş vo Göyçay qozaları moşğııl olurdu. Rusiya Əkinçilik
Departamentinin məlumatlarına göro
1908 ildo Azorbaycanda pambıqçılıq vo
başqa kond tosorriifati bitkilori iizro Qarayazı tocrübo tarlası, Muğan pambiq
plantasiyası, Səfikürd kondindo nümunəvi pambiq plantasiyası, Göyçay nümunovi pambiq tarlası, Sarıtopo tocrübo
montoqosi, Ağstafa tocrübə montoqosi,
Hindarx nümunovi pambiq tarlasi vo s.
tocrübo miiossisolori yaradılmışdı. 20 os
rin ovvollorindo pambiqtomizlomo za
vodlan da işo düşmoyo başladı. 1901 il
do Hacı Zeynalabdin Tağıyev torofindon
ilk pambiq fabriki tikilmişdir.
1918 ildon sonra pambıqçılığa aid
todqiqatlar Qarayazı təcriibə tarlasinm

vo 1925 ildo Gonco seleksiya bazasi osasmda yaradılmış Azorbaycan Elmi Tod
qiqat Pambıqçılıq İnstitutunun foaliyyoti ilo bağlıdır. 1929 ildon bu institutda
yetişdirilon sortlarm, 1930 ildon iso
Azorbaycanm isti rayonlarinda zoriflifli
yiiksokkeyliyyotli Misir pambiq sortlarinin okilmosino başlanıldı.
Respublika təsərrüfatlarında 1363,
2421, “ AzNİXİ-33” , “ Muğan-395” ,
“ Gonco-2” vo s. pambiq sortlari yaradilmış vo okilib becorilir. Bu işloro göro
İsgondor Volizado (Şaban Coforov, Musa
Mommodovla birlikdo) SSR İ Dövlot
mükafatına layiq görülmüşdür (1949).
1970 ildo respublikada pambiq istehsah
iizro rekord notico oldo edilmiş vo saholordon 1mln. / pambiq yığılmışdı. 20 osrin
70-80-ci illorindo pambıqçılığın elmi

nin becorilınosinə imkan verir. Holo 9
osrdo zoforan Azorbaycandan xarici ölkoloro ixrac olunurdu. Torkibindo faydalı maddələr olduğundan ondan xalq
tobabotindo, kulinariyada (odviyyat
kimi) vo sonayedo (sari boya kimi) istifa
do edilirdi. Zoforan, osason, Abşeron yarımadasında (Bilgoh qos.) becorilirdi. 19
osrin 30-cu illorindo Abşeron orazisindo
1000 puda qodor zoforan istehsal olunmuşdu. Azorbaycan zoforanmm ahcilari
olan Hindistan vo İran öz torpaqlannda
zoforan becormoyo başlayandan sonra
istehsal xeyli azalmışdır. 20 osrin ovvol
lorindo iimumi zoforan yığımı 600 pud
olmuşdu.
Azorbaycanm olverişli iqlim şoraitindı
donli-taxil, donli-paxlali bitkilor do beco
rilir. Yerli buğda, arpa, çovdar vo egilops
nümunolori toplanmış vo öyronilmiş, yeni
mohsuldar buğda vo arpa sortlari (“ Se
ville” , “ Cofori” , “ Gürgənə-l” , “ Bolbıığda” , “ Pallidum-596” ) yaradılmışdır
(akad. imam Mustafayev). Bundan
olavo “ Arandoni” . "Şorq” , “ Ağbuğda13” , “ Xoranka" buğda, “ Naxçıvandoni” ,
“ Şirvandoni” vo s. arpa sortlari yetişdirilmişdir (Vsevolod Nikitiç Qromaçevski).
Zeylun.
Ağ onborbu, qırmızı onborbu çoltik sortları yaradılmışdır.
Donli-paxlalı bitkilordon noxud.
lobya, morci, lorgo vo paxla zülal vo
kompleks vitaminlorlo zongin olmaqla
yanaşı, onlann kök sistemlərindəki bakteriyalar torpağı azotla tomin edir. Bu
bitkilor ziilallı don almaq iiçiin becorilir.
osaslarla sabit inkişafına Heydor Əliyevin
Bozilori (acı paxla) yaşıl gübro kinıi işlorohborliyi noticosindo nail olundu. 1980 dilir. Azorbaycanda yağlı bitkilordon
ildo hor ha-dan 35,4 s mohsul alindi,
günobaxan, zeytun, badaııı, qoz, fındıq,
1981 ildo iso 831,2 min / pambiq yığıldı.
çaytikanı vo s. yetişdirilir. Möhkoııı yenı
2004 ildo məhsuldarlığına vo mahlic
bazasi yaratmaq moqsodilo tosorrüfatlarkeyfiyyotino göro yiiksok göstoricilori
da yem otları, şalğam, yemlik yerkökü,
olan xarici “ Maraş” vo “ Antep” sortyem çuğunduru, turneps, kartof (yemlik
lan yerli şoraito uyğunlaşdırılaraq ra- sortlar), yerarmudu, qarğıdalı, qarpız,
yonlaşdırılmışdır.
koloııı vo giinəbaxanın yemlik sortlari be
“ Azorbaycan Respublikasi regioncorilir. Yaşıl yem üçün donli-paxlalı vo
donli bitkilor okilir.
larimn sosial-iqtisadi inkişafının Dövlot
Proqrami” na osason bu sahoyo investor
Bitkiçiliyi daha siirotlo vo moqsodyönlü inkişaf etdirmok, bu sahoni yiik
lar colb olunmuş vo müsbət dönüş yaradılmış, istehsal 135,7 min t- a, mohsul- sokixtisasli kadrlarla tomin etmok üçüıı
darliq hor //«-dan 17,4 .s-о çatmışdır.
Goncodo 1925 ildo Morkozi Tocrübo vo
1920
ildo Mommodhoson VoliyevSeleksiya Stansiyasi, 1929 ildo Azor
baycan Kond Tosorriifati institutu,
(Baharli) Azorbaycanm torpaq vo iqlim
1933 ildo Tortordo Azorbaycan Dövlot
şoraitinin şokor çuğunduru becorilməsiSeleksiya Stansiyasi toşkil olundu. 1945
no tamamilo uyğun olduğunu göstorildo respublikanm miixtolif bölgolərinmişdir. Şokorliliyi yüksok olan on yaxşı
do EA-mn dörd bazasi, 1950 ildo Elmi
şokor çuğunduru Kür-Araz ovalığınm
Todqiqat Əkinçilik institutu, 1956 ildo
şoran torpaqlannda becorilir.
Azorbaycanm olverişli tobii-coğrafı
onun genetika vo seleksiya şö
sinda EA-mn Genetika vo
şəraiti künciid, xaşxaş vozoforan bitkisi-

Bölmosi, 1965 ildo Azorbaycan Respub
likasi Kond Tosorriifati Nazirliyinin
Elmi Todqiqat Torovozçilik institutu,
1968 ildo Azorbaycan Elmi Todqiqat
Yemçilik, Çəmonçilik vo Otlaqlar insti
tutu yaradildi.
Akad. Colal Əliyev vo b.-mn respublikamn miixtolif bölgolorino uyğun
apardiqlan kompleks todqiqatlar noti
cosindo tocriibi seleksiya mosololori
müvəffoqiyyətlə holl olunaraq miixtolif
Lond tororriifati bitkilorinin 80-don ar
tiq sortu yaradılmış vo Seleksiya Nailiyyotlorinin Sınağı vo Mühafızosi iizro
Dovlot Komissiyasma toqdim edilmişr. Bu sortlarm 43-ii rayonlaşdırılmışPayızlıq bork buğdanın 15 sortu
Muğan, Şirvan-3. Mirboşir-50, Qaralçıq-2, Tortor, Şiraslan-23. Borokotli5, Turan, Əlinco-84 vo s.), yumşaq
ığdanın 8 sortu (Porzivan-1, Mirboşir8. Toroqqi. Azori, Əkinçi-84, Qiymot2/! 7. Əzomətli-95, Nurlu-99), arpanin
sortu (Qarabağ-7, Qarabağ-21, Qaraiğ-22, Colilabad-19), tritikalenin “ Sauir” , volomirin “ Azorbaycan-60” , çovırın “ Mirbəşir-46” sortlari, qarğıdalın 3 sortu (yaxşılaşdırılmış Zaqatala,
'.aqatala-514, Zaqatala-68), noxudun 3

Qızılohmədi alma sortu.

ortu (AzNİİZ-303, A/NİİZ-304,
Nail), morcimoyin “ Azori” , lobyanin
AzNİİZ-352” sortlari. tiitiinün 3 sortu
Zaqatala-67, Zaqatala iriyarpaqhsi,
Zaqatala-1) vo s. rayonlaşdırılmışdır.
1977 ildo yaradılmış Respublika Sort
Toxumçuluq istehsalat Birliyi toxumçuluğun ixtisaslaşdırılmasını vo onun so
naye tomoli üzərində qurulmasini tomin
etmoklo, rayonlaşdırılmış yeni sortlari
artirmaq vo istehsalata totbiq etmoklo
moşğul olmuşdur. Burada apanlan todqi
qatlar sayosindo donli bitkilorin seleksiyası yaxşılaşdırılınış, mohsuldar sortlar yaradılmış vo okilmoyo başlanmışdır. Azor
baycan Elmi Todqiqat Əkinçilik İııstitutunun bu sahodo miihiim rolu var.

Azorbaycanda tərovəzçiliyin inkişafı
19 osrdo xalq seleksiyasi ilo sortyaradanlann vo H.Zordabinin foaliyyoti ilo başlanir. 1883 ildo Baki—Tiflis domiryol xot
tinin çokilmosi Gonco, Şomkir, Qazax,
Quba, Lonkoran vo b. qozalarda becorilon torovozlori qisa miiddotdo Conubi
Qafqazm 2 on boyiik şohərinin bazarlarına çatdırmağa imkan verdi. Bu,
Azorbaycanda torovozçiliyin inkişafına
kömok etdi. Lakin onun elmi osaslarla
iııkişafı, osason, 20 osrin 30-cu illorindon

diyevin “ Azorbaycan SSR-in ampeloqrafiyasi” osorindo ümumiloşdiri 1mi->ciir
(Baki, 1973).
Bitki miihafizosi vo totbiqi zoologiya
sahosindo akad. Siddiqo Mommodova vo
b. kond tosorriifati bitkilorinin zororverici
vo xostoliklordon miihafizosino hosr olunmuş inteqrir miibarizo todbirlori işloyib
hazırlamışlar.
Bitkiçilik sahəsindoki todqiqatlar
Elmi Todqiqat Əkinçilik institutunda,
Azorbaycan Elmi Todqiqat Torovozçilik

sonra başlandı. 1934 ildo Mordokanda
Ümumittifaq Bitkiçilik institutunun
Azorbaycan Filiali yaradildi. Burada,
osason, torovoz bitkilorinin diinya kolleksiyaları öyronilirdi. Torovozçilik ins
titutunun alimlori 80-don çox torovoz,
bostan vo kartof sortlari yaratmış, onlar
dan 36-si rayonlaşdırılmışdır.
1896 ildo Mordokanda vo 1902 ildo
Qubada ixtisaslı bağbanlar hazirlamaq
iiçiin bağçılıq moktoblori açılmış, qisamiiddotli kurslar toşkil olunmuşdu.
Sonrakı dövıdo Azorbaycan alimlori
torofindon almamn 8, armudun 4, findığın 2, narin 7, innabin 3, çayın 2, zeytunun 1 sortu yaradılmış vo rayonkışdırılmışdır. Bu sortlarm becorilmo texnologiyalan işlonmiş vo tövsiyolor hazirlanmışdır. Bitkilorin introduksiyasi vo
seleksiyasi işlonmiş, bir sira yeni buğda vo
meyvo sortlari yaradılmış, Azorbaycan
şoraitində onlarin yiiksok mohsuldarlığına nail olmaq iiçün aqrotexniki todbir
lor hazırlanmışdır (akad. Əhnıod Rocobli). Bu todqiqatlarin noticolori onun
“ Azorbaycanm meyvo bitkilori” (Baki,
1966) osorindo öz oksini tapmışdır.
Üzümçüliik sahosindo apanlan todqi
qatlar noticosindo 40-dan çox texniki vo
süfrə üzümü, 6 yeni iiziim sortu yaradilmışdır. 16 sort iiziim hibridi xalq selek
siyasi yolu ilo yetişdirilmiş, respublikada
500-don çox yerli iiziim sortu olduğu
müoyyənləşdirilmişdir. Bu sahodoki todqiqatlarm noticolori Rohim Allahver

institutunda, Azorbaycan Elmi Todqiqat
Üzümçülük vo Şorabçılıq institutunda vo
onun Gonco Tocriibo Stansiyasinda,
Azorbaycan Elmi Todqiqat Bitki Miiha
fizosi institutunda, homin institutun
Abşeron Tocriibo Stansiyasinda apanlir.
S evda Bchbudova, N iy a z S .ifw o v

Heyvandarliq. Azorbaycan orazisindo
heyvandarliq vo zootexniya, osason, Şorq
ölkolori heyvandarlığı iloolaqoli inkişafda
olmuşdur. Orta osrbrdo Qafqazda, о
ciimlodon Azorbaycanda atçılıq yiiksok
soviyyodo inkişaf etıııişdi. Burada zorifyunlu qoyuıı cinslori yaradılmış, qabayunlu “ qaradolaq” , “ balbas” , “ mazex” ,
“ bozax” , “ Qarabağ” , “ Şirvan” , “ Gödok” , “ lozgi” , “ Coro” qoyunlan kimi
mohsuldar qoyun cinslori genofondu
qorunub saxlanmışdır. Azorbaycanda
18-19 osrin ovvollorindon heyvandarliq
elmi toşokkül tapmışdı. Bu elmin sonrakı inkişafında Hoson boy Zordabinin
miihiim rolu olmuşdur. О, yeni cinslor
yaradilmasinda vo az mohsuldar cinslorin tokmilləşdirilmosində seçmə vo çarpazlaşdırmanın ohomiyyotini yiiksok
qiymotlondirmişdir.
20 osrin 20 30-cu illorindo Azorbay
canda heyvandarliq planlı inkişaf etnıoyo başladı, zavod cinslori artmldi,
elmi institutlar, tocriibo stansiyalari yaradildi.
Azorbaycanda heyvandarliq sahosin-

də ilk tədqiqatları 1926 ildo Heyvandarliq
Təcıfıbə Stansiyasında İvan İvanoviç Ka
lugin aparmışdır. O, Azorbaycanin aynayn bölgolorində yayılan vo yetişdirilən
miixtolif heyvan cinsləri barədo topladığı
məlumatları “ Azorbaycanda heyvandarlığın müasir voziyyoti” (Tillis, 1929, 1938)
adli 4 cildlik osorindo oks etdirmişdir.
Subtropik iqlimo dözümlülüyü, ilboyu
tobii aran, meşo vo dağ otlaqlarindan
istifado etmosi, tez kökolməsi, hor il bala
vermosi, siidünün qaramal südündon yağlı
olmasi, yiik vo qoşquda işlodilmosi, temperamentliliyi, özünü vo balasini qoruması, otinin vo südünün mikroelementlorlo zonginliyi, qan-parazitar xostolikloro
davamlılığı ilo forqlonon, miixtolif qara-

vandarlığın fıziologiyasına dair prob
lemlor todqiq edilmişdir (miix. üzv Mikayil Rohimov).
Azorbaycanda camışçılıqla çox qo
dimdon moşğul olsalar da, onun elmi
osaslarla inkişafı 20 osrin 30-cu illorindon
başlanmışdır. Camışların tosorriifat oho
miyyotli olamotlorinin, fiziologiyasinin,
biokimyasmin, irsiyyotinin vo s. bioloji
xüsusiyyətlorinin öyronilmosi istiqamotindo fundamental todqiqatlar aparılmış,
camışçılıq yeni bir elm sahosi kimi formalaşmışdır. Todqiqatlar noticosindo
mohsuldar yağlı-südlü Azorbaycan camışı cinsi yaradılmışdı (Ümumittifaq
Kond Tosorriifati Elmlor Akademiyasinın müx. iizvii Ağaxan Ağaboyli).

“Qafqaz” Azərbaycan camış cinsi.

Qarabağ qoyun ıı.

mal cinslori ilo hibridloşdirmodə geniş
istifado edilon zebu ilo bağlı todqiqatlar
Zülfüqar Verdiyev torofindon aparilmışdır.
Akad. Firuz Molikov Azorbaycan
Elmi Todqiqat Heyvandarliq institutu
nun kollektivi ilo birlikdo 1947 ildo Azor
baycan dağ merinosu qoyun cinsi yetişdirmiş vo buna göro (Mirzo Sadixov,
Süleyman Hiiseynov, V.Q. Smaraqdov
vo Qara Haqverdiyevlo birlikdo) SSR İ
Dövlot mükafatı almışdır (1948).
Yem tipinin heyvan orqanizmindo
hozmolunma dorocosi vo noticobrin
praktiki ohomiyyoti riyazi, statistik, iqti
sadi tohlillor ilo qiymotlondirilmiş vo hcy-

Azarbaycan dağ merinosu.

Qonur Qafqaz qaramah vo Azor
baycan ağ qunduzu cinslori yaradılmış,
Qarabağ at cinsi təkmilloşdirilmiş, zebu
ilo qaramal hibridloşdirilmişdir. “ Şirvan", “ Qala” vo “ Qarabağ” qoyun cinslorinin “ qaradolaq qolu” nun (xottinin)
yiiksok mohsuldar sürülori yaradılmış,
“ Qala” qoyununun borpası, çoxaldılması, damazlıq-seleksiya işinin tokmilloşdirilməsi noticosindo yeni yarimqabayunlu mohsuldar, davamli yağlıquyruq
Abşeron qoyun cinsi yaradılmışdır. Damazlıq işlərində heyvanlarin bonitirosi,
cinslorin rayonlaşdırılması todbirlori
hoyata keçirilmişdir.
Heyvandarlığm göstorilon saholorin

do oldo olunan nailiyyotlor M.Sadixovun “ Azorbaycanda camış vo onun
məhsuldarlığı” (Baki. 1936), F.Molikovun “ Qoyunçuluq” (Baki, 1953), A.Ağaboylinin “ Camışçılıq” (Baki. 1964;
Vyetnam, 1977), “ Camışlar” (Moskva,
1967), Z.Verdiyevin “ Maldarliq” (3
cilddo, Baki, 1965. 1969. 1975), M.Abdullayevin “ Azorbaycan qoyunçuluğu vo
onun inkişaf yollan” (Baki. 1978) vo s.
osorlordo öz oksini tapmışdır.
Heyvandarliq sahosindo todqiqatlar.
osason, Azorbaycan Elmi Todqiqat Baytarhq institutunda apanlir.

Məmmad Bal ıkişiye;
Baytarhq. Orta osrlordo “ Risaleyi
baytariyyo” , “ Forosnamo" vo “ Mizma
Daneş” adli olyazmalannda Azorbay
canda baytarlığın tarixino dair moll
matlar vardir. Bu monboloro göıo Azot
baycanda baytarlığın tarixi atçılığın ı
kişafı ilo six bağlı olmuşduı*. Atlanı
anatomiyası, işo göro seçilmosi ilo bor;
bor, onlarm bozi xostoliklori, bu xəsto
liklorin sinir sistemi ilo olaqosi, boğazlıq .
miixtolif dorman maddolorinin hazirlan
ma texnologiyasi barodo molumat ver
lir. Ərob moxozlorindo 7-10 osrlord.
Azorbaycanda mal-qaram miialico edəı
təcrüboli baytar, ottar. nalbond vo smiq
çıların olduğu da göstorilir.
Azorbaycanda baytarhq xidmoti 20
osrin 20-30-cu ilbrindo dövlot müossis.
lorindo morkozloşdirilir, baytarhq tod
birbri р/anlı surotdo hoyata keçirilir, с
mi todqiqat işlori genişlondirilir, tohli:
koli heyvan xostoliklorino qarşı tosir
dormanlar istehsal olunurdu.
Qaramalin vo xiisuson camışın paste
rellyozuna qarşı ilk vaksini 1946 iki
akad. Mommodtağı Qoniyev hazirlann
dir. 1963 ildo M.Qoniyev vo b. kon<
tosorriifati heyvanlarimn listeriyozun
qarşı vaksin almışlar. Sonraki illorci
onlar quşların çiçok xostoliyino qarşı v;
rus-vaksin hazırlamışlar. Azorbaycand;:
kond tosorriifati heyvanlarimn, quşlann
vo bahqlann başlıca parazitar xostolikbrinin profilaktikasimn elmi osaslanmn
işlonib hazirlanmasi vo totbiqino göro
Yaqub Haciyev, Musa Musayev, Nari
man Şirinov, İsmayıl Sadiqov, Tofiq
M ikayılov, Ənvor Ağayev, Abasoli
Mommodov Azorbaycan Dovlot miika
fatina layiq görülmüşlor (1990). Azor
baycanda suda iizon su quşlarmda
qanquleterakidozun miialicosindo yeni
sxem hazırlanmış, neft tullantilan moh-

sulları öyronilmiş vo baytarliqda istifado
edilmişdir (miix. üzv Noriman Şirinov).
Çingiz Əhmədov

Yemçilik. Azorbaycanda heyvandarlığın inkişafı ilo olaqodar olaraq yem
bitkilorinin miixtolif sortları yaradılmış
vo yayılmış, 3 yonca sortu (Abşeron,
Aran, Ağstafa), çomon yulafi sortu
(A zN İİK LİP- 1 ), çobantoppuzu sortu
(A z N İİK L İP -З), ozgon (Qobustan) sortu
. :i radılmış vo rayonlaşdırılmış, yem çumduru vo s. yemlik sortlar becorilmişdir.
Bu sahodo todqiqatlar, osason, Elmi
Tədqiqat Yemçilik, Çomonçilik vo Otlaqr Institutunda apanlir.
İpəkçilik. Azorbaycanda ipokçiliklo 5
don məşğul olmağa başlanılmış, bu
lıonin inki^afi 12-13 osrlordo daha da
nişlonmişdi. Azorbaycan ipoyi iran,
ıçik Asiya, Suriya vo Avropamn bir
a ölkosino ixrac edilirdi. 15 19 osrlordo
im ipok vo ipok momulati Rusiya bainnda osas yer tuturdu. Nuxa (Şoki)
s Şamaxı, Gonco vo Qarabağ ipoyi
isusilo moşhur idi.
20 osrin 20-ci illorindon respublikada
pokçilik sahosindo elmi todqiqat işlorino
>aşlanılmışdır. Bu todqiqatlar noticosino 50-yo yaxin yeni tut ipokqurdu cinsi
о tut sortları yaradılmışdır. Tutun 4
ortu (Zoriftut, Xanlartut, Gözoltut,
.zNİİŞ-7), tut ipokqurdunun 15 cinsi
■о s. rayonlaşdırılmışdır. Yeni cinslorin
o hibridlorin yiiksok mohsuldarlığını
runin edon mütoroqqi aqrotexniki qayalar. yemlomo sahosi, yem normasi,
ni şax növlori, baramanin ilkin emal remi vo s. miioyyon edilmişdir. ipokqurdu
;tillannin pebrin sporlan ilo siini yoluxurulmasi iisulu işlonib hazırlanmışdır.
pokçilik sahosindoki elmi nailiyyotlorino
oro 1950 ildo miix. iizv Rohim Hiiseynov
SR İ Dövlot mükafatı almışdır.

mi böyiik stratiqrafık diapazona malik
çökıno süxurlar kompleksi intişar tapmışdır. Neft vo qaz yataqlan Pliosen
(Mohsuldar qat), Miosen Paleogen vo
Mezozoy yaşlı süxurlardan ibarot komplekslorin hamısı ib olaqodar olduğundan Azorbaycanin ayrı-ayrı regionlarında çökmo süxurların kosilişi çoxmortobolidir vo regional neftliliyi vo qazlılığı ilo xarakterizo olunur. Respublika
orazisinin öyronilmosi neft-qaz geoloji
rayonlaşdırılmasına, neft-qaz ehtiyatlan-

axtanş-koşfıyyat, geoloji-geofiziki, elmi
todqiqat işlori aparılmış, neft-qaz yataq
lan vo perspektivli strukturlar aşkar edilmişdir. Toplanmış geoloji-geofiziki materiallann tohlili osasmda Şofaot Mehdiyev, Sübhi Salayev, Faiq Bağırzado,
Xoşboxt Yusifzado, Akif Əliyev vo b.
torofindon “ Azorbaycan SSR-in neft vo
qaz yataqlan vo perspektivli strukturlari"
xoritosi (1:500000 miqyasli) tortib olundu
(1985) vo Azorbaycan Respublikasinin
Dovlot miikafatina layiq görüldü. 1996

Azorbaycan Respublikasinin neft-qazlılığa görə geoloji rayonlaşdırılma sxemi:
1 neftli-qazli əyalətlərin (NQƏ) sərhədləri; 2-neftli-qazlı vilayətlərin (NQV) səıhodlori; 3-neftli-qazli
rayonlann (NQR) sorhodlori; 4 dağ qırışıqlığı sistemi. A-Cənııbi Xozor Kiir NQƏ, В Terek Xozor
NQƏ; I Xozoryani Quba NQV; II Abşeıon Qobustan NQV:2.1 Abşeron NQR, 2.2 Şaınaxi Qobustan NQR; III Kiir NQV; 3.1 Aşağı Kiir NQR; 3.2 Kür Qabırrı çaylurarası NQR.
3.3 Ycvlax Ağcabodi çökokliyi NQR; 3.4-Acinohur NQR; 3.5 Colilabad NQR; 3.6 Mil Muğan NQR;
3.7 Saatlı Göyçay qalximlar zonasi NQR; 3.X Arazyam NQR; IV Abşeron Balxanyani NQV;
4.1 Abşeron arxipelaqi NQR. 4.2 Şiıııali Abşeron qalximlar zonasi NQR; V Baki arxipelaqi NQV;
VI Cənııbi Xozorin Azorbaycan sektoru (dorin sulu) NQV; VII Orta Xozorin Azorbaycan sektoru NQV;
7.1 Yalama Samur NQR; 7.2 Şimali Abşeron əyintisi NQR; VI11 Naxçivan NQV.

Os,id Musayev, Lalszar Sadixova

Neft və qaz yataqlannin
geologiyası, axtarışı və
kəşfiyyatı
Neft-qaz geoloji rayonlaşdırılınası.
Azorbaycanin quruda vo donizdoki pers
pektivli neftli-qazli orazilorinin sahosi
100 min km 2-don çoxdur. Bu orazilordo
qalınlığı 22 /cm-ə çatan, Mezozoydan
(Triasdan) başlamış Dördüncü dövro ki

nin qiymotlondirilmosino vo neft-qaz yataqlannm axtarış-koşfıyyatının perspektiv istiqamotlorinin miioyyon edilmosino
imkan vermişdir. Respublikanm biitiin
doniz vo quru saholori osas neftli-qazli
oyalotbro (NQƏ), vilayotloro (NQV) vo
rayonlara (NQR) böltinmüşdür.
1958 ildo Azorbaycanin rayonlaşdırılması “ Neft vo qaz yataqlan vo per
spektivli saholor” xoritosindo (1:500000
miqyaslı) göstorilmişdir (M.Abramoviç,
B.Babazado vo b.). Azorbaycanda geniş

2004 illordo Korim Korimov, İlyas Hosonov, Akif Narimanov vo b. Azorbayca
nin neftli-qazlilığa göro geoloji rayonlaşdırılma sxemlorini, atlaslarını işlomişlor.
Neft vo qazlılığa göro geoloji rayonlaşdınlma sxcmi sadoloşdirilmişdir. Bu sxemdo respublikanm doniz vo quru orazibri
ümumiloşdirilmiş vo iribşdirilmiş sjokildo,
osason, Conubi Xozor Kiir vo Terek Xo
zor neftli-qazli oyalotlori ilo ohato olunmuşdur. Bura neftli-qazli vo perspektivli
NQV-o, neftli-qazlılığı tosdiq olunmuş

və neftli-qazlılığı ehtimal olunan rayonlara ayrılmışdır.
Xozorin Azorbaycan sektoru dörd iri
NQV-yə ayrılır: Abşeron-Balxanyanı,
Bakı arxipelaqı, Conııbi Xozorin Azor
baycan sektorunun dorin sulu hissosi vo
Orta Xozorin Azorbaycan sektoruna aid
hissosi. Quru orazilor iso XozoryaniQuba, Abşeron-Qobustan, Kiir vo Nax
çivan NQV-lorino aynlir. Bunlann hor
birinin daxilindo bir neço neftli-qazh
rayon mövcuddur.
Azorbaycamn karbohidrogen ehtiyatlari. Karbohidrogen ehtiyatlarmin struk
turunda neftli-qazh regionların öyronilmo
dərocosindon asili olaraq Azorbaycan

1986 1990 illordo
q az im a - 269,0 m in m
■

işloıi ilk dofo Abşeron yanmadasinda
aparılmışdır. 19 osrin 20-ci illorindon
geoloqlar neft quyularinin vo neft yataqlarimn kosilişlorinin tosvirini, yarimadada yayılmış çöküntülori, Xozoro bitişik şelf zonasımn neft-qaz tozalıürlərini,
Abşeronun palçıq vulkanlarmı öyronmiş, Suraxaııı, Binoqodi, Bibiheybot,
Balaxanı-Sabunçu-Ramana yataqlarının ilk xoritolorini tortib etmişlor. 1897
ildo Moskvada Qafqaz regionu iizro soraq kitabçası dorc edilmişdir. 20 osrin
ovvollorindon başlayaraq Abşeron. Qobustan, Xozoryanı-Quba neftli-qazlı
rayonlarmda aparilan geoloji todqiqat
lar siirotlondirildi. 1913 ildo D.V.Qolub-

1996-2000 illordo
q a z im a - 59,0 m in in

2 0 0 1 -2 0 0 5 ilb rd o
q az im a - 76,8 m in m

N e ft+ k o n d e n s a t eh tiy a tla rm in a rtin n

E3 Q az eh tiy a tla rm in artim i
■

N c ft+ k o n d c n s a t+ q a z e h tiy a tla rm in a rtim i

Conubi Xozorin Azorbaycan sektoru iizro neft vo qaz ehtiyatlan artimimn
dinamikasi vo somoroliliyi.

Respublikasi Dövlot Neft Şirkotiniıı
(A R D N Ş) mütoxossisləri ehtiyatlan biitiiıı kateqoriyalar üzro tam şokildo sociyyəlondirmiş vo yenidon qiymotlondirmişlor. 2006 ilin yanvarmadok 1488,0 mln. t,
о ciimlodon, qurudan 945,0 mln. t, donizdon 492,0 mln. /, Azorbaycan
Beynolxalq Əmoliyyat Şirkoti (A B Ə Ş)
iizro iso 51,0 mln. I neft vo kondensat
hasil olunmuşdur. Çıxarılmış qazin
miqdan 496,2 mlrd. т3-э (qurudan
131,2 mlrd. m-\ donizdon 354,3 mlrd.
m-\ A B Ə Ş iizro 10,7 mlrd. m3)
çatmışdır. Hasil olunmuş neft, qaz vo
kondensat iimumi sayi 71 olan neft vo
qaz yataqlarimn 68-indon (43-ü quruda
vo 25-i donizdo) çıxarılmışdır.
Neft və qaz yataqlarimn axtarışı, kəşfiyyati vo perspektivlori. Azorbaycanda
neft-qaz yataqlarimn geoloji-koşfiyyat

yatnikov vo A.M.Qubkinin geoloji xoritoyəalma işlori noticosindo Mohsuldar
qatın stratiqrafık yaşı vo kosilişdo so
viyyosi toyin olundu, bir neço yatağın
doqiq gcoloji xoritolori tortib edildi,
Pont çöküntiilorinin reper-marker horizontunun rolu miiəyyonləşdirildi, bozi
yataqlarm ilk struktur xoritolori quruldu. 1920 26 illordo neftli-qazh rayonlan
öyronmok iiçiiıı geniş geofiziki todqiqat
lar (qravimetrik, maqnitometrik, elek
trik, seysmik koşfıyyat iisullan ilo) aparılmağa başlandı. Xozor donizinin Abşeron sahillorinin şelf zonalan barkaslardan dayaz quyular qazilmaqla öyronildi. 1920 ildo yeddi neft yatağı - Balaxam Sabunçu Ramana, Bibiheybot, Naf
talan, Binoqodi, Pirallahi adasi, Suraxanı, Şubanı aşkar edildi. 1930 ildo Bakinin neft modonlorindo quyularda neftli

layları öyrənmok üçün elektrik karotaji
iisulu totbiq olundu. 1920-40 illordo 14
yeni neft yatağı (“ Puta” , “ Neftçala” ,
“ Qaraçuxur” , “ Sulutopo” , “ Qala” , “ Lökbatan” , “ Korgöz Qızıltopo” , “ Zığ” , “ Quşxana” , “ Şonqar” , “ Çaxnaqlar” , “ Yasamal
dorosi” , “ Qaradağ” , “ Siyozon” ) koşf
olundu. 1931 ildo Azorbaycanda “ Elek
trik koşfıyyatf’ dövlot miiossisosi yaradıldı, 1935-36 illordo “ oks olunan dalğa” seysmik koşfiyyat iisulu ilo ConubŞorqi Şirvanda vo Abşeron yarımadasinda ayri-ayn strukturlar öyronildi.
1940 ildo Buzovna yatağmm geoloj:
strukturu aşkar edildi. 1941 ildo iso
SSR İ mokanmda ilk dofo Xozorin Azor
baycan sektorunda doniz seysmik koş
fıyyatına başlanıldı. ikinci diinya miilu
ribosi illorindo geoloji-koşfiyyat işlo.
azaldı vo neft hasilati 11,5 mln. /-a düşd
(1945). Yeni neft vo qaz yataqlarimn ко
edilmosi vo axtarış-koşfiyyat işlorin
güclondirilmosi moqsodilo 6 koşfiyy.
trestindon ibarot “ Azorneftkoşfıyyat” г
tehsalat Birliyi yaradildi (1948). Qimüddotdo Azorbaycan geoloqlamxb
Əlioşrof Əlizado, Şofaot Mehdiyev, Əh;
Yaqubov, Hoson Əhmodov, Baba Bal
zado, Əhmod Əhmodov vo b. Azorbaye
nin perspektivli neftli-qazh rayonlarinc
geniş axtarış-koşfiyyat işlori aparmaq!
18 yeni neft vo qaz yatağı (quruda
“ Kürovdağ” , “ Qaradağ” , “ Mişovdağ’
“ Qalmaz” vo s.; donizdo
“ Neft Da:
lari” , “ Qum adası” , “ Palçıq pilpilos
“ Darvin kiiposi” vo s.) aşkar etdilor. 195
ildo neft hasilati 16,5 mln. /-a çatdınb
“ Neft Daşları” yatağımn koşfı Azorb.ı
canda donizdo geoloji-koşfiyyat işloriı
sonrakı inkişafı iiçün baza yaratdı.
dövrdo “ Songoçal-doniz Duvannı-oniz-Xoro Ziro adası” , quruda iso “ Qaı
bağlı” , “ Kürsongi” yataqlari aşkar ed
di. Homin illordo respublikanin quru
holorindo Mohsuldar qat çöküntülorİ!
ehtiyatlan, demok olar ki, tam oyronih
Neft vo qaz yataqlarimn axtarış-koşfs;
yatının perspektivliliklori daha dorinc
yatan vo mürokkob geoloji, struktu
tektonik quruluşa malik Mohsuldar q;
tin aşağı horizontlan, Miosen-Paleogcn
vo Mezozoy yaşlı çöküntülorlo bağlı idi.
1960 70 illordo Mezozoy çökiiııtülorinin
neft-qazlılıq potensiahm aşkar etmok
moqsodilo akad. Ə.Əlizadonin rohborliyi
altinda geııiş todqiqat işlori aparıldı.
1968 ildo Carli, Qaracalli vo Sorsor strukturlarmda koşfiyyat qazıması noticosin
do miioyyon edildi ki, Mezozoyun dorin
yuyulmasi, çökmo süxurların kosilişindo

böyük stratiqrafik vahidlorin, о ciimlo
don örtük rolunu oynayan, neft-qaz yataqlannm saxlanilmasmi tomin edon
Miosen-Paleogen çökiintülorinin ixtisar
olmasi Saatlı-Göyçay NQR-da yataq
açmağa imkan vermir. 1970 ilodok Xozo
rin Azorbaycan sektorunda 40 m dorinliyindo olan saholordo geoloji-koşfiyyat
işlori aparılırdı vo bu dorinliklordo, demok olar ki, biitiin neft vo qaz yataqlari
koşf olundu. Daha perspektivli vo zongin
ehtiyatlara malik olan neft vo qaz yataqlan iso donizin böyiik dorinlikloritido yerloşirdi. 1970 ildo Azorbaycan Neftçıxar!) a Sonayesi Nazirliyinin ovozindo
\zorneft” vo “ Xozordonizneftqazso've” birliklori yaradildi. Xozordo biitiin
ktorlar iizro şimalda vo conubda kom:ks işloro başlandı. Xozorin Azorbayn sektoruna yeni texnika vo texnoloyalarm gotirilmosi noticosindo böyiik
rinliklordo işlomok vo yeni perspektivıholoro çıxmaq imkam yarandi vo ilk
fo olaraq yanmdalma qazima qurğusu
axtarış-koşfıyyat işlori aparıldı. Neft
qaz yataqlannda çoxlaylılıq, Mohsulır qat çöküntülorinin böyük qalınlığa
;lik olmasi, Xozor donizinin böyiik doiliklorindoki neftlilik-qazliliq diapozo;nun 5000-6000 m-о çatması belo ya:qlarda axtanş-koşfıyyat işlorinin onoA İ iisullarla apanlmasim somoroli etmirdi. Bununla olaqodar axtarış-koşfiyit işlorinin mortoboli koşfıyyat sistemi
ionib hoyata keçirildi. Belo iisulla “ Sonoçal-doniz-Duvannı-doniz-Xoro Ziro
Iasi” , “ Bahar” , Bulla-doniz (indiki XoZiro-doniz), “ 8 Mart” , “ Günoşli” vo s.
ıtaqların koşfıyyatında iki vo ya üç koşyyat mortobolori ayrılmışdır. Yatağın
к quyu ilo aşkar edilmosinin xiisusilo
эуйк ohomiyyoti vardir. Xozorin Azortycan sektorundaki “ Günoşli” , “ Çıiq” , “ Azori” vo s. ilk quyu ilo aşkar edin yataqlardir. Bununla olaqodar olaiq ilk quyunun yerinin seçilmosi prinsii (tağdan uzaqlaşma prinsipi) xiisusi
ol oynayir. Conubi Xozor çökokliyinin
öyük dorinliklorindo axtanş-koşfıyyat
::;.lorinin somoroliliyini artırmaq iiçün
lohsuldar qatın kosilişindo istinad horizontlan 3 koşfıyyat mortobosino (“ Fasilo” , Qirmakialti vo Qala) ayrılmışdır.
Hor mortobonin istinad horizontunun
eyni zamanda yatağm işlonilmosində do
istinad horizontu kimi qobul edilmosi
neftli-qazh layların koşfıyyatı ilo sinaqsonaye istismarmi birbşdirmoyo imkan
yaradir. Beloliklo, aşkar edilmiş neftliqazh laylarm koşfiyyatı qabaqlayıcı is-

tismar qazimasi ilo apanldi vo yalaqlann qısa müddotdo işlonilmoyo hazırlanmasi tomin edildi. Conubi Xozorin Azor
baycan sektorunda “ Neft Daşlan” ilo bir
tektonik xott iizorindo yeıloşon perspeklivli strukturlarda axtarış-koşfıyyat işlori
güclondirildi. Bu moqsodlo “ Günoşli”
yatağında dorin doniz özüllori quraşdırıldı
(Əlımod Zeynalov, Rafiq Xolofov). No
ticodo Xozor donizindo çoxlaylı neft ya
taqlari olan “ Günoşli” (1979), sonraki
illordo iso “ Çıraq” (1985), “ Azori” (1987)
vo digor yataqlar aşkar edildi.

(“ Azori” , “ Çıraq” , “ Günoşli” ) A RD N Ş
torofindon başlanmış axtarış-koşfiyyat
qazıması davam etdirilmiş, 11 saho
(“ Homdom” , “ Əşrofi” , “ Dan ulduzu” ,
“ Talış-doııiz” , “ Naxçivan", “ Abşeron” ,
“ Araz-doniz” , “ Oğuz” , “ Kürdaşı” , “ Zofor” , “ Yalama” ) yeni strukturlar kinıi
koşfiyyata daxil edilmiş, 17 strukturda
qazıma (29 quyuda) vo tikinti işlori başa
çatdırılmışdır. Bunlardan ikisindo
(“ İııam” vo “ Yalama” da) qazıma dayandırılmış, koşfıyyat isodavam etdirilir
(2006). ARD N Ş ilo xarici neft şirkotlori
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Saziş saholorinin yerloşmo sxeıni.

Azorbaycan Respublikasi öz müstəqilliyini borpa ctdikdon sonra qarşılaşdığı çotinliklor aşkar edilmiş neft yataqlarının işlonilmosino imkan vermirdi.
Yeni neft strategiyası hazirlandiqdan
sonra Xozor donizinin Azorbaycan sek
torunda xarici neft şirkotlori ilo birgo 13
saziş iizro 18 sahodo axtarış-koşfiyyat
qazıması aparılmışdır (1996). 5 sahodo
(“ Qarabağ” , “ Şahdoniz” , “ İnam” , “ Yanan tava” , “ Atoşgah” ) vo 3 yataqda

arasinda bağlanmış neft sazişlərindon
14-ündo 23 perspektivli struktur (18-i
donizdo vo 5-i quruda) iizro karbohid
rogen ehtiyatlan qiymotlondirilmiş,
miixtolif dorocodo geoloji, geofiziki,
miihondisi todqiqatlar aparılmış, birçox
struktur dorin kəşfıyyat qazımasına hazırlanmış, lakin qazimaya holo başlanılmamışdır. Bir ııeço strukturda iso dorin
koşllyyat qazıınası axıra çatdırılmamışdir. Aparilan axtarış-koşfıyyat işlori no-

tıcəsində iki orta neft-qaz-kondensat
(“ Əşrəfi” , “ Qarabağ” ) və bir nəhəng
qaz-kondensat (“ Şahdoniz” ) yatağı kəşf
cdilınişdir. Noticodo qazıma işlori sürotbnmiş, digor dövrloro nisboton daha çox
neft, qaz vo kondensat ehtiyatlan artımına nail olunmıış vo axtarış-kəşfıyyat qazımasında yiiksok sonıoro oldo edilmişdir.
Əsas neft və qaz ehtiyatlan artımı (6 koşfiyyat-qiymotlondirici quyunun molumatlarına göro) “ Azəri-Çıraq -Günoşli” ,
“ Şahdoniz” , “ Əşrofi” və “ Qarabağ” yataqlarından alınmışdır.
Xarici şirkotbrlo birgə işbrin noticosindo neftlə birlikdo oldo edilmiş kondensal vo sorbost qaz ehtiyatlan artımı 1 m
qazımaya 12707 t (şorti yanacaqla) somoro vermişdir. Bıı iso sovet dövründə oldo
edibn ən yiiksək göstoricidon 17 dofo
çoxdur. “ Şahdoniz” yatağının koşfindon
sonra karbohidrogen ehtiyatlan daha da
artmışdır. “ Şahdoniz” yatağınm koşfiyyatı ib Xozorin Azərbaycan sektorunda
yerloşon strukturların perspektivlilikləriпэ yenidon baxmaq imkani yaranmışdır.
Xüsusib “ Şahdoniz” yatağından conubda və qərbdə yerbşən “ Zəfər- Moşol” ,
“ Naxçivan” , “ İnam” , “ Ümid” , “ Babok” ,
“ Araz” , “ Alov” , “ Şorq” vo s. strukturlann qaz-kondensat vo neft-qazlılıq baxi
mmdan perspektivliliyi böyiik ohomiyyot
kosb edir. Quruda yerloşon perspektivli
strukturların Mohsuldar qat üzro
dördelementli struktur fondu artiq
tükənmişdir vo bu sahələrdo neft-qazlıhq
baximmdan kəşfıyyat obyektbrini qeyri-antiklinal təlolor (Həşimxanlı, Azadkond vo b.) toşkil edir. Eyni zamanda
quru orazibrindo ikinci neftli-qazli regi
onal kompleks Mezozoy çöküntübridir.
Bu kompleksdo uzun müddot neft-qaz
yataqlannin axtanş-koşfıyyat işlori aparılmışdır, lakin ayn-ayn neft-qaz axinlarimn vo kiçik neft yataqlannin (“ Boyimdağ-Tokçay” , “ Muradxanlı” , “ ZağlıZeyvo” vo b.) aşkar edilmosino baxma
yaraq, iri neft-qaz yataqlari koşf olunmamışdır. Aparılmış geoloji-geofıziki
todqiqatlar vo kəşfiyyat qazıması notico
sindo oldo olunan materiallarla Mezo
zoy neftli-qazli kompleks çöküntülorinin cavan çökımtülorlə tomas sothi öyronilmiş, onun daxili struktur-tektonik
xiisusiyyotlori, xiisusilo mürokkob quruluşa malik olan kollektorlan kifayot
qodor todqiq olunmamışdır. Ən pers
pektivli saholorin Şamaxı-Qobustan vo
Xozoryani- Quba neftli-qazli vilayotlorindo yerloşdiklori proqnozlaşdırılmışdır.

Əd.: Б а б а з а д e Б . К . Классификация
залежей и месторождений нефти и газа Азер
байджана и рациональная методика пх развед
ки. М .,1964; А л и з а д е А. А. и др. Мезо
зойские отложения Азербайджана и перспек
тивы их нефтсгазоносиости. М., 1972; К )си ф з а д е Х . Б . Разработка и разведка морских
нефтегазовых месторождений. Б., 1979; Azor
baycanda neft (1920 1970). I hissə. Ncfl yataqlarının geologiyası: Biblioqrafiya. B., 1985.

Xoşbaxt YusiJ'zadə, AkifƏliyev,
M'ulhM Rzayev

Neft və qaz yataqlannin
işİənilməsi
Neft yataqlannin işlonilməsinin tokmilbşdirilməsində vo geoloji-modon ınateriallarımn toplanmasında о vaxtkı Ba
ki Politexnik İnstitutunun (indiki Azor
baycan Dövlot Neft Akademiyası),
“ Azorneft” istehsalat Birliyinin noz
dindo yaradılmış ilk elmi todqiqat
miiossisolorinin - sınaq stansiyalarimn,
morkozi kimya laboratoriyasinm, geoloji-koşflyyat bürosunun, neft hidravlikasi
laboratoriyasinm, energetika bürosunun
vo s. mühüm rolu olmuşdur. 20 osrin 20ci illorindo neft yataqlannin işlonilmə
sistemlorinin tosnifati yaradildi. Bakida
yaradılmış (1929) Azorbaycan Neft Tod
qiqat institutu (indiki Azorbaycan Dov
lot Neft-Qaz Sonayesi Elmi Todqiqat vo
Layiho institutu - A zD N Q SETLİ) modonlordo yenidonqurma vo yeni neftli sahəlorin monimsonilmosi problemlori ilo
moşğııl olmağa başladı. 1933 ilin avqustunda Bakida keçirilmiş neftçibrin 1-ci
iimumittifaq qurultayinda quyulararasi
mosafolorin elmi cohotdon osaslandiril
ing iisulla seçilmosi vo quyulann sayinin
layiholondirilmosi mosolosi iroli sürüldü.
Bu, Abşeron yanmadasinm neft yataqlannda yeni dorin horizontlarm istisma
ra verilmosindo aktual mosolo idi. Neft
laylarmin veriminin artırılması moqsodilo onlara süni tosir üsullarının sınağı ilk
dofo Abşeron yanmadasinm yataqlarinda hoyata keçirilmişdir. 1928-31 illordo
Ramana, Suraxam vo Bibiheybot yataqlarında mohdud saholordo laylara sixilmış hava vurulmasına başlanılmışdır.
1945- 46 illordo bu üsulların nisboton geniş miqyasda totbiqi Binoqodi (Qirmakialti lay dostosi), Bibiheybot (V horizont),
Ramana (II horizont) yataqlannda ho
yata keçirilmişdir. 20 osrin 30-cu illorindo vo 40-ci illorinin ovvollorindo neft
yataqlannin işlənilmosinin nozori elmi
osasi - yeralti hidrodinamika vo laylarm
fizikasi sahosindo eksperimental todqi

qatlar aparılmağa başlandı, kollektorlarin fiziki xassolorinin öyronilmosi metodikasi yaradildi. ilk dofo iimumi süzülmə
nozoriyyosinin neft vo qaz yataqlannin
işbnilməsi proseslorino totbiqino aid tod
qiqatlar apanldi. Homin dövıdo quyu
lararasi optimal mosafolorin toyini vo
Azorbaycanm neft yataqlannin işlonilmosinin somoroli sistemlorinin seçilınosi
problemlorinin holli ilo bağlı olan geoloji-istismar materiallari tohlil edildi vo
ümumiləşdirildi. 1943 ildon neft-qaz yataqlarimn somoroli işbnilməsi onlarin
geoloji-texnoloji layiholori osasmda ap;
rılmağa başlanmışdır. AzD N Q SETLİ
do yataqlarda neftin mosamoli miihitd
su ib sıxışdırılıb çıxanlmasının öyronı
mosi sahosindo ilk todqiqatlar apanlu
Sıxışdırılıb çıxarılma prosesinin pai
metrlori, neftin sıxışdırılma sürc
özlülüyü vo foallığı, sıxışdıran suyun tip
kollektor süxurlarm xiisusiyyotlori, hi
modelinin uzunluğu vo s. toyin edild
Aparılmış nozori vo eksperimental todq;
qatlar osasında 1946 ildo Pirallah
adasında, 1947 ildo Balaxanı-Saburı
çu-Ramana yataqlannda sonaye tocri
bolori hoyata keçirildi. Sonrakı illord
yeraltı qaz hidrodinamikası sahosind
aparılmış todqiqatlar osasmda neft ya
taqlannm işlonilmosinin layihobndirilmosi prinsiplori yaradildi, bu sahodo no
zori vo eksperimental işlor inkişaf etdiı ildi. Yataqlarm işlonilmosi sistemlorinii
seçilmosi. quyulararasi optimal mosafolorin toyini, statistik iisullar osasind;
miixtolif rejimli yataqlar üçün neft hasi
latmiri proqnozlaşdırılması vo s. mosoK
lor holl edildi. Abşeron yarımadasınd;
yataqlarm özünomoxsus xiisusiyyotlori:
(çoxlaylılığı, laylarm litoloji cohotdo
müxtolifcinsliliyi, böyük drenajlama q
biliyyoti vo s.) nozoro alaraq, bu yataqb
rin işlonilmo texnologiyasi vo sistembr
nin tokmilləşdirilməsinə dair tokliflor irr
li sürüldii (A zD N Q SETLİ). Ən böyü
neftvermo omsalı oldo etmok moqsodii
Azorbaycan neft yataqlari üçün quyulas
şobokosinin sıxlığı mosolosi todqiq edild
Neft yataqlannda hasilati intensivloşdir
mok vo neft verimini artirmaq moqsodilo
“ Pirallahı adası” yatağınm quru sahosin
do laylara miixtolif üsullarla tomizlənmiş
vo kimyovi işlonilmiş su vurulmasma
başlandı (1948). 1950 ildo neft yataqlannin işlonilmosi iisullari vo sistemlorini tokmilloşdirmok, tokrar neftçıxarma nozoriy
yosini inkişaf etdirmok moqsodilo Azor
baycan SSR EA-mn Neft institutunun
nozdindo Neft Ekspedisiyasi yaradildi.

1960 ildo Neft Ekspedisiyasimn osasmda
Azorbaycan EA-mn Dorin Neft vo Qaz
Yataqlari Problemlori institutu toşkil
edildi. Neft yataqlannin işlonilmosi, qazıma, neftçıxarma vo s. ilo bağlı elmi tod
qiqat işlori yuxarıdakı elmi todqiqat
institutlan ib yanaşı, “ Donizneftqazlayilio" Dovlot Elmi Todqiqat vo Layiho
institutunda (D E T L İ), Azorbaycan Neft
vo Kimya institutunun uyğun kafedra
vo problem laboratoriyalarmda, Tobii
Qazin Noqb Hazirlanmasi vo Email iizro
Ümumittitaq Elmi Todqiqat vo Layiho
Institutunda vo s.-do apanldi. Akad.
Azad Mirzocanzadonin özlü-plastik sisinlorin mosamoli sistemdə süzülmosinin
'yranilmosiııdon aldığı noticolor qazima
idrodinamikasi sahosindo bir sira ohoıiyyotli elmi todqiqatlarin hoyata keçihnəsi üçün osas oldu. Başlanğıc tozyiq
radiyenti təzahürlü neft yataqlannin işilmosi problemlorino dair todqiqatlar
anldi, gilli mohlulun laya hopmasi
llarmin öyronilmosi üçün özlü-plastik
ayelorin süziilmosinin fenomenoloji noəriyyosi iroli süriildü. Neftin qeyri-Nyu>n xassoli olmasi miioyyon edildi vo bu
ıhədo alınmış elmi noticolorin neftçıxariada totbiqi osaslarmin işlonilmosi, texoloji proseslorin somoroliliyini artirmaq
çiiıı fiziki saholorin totbiqi, eloco do
uyu vo laylarm todqiqinin kibernetik
saslannm yaradilmasi sahosindo işlor
örüldü. 20 osrin 50-60-ci illorindo yeralhidrodinamika siirotlo inkişaf etdi, neft
ataqlarmm işbnilmosinin layiholondiilmosi vo tohlilindo elmi nailiyyotbrin
eniş totbiqi başlandı, “ Neft Daşlarf’
atağının işlonilmo layihosi tortib olunu. ilk “ Qaradağ” qaz-kondensat yatağı
kar edildi. Bu yataqlarda baş veron
nürokkob proseslorin öyronilmosino yöoldilmiş elmi todqiqatlar apanldi. Quularin hidrotermodinamik todqiqati
oticolorinin araşdırılmasının yiiksok efektli metodlan işlonildi, laylarda
üzülmo, onlarin hondosi vo energetik
larametrlorini, eloco do fliiidin layda birizali hal tozyiqini toyin etmok üçün yeni
isullar verildi vo neft-qaz sonayesindo
’.eniş totbiq edildi. Doniz neft-qaz yataqannin kompleks monimsonilmosino göro
Ənvor Əlixanov, Abas Bilondorli,
Bohmon Haciyev, Mommodcavad Qasımzado, İsrafil Quliyev, Mirkazim
Mommodov, Fuad Somodov Lenin mükafatina layiq görülmüşlor (1961). Qazkondensat yataqlari ehtiyatlarmin qiymotlondirilmosindo vo yataqlarm işlonmosinin nozori vo tocrübi osaslarmin işb-

nib hazirlanmasinda xidmotlorino göro
akad. Midhod Abasov, miix. iizv Faiq
Orucoliyev, homçinin Xoşboxt Yusilzado, Yuri Kondruşkin, Nazim Əkborov,
Ağamahmud Siracov Azorbaycan SSR
Dövlot mükafatına layiq görülmiişlər
(1982). AzDNQSETLİ-də aparılmış no
zori todqiqatlar osasmda elastik mayelorin elastik mosamoli miihito süzülmosi
mosololorini toqribi holl etmok üçüıı bir
sira metodlar, mos., “ ortaqlaşdırma metodu” , “ qorarlaşmış voziyyotlorin ardicil
(parabolik) yaxınlaşmaları metodu" vo
s. işlənildi. Donizdo neft-qazçıxarma
tocrübosindo ilk dofo Xozorin sort şoraitindo estakada tipli hidrotexniki qurğular vasitosilo yataqlarm işlonilmosi hoya
ta keçiıildi vo bir meydançadan 32-yo
qodor kut-maili istiqamotlondirilmiş
quyulann qazilmasi vo istisman texnologiyasmi totbiq edorok yiiksok noticolor
oldo olundu. Çoxlaylı vo böyük neftliqazli intervala malik olan yataqlarda bazis vo ikinci dorocoli işlonmo obyektbri
seçildi, osaslandınldı vo beb hallarda
quyulann yerloşdirilmosinin optimal sixlığı geoloji-iqtisadi cohotdon osaslandinldi, istismar quyularmda obyektlorin
açılma intervalları optimallaşdırıldı vo
işlonilmonin layihobndirilmosindo totbiq
edildi. Doniz yataqlannin işbnilmosi
tocriibosindo diinyada ilk dofo bircins
olmayan vo çox böyük dorinliklordo yatan (4500- 5000 m) laylara suvurma pro
sesi hoyata keçirilmişdir (“ Songoçaldoniz Duvanm-doniz-Xoro Ziro adasi”
yatağında). Yataqlarm işlonilmo müddətini qısaltmaq, bu müddoti hidrotexniki
qurğuların dayanıqlıq müddotino ııyğunlaşdırmaq, işlonilmonin tempini ar
tirmaq vo laylarm neft verimini yiiksoltmok moqsodilo onlara siini tosir üsullarınin (konturarxasi, konturdaxili, böyük
saholi yataqlarm suvurucu quyularla
ayn-ayn saholoro bölünmosi vo s.) totbi
qi noticosindo işbnilmodo yiiksok iqtisadi-texniki noticolor oldo edilmişdir. Koşf
edilmiş yeni yataqlarm neft-qaz ehtiyatlarmin doqiqləşdirilməsi, onlarin işlonilmosinin geoloji-texnoloji layiholondirilmosi vo s. üçün lazim olan geoloji-geofiziki, hidrodinamiki todqiqatlarin apanl
masi sahosindo miihiim iş1ог göıülmüşdür. Yataqlarm işlonilmo teıııpini
artirmaq, laylarm verimini yiiksoltmok
moqsodilo onlara vurulan doniz suyu tomizlonmiş vo ııeftsıxışdırma qabiliyyotini yiiksoltmok üçün miixtolif fiziki-kimyovi üsullarla tosir edilmişdir.
Yeni neft strategiyasmin hoyata ke-

çirilmosilə olaqodar “ Əsriıı miiqavilosi” no uyğun olaraq Azorbaycan Beynol
xalq Əmoliyyat Şirkoti (A BƏ Ş) yaradıldı. ABƏŞ torofindon 1995 ildon başlayaraq “ Azori Çıraq Cjünəşli” saholorindo
yenidon miiasir geofıziki üsullarla todqi
qat işlori apanldi, mohsuldar laylarm vo
flüidlərin li/iki-kiinyovi xiisusiyyotlori
öyronildi vo işlonilmo üçün proqram hazirlandi. Tortib edilmiş proqrama osa
son yataqlarm işlonilmosi “ ilkin neft" vo
3 faza dövrlorino bölünmüşdür. “ İlkin
neft” layihosi çorçivosindo, osason, “ Çıraq” yatağının monimsonilmosi nozordo
tutulurdu. Burada Azorbaycan ııeftçilori torofindon quraşdırılmış 1 saylı özüldon (24 quyunun qazilmasina imkan ve
rir) hasilat quyularmm qazilmasina başlanmışdır (1995 ildon). Yataqda osas işlonilmo obyekti kimi Mohsuldar qatin
Fasilo lay dostosi vo Balaxam lay dostosinin 10-cu horizontu qobul edilmişdir.
Yuxan horizontlar iso ikinci dorocoli
obyektlor kimi qobul edilib vo onlarin
ehtiyatlan osas quyulardan bir neço yan
lülolorin qazilmasi texnologiyasi ilo çıxarılacaqdır. Yataq miiasir texnika vo texnologiyamn totbiqi ilo işlonilir. Çox
böyük maillikli vo üfüqi quyulann qazilmasi texnika-texnologiyasinm totbiqi,
yataqlarm monimsonilmosi üçün dorin
özüllorin, hasilat quyularmm miqdannin xeyli azalmasina sobob olmuş vo no
ticodo yataqlara qoyulacaq sormayo
xeyli azalmış, işlonilmonin somoroliliyi
yüksoldilmişdir. Quyulann istisman zamani obyektlorin böyiik intervalla açılması, işlonilmoniıı ovvolindon obyektin
ayn-ayn laylanna eyni zamanda bir
quyu vasitosilo yiiksok tozyiq (300 atm)
altinda mexaniki qarışıqlardan vo oksigendon tomizlonmiş doniz suyunun vurulmasi texnologiyasinin totbiqi do layin
neft verimini xeyli yüksoltmiş vo işlonilmonin somoroliliyini artırmışdır. Quyuların hasilatinin yiiksok olduğunıı nozo
ro alaraq qum tixaclarinm qarşısını al
maq üçün quyuda xiisusi süzgoclordon
vo avtomatik cihazlardan istifado edilir.
Sazişin 1vo 2-ci fazalan “ Azori” yatağım, 3-cii fazasi iso “ Günoşli” yatağının
conub-şorq (suyun dorin hissosi). “ (,'iraq” yatağının qorb hissolorinin islonilmosini ohato edir. Ikinci böyük saziş no
hong “ Şahdoniz” qaz-kondensat yatağıniii koşfiyyatı, işlonilmosi vo mohsulun
pay bölgüsü iizro bağlanmışdır. Sazişo
osason bıı yataqda 4 axtarış-koşfiyyat
quyusu qazılmış, 6000 6500 in dorinlikdo Mohsuldar qatin Fasilo lay dostosin-

do və Balaxam lay dostosinin 10-cu, 8-ci
horizontlarinda yiiksok məhsuldarlıqlı
qaz-kondensat yatağı aşkar edilmişdir.
Smaq-monimsonilmo zamanı quyuların
giindolik hasilati 1,5-1,8 mln. / ?/ qaz,
400-450 t kondensat olmuşdur. İşlonilmo layihosinin ilkin fazasma osason bu
yataqda donizin 101 m dorinliyindo for
di özüliin tikilmosi vo oradan 9 hasilat
quyusunun qazilmasi nozordo tutulmuş,
4 hasilat quyusu qazılmışdır (2006).
Xoşbaxi Yusifzaih, A k if Narimanov,
Nazim Əkbərov

Neft və qaz quyulannin
qazilmasi
Azorbaycanda holo 8 osrdo neft qu
yulannin qazıldığı haqda molumatlar
var. 1683 ildo Balaxanı, Biaaqədi, Sura-

xani modonbrindо ohnuş alman səyyahı

olunurdu. 1901-11 illordo neft modonlorindo buxar maşınları ovozino elektrik
miihorriklorindon istifado edilmoyo başlandi. 1911 ildo Azorbaycanda (Suraxanida) ilk dofo rotor (firlanma) iisulu ib
qazima totbiq edildi. 1920 ildon başlayaraq rotorla qazima iisulu tokmilləşdirildi vo geniş yayıldı. 1922 ildo diinyada ilk
quyudibi mühorriki - birpilbli reduktorlu qazima turbini (turbobur) yaradildi vo
1924 ildo Suraxam modonlorindo totbiq
edildi. 1920-32 illordo qazima sahosindo
qonaotli ikikomorli quyu konstruksiyalan, dorinliyi 2000 ///-odok olan quyulan
borkitmok üçün quyu sementi. quyulann
möhkombndirilmosi texnologiyasi, qazilmış süxurların quyu dibindon qazima
mohlullan ilo çıxarılmasının nozori osaslan vo s. işlonildi. Qazimada texnoloji prosesbrin rejimlorinin elmi osaslarmm işloTıWməs'ı sahəs’mdə Azorbaycanda nozori
vo tocriibi todqiqatlar aparılmağa baş-

Diinya
standartlarina
uyğuıı
modernləşdirilıniş
“ İs t iq la l”
(ke çm iş

“Şelf-5”)
yarimdalma
üzən
qazima
qurğusu.

vo təbiotşünası E.Kempfer burada qazilan quyulann divarlarmm daşla hörüldüyünü vo ya ağacla borkidildiyini qeyd
edirdi. 1847 ildo diinyada ilk dofo Bibiheybotdo mexaniki iisulla neft quyusu
qazildi. 1871 ildo Balaxamda mexaniki
iisulla qazılmış neft quyusu (dorinliyi
64 m) fontan vurdu. 1873 ildo qazimada
buxar maşınlarından istifado edilmoyo
başlandı. 1884 ildo neft quyulannin
ştanqla vurma iisulu ib qazilmasi toklif
edildi; sonralar (1893 ildon) bu iisul
“ Baki qazima iisulu'’ adi ib bir çox ölkoloroyayıldı. 1901 ildo Suraxamda Koko
rev zavodu orazisindo qaz quyusu qazil
di. 207 m dorinlikdon çıxarılan qaz
zavodun qızdırıcı sistemlorindo istifado

landı. 1928 ildo ilk dofo olaraq şaquli
qazilan quyulann oyriliyini ölçon cihaz
yaradildi vo Binoqodido sınaqdan keçirilorok başqa modonlordo do geniş totbiq
edildi. 1929 30 illordo aparilan elmi tod
qiqat işlori noticosindo yaradılmış “ çoki
indikatoru” qazima rejiminin tonzimini
asanlaşdırdı. Reduktorsuz oxlu turboburlarm yaradilmasi vo totbiqi maili
quyulann qazilmasina imkan verdi. Ro
tor iisulu ib ilk maili quyu 1933 ildo Pirallahi adasmda qazildi. Yeni, daha
miikommol (çoxpilloli) turbobur tiplorinin yaradilmasi (1936) turbin qazimasinin texnika vo texnologiyasinm inkişafına imkan verdi. Bu moqsodlo bir sira
texnoloji mosololor holl edildi, siirotlo

qazimanin elmi osaslan yaradildi. Ro
torla qazima iisulunda qazima alotinin
iş şoraiti öyronildi. 20 osrin 30 40-ci ilb
rindo ilk dofo neft sonayesindo qazima
vo qoruyucu komorlorin hesablanmasi
metodikasmin osasi qoyuldu, hesablamalarin analitik vo qrafik iisullan işlonildi. 1941 ildo Bakida Bibiheybot saho
sindo diinyada ilk dofo turbinlo maili
(maks. oyriliyi 22°) quyu qazildi. Turbin
vo rotorla maili qazima iisullanmn
müqayisoli tohlili elmi cohotdon osaslandırıldı, maili qazimada işlədilon cihaz vo
alotlor yaradildi, maili quyulann qazilmasi texnologiyasi işlonildi. Akad.
Məmmodpaşa Quluzado vo b. quyudibi
miihorriklorb böyük inhirafh maili quyular qazilmasi prinsipbrini işloyib hazirladilar. Homin dövrdo elektriklo qazi
ma iisulu yaradildi vo bu iisulla ilk quyu
1940 ildo Bakida Qala sahosindo qazildi.
ikinci diinya miiharibosindon sonraki ilbrdo miix. iizv Sabit Orucov vo b.-nin
işlodiyi bir osasdan bir neço quyunun
qazilmasi (kut qazima) iisulu buruqlarm
tutduğu torpaq sahobrini xeyli azaltmağa, dən’ız ‘özüYlori vo estakadayani saholordon somoroli istifado etmoyo imkan
verdi. Hazirda doniz neft yataqlannda
bu iisulla bir öziildon 30-a qodor quyu
qazilir. Azorbaycanin neft vo qaz yataqlarmda miirokkob geoloji şoraitbrdo do
rin vo çox dorin quyulann qazilmasinin
elmi cohotdon osaslandırılmış texnologiyası, kombinoli rotor-turbin qaznnasinm texnologiyasi işbnildi. 1954 ildo turboburların sınağı iiçiin ilk dofo nadir
stend yaradildi. Qazima dorinliyinin art
masi ib bağlı olan texnoloji çotinliklorin
holli üçün neft vo qaz quyulan qazilmasinin hidrodinamik osaslan işlonildi.
Akad. Azad Mirzocanzado quyu liilosindo qazima mohlullarmin horokotinin
miikommol hidrodinamik nozoriyyosini
yaratdi. Qazima alotlorinin vo qoruyucu
komorlorin tutulmasimn tobioti öyronildi, bununla bağlı baş veron qoza vo çotinliklorin qarşısını almaq vo onları loğv
etmok üçün texniki vasitobr vo texnolo
ji todbirlor hazirlandi.
Azorbaycanda ilk dorin quyular
(3500 ///-don çox) 1938 ildo qazılmışdır.
1941 ildo Avropada on dorin (3904 m)
quyu Bino-Hövsan sahosindo, 1953-55
illordo iso Zirodo (4350 ///) qazilib istis
mara verilmişdir. Neft quyusunun do
rinliyi 1962 ildo 5044 ///-o, 1968 ildo iso
6522 т-э (“ Xoro Ziro-doniz” ) çatdırıldı.
Azorbaycanda dorin vo çox dorin quyuların qazilmasinda 1960 ildon smaqdan

londirilmiş vo s. Neft quyulannin qazilmasinin elmi osaslarmm yaradilmasinda,
texnika vo texnologiyasinm inkişafında,
oldo olunmuş elmi vo texniki nailiyyotlorin istehsalatda totbiq edilmosindo Softor
Quliyev, Azad Mirzocanzado, Mommodpaşa Quluzado, Sabit Orucov,
Əyyub Tağıyev, Nəsrulla Babayev, Seyidrza Mirkorim oğlu, Ağasof Mövsiimov, Mommodcavad Qasimzado, Qurban Abbasov, Yusif Soforov, Mahmud
Salamov, Colal Mommodov, Siibhi Mohorromov, Ponah Nozorov vo b.-nin mii
hiim xidmotlori olmuşdur.
Donizdo aparilan axtanş-koşfıyyat
qazima işlorinin somoroliliyini artirmaq
iiçün iizon qazima qurğularının yaradil
masi mosolosi qarşıya qoyuldu. 1958
ildo “ Donizneftqazlayiho” institutunun
layihosi iizro inşa edilmiş özüqalxan ilk
iizon qazima qurğusu istismara verildi.
Qurğudan 7 m su altmda 850 w-lik
ibn almaz baltalann totbiqi vo bu
aria qazima texnologiyasi tokmil/ii iIdi. ilk dofo 1964 ildo donizdo inhi1150 m (quyudibi 3391 m) olan maiiyu qazildi. Miixtolif tipli şaroşkalı
alardan istifado edildikdo quyulann
0 liyinin qanunaııyğunluğu aşkar
с ıdu. Çotin şoraitdo kiçik diametrli
с uların qazilmasi texnologiyasinm
sları işlondi (Azorbaycan Dövlot Neft
5 ııavesi
Elmi Todqiqat
Layiho
İ litutu - A zD N SET Lİ; indiki
А/лгЬаусап Dövlot Neft-Qaz Sonayesi
1 ıi Todqiqat vo Layiho institutu
’3N Q SETLİ). Maili quyulann qazili sunn riyazi modellori, hesablanmasi
i odikasi vo texnoloji proseslorini
rativ idaroetmo, habeb neft, qaz vo
kondensat yataqlannda kut maili
imanin metodikası işlonib hazirlanc L'ndirmo-qaldirma omoliyyatlannda
\ man miiqavimot qiiwolorini mini
ma endirmoyo imkan veron maili
/и profilinin hesablanmasi metodikaaradıldı, yönoldici-sapdıncı işlotmoc
maili quyular qazilmasinin yeni
i lu toklif edildi, böyük inhirafli maili
с yulann qazilmasi layiholori hazirlal b hoyata keçirildi. Xozor donizi akva1 iyasında çotin şoraitdo quyulann qazilmasi zamam quyu divarlan siixurlannın davamlılığmın qorunub saxlamlmasina aid kompleks todqiqat işlori yerino
yetirildi. Quyu divarlarmm möhkomlondirilmosinin kimyovi metodları işlonildi
vo onlarm qazima dövründo davamhlığını vo s. tomin edon amillor öyronildi.
Yuyucu mayenin udulmasinm vo pilpilo

yaranmasimn qarşısınm ahnmasi qaydalan, konduktorun vo birinci araliq
komorin buraxilma dorinliyini toyinetmo
metodikası işbnildi; qazima mohlulunun udulmasına qarşı totbiq edilon tosirsiz doldurucu maddolorin işlodilmo şoraiti vo tixacyaratma qabiliyyoti öyronildi; miixtolif gillorin, kimyovi reagentlorin, basqının (tozyiqin), temperatur düşkülorinin, eloco do sürtkü yağlı olavobrin
qazima alotinin tutulmasma tosiri araşdırıldı. Quyuya qoruyucu komor buraxilmazdan ovvol quyu Rilosinin hazirlanmasinin yeni texnologiyasi işlonib monimsonildi. Qazima zamam çıxarılan süxurları
araşdıraraq anomal yiiksok mosamo tozyiqbrinin toyini vo proqnozlaşdırılması
metodikasi yaradildi (AzD N SETLİ).
Azorbaycan alimlorinin qazima sa
hosindo işbyib hazırladıqları texniki vasitobrdon (qazima komorlorinin aşağı
hissosinin komponovka elementlori,
araliq vo firlanma dayaqlan, elastik stabilizatorlar, qazima qıfılları, oks klapanlar vo s.) Neft Sonayesi, Qaz Sona
yesi vo Geologiya nazirliklori tabcliklorindoki miiossisolordo geııiş istifado edilmişdir. Aparilan elmi todqiqat işləri no
ticosindo neft vo qaz quyulan qazilmasinda layin hidravlik yanlmasi tozyiqinin qiymoti toyin edilmiş, qazima pro
sesindo quyu divarlarmm davamlılığı
proqnozlaşdırılmış vo tomin edilmiş;
udulmalarm qarşısı alınmış, araliq ko
morlorin endirilmo dorinliklori miioyyonloşdirilmiş, çotin şoraitdo dorin quyulann
qazilmasi üçün qazima komorlorinin
aşağı hissosinin komponovkasi layiho-

“Dəda Qorqud" iizon qazima qurğusu.

struktur-axtarış quyulan qazımaq üçün
istifado edilirdi. 1966 70 illordo ilk domkratlı (öziiqalxan) iizon qazima qurğularmin (“ Abşeron” , “ Azorbaycan” ) layi
holori yaradildi (“ Doni/neftqazlayiho”
D ET Lİ) vo inşa edildi. Bıı qurğularla
donizdo 15 20 /;/ su qati altmda 1800
3000 m dorinlikdo axtanş-koşfiyyat
quyulan qazılırdı. 1975 ildo donizin 70
ш-odok su qati altmda dorinliyi 6000 ///odok olan kəşfıyyat quyusu qaza bilon
“ Baki” öziiqalxan iizon qazima qurğusu,
sonraki illordo iso “ Baki” tipli olavo 4
qurğu istifadoyo verildi.

1975-76 illərdə neft vo qaz quyularının sementlonmosinin keyfiyyotinin yiiksoldilmosi hoddi tapıldı (A.Mirzocanzado). Quyunun sirkulyasiya sisteminin
elementlorindo (hidromonitor balta, qazıma qıfılı va s.) qazima mohlullarimn
turbulent rejimdə horokoti zamam hidravlik basqi itkibrini azaldan effektiv
olavolor - yüksokmolekullu polimerbr
müəyyən edildi vo onlann on əlverişli
qatılığı tapıldı. Yuyucu mayeloro rnüxtolif neft əlavələrinin tosirinin öyronilmosi,
homin olavolorin turbulentliyo gotirib çıxaran on əlverişli qarışıqlarını aşkar et
moyo şorait yaratdı. Quyuların qazılması prosesindo riyazi diaqnostika üsullarından istifado etməkb qaz təzahürləri-

(“ Şelf-1” , “ Şelf-2” , “ Şelf-3” , “ Kaspmorneft” , “ Şelf-5” ). Sort doniz mühitindo dərin koşfiyyat quyularının qazılması
üçün beb qazıma qurğularmda xüsusi
tənzimbmə sistemi, sualtı qazıma, dalğıc
vo s. avadanlığı quraşdırıldı. 1979 ildo
Xozorin Azorbaycan sektorunda kəşf
edilmiş “ Günəşli” yatağınm monimsənilməsi ib olaqodar donizin 100 /?;-don dorin
saholorindo hidrotexniki qurğuların, о
ciimlodon dorin doniz stasionar özüllorin
yaradilmasi zoruroti qarşıya çıxdı. 1981
ildo ilk dofo “ Kaspmorneft” qazima qurğusundan “ Günoşli” yatağında 9 sayli
quyu, 1983 ildo iso Xozorin 50-60 m dorinliklorindo yerloşon “ Ümid” sahosindo
3 dorin koşfiyyat quyusu qazildi. “ Azor-
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ma iizon qazima qurğuları diinya standartlarına uyğun modernləşdirildi vo
donizin 475 vo 700 m dorinliklorindo
7620 m-odok qazima işlorinin aparilmasina imkan yaradildi. Xozorin Azor
baycan sektorunda axtarış-koşfiyyat işlorini genişlondirmok üçiin daha iki yeni
iizon qazima qurğusu - öziiqalxan “ Qurtuluş” vo Heydor Əliyev adina yarimdalma “ Lider” qurğusu (donizin 1000 m
dorinliyindo 9140 w-odok qazima işləri
apara bilir) istifadoyo verildi. Xozorin
740 m dorinliyindo ilk dofo olaraq iimu
mi dorinliyi 7087 m olan “ Zofor Moşol”
strukturunda koşfiyyat quyusu da “ Li
der” qurğusu ib qazılmışdır (2004). Xa
rici şirkətlərin “ Çıraq-1” özüliində quraşdırdığı qazima qurğusundtm 442 nı
dorinlikdo (inhirafı 6300 m) A 1 1sayli
quyu qazılınışdır. Bebliklo, qazi
saho
sindo totbiq edibn diinya slant
ırına
uyğun texniki vasitolor vo texn
proseslor (yeni effektiv qazima v: ullan
sistemlori vo onlarm təmizloniı
içün
avadanliqlar, yeni sement mo!
vo
sementlomo avadanlığı, yiikso
irli
nozarot-ölçü cihazlan vo nozarot
niııin avtomatlaşdırılması, 5000 n,
tıq dorinlikbrdoki açıq quyuki
an
lülonin kosilmosi texnologiyasi \
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Neft-qazçıxarmanın texnik və
texnologiyasi

nin açıq neft-qaz fontanına keçmosini
proqnozlaşdırma vo qarşısını alma iisu
lu işlonib totbiq edildi, açıq qaz fontamm aradan qaldırmaq üçün EH M osasmda avtomatlaşdırılmış informasiya-axtarış sistemi işlonilib sınaqdan keçirildi.
Xozorin 100 /;/-don artiq dorinliklorindo
perspektivli strukturlarda axtanş-koşfiyyat qazimasi aparmaq üçün 1974-80
ilbrdo yarimdalma tipli ilk iizon qazima
qurğusunun (“ Şelf-1” ) layilıosi işlonildi
və 'ınşü edildi (1980). “ Şelf- Г'Ь 200 m
su qatı allmda 6000 /7?-odok dorinlikdo
koşfıyyat quyusu qazımaq miimkün ol
du. Xozordo bu tipli 5 qurğu işloyirdi

baycan'’ özüqalxan qazıına qurğusundan
qazılan 4 sayli quyunun dorinliyi 6715
m -o çatdırıldı. 1985 ildo “ Çıraq” (“ Şelf2” ), 1987 ildo “ Azori” (“ Şelf- Г ) vo “ Kopoz” yataqlarmda (“ Şelf-3” ) ilk koşfıyyat
quyuları qazıldı vo bu yataqlar koşf olun
du. Bu quyuların faktiki dorinliklori
2930- 3730 m-odok, donizin dorinliklori
iso 94-123 m olmuşdur.
Yeni neft strategiyasının hoyata keçirilmosi ilo olaqodar Xozor donizinin
200 /;/-don dorin saholorindo koşfıyyat
işlori aparmaq üçün qısa müddotdo
(1996-98) “ Dodo Qorqud” (“ Kaspmor
neft” ) vo “ İstiqlal” (“ Şelf-5” ) yarımdal-
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osrin 60-ci illorino qodor n, quyulardan ya fontan iisulu, ya d. ido
mexaniki üsullarla çıxarılırdı. 18/ do
ilk dofo olaraq Baki modonlorindo
ilik nasosu ilo neftçıxarma iisulu ; iq
edildi. 1897 ildo iso kompressork
a
qaldırıcısı) neftçıxarma iisulu sm
n
keçirildi. 1923-40 ilbrdo dorinlik n;. л
vo kompressorla neftçıxarma üsııi
nin tokmilloşdirilməsi vo genişbr..
mosi istiqamotlorindo işlor hoyata
rildi. Bu üsullarla istismar üçün
ii
konstruksiyah neft-modon avadanhq i
yaradildi, dorinlik nasosu qurğular n
işinin nozori aspektlori işlonib hazir di, nozarot vo todqiqat moqsodlori iu; n
xiisusi cihazlarm totbiqino başlanıldı.
Laya maye, yaxud qaz (hava) vurmaqla
lay enerjisini süni surotdo saxlamaq
iiçün 1928 ildo ilk dofo “ Balaxam
Sabunçu-Ramana” yatağında sonayetocriibo işlorinin başlanğıcı qoyuldu.

1934-41 ilbrdo neftin sıxılmış hava vo
va qaz ib quyudan çıxarılması nozoriy
yosi. homin quyuların işinin todqiqi vo
işçi parametrlorin hesablanmasi qaydalan, eloco do quyulann su-hava qarışığının kömoyi ilo monimsonilmosi iisulu işlonib hazırlandı (Hilal Əsodov vo b.).
Evni zamanda layların hollolmuş qaz rejimlorindo fontan iisulu ib somoroli istismar müddotlorinin, quyudaxili istismar
avadanhqlarimn optimal konstruksiyalannin, quyudibi vo lay tozyiqlorinin
toyini iizro geniij todqiqat vo tocriibo-sinaq işlori aparıldı. Neftçıxarma proseslorini inttnsivloşdirmok vo daha da soınornbşdirmok iiçün xiisusi quyudaxili
коп- iiiksiyalar, о ciimlodon qaz-qum
Fo tan iisulu ile neftçıxarmada
m
və qazin quyu dibindən neft
yit
məntəqəsinə qədər hərəkəti
la təbii enerjisi hesabina olduğu
üç bu üsul həm texnoloji, həm də
iq- ädi cəhətdən daha səmərəlidir.
Bı 'axımdan quyuların fontan dövartırılması neft-qazçıxarmada
ə nəmiyyətli məsələlərdən biridir.
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n Neft Todqiqat institutunda
N Q SET Lİ) neft quyularmın mohırlığından asıh olaraq, onlarm istisiiçün lazım olan biitün avadanlıqsomoroli qaydada seçmoyo imkan
veı ı nomoqram yaradıldı. 1930 45 illər< ) yiiksok möhkomliyo malik ştanqların stehsal texnologiyasi, yeni manjet
pin jerli vo digor konstruksiyah nasoslaı aradıldı vo totbiq edildi. 1939 ildon
nc modənlərindo Süleyman Vozirov
V.
mn toklif etdikbri qapali hermetik
te oloji sxemin neft modonlorindo totb
о başlandı. Neftçıxarmanm bir çox
tc oloji proseslori avtomatlaşdırıldı.
1‘ >60 ilbrdo Mahmud Abdullayev,
К nn Əliverdizado vo b. dorinlik nast arimn normal sırasını, mancanaq
d, ;ahlan, istismar qüllələri vo digor
a\ idanhqlar yaratmışlar. 20 osrin 50-ci
ill- rindo neft quyularinin fontanla istisman iisulu xeyli tokmilbşdirildi, onun
no/ori osaslan işlonib hazırlandı, quyu
daxili avadanhqlann somoroli konstruksiyalarımn seçilmosi, yataqlarm fontan
la işlonmo dövıiorinin uzadılması vo di
gor nozori-praktiki mosololor dorindon
işlonildi. Akad. Azad Mirzocanzado
vo b. maye-qaz qarışığınm şaquli lift bo-

rulannda horokotinin nozori vo tocriibi
osaslarını yaratmışlar. Kompressorla
(erliftlo) istismar üsulunun texniki-texnoloji cohotdon tokmilloşdirilmosindo,
proseslorin avtomatlaşdırılması sahosin
do xeyli iş görüldü. Ştanqlı dorinlik nasoslarmin işino keyfiyyotli nozaroti tomin
etmok üçün dinamoqraf qurğusu, istis
mar komorindo mayenin dinamik soviyyosini ölçmok üçün iso “ exolot” qurğusu
işlonildi. 1950 ildo kompressor quyulannı aşağı tozyiqdo işo salmaq üçün ilk dofo
toklif vo totbiq etdiyi buraxılış klapamna
göro M .Ə .Abdullayev S SR İ Dövlot
mükafatına layiq görülmüşdü. ilk dofo
qeyri-Nyuton xassoli neftlorin kompres
sor iisulu ib istisman mosololorinin geniş
todqiqi hoyata keçiıildi (A.X.Mirzocan
zado). Kompressor sisteminin işinin somoroliliyinin artırılması, quyudaxili
konstruksiyalann tokmilloşdirilmosi vo
quyularin istismarmda yaranan miirokkobloşmolorin aradan qaldmlmasi isti
qamotlorindo xeyli elmi-tocriibi todqi
qat, layiho vo tocriibo-sinaq işlori apanlmış, yeni texnika vo texnologiya işlonilmişdir. Yataqda yiiksok tozyiqli qaz quyulari istismar edibn zaman, onlardan
Dərinlik nasosu ilə neftçıxarma
üsulu xərclərinin azlığı, avadanlığa
qulluğun sadəliyi, az hasilatlı quyuların istismarının iqtisadi cəhətdən
daha səmərəli olması səbəblərindən çox geniş yayılmışdır. Bu üsulda, əsasən, ştanqlı və ya ştanqsız
nasos qurğularından istifadə olunur.
hasil olunan qazla qazlift quyuları işlodilir ki, bu da kompressorsuz qazlift üsulunu yaratdı. Bu üsuldan “ Günoşli” ,
“ Qum adası” , “ Bahar” , “ Songoçal-doniz- Duvannı-doniz-Xərə Ziro adası” ,
“ Pirallahı adası” vo s. yataqlarda istifado
edilir. “ Donizneftqazlayiho” Dövlot Elmi
Todqiqat Layiho institutunda (D E T L İ)
son vaxtlarda aparılmış elmi todqiqat işlori noticosindo miixtolif konstruksiyah lasiloli vo kiçik qabaritli qazlift sistemlori
yaradılmış, qazlift quyularinin optimal is
tismar rejimlorini tomin etmok üçün kom
pyuter proqram paketlori işlonilmişdir.
1951 ildon Azorbaycamn neft modonlorindo köhno qoruyucu komorlordo
yan liilonin qazılması üsulundan istifado
edilmoyo başlandı (indiki AzDNQSETLİ).
1953-80 ilbrdo quyudibi sahonin keçiriciliyini artırmaq üçün laylarin hidravlik yanlmasi, laylara miixtolif turşularla

tosir edilmosi, qıım tozahürlərinin qarşısının ahnmasi, quyudibi zonanin miixto
lif kimyovi kompozisiyalarla möhkomlondirilmosi iisullan işlonib totbiq edildi.
Qaldırıcı borularda parafınin çökmosinin qarşısım almaq iiçiin borulann
daxili sothino polimer vo kimyovi maddolor qarışığından örtiik çokilmosi iisulu
işlənildi. Yeralti vo yerüstü modon
avadanlığınm korroziyaya uğramasının
qarşısını almaq üçüıı inhibitorlar
(A zD N Q SETLİ) işlonildi.
N e f t q a z ç 1x a r m a n 1n i n t e n s i v l ə ş d i r i l m o s i moqsodilo hazirda
quyudibi zonaya aşağıdakı üsullarla tosir
edilir: quyudibi zonanin borkidilmosi,
layin hidravlik yanlmasi, quyudibi zona
nin turşu, sothi aktiv maddo vo holledicilorlo işlonmosi, su axinlannin tocridi vo s.
Bu sahodo yeni texnika vo texnologiyalar
AzDNQ SETLİ vo “ Donizneftqazlayiho”
D ET Lİ torofindon mütomadi olaraq işlonilmişdir.
N e f t i n у 1ğ 11m a s ı , h a z i r l a n m a s i vo n o q l i . Azorbaycanda
quyularin mohsulunun yığılması üçün
qurudaki modonlordo S.A.Vozirov vo b.
torofindon toklif olunmuş hermetik yığım
sistemi, donizdoki modonlordo iso “ Do
nizneftqazlayiho” D ET Lİ torofindon layihobndirilmiş basqılı hermetik yığım
sistemi totbiq olunur. Hasil olunan neft,
osason, xaricdon alinan “ dissolvan-4411”
vo yerli istehsal olan “ alkan” tipli deemulqatorlann totbiqi ib termokimyovi
iisulla hazirlamb tohvil verilir. Müx. üzv
Seyidrza Mirkorim oğlu, Əlokbor Siileymanov vo b.-nin toklif etdiklori yeni tipli
pantonun vo xiisusi örtüytin totbiqi neft
Kompressor üsulu ilə neftçıxarmada lay enerjisi mayeni yer səthinə qaldırmağa kifayət etmədikdə,
quyudakı mayenin qaldırılması üçün
kompressorla sıxılmış işçi agentin
(qaz və ya hava) enerjisindən
istifadə edilir. Sıxılmış hava istifadə
edilən üsul "erlift", sıxılmış qaz
istifadə edilən üsul isə "qazlift"
istismar üsulu adlanır.
çonlorindo baş veron itkilorin 90-95%
azalmasına imkan vermişdi.
B ir n e ç о 1а у ı n b ir qu y u
v a s i t o s i l o e y n i v a x t d a olah i ddo i s t i s m a n moqsodilo “ Neftmaş” Xiisusi Konstruktor Bürosunda
“ fontan-fontan” , “ nasos-nasos” , “ qazlift-qazlift” vo digor sxemlor iizro ava-

danlıqlar yaradılmış vo neft yataqlarmda geniş totbiq edilmişdir. Miix. iizv Böyükağa Əzimov vo b. torofindon quyuların istismarının, avadanlığının və iş rejiminin seçilınosini tomin edon avtomatlaşdırılmış sistem işlonmiş, Azorbaycanın vo başqa regionlarin neft vo qaz ya
taqlannda totbiq edilmişdir. Neft vo qaz
quyularmm istismanmn texnika vo tcxnologiyasının tokmilloşdirilmosi vo inkişafında Əli Əmirov, Lütfoli Molikaslanov, Korim Əliverdizado, Əlokbor Süleymanov, Bohmon Hacıyev, Tahiro
Tahirova, Şamil Coforov, Monsur
Əhmodov, A kif Coforov, A rif Xasayev
Aydın Lotifov, Fikrot Babazado vo b.mn miihiim rolu olmuşdur.
Orucov Sabit Atababa oğlu
(1912-81) - neft və qaz sahəsində
alim. Azərbaycan EA-nın müx.
üzvü, əməkdar elm və texnika xadimi (1964). Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1980), Lenin (1970) və
S S R İ Dövlət mükafatları laureati
(1950, 1951). Neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və mənimsənilməsi sahəsində tədqiqatlar aparmışdır. S S R İ Dövlət Plan Komitəsi
nəzdində Neftçıxarma Sənayesi Komitəsi sədrinin 1-ci müavini (196265), S S R İ Neftçıxarma və Neft Sənayesi nazirinin 1-ci müavini (196572) və S S R İ Qaz Sənayesi naziri
(1972-81) olmuşdur.
1994 iliıı sentyabrında “ AzoriÇıraq-Günoşli” yataqlannin birgo işlonilmosi moqsodilo imzalanmış “ Əsrin
müqaviləsi” çorçivosindo neftçıxarmada
qabaqcıl texnika vo texnologiya totbiq
edilmoyo başlandı ki, bu da 2004 ildo
Çıraq-1 özülündon gün orzindo 20 min
/-a qodor neft, 3,5 mln. /;/•*qaz hasil edil
mosino imkan verdi. “ Günoşli” yatağından hasil edilon somt qazinin noqli üçün
1994 ildo ABŞ-ın “ Pennzoyl” şirkoti sixici kompressor stansiyasi tikib istifa
doyo verdi. Sonradan ARD NŞ-nin
apardığı yenidonqurma vo genişlondirmo işlori noticosindo güclondirilmiş bu
stansiya gündo 7,4 mln. m3 qazin tolobatçıya çatdırılmasına imkan yaratdi.
Quyularda lay-quyu sisteminin daimi
nozarotdo saxlanılması vo idaro edilmo
si iiçün xiisusi nozarot sistemlorindon istifado, quyulann miixtolif konstruksiyalı süzgoclorlə tamamlanması, о clim-

bdon, istismar quyularında genişlonon
siizgoc totbiq edilmosi kimi miiasir texniki-texnoloji yeniliklor quyulann daha
yiiksok hasilatla vo uzun miiddot, mürokkobloşmoloro yol verilmodon istismarma imkan yaratdi. “ Azori-ÇıraqGünoşli” yataqlanndan somt qazinin
yığılması vo yiiksok tozyiqli kompres
sor aqreqatlari vasitosilo sixilaraq tokrar laya vurulmasi moqsodilo xiisusi
texnoloji özül tikilir. Bu layihonin ho
yata keçirilmosi noticosindo yataq iizro
daha yiiksok neftvermo omsahna nail
olunacaqdir.
Əd.: Neftçıxarmanın texnika vd lexnologiyası. B., 1999; Əl i y c v F.Ə ., Q u r b a n o v
R. Ə. , A b b a s o v Ə. N. , Nu r i y e v N. B.
Quyulann ştanqlı nasos qurğularının nozarot vo
diaqnostikasi. B., 2002; K a m i l o v M. A . ,
No s i r o v M . С ., Mo m m o d o v M . R .
Neft vo qaz qurğulan vo texnoloji proseslori. B.,
2003.
Nuru Nuriyev, Əsgər Aslanov

Dəniz hidrotexniki və
mədən qurğuları
Xozor donizindo neft quyulan qazimaq iiçün siini özüllordon istifado etmok
ideyasi holo 19 osrin axirlannda meyda
na golso do, ilk taxta dirokli siini öziil
1924 ildo Bibiheybot buxtasında quraşdırıldı. 1935 ildo Pirallahi adasimn şimal
hissosindo ilk metal özüllordon istifado
edilmoyo başlandı. Özüllorin diroklori
donizin dibino qazima vo sementlomo
iisulu ilo borkidilirdi. 1936 ildo qazima
aqreqatı barkasda birloşdirilorok, kiçik
dorinliklordo qazima işlori apanldi. Ho
min dövrdo doniz neft yataqlannin işlonilmosi üçün estakada tipli qurğulardan
istifado mosolosi do iroli sürüldü. 20 osrin
40-ci illorinin ikinci yansinda metal
özüllorin konstruksiyası tokmilloşdirildi
vo onlarin suiistii hissosi artiq iri bloklardan quraşdınlmağa başlandı. Sabit Oru
cov, Yusif Soforov vo b. açıq donizdo
neft yataqlannin koşfıyyatı üçün 10 m-odok dorinliklordo tikinti-quraşdırma işlorini sonayeloşdirməyə imkan veron iribloklu stasionar özüllorin layiholorini işloyib hazirladilar (1946). “ Giirgan” yatağında aşırımı 14 ш olan ilk estakada
tikildi (1948). Doniz yataqlannin işlonilmosi üçün doniz estakadalan konstruksiyalan vo onlarin quraşdırılma iisullannin yaradilmasi (1947) qazima, neftçıxarma, neftin toplaninasi vo noqli mosololorinin kompleks hollino imkan yarat

di. Sonraki morholodo donizin 30/??-odok
dorinliklori üçiin iri bloklardan quraşdınlan vo kut qazimaya imkan verən
“ Şit” , “ Gipromomeft-1” (1955), “ Gipromorneft-lM” vo s. metal özüllorin layi
holori işlondi. İribloklu özüllordon “ Neft
Daşlan” , “ Qum adası” , “ Darvin kiiposi” , “ Ziro” vo digor iri neft yataqlannda
istifado edilmişdir. Donizin 60 w-odok
dorinliklori üçün yaradilan yeni tipli öziil
borulardan qaynaq edilmiş piramidaşokilli dörd dayaq blokundan vo bu bloklara istinad edon özüllordon ibarot idi.
Özülün hissolorinin standartlaşdırılması
onlarin miixtolif dorinliklor üçiin normal
sırasını yaratmağa imkan verirdi. Xozor
do böyiik dorinliklordo quraşdırılan staTağıyev Əyyub İsmayı! oğiı
(1911-66) - neft-mədən işləri
sahəsində alim. Texnika e.d., prof.,
əməkdar elm və texnika ха imi
(1964), S S R İ Dövlət mükafatı i-ıureatı (1942, 1947, 1952). 1962 66
illərdə Moskva Neft Kimyasi və ;iz
Sənayesi institutunda elmi i: ər
üzrə prorektor və qazıma kafec asının müdiri olmuşdur. Vibras ya
qazıması, ikigövdəli, maili, kut qazir
ma üsullarını işləmişdir. Onun çoxgövdəli qazıma üsulu Brüsseldə
keçirilən Ümumdünya sərgisində
(1958) qızıl medala layiq görülmüşdür. SSRİ-də turbin qazıyıcısi'nn
yaradıcılarından olmuşdur.
sionar özüllor prizma, piramida v ya
pazşokilli dayaq blokları üzorindo q ulurdu. 1974-76 illordo doniz nefl ız
modon vo hidrotexniki qurğuların у radılması sahosindo 84 m su qatı alt la
kut (6 quyu) qazima üçün о dövrd in
dorin stasionar özülün layihosi işlon к
tikintisi başa çatdırıldı. 1979 ilin apr ıdo homin özüldon qazılan ilk maili q u
ilo böyük neft ehtiyatına malik ” Güı li” yatağı aşkar edildi. Yatağın işlo? ilmosini tomin etmok iiçün 97,5 /;/ do: ılikdo dayaq blokları olan ikinci sta: >
nar özül istismara verildi. Homin layiho
nin işlonilmosində ilk dofo qazima vo is
tismar avadanlığmm modullarda iri
bloklu quraşdırılması, bondlorin qalindivarlı, böyük diametrli borulardan
hazirlanmasi mosololori holl edildi. “ Giinoşli” yatağmın işlonilmosi ilo olaqodar
dorin doniz neft-modon
qurğularmm, о ciimlodon dayал J ;fif Ja-

rının vo texnoloji avadanliq modullarinin layiholondirilmosi vo tikintisinin yeni konstruksiya vo texnologiyasi, onla
rin donizdo daşınması vo quraşdırılması
iisullari da qısa miiddotdo işlonib totbiq
edildi. Stasionar dorin doniz özüllərinin
(DDÖ) tikintisi ilo olaqodar dayaq
bloklannin suya buraxilmasi, donizdo

nn iimumi uzunluğu 420 A:/;/-o, özüllorin
sayi iso 870-odokdir. Donizin dorinliyindon asili olaraq neft-modon hidrotex
niki qurğularının tikilmo dinamikasi
diaqramda verilmişdir.
Azorbaycan Respublikasinda doniz
neft-qaz yataqlannin tikilmosi vo ya
abadlaşdırılması kompleksino daxil

çirilmiş vo 1950-70 illordo geniş inkişaf
etdirilmişdir. Bu iisulla sahilo yaxin vo
donizin 40 ni-3 qodor dorinliyindo olan
yataqlar abadlaşdırılır. “ Donizneftqazlayiho” DETLİ-nin layiholori osasmda
Xozor donizinin Azorbaycan sektorun
da olan “ Gürgan-doniz” , “ Abşeron
küposi” , “ Darvin kiiposi” , “ Qum-do-

"Azori" yatağının morkozi hissosindo quraşdırılmış özülün dayaq bloklan.

ö/
si hesabina iizmo qabiliyyotindon
isti
э edorok daşınması vo quraşdırılm; un yeni somoroli (“ quyu doqlan”
vo
nunla yanaşı dorin kanallarm tikiln мпэ ehtiyacin aradan qaldmlmasi, ( iillorin metal tutumunun 16-20%
aza nasi vo s.) texnologiyasi işlonib
hoy i keçirildi. “ Donizneftqazlayiho”
Dö' ot Elmi Todqiqat vo Layiho tnstituti ’da (D E T L İ) işlonmiş dayaq bloklai in hazirlanmasi vo daşınması iisulu
sci lar Baltik donizindo (“ Kalininqra lorneftqaz” İB ) vo Conubi Çin doni/ n Vyetnam şelfındo totbiq edildi.
X;
in dorinliklorindo aşkar edilmiş
pe
‘ktivli strukturlarm neft-qaz ehtiy£i
ınm monimsonilmosi ilo olaqodar
Bo Dorin Özüllər Zavodu (2003 ildon
Ы
srƏliyev adina) tikildi. 1985 ildo ilk
da iq bloku hazirlanib “ Günoşli” yatağı a quraşdırıldı. Hazirda “ Günoşli”
ya iinda donizin 84-158 m dorinliklo
ri I о 15 özül tikilmişdir (2005). Özüllorin iist hissosi 2-3 mortobolidir. DDÖniin texnoloji modullarmin layiholondi
rilmosi vo tikilmosindo Qurban Abba
sov, Əlokbor Süleymanov, Əhmod Zeynalov, Rafiq Xolofov vo b.-mn miihiim
xidmotlori olmuşdur. Xozorin Azor
baycan sektorunda aşkar edilmiş yataqlann monimsonilmosi iiçün tikilmiş estakadaların vo estakadayanı meydançahı-

olan biitiin texnoloji proseslorin vo
qurğuların (hasil olunan mohsullarm
yığılması, hazirlanmasi vo noqli, neft
terminallan vo qaz yığım montoqolori,
boru komorlori, lay tozyiqinin saxlamlmasi sistemi vo s.) layiholondirilmosi vo
tokmilloşdirilmosi, osason, “ Donizneft
qazlayiho” DETLİ-do hoyata keçirilir.
Doniz neft yataqlannin abadlaşdırılma-

niz” , “ Songoçal-doniz-Duvannı-donizXoro Ziro adası” , “ Palçıq pilpilosi” ,
“ Neft Daşları” yataqlari estakadalardan vo estakadayanı meydançalardan
istifado etmoklo abadlaşdırılmışdır. Ha
silat quyulan estakadayanı meydançalarda layiholondirilir. “ Nefl Daşları”
yatağında, çoxşaxoli estakadalarda, estakadayam vo siini adalarda iri sonaye
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sun tomin etmok iiçün Azorbaycanda
stasionar dorin doniz özüllərinin dayaq
bloklannin hazirlanmasi, daşınması vo
donizdo quraşdırılması iizro çoxşaxoli
tikinti sonayesi yaradılmışdır. Estakadalardan istifado etmoklo yataqlarm
abadlaşdırılması ilk dofo Xozor donizi
nin Azorbaycan sektorunda hoyata ke-

obyektlori layiholondirilmiş vo tikilmişdir. Neft daşlarında süni adada tikilmiş
48 MVt gücündo qaz-turbin intiqalh
elektrik stansiyasi “ Neft Daşları” , “ Palçıq pilpilosi” yataqlanm, homçinin
“ Giinoşli” yatağmı elektrik enerjisi ilo
tomin edir. Elektrik enerjisi “ Günoşli”
yatağına 2 odod sualti kabello verilir.

Neft Daşlarında dünyada ilk dofo polad
dirəklər üzorindo 5 vo 9 ınortoboli bina
lar tikilmişdir. Dənizin dərinliyi artdıqca, hidrotexniki qurğuların tikilmosinə vo tomirino çokilon xorclor do artır
vo yataqların abadlaşdırılmasında estakada üsulunun somoroliliyi azalır.
Dorin doniz özüllərindən istifado etmoklə donizin 60 /;/-don çox dorinliyindəki yataqlar abadlaşdırılır. “ General
Şıxlinski” vo “ Azorbaycan” kran-gomilori, “ Süleyman Vozirov” borudüzon go
misi (donizin 195 m dorinliyindo diametri 219-820 mm olan boruları dibo
düzo bilir) vo “ İsrafıl Hüseynov” borudüzon gomisi (donizin 300 m dorinli

kildi. Hor DDÖ-do 12-32 hasilat quyu
su qazılır, quyu mohsulu DDÖ-do
ölçülür, çoxfazalı mohsul halinda qovşaq öziilo yönoldilir, orada separasiya
olunur, maye nasoslar vasitosilo, qaz iso
öz tozyiqi hesabma Neft Daşları ra
yonuna noql edilir. “ Günoşli” yatağında
hasil olunan neftin hazirlanmasi üçüıı
Neft Daşları rayonunda iriləşdirilmiş
nefttoplama yığım montoqosi, qazin sa
hib noqli üçün iso mohsuldarlığı gündo
7.6 mln. m3 vo çıxış tozyiqi 5,5 MPa olan
kompressor stansiyasi tikilmişdir. “ Giinoşli” yatağında lay tozyiqini saxlamaq
moqsodilo iki özüldo quraşdırılmış, mohsuldarlığı gündo 4000 m3, tozyiqi

yeni texnika vo texnologiya totbiq edil
moyo başlanıldı. Modonlorin tikilmosindo aşağıdakı şortlor osas götürülür:
öziillordon neftli lay boyu üfüqi qazilan
istismar quyulan vasitosilo yiiksok neft
hasilati oldo edilir vo bununla da yatağın monimsonilmosindo istismar quyularinin sayi azahr (drenaj sahosinin bir
neço dofo artmasi hesabma); lay tozyi
qini saxlamaq üçün istismarin ilk giinbrindon laya su vurulmasi tomin edi
lir; hasil edilon neftin vo qazin toplanmasi, noqlo hazirlanmasi ib olaqo
dar biitiin texnoloji proseslor aynhqda
tikilmiş texnoloji özüllordo hoyata keçirilir. “ Azori Çıraq -Günoşli” yataqlarinda xarici sormayo hesabma Çıraq-1
özülündon olavo nozordo tutulmuş 4
neft hasilati özülünün 2-si (hor özüldən
48 quyu qazımaq mümkiindür) v- 2
texnoloji özülün iso 1-i tikilmişdir.

neftin deemulqasiyası vo termiki krekinq
benzininin tomizlonmosi proseslorini tot
biq etmoyo, yağların furfurolla selektiv
tomizlonmosini hoyata keçirmoyo imkan
verdi. İkinci dünya miiharibosi ilbrindo
ön cobhənin vo sonayenin neft yanacaqları vo siirtkü yağları ilo tochizindo Azor
baycan miihiim rol oynadi. Bakida mii
dafio ohomiyyotli obyektlor (hidrogen istehsalı iiçün qurğu, trotil, sulfat turşusunun istehsah üçün sex, aviasiya benzinlorinin yiiksokoktanh komponentlorini al
maq üçün alkilloşmo qurğusu vo s.) tikil
di. Baki neftindon yeni markali avia
siya benzinbrinin istehsalinin toşkili
üzro işloro göro 1942 vo 1946 illordo

miixtolif katalitik sistemlor, tokmilloşdirilmiş krekinq iisullan, yanacaq vo
siirtkii yağlarınm parafınsizloşdirilməsi
iisullan vo s. işlonib hazırlanmışdır. Baki
Neftayirma Zavodunda (indiki “ Azorneftyağ” N EZ ) qudronun maye propanla asfaltsızlaşdırılması qurğuları (1953,
1970), transformator yağlarınm karbamidlo parafınsizləşdirilməsi qurğusu
(1964), yağların hidrogenlo tomizlonmosi
qurğusu (1981) istismara verilmişdir.
1976 ildo parafinsizloşdirmo texnologiyasma göro Vahab Əliyev, Əhod İsmayılov,
Sima Ağayeva Azorbaycan SSR Dovlot
miikafatina layiq görüldülor.
1953 ildo Yeni Baki Neftayirma

ED-AVQ-6 (borulu elektrik duzsuzlaşdirma atmosfer-vakuum qurğusu)kompleksi neftin ilkin email qurğusu istifa
doyo verildi. Daha sonra katalitik riforminq iisulu ilo yüksəkoktanlı benzin is
tehsal edon qurğu (1980), 21-10/5 tipli
qudronun todricon kokslaşması qurğusu
(1986), Q-43-107M tipli katalitik krekinq
qurğusu işo salmdi (1993). “ Azomeftyağ” NEZ-do 1994 vo 1995 illordo 2
odod ED-AVQ-2 neftin ilkin email qurğusu (mohsuldarlığı ildo 2,0 mln. /), 2000
ildo bitum (asfalt) qurğusu istismara
buraxıldı. Heydor Əliyev adina BNEZdo 1995 ildon başlayan modernloşdirmo
işləri noticosindo ED-AVQ-6 komplek-

Fazil Məmm,uk)v, Həsən Əi vev,
Natiq Əhn clov

Neftin email

Qaraşəhərdəki ilk neftayirma zavodlarindan biri.

yindo diametri 219-820 mm olan borııları düzo bilir) ilo aparilan işlor donizin
60 ш-don çox dorinliyindo olan neft,
qaz-kondensat vo qaz yataqlannin monimsonilmosino güclü tokan verdi. “ Donizneftqazlayiho” DETLİ-do 1974 ildon
başlayaraq bir ııeçə tiploşdirilmiş sxem
iizro (bir, iki, dörd bloklu, piramida vo
prizmaşokilli) stasionar DDÖ layiholondirildi. DDÖ-nün iist tikilişi 2 mortoboli
olur vo qazima, texnoloji, yaşayış, ener
ji vo digor yardımçı bloklan özündo
comloşdirir. Layiholondirilon DDÖ-doki
vertolyot meydançaları işçilorin DDÖyo gedib-golmosini vo ehtiyat hissolorinin daşınmasım asanlaşdırır. Altı
quyunun qazilmasi nozordo tutulmuş ilk
DDÖ 1978 ildo “ Günoşli” yatağında do
nizin 84 m dorinliyindo quraşdırıldı vo
hasil olunan çoxfazalı quyu mohsulu sualti boru komori vasitosilo Neft Daşları
rayonuna separasiya montoqosino noql
olundu. İnstitut torofindon “ Günoşli”
yatağında 14 odod DDÖ layiholondirildi
(4 odod qovşaq özül olmaq şortilo) vo ti

19 MPa olan 1 nasos stansiyasi var, 2-ci
iso tikilmolidir. Yataqda kompressorsuz
qazlift istisman layiholori hazirlanmışdır. Aşağı tozyiqli qazların yığılma
sistemi yaradılmış vo onu Neft Daşları
rayonuna noql etmok üçün 4 saylı DDÖdo mohsuldarlığı gündo 4,0 mln. m3, çıxış tozyiqi 1,9 MPa olan kompressor
stansiyasi tikilmosi nozordo tutulmuşdur. Yataqda hasilati artırmaq üçün üç
özülün (4, 11 vo 14 saylı DDÖ-lor) tex
noloji hissosinin genişlondirilmosi layi
hosi işlənmiş vo tikintisi hoyata keçirilir.
Doniz neft yataqlanndan hasil olunan
karbohidrogen mohsulu sahib sualti bo
ru komorlori vasitosilo noql olunur. Sualti boru komorlori donizin dibino sor
bost doldurma iisulu ib vo borudüzon
gomi vasitosilo düzülür.
1994 ildo “ Yeni neft strategiyasi” nm
hoyata keçirilmosi ib olaqodar “ Azori” ,
“ Çıraq” vo “ Günoşli” yataqlannda do
nizin dorinliyinin 200 ш-don artiq hisso
si monimsonilmoyo, biitiin neft omoliyyatlarmda diinya standartlarına uyğun

Baki neftinin email haqqinda ilk fo
13 osrdo coğrafıyaşünas Bokran ol-l l ndani molumat vermişdir. 1733 ildo К ada olmuşalman hokimi vo soyyahı İ. 1 rx
bulamq rongli neftin emal olunduqdan
sonra şoffaflaşdığını vo daha tez alışdığmı qeyd etmişdi. Əvvollor neftin emal ndan benzin, ağ neft (kerosin), mazut vo
az miqdarda (2-3%) siirtkii yağları ; iimrdi. 1837 ildo Baki yaxııılığında (Ba'axanida) neft email (“ fotogen” -kerosm)
zavodu, 1859 ildo Suraxanıda V.A.K >
korev torofindon kerosin zavodu tikilnv
di. 1863 ildo Cavad Molikov Bakida n rt
email zavodu tikdirmiş vo ilk dofo mTt
email prosesindo soyudueu qurğulard; n
istifado etmişdi. 1868 ildo Bakida 23 \ çik neft email zavodu işloyirdi. 1873 il о
neft sonayesi sahibkarlarından A.A.To 'rizovun toklif etdiyi neftin fasilosiz eın ı
üçün aparat Bakida Nobel qardaşların ı
zavodunda quruldu. Sonralar neft ema:i
zavodlarimn sayi vo mohsuldarlığı, ha
beb alman mohsullarm çeşidi artırıldı,
1883 ildo D.İ.Mendeleyevin toklifi ib ilk
kub batareyasi istifadoyo verildi vo za
vodlar da todricon bu iisulla neft emalina keçdi. Artiq 1900 ildo Bakida 66 ke
rosin, 18 kerosin-yağ, 3 yağ, 4 benzin, 1
surroqat, 2 qudron zavodu var idi. 1920
ildon sonra Azorbaycanda aparilan işlor
vo todqiqatlar neftayirma zavodlannda

ED-AVQ-6
qurğusıı.

ai
Q.
1
1:
n

.-lor Yusif Mommodoliyev, Viktor
rya vo b. S S R İ Dovlot miikafatina
görüldii. Bu dövrdoki miihiim iş;i biri do termiki krekinq qurğusuınodernloşdirilmosi (akad.-lor RüsU smayilov, Vahab Əliyev) oldu. Bu
iş >48 ildo SSR İ Dövlot miikafatina
1; ; görüldü.
;^eft email sahosindo ilk elmi todqiq. miiossisosi 1929 ildo toşkil edilmiş
A/ iibaycan Neft Todqiqat institutu
olmuşdur. 1945 ildo bu institutun bazasinda Azorbaycan Elmi Todqiqat Neft
Email institutu toşkil edilmişdi. Burada
neftin somoroli email, neftayirma texnologiyasimn tokmilloşdirilməsi vo s. işlor
aparıhrdı. 1959 ildo Neft Kimyasi Pro
sesbri Institutu yaradildi. İ nstitutda

Zavodu (Y B N Z ) tikilib istifadoyo veril
di, digor neftayirma zavodlari yenidon
qurularaq miiasir texnika ib tochiz edil
di. “ Azorneff’in nozdindoki layiho miiossisosindo tozvan katalizatorlu katalitik
krekinq qurğusuna oxşar 1-A tipli qurğu
layiholondirildi vo belo (İA/İM tipli) qurğular YBNZ-do tikilib istifadoyo verildi
(1964, 1967). YBNZ-do 1966 ildo istis
mara verilmiş atmosfer-vakuum borulu
qurğularda (ED-AVQ-2) duzsuzlaşdirma, atmosfer vo vakuum qovulma, qazlann absorbsiyasi vo benzinin stabilloşmosi prosesbri kombino olunmuşdur.
Zavodda homin ildo elektrod koksu al
maq üçün kokslaşdırma qurğusu tikilib
istifadoyo verilmişdir. 1976 ildo YBNZdo mohsuldarlığı ildo 6 mln. t neft olan

sinin köhno avadanhqlan tozolondi, ka
talitik krekinq qurğıısunda TDS-3000
idaroetmo sistemi quruldu, qolovi ib
tomizlomo qurğusu miiasir texnologiya
ib tochiz olundu. Neft email zavodlannda dizel yanacağı, ilkin emal benzini, reaktiv mühorrik yanacağı, ke
rosin, miixtolif markali siirtkii yağları,
inşaat vo yol bitumu vo s. istehsal
olunur, mohsullan diinya standartlan
soviyyosino çatdırmaq (yüksəkoktanlı
yanacaqlar, yüksokindeksli sürtkü yağı
komponentlori almaq) iiçün qabaqcıl
xarici şirkotbr ilo omokdaşlıq edirlor
(2005).
20 osrin 2-ci yansından başlayaıaq
ölkodo neftayirma sonayesinin inkişafında akad.-brdon Yusif Mommodoliyevin,

Murtuza Nağıyevin, Rüstəm İsmayılovun, Əli Quliyevin, İzzət Orııcovanın,
Vahab Əliyevin, Mark Dalinin vo b.
miihiim rolıı olmuşdur.
Əd.: Azorbaycanda neft (1920-1970). V hissə.
Neft email vo neft kimyasi. B.. 1990.
Rza Agasiyev, Vaqif Hiiseynov

Qazin nəqlə hazirlanmasi və
email
Azorbaycanda qaz sənayesinin inkişafı osas etibarib neft yataqlarından çıxanlan somt qazinin miqdarimn artmasi vo yeni qaz-kondensat yataqlarimn
koşf olunmasi ilo bağlıdır. “ Qaradağ”
qaz-kondensat yatağının koşf olunmasi
(1955) vo işlonilməsi ilo olaqodar BakiTbilisi magistral qaz komori işo salındı
(1960). Sonralar donizdo zongin neft vo
qaz-kondensat ehtiyatlarma malik olan
“ Songoçal-doniz Duvanni-doniz-Xoro
Ziro adasi” (1963), “ Bahar” (1968) vo
“ Xoro Ziro-doniz” (1973) yataqlarimn
koşfi vo istismara verilmosi ilo qaz sona
yesinin dinamik inkişaf dövrü başlandı.
Bu yataqlarm hesabina donizdo illik qaz
hasilati 1982 ildo 14,9 mlrd. т3-э çatmışdır. Yataqlarda sorbost qaz ehtiyatlarmin
tiikonmosi noticosindo 1990 ildon respub
likada illik sorbost qaz hasilati azalmağa
başladı. İşlonmonin ovvolindon 2006 ilin
yanvar ayinadok Azorbaycanda hasil
edilmiş 496,2 mlrd. m3 qazin 365,1 mlrd.
Di3-i doniz qaz-kondensat yataqlarimn
payina düşür. İntensiv qazçıxarma dövriındon 2006 ilin yanvar ayinadok “ Bahar” yatağından 127,9 mrld. m3 [о
ciimlodon, 120,7 mlrd. m3 sorbost qaz
(s.q.)]. “ Xoro Ziro-donizdon” 60,8 mlrd.
m3 (60,3 mlrd. m3 s.q.), “ Songoçal-doniz- Duvanni-doniz-Xoro Ziro adasi” yatağından 56,9 mlrd. m3 (34,2 mlrd. m3
s.q.) qaz hasil edilmişdir.
Qazin nəqlə Iiazirlanmasi. “ Qaradağ” yatağından hasil olunan qaz iki-iiç
pilloli separasiyadan keçdikdon sonra
Baki-Tbilisi magistral qaz komori ilo
noql edilirdi (1960). Komordo hidrat
omolo golmosino qarşı metil spirtindon
(metanol) istifado olunurdu. Uzun ilbr
istismarda olan “ Bahar” , “ Songoçal-doniz-Duvanni-doniz-Xoro Ziro adasi” vo
“ Xoro Ziro-doniz” qaz-kondensat yataqlarindan sorbost qazin noqlo hazir
lanmasi prosesindo hidrat omolo golmo
sino qarşı metanoldan istifado edilirdi.
20 osrin 60-ci illorindon başlayaraq tobii
qazların noqlo hazirlanmasinda onlarm

qurudulma temperaturunun xarici mühitin temperaturuna uyğunlaşdırılması
vo qaz kondensatının tomizbnmosi mosolosi qarşıya qoyulmuşdu. Bu moqsodlo
Bakida 1965 ildo SSR İ Qaz Sonayesi
Nazirliyi tobii qazin noqlo hazirlanmasi
vo email üzro Ümumittifaq Elmi Todqi
qat vo Layiho Qaz İnstitutunun Azor
baycan Filialmi (1974 ildon Omumittifaq Elmi Todqiqat vo Layiho Qaz
institutu - Ü E T L Qaz institutu) yaratdi. Ayri-ayn regionlarda qazlann noqlo
hazırlanmasını tomin etmok üçün bir si
ra yeni texnoloji proseslor işlonib hoyata
kcçirildi. 20 osrin 70-ci illorindo Azor
baycan alimlorindon akad. Əloddin Qu
liyevin vo b. apardiqlan elmi todqiqat işlorinin noticosindo sorbost qazm noqlo
hazirlanmasinda suya göro şeh nöqtosi
şimal rayonlarmda -23°C, conub ra
yonlarmda 0°-2°C qobııl edildi ki, bu
da qazlann noqlo hazirlanmasi texnologiyasini xeyli somoroli etdi.
Y e r a l t i qaz a n b a r l a r i
(Y Q A ). Azorbaycanda YQA-mn yaradılmasının elmi osaslan Ü E T L Qaz
institutunda (1993 ildon Azorbaycan
Qaz Problembri institutu; 1997 ildon
Azorbaycan Elmi Todqiqat vo Layiho
Qaz institutu - A E T L Q İ) işlənib hazirlanmışdır. ilk Y Q A 1976-78 ilbrdo Ba
ki şohorindon 100 km conub-qorbdo yerloşon ehtiyatlan tükonmiş Qalmaz qaz
yatağında yaradılmış vo 1979 ildon istis
mara verilmişdır. 2006 il üçün Qalmaz
YQA-mn iimumi hocmi 1,4 mlrd. m3,
foal qaz hocmi 0,7 mlrd. m3, maksimal
lay tozyiqi 11,9 MPa, minimal lay
tozyiqi 4,5 MPa , giindolik orta mohsuldarlığı qazvunna prosesindo 4,0 mln.
m3, qazgötürmo prosesindo 4,5 mln. m3dir. Ehtiyatlan tükonmiş “ Qaradağ”
qaz-kondensat yatağında Azorbaycan
da ikinci YQ A yaradılmış vo istismara
verilmişdir (1989). 2006 il üçün Qaradağ
YQA-mn iimumi hocmi 1,1 mlrd. m fo
al qaz hocmi 0.4 mlrd. m3, maksimal lay
tozyiqi 10,5 MPa, minimal lay tozyiqi
7,8 MPa, giindolik orta mohsuldarlığı
qazvurma prosesindo 2,0 mln. m3, qazgötürmo prosesindo 2,2 mln. m3-dir.
A E T LQ İ torofindon Naxçivan MR-in
Nehrom duz yatağında duz laylarmin
yuyulmasi noticosindo omolo golon yeralti kameralarda qaz anbarlarmin yaradilmasi toklif edilmiş vo 1981-84 ilbrdo
bu yataqda 9 dorin koşfiyyat quyusu qazılmışdır. 1985 ildo qaz anbarlari üçün
yeralti tutumlann vo duzçıxarma isteh
sali kompleksinin texnoloji sxemi,

1991-92 ilbrdo iso texniki-iqtisadi osaslandinlmasi işlonib hazırlanmışdır.
Qazin email. 19 osro aid molumatlarda Bakida hasil edibn neft qazinin
torkibindo, osason, metamn, az miqdarda neft buxarlanmn, l-5%-o qodor karbon qazinin olduğu göstorilmişdi. Azor
baycanda ilk qaz email zavodu 1939 ildo
Bakida (Bayilda) tikilib istifadoyo verilmişdir. Bu zavod aşağı tozyiqli neft qazlarmdan absorbsiya iisulu ilə moişotdo
istifado üçün maye halda propan-butan
fraksiyasi vo qaz benzini istehsal edirdi.
Absorbent kimi ağ neftdon istifado olu
nurdu. Azorbaycanda qaz email saho
sindo osasli elmi todqiqat vo layiho isiori
qazlann noqlo hazirlanmasi vo email
iizro Ümumittifaq Elmi Todqiqat ',)az
institutunun Azorbaycan Filialmda in
diki A E T L Q İ) aparılmışdır. Xrom; oqrafiya, spektral analiz vo s. iisulL la
Azorbaycanda hasil olunan tobii vo ? eft
(somt) qazlarmin torkibindo hidro; nsulfidin, heliumun, ben/in karbohk ogenlorinin, oksigenin. azotun, hotta lb
parafinbrin vo s. komponentbrin >1duğu müoyyonloşdirilmişdir. Bunt, la
olaqodar olaraq, miirokkob torkibli <
.; tzlarin kompleks emalı üçün miixtolif iki vo kimyovi texnoloji proseslor işlo iib
hazırlanmış, sonaye miqyasinda tot iq
olunmuşdur. Qaz email zavodu 1990 !o
qodor tam giicii ilo işlomiş, ildo 240 /
maye qaz, 3500 t qaz benzini, 215 mln.
m3 quru qaz istehsal etmişdir. 1996 ildo
zavodun illik istehsal giicii maye qa/a
göro 124 t-а. enmiş vo foaliyyoti daya
irılmışdır. Respublikada neft qazlari
isinda maye qaz vo qaz benzini istehs; ıni genişlondirmok moqsodilo 1958—6 Ilordo Siyozon rayonu neft yataqlari q; ının email üçün Siyozon qaz-bei
n
zavodu vo “ Qaradağ” qaz-konde
;t
yatağı qazinin email üçün Azorba)
n
qaz email zavodu (AzQ EZ) tikilib is;
doyo verildi. Siyozon qaz-benzin zavo u
bir miiddot işlomiş vo xammal çatışn
lığı noticosindo foaliyyotini dayandim
dir. AzQEZ istismara buraxilana qod r
“ Qaradağ” yatağında qaz hasilati kosk a
aşağı düşmüş, zavodda torkibindo
z
miqdarda propan-butan fraksiyasi vo
qaz kondensati olan tobii qaz emal edi 1mişdir. İlk layiho giicii ildo 4,5 mlrd. ni3
quru qaz, 675 min t qaz kondensati olmuşdur. Zavodun osas xammal monboyi
“ Bahar” yatağında hasil olunan sıxılmış
neft qazlari (ildo 1,3-1,5 mlrd. ni3) vo
“ Xoro Ziro-doniz” qaz-kondensat yatağıdir (ildo 1,1-1,2 mlrd. m3).
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1965 70 illordo Omumittifaq Elmi
Todqiqat Qaz institutunun Azorbaycan
Filiali torofindon yeni qaz email proseslori işlonib hazırlanmış, AzQEZ-in
tocriibo sahosindo yanmsonaye miqyasında smaqdan çıxarılmış vo SSRİ-nin
bir neço qaz-kondensat yatağında so
naye miqyasinda totbiq olunmuşdur.
1970- 80 ilbrdo Ü E T L Qaz institutu di
gor miivafiq institutlarla birlikdo zavo
dun genişlondirilməsinin layihosini vermi.ş vo noticodo zavodun istehsal giicii il
do 6,5 mlrd. m 3-o çatdırılmışdır. Hazir
da A/.QEZ-do ildo 2,5 mlrd. w^-odok
qa/ emal olunur (2005). Böyük miqdar
da
rbost qaza vo kondensata malik
“ Şa doniz” yatağının istisman ib olaqodar >laraq 2004 ildo Conubi Qafqaz Qaz
Ко rinin (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) tikn ino başlanmış vo 2006 ildo başa
çaı ^dır. Uzunluğu 970 km olan bu
кг rin illik qazötürmo qabiliyyoti 20
m
w -dir. Bununla hom Azorbayca
ni
tom do bir neço xarici ölkonin qaz
ist'. lakçıları tomin olunacaqlar.
A s if R mu Iov. Vaqif Aslanov,
Rüstəm Bağırov

Maşınşünaslıq
laşınşünaslıq elmi Azorbaycanda
srin 20-ci illorindon toşokkül tapa başlamışdır. Respublikada mamasliq elminin inkişafında Azor
n Elmi Todqiqat Neft Maşınqayırinstitutunun vo Omumittifaq Elmi
qat Neft Maşınqayırması Layiho
. \nologiya institutunun miihiim ro
muşdur. Azorbaycan Texniki Uni;etinin, Azorbaycan Neft Akade>min, Azorbaycan Memarliq vo İnUniversitetinin, Goncodoki Azorb
an Texnologiya Universitetinin
n afiq kafedralannda da bu istiqan
оmiihiim işlor görülmüşdiir. Homin
el
miiossisolordo foza lingli mexani nbrinin modul iisulu ib kinematik
an iz vo sintezi nozoriyyosi yaradılmış,
bikvaternion cobrinin foza mexanizmlorii a kinematik vo dinamik analizino
lo'biqi iisullarinin osaslan yaradılmış,
neft çıxarılmasında istifado olunan
ştanqlı dorinlik nasos qurğularının dina
mik analizi osasinda onlarm optimallaşdırılması mosolosi holl edilmiş, ilk dofo
olaraq dirsoyin mövcudluq şortini nozo
ro almaqla foza lingli mexanizmlorinin
analitik sintezinin nozori osaslan hazir-
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lanmış, vektorlar üsulunun mexanizmlorin kinematik vo dinamik analizlorindo
istifadosi alqoritmi tortib edilmiş, maşın
vo avadanhqlann mexanikasi vo hesablanmasının sürtünmo vo yeyilmo ilo
olaqodar olan bir sira nozori mosololori
işlonilmişdir.
Azorbaycan Texniki
Universitetinin maşın detallan vo yiikqaldıran-noqledici maşınlar kafedrasinda ilk dofo olaraq maşın vo mexanizmlorin, eloco do onlarm ayri-ayn konstruktiv elementlorinin sistemli ehtimal hesabi osasinda etibarlılığmın qiymotlondirilmosi nozoriyyosinin osası qoyıılmuşdur. Bu istiqamotdo ayri-ayn inexanizmlorin vo konstruksiyalarm ovvolcodon qobul olunmuş etibarlılıq soviyyosi
no göro sistemli ehtimal hesabi alqoritminin tortibi kimi elmi todqiqat işlori
miihiim ohomiyyoto malikdir. Maşın vo
mexanizmlordo sürtünmo, yeyilmo vo
yağlama mosololori ilo bağlı görülon elmi
işlor sonayedo öz totbiq sahosini tııpmışdır. Siirüşmo yataqlari (yastıqları) üzorindo aparılmış todqiqatlara osason ya
taq düyünləri üçün minimum sürtünmo
omsalına göro yeni somoroli zona
miioyyon edilmişdir. Burada praktiki
ohomiyyotli iki val iizorindo ötürmo
ododi 243 olan biraxınlı, beşpilloli
silindrik dişli çarx reduktoru vo maşın
detallarının sürtünmo cütlorindo tolob
olunan doqiqliyi, kipliyi vo etibarhhq
dorocosini tomin edon yeni tamamlama
qurğusu işlonib hazırlanmışdır.
A vaz A bdullayev

Neft maşmqayırması
Azorbaycan Respublikasinin neftçıxarma sonayesindo 20 osrin 20-ci illorindo osasli yenidonqurma işlori aparılmağa başlandı. 1923 ildo Bakida neft vo
qaz quyulan üçün reduktorlu turbobur
yaradildi vo sonaye şoraitindo smaqdan
keçirildi. ilk dofo rotorla qazima üçün
ikisürotli bucurqadi olan dozgah hazirlandi, dorinlik quyu nasosunun istehsalına başlanıldı. 1927 ildo neft quyulannin 70%-i dorinlik nasoslan ib istismar
olunurdu. Qazima baltalarmin yeyilmoyo davamlılığını artırmaq üçün onlarm
tiyolori (“ Vokar” tipli) bork orintilorlo
zirehlondi. 1938 ildo qazimada balta verişi üçün ilk tonzimloyici toklif edildi, qazilan quyunun oyriliyini ölçon xiisusi
cihaz yaradildi, daha mükommol avtomatik tonzimloyici (BA R -150) vo balta
verişi mexanizmi (M PD-I) totbiq edildi.

1928 ildo Bakida neft sonayesi miiossisolorindo omoyin miihafizosi vo tohliikosizlik texnikasi mosololori ilo moşğııl olan
Baki Dövlot Elmi Todqiqat Tohliikosiz
lik Texnikasi institutu (1945 ildon Omu
mittifaq Neft Elmi Todqiqat Tohliikosiz
lik Texnikasi institutu adlamrdi) tosis
edildi. Burada neft sonayesindo omoyin
tohliikosizlik texnikasina dair vahid
qaydalar, normalar, normativlor vo s.
hazırlanırdı.
1931
ildo Bakida neft vo modon avadanlığı istehsali sahosindo ixtisaslaşmış,
SSR İ-do yegano olan elmi todqiqat vo
layiho-konstruktor morkozi (1933 ildon
Dövlot Elmi Todqiqat Neft Maşınqayırmasi institutu, 1938 ildon iso Azorbay
can Elmi Todqiqat Neft Maşınqayırmasi institutu - A zETN M İ) yaradildi.
Neft-modon texnikasimn inkişafı üçün
ixtisasli miihondis-mexaniklor hazirlamaq moqsodilo 1936 ildo Azorbaycan
Sonaye institutunda (indiki Azorbaycan
Dövlot Neft Akademiyasında) SSRİ-do
bu sahodo ilk xiisusi ixtisas kaledrasi neft-modon maşınqayırması (indiki
neft-modon mexanikasi, maşın vo mexanizmbr) kafedrası toşkil edildi. Bu dövrdo aparilan elmi todqiqatlar diinya standartlarina cavab veron yeni neft-modon
avadanlığı yaratmaq vo onlarm ayn-ayn növlorinin xaricdon idxalmin qarşısını
almaq moqsodi daşıyırdı. Tezliklo ağır
qazima avadanlığını (dördsürotli qazıma bucurqadi, qapali tipli rotor, 130 tluq tal sistemi, ikimotorlu reduktor,
güclü lehmo nasoslan) layiholondirilmonin nozori osaslan işlonildi. 1932 ildo
ilk seriyah lehmo nasosu, metal buruq.
karotaj bucurqadi vo elektrik qaldirıcısı yaradildi, fontan armaturu, sementlomo aqreqati, cari vo osasli tornir
üçün soyyar qaldırıcı qurğular, liqroin
traktoruna quraşdırılan qaldırıcı (LT260) vo yuyucu aqreqat işlonib hazirlandi. Bir sira qazima alotlori (kosici alot,
tutucu alot, elevator, miixtolif açarlar,
baltalar vo s.) yaradildi. İlk üçşaroşkalı
balta totbiq edildi (1937).
1939 ildo çoxpilloli reduktorsuz tur
bobur vo şaroşka tipli süxurdağıdan alot
işlonib hazırlandı. 1940 ildo firlanma ib
qazima üçün soyyar dozgah, koşfıyyat
qazıması üçün soyyar qazima aqreqati
yaradildi. Tozyiq altinda qazima üçün
avadanhq, kombinoli preventor, moh
suldar layı açınaq üçün qurğu, maili qazıma üçün yerüstü qurğu vo s. işlonildi.
Tozyiq altinda fontan borulanni endirmo qurğusunun texniki layihosi hazir-

landı. elektrobıır konstruksiyaları yara
dildi. Homin dövrdo istismar olunan doıin neft quyularmda tomir işlori üçün
traktora quraşdınlan qaldıncı (LT2M65), quyulara miixtolif cihazlar endirmək üçün dorinlik bucurqadı, quyuların yeraltı təmiri üçün səyyar dor, nasoskompressor boruları üçün spayder, dorin
lik kipgəci və s. işlonib hazirlandi. Bu
dövrdo neft avadanlığının standartlaşdırılmasma vo normallaşdırılmasına dair
todqiqatlar inkişaf etdirildi. 20 osrin 40cı illorindo neft-modon kompressorlan,
о cümlodon pillovarı sıxıcı kompressor,
işlək tozyiqi çox vo mohsuldarlığı yüksok
olan kompressorlar, quyulann tomiri
üçün aqreqat (NBA-800) işlondi. Üçşaroşkalı baltaların konstruksiyasının tokmilloşdirilmosi sahosindo müx. iizv Rza
Bədəlov mühüm elmi işlor apardı. 194650 illordo sütuncuqlu balta yaradildi.

ları işlonildi. VAZ-42 qazima buruğu
ilk dofo sinaqdan keçirildi. Dorin qazimada çox işlodilon qazima buruğu (VI300-53), fırlanğıc, rotor qurğusu layiholondirildi (1946-52).
20 osrin 50-ci illorindo neft maşınqayırması sonayesinin inkişafı ilo neft
maşınqayırmasının nozori vo tocrübi
osaslan yaradildi. Bu dövıdo nasosla
neftçıxarma üçün balansirsiz mexaniki
tosirli dozgahlar, sonralar miixtolif
ştanqlar, homçinin yeni bucurqad tiplori yaradildi, laylarm hidravlik yanlmasi
(L H Y ) üçün prinsipco yeni aqreqatlar
(“ AzİNMAŞ-32” , “ AzİNMAŞ-35” ) işlonildi. L H Y üçün işlədibn nasos aqreqatlarinin konstruksiyaları tokmilloşdirildi. Qazima mohlullarim hazirlayan,
tomizloyon vo regenerasiya edon avadanliq dosti yaradildi, qazima mohlulunu ağırlaşdırmaq üçün hidroqarışdırıcı,

Sabımçu Elm-lstehsalat Birliyində istehsal edilən neft-mədən avadanlığı.

Yeni dorinlik nasoslan, boru, manjet
tipli vo s. dorinlik nasoslan, qapali reduktorlu metal mancanaq dozgahlan vo
s. işlonildi. Beloliklo, dorinlik nasosu ilo
istismar texnikasi kökündon tokmilloşdirildi. Apanlan işloro göro Mahmud Ab
dullayev, Korim Əliverdizado, Alek
sandr Krasnobayev, Əyyub Mehdiyev,
Mirsomod Mövsümzado, Əlokbor Siileymanov vo b. 1950 ildo SSR İ Dövlot mükafatina layiq görüldülor. Endirmo-qaldirma omoliyyatlarmda miixtolif kateqoriyali quyulara xidmot üçün qaldırıcı
aqreqat (“ Bakili” ), donizdo şurf qazımaq vo metal dirok basdırmaq üçün
iizon aqreqat, doniz quyulan üçün qaldinci-yuma aqreqati yaradildi. Soyyar qazima (800 ;??-dok) aqreqati, siirotlondirilmiş qazima üçün rotor, qaldirma-endirmo omoliyyatlanm siirotlondirmok üçün
borututan açar vo elevatorlar, metal his
solori quyuda tutmaq üçün maqnit frezlor vo s. işlonib hazirlandi. Yerüstü neftmodon qurğularının tikintisi inkişaf et
dirildi; boru vo profilli prokatdan metal
qazima buruqlannm yeni konstruksiya-

ağırlaşdırıcını tomizlomok, qazsızlaşdırmaq vo regenerasiya etmok üçün hidrosiklon qurğusu yaradildi, qazıma mohlullarının quyuda sirkulyasiyasınm so
moroli sxemi hazirlandi. Mancanaq dozgahlarını vo qazıma avadanlığını quraşdırmaq üçün kran, elcklromexanikloşdirilmiş borudaşıyıcı vo s. yaradildi.
1951 60 illordo seksiyalı turboburlar
yaradildi vo istehsah toşkil edildi. Bu
dövrdo neft texnikasının bir çox yeniliklori istismar üsullarını vo quyulann yeraltı tomiri metodlarını tokmilloşdirməyə
yönoldilmişdi: ikilüloli quyulann qazılması vo istisman üçün buruq, quyuda
püskürmolər oleyhino yeni avadanliq işlonib hazirlandi. Quyulann yeraltı tomi
ri sahosindo avadanliq vo yiingiil konstruksiyali alot-tal sistemi, veriş mexaniz
mi (AD-25, APR-2 vo s.), L H Y üçün
neft-modon avadanhqlarimn yeni növlori - pakerlor, lövborlor yaradildi. 20 os
rin 60-70-ci illorindo yaradılmış vo osasli surotdo tokmilləşdirilmiş qazima qurğuları, quyulann sementlonmosi vo mo
nimsonilmosi üçün avadanliq, quyulann

tomiri iiçün alotlor, neft vo qazin fontan
iisulu ilo hasilati üçün quyuüstü avadanliq, qazlift iisulu ilo neftçıxarma üçün
avadanliq, quyu bucurqadlan vo s. neft
maşınqayırması texnikasınm kökündon
tozolonmosino sobob oldu. Somoroli yeni
neft-modon avadanlığı yaratmaq, texno
loji proseslorin, mexanikləşdirilmiş axin
xotlorinin todqiqi. işlonmosi vo totbiqi,
avadanlığın fordi vo kiçikseriyalı istehsalmdan iriseriyah vo kiitlovi istehsalina
keçmok mosoblorinin holli üçün 1961 il
do Bakida Ümumittifaq Elmi Todqiqat
Neft Maşınqayırması Layiho vo Texnologiya institutu (Ü E T N M L T İ: indiki
Maşınqayırına Texnologiyalari institu
tu - MTİ ) tosis edildi. Geniş p. /ori vo
eksperimental todqiqatlar
. mda
miixtolif istismar şoraitlorino u
■golon
fontan armaturlan (üçboğaz v
ipil
konstruksiyalan, 1961), kompv.
ivadanlığı sahosindo dördpilloli
lloli
kompressorlar, mancanaq d,
un
yeni ölçü sirasi vo s. islonildi.
ov
vollorindo neft-modon maşııu;
sinin ixtisaslaşdırılmasınm baş ;
■lonib hazirlandi.
Bir neço layin bir quyu ilo ■
Лda olahiddo istismarmda tot!
ion
avadanlığın işlonilib hazırlanıı
istehsalı üçün neft maşınqay
ninmiistoqil sahosi meydana goldi.
hodo ortaya çıxan problemlorin h.
>mçinin neft quyularmm miistoqil
nan
avadanlığının düzoldilmosi, sir qdan
keçirilmosi vo istehsalatda totbi
oqsodilo Xiisusi Konstruktor
i osu
(“ Neftmaş” X K B ) toşkil edildi :
6).
Dorinliyi 3000 ///-odok olan
iarin yeralti tomiri üçün AzET
b
1962 ildon traktor gedişli, ö.
’n
AK-50, tkAzİNMAŞ-33” , “ Azİ
34” , “ AzİNMAŞ-36” aqreqat
dılmağa başlandı. Burada о.n
xlorid turşusu ilo emalı üçürı
ıl
(“ AzİNMAŞ-30 A ” ), quyular
lı
vo cari tomiri üçün qaldırıcı qur
n
yeni növlori işlonib hazııiandı, q
ıxaclarını yumaq iiçün nasos
qatları, mancanaq dozgahlan, Ь,,
ıcı qurğular vo s.-nin yeni konstri siyasını işlomok üçün todqiqatlar a; . idi,
ilans biıioşmolorinin saho stand;; ! ; гri
(1968) yaradildi, fontan armaturlannin
parametr vo sxemlori işlonildi (1968),
210 atm tozyiqo hesablanmış fontan armaturu (1970), yeralti vo osasli tomir
üçün özügedon aqreqat, laya su vurmaqla lay tozyiqini saxlamaq üçün avadanliq, kompleks qazima qurğuları yaradil-

dı. Quyudakı püskürmolor oleyhino ava
danliq konstruksiyasına göro 1971 ildo
Artur Rasizado vo b. SSR İ Dovlot miikafatina layiq görüldülor. Neft maşınqayırmasınm biitiin osas momulatlarimn
(şaroşkalı vo porli baltalar, qazima borulan üçün qıfıl, dorinlik nasoslan, dorinlik nasosu ştanqları, fontan armaturu vo s.) istehsah üçün standart texnolo
ji proseslor hazirlandi (Ü ET N M LT İ).
1965 74 illordo bir sira quyu nasosu tiplori işlonildi, quyudaxili klapanlara xid
mot üçün qurğular layiholondirildi. 20
osrin 60-ci illorindo quyulann osasli lo
mir: nin tam texnoloji dövrünü tomin
edə avadanliq dosti (KORO-80) işlonib
ha/ rlandi. Quyulann istismarmin etibı. lığını artirmaq, neft, qaz vo vurucu
qi ilarm eyni vaxtda olahiddo istismani tomin etmok üçün bir sira xiisusi
yei
vo quyu avadanlığı yaradildi. To
ni
dorinin spesifikliyini nozoro alaraq
bi
та yüngülloşdirilmiş azqabaritli
a\ nhq konstruksiyalan (o ciimlodon
ro . nasos, fırlanğıc) yaradildi. Açıq
fo tnların qarşısmı almaq vo loğv etm iiçün avadanliq sahosindo elektrik
in allı preventor
qurğuları (işlok
to qi 32 MPa-dok), piiskiirmoloro qaradanliq dosti (hidravlik idaroli univc vo paftali preventorlar, hidravlik
id: л qurğusu, manifoldlar) yaradildi vo
isi isalma başlanıldı; bloklu manifoldlai ; 1976), taxma frezlor, nasos-kompi sor vo qoruyucu komor borularim
к
nok üçün hidravlik borukosicilor
do i (1974), iki vo iiçporli baltalarm da
ha iiikommol konstruksiyalan işlonildi.
19
75 illordo endirmo-qaldirma alot10 dosti (TA vo TAD tipli elevatorlar),
n tniki spayderlor. SSRİ-do ilk qapali
tij mexaniki açar yaradildi. Mancan; dozgahlannda neft quyulanndaki
p ürmolərə qarşı avadanliq üçiin dövb andartlan, miixtolif frez tiplori üçiin
11 littifaq standartlan işbnildi vo is
le lata totbiq edildi (A zET N M İ).
С 4 Sibirin neftçıxarma müossisolorind, _>HY vo laylarm su-qum şırnağı ilo
pc orasiyası iiçün avadanliq dosti, soil
iq nli şimal rayonlarında quyulan semc atlomo avadanhğı dosti, qum tıxaclarını yumaq üçün 1972 ildon seriyalı buraxılan nasos aqreqati işlonildi. SSRİ-do
ilk dəfo olaraq hidrogen-sullido davamlı, işlok tozyiqi 21 MPa olan fontaıı armaturu vo qoruyucu komorləri bağlama
avadanlığı, Qorbi Sibirin vo Türkmonistanın yüksok mohsuldar qaz quyulan
üçün avadanliq yaradildi (1974-75),

fontan armaturlan ilk dofo olaraq mosafodon idaroedilon vo avtomatik açılan
bağlayıcı qurğularla tochiz edildi. Neft
maşınqayırması avadanlığının miiasir
tolobloro cavab vermosi iiçün yeni hesab
lama metodlari, tocriibi todqiqatlar vo s.
totbiq edilir, texniki-iqtisadi osaslandirmalar sahosindo elmi işlor aparıhrdı.
Yiiksok tozyiq yarada bilon nasoslann layiholondirilmosi vo işlonib hazirlanması süxuıiarın mexänikasmm todqi
qi vo LH Y işini sürotlondirdi. 70-80-ci
illordo neft-modon avadanhğının dina
mikasi, möhkomliyi, etibarlılığı vo opti
mal layiholondirilmosi sahosindo apanlan elmi todqiqat işlori yeni neft avadanlığının daha mütoroqqi üsullarla layiholondirilmosini tomin etdi. SSRİ-do ilk
dofo maşın hissolorindo gorginliyin longitmoklo toyini iisulu işlonildi vo totbiq
edildi, dalğavarı reduktor, quyudibi vib

rator, baltaüstü vibrosöndürücü vo pazli
asqisi olan komor başhqları yaradildi.
neft-modon avadanlığınm dinamik hesablanmasi iisulu işlonildi.
1972-81 illordo respublikanm neft
maşınqayırması zavodlarinda yenidon
qurma işlori apanldi vo zavodlar yeni
istehsalat binalan, texnoloji avadanhqla tochiz edildi. Bu proqramin hoyata
keçiıilmosi sayosindo neft-qaz avadanlığının istehsah iki dofodon çox artdi.
SSRİ-nin dağılması ib neft maşınqayırması sonayesi do tonozzül etdi. 2001
ilin martinda respublikanm neft maşınqayırması zavodlan töromo açıq sohm
dar comiyyotlori statusu ilo “ Azneftkimyamaş” Açıq Sohmdar Comiyyoti
nin (ASC) torkibino daxil edildi. “ Azneftkimyamaş” ASC osas diqqotini is
tehsal edibn avadanlığın keyfiyyotinin
yüksoldilmosino yönoltdi. Hob 2001 il
do Conubi Qafqazda ilk dofo Baki Maşıııqayırma Zavodu ikiillik miirokkob
proqrami hoyata keçirorok Amerika
Neft institutunun (American Petrol Ins
titute - API) monoqramını almağa nail
oldu. 2002 ildon başlayaraq 4 zavodda
(Sottarxan ad., Suraxam vo Zabrat ma-

şınqayırma, Baki neft-modon avadanlığı zavodlan) vo 2 elmi müossisədo
(A zET N M İ vo “ Neftmaş” X K B ) “ keyfiyyotin menecmenti” sisteminin totbiqi
iizro iş apanldi. Proqram Yaponiya
dövlotinin qranti hesabina vo yapon
ekspertbrinin iştirakı ilo hoyata keçirildi. 2005 ilin ovvollorindo “ Azneftkimyamaş” ASC-nin artiq 10 miiossisosi
İSO-9ÜOI-2000 sertifikatını almış, о
ciimlodon 5 zavod un 7 adda mohsulu
API monoqramını qazanmışdır. 2004
ilin sonlarında “ Azneftkimyamaş”
ASC-nin miiossisolori (14 zavod. 4
institut) yeni tip avadanlığın istehsahna iistiinliik verorok 127 adda, 623 tip
ölçüdo neft-qaz avadanlığınm istehsahnı monimsomişdir. 2004 ildon Azor
baycan Elmi Todqiqat Neft Maşınqayırması institutunun layiholori osa
smda neft quyularmm tomiri vo qazil-

ması üçüıı 60, 80, 100, 125 vo 160 t
yükqaldırma qabiliyyotino malik olan
qurğuların yaradilmasi istiqamotindo
işlor görülmüşdür.
Fikr.ıt Ənıirbəyov

Metallurgiya
Azorbaycanda (Mingoçevirdo, Kilikdağda, Çovdarda, Zurnabadda, Naxçıvanda, Xanlarda, Xankondido) apanlmış arxeoloji qazintilar zamam Neolit
dövrüno aid abidolordon aşkar edilmiş
metal momulatlar- bozok oşyalan, silah,
tosorriifat vo məişət alotlori burada metallurgiyanm qodim tarixo malik olduğunu siibut edir. Kültopo (Naxçivan) vo
Xankondido tapılmış orinti mohsulunun.
tökmo qoliblorinin vo posa qahqlannin
spektral analizi onlarin torkibinin mis
don vo az miqdarda morgmiişdon (arsen)
ibarot olmasını aşkar etmişdir. E.o. 3-cii
minilliyin sonunda Azorbaycanda metallurgiyanın inkişafı Godoboydo misin
istehsah ilo bağlı olmuşdur. О dövrdo fılizdon mis almaq üçün ovalşokilli dayaz
quyudan. metaloridon çala-sobalardan,
texnoloji komponent kimi iso Daşkoso-

nin dəmir oksidindən istifada edilirdi.
Sonralar Tunc dövründə (е.э. 3—2-ci
minilliklor) misin borklik vo mölıkomliyini artirmaq moqsodilo ona qalay, stibi
um vo s. aşqarlar qatmaqla bürünc orintisi alınmışdır. Momulati almaq üçün
orintini gil vo qumun qarışığından vo
ya daşdan düzoldilmiş odadavamlı
xüsusi qolibloro tökiirdülor. Şomkirdo vo
Mingoçevirdo aparilan arxeoloji qazıntılar zamam belo qoliblor tapılmışdır. E.o.
1-ci minilliyin ovvolbrindo bürünc domir
ilo ovoz olunmağa başlandı. Alban (Qaf
qaz) tarixçisi Musa Kalankatuklu (7
osr) burada qızıl, gümüş, qurğuşun vo
oxra çıxarıldığını yazmışdır. Metallurgiyamn 17 osrodok olan inkişafı haqqm
da molumat, osason, maddi modoniyyot
abidolorinin todqiqi noticosindo oldo

edilmişdir. 17 osrdon sonra iso yazili
monbolordo molumatlar çoxdur.
Ə l van
m e t a l l u r g i y a . 1636
ildo Azorbaycanda olmuş alman soyyahi
vo alimi Adam Oleari Godoboy vo Daşkoson yataqlannda mis vo domir filizi çıxarıldığı barodo molumat vermişdir.
G.V.Abix (1806-86) Azorbaycan orazisindoki polimetal filiz yataqlannin geo
loji quruluşuna dair osor yazmışdır.
1850 -60 illordo Godoboy orazisindoki
misoritmo zavodunda ildo 160 r-adok mis
istehsal edilirdi. 1865 ildo homin miiossi
so osasmda iri misoritmo zavodu tikildi
vo 1867 ildo “ Simens qardaşları” firmasimn misoritmo sobası işo salındıqdan
sonra Daşkoson vo Godoboy orazilorindo
20 osrin owollorino kimi ildo 2350 /-adok
mis istehsal edilirdi. 1883 ildo tikilmiş

Qalakond misoritmo zavodunda elektroliz
iisulu ib qara misdon tomiz mis, habelo
torkibindo gıimüş vo qizil olan ovuntu
almirdi. Rusiyada istehsal olunan misin
25%-don çoxu Godoboy zavodlarimn
payma düşürdü. 1887 ildo Godoboy mis
istehsahna göro Rusiyada birinci yero
çıxmışdı. 1908-16 illordo Gümüşlü
(Naxçivan) yataqlanndan 60 min pud fi
liz çıxarılmış vo 3 min pud qurğuşun oldo
edilmişdi. Respublikada metallurgiya ni
inkişaf etdirmok üçün 1923 ildon başlayaraq Şamil Əzizboyov vo b. torofindon
qara vo olvan metal filizi yataqlari otrafli öyronildi, iimumi filiz ehtiyati miioy
yon edildi. Əlvan metallurgiya sonayesi
müossisələrinə Zoylik filiz (alunit) idaro
si (Daşkoson), Gonco alüminium oksidi
zavodu (gil-torpaq istehsalat sahosi), Sum-

qayıt alüminium zavodu. bir sira digor
alüminium zavodlan (hazirda bu zavodlar
“ Azoralüminium” Açıq Sohmdar Comiyyotinin torkibindo foaliyyot göstorir)
vo Filizçay kolçedan-polimetal yatağı fılizlorini emal edon zavodlar daxildir.
“ Azəralüminium” şirkoti ildo 300000 t
alüminium-oksid, 30000 t aliiminium
metali istehsal edir (2005).
Zoylik alunit yatağından xammalin
çıxarılması vo email barodo ilk molumat
Rusiyada noşr olunan “ Qorm jurnarda
(1825) verilmişdir. Metallurqlann l-ei
iimumrusiya qurultayinda (1920) ölkodo
aliiminium sonayesinin yaradilmasi mosolosi qaldırıldı. 1930 ildo Miroli Qaşqay
vo b. Zoylik alunit yatağının doqiq xoritosini tortib etdibr. Zoylik aluniti osa
smda aliiminium sonayesini yaratmaq

moqsodilo 1930 ildo Gonco aliiminium
oksidi tocriibo zavodu istifadoyo verildi.
Burada Zoylik alunit yatağmın yarimsonaye miqyasinda işlonilmo texnologiyasi
hazııiandı. 1932 ildo alunitdon emal
edilmiş 100 kq yiiksokkeyfiyyotli alüminiıım oksidindon Leninqradin tocriibo
zavodunda 21 kq aliiminium alindi.
1935 ildo Zoylik alunitindon qolovi iisulu
ib aliiminium oksidi emal olundu. 20 os
rin 30-cu illorinin sonunda Azorbaycan
da aliiminium sonayesi kompleksinin
yaradilmasina başlanıldı. Lakin ikinci
diinya miiharibosi (1939-45) aparilan tikintilori yarımçıq qoydu. 1954 ildo alu
nit filizini çıxarıb ilkin emaldan keçiron
Zoylik alunit modon idaros %. ı adildi.
Alunitdon “ borpa-qolovi" üsun
> alii
minium oksidi vo digor mohs\!,:
ul at
turşusu vo kalsium-sulfcil) .v
edon
miiossiso iso Goncodo tikilc
66).
Tikintisino 1949 ildon başlan
umqayit aliiminium zavodunda
ildo
aliiminium oksidindon ilk o.i
ium
metali alindi. 1965 ildo Gon
inium zavodunda Zoylik alui
so
naye miqyasinda ilk alüminii:
idi
istehsal olundu vo bu mohsu'
imqayit aliiminium zavodunda
I ki
mi istifado edilmoyo başland
ildo
Naxçıvanda Parağaçay Molii
lizModon idarosi yaradildi vo .
ilaşdirma fabriki işo salmdi. 1951
iso
Naxçıvanın Ağdoro, Gümüşlü
>ğuşun-sink yataqlannda fıliz сг.
dilmoyo başlandı. Əlvan metalliı
anın
inkişafında polimetal fılizlorin
nilmosi vo s. saholordo apanlan d' işlor
holledici rol oynadı. Əsrlor bo\ a
aq
adı zoydaşı kimi tanmmış а к т
.sir
elm vo texnika mühüm kimya
an
metallurgiya xammalına çevirdı
ik
aluniti todqiq edildi. torkibindo
hsalat tullantilan kimi atilan n.
lementlor, onlann fiziki-kimyovi
ir i
miix. iizv Heydor Əfondiyev \
ofindon müoyyənloşdirildi. Ço
nn
üyüdülmüş aluniti uçub dağılm f
>ymamaq üçün onu donəvorləşd; ok
(qranulyasiya etmok), alunitin ya
ilib borpa olunmasinda istifado
on
solyar yağını konversiya olunmu
!)ii
qazla ovoz etmok, alunitin torkibinJoki
vanadium, qallium kimi nadir elementlori oldo etmok, olvan metallurgiya
zavodu sobalarından çıxan qazdan reduksiya yolu ib sorbost kiikürd almaq
üçün somoroli texnologiya işlonib hazıılandı. Filizçay polimetal yatağı filizlorini kompleks emal etmoklo bir sira qiy-

motli elementlorin (Cu. Zn, Pb, Cd, Bi
vo s.) ahnmasi texnologiyasinm elmi
osaslan işlonildi, yarımkeçirici material
lar almaq üçün todqiqatlar apanldi.
“ Borpa-qolovi” üsulundakı qiisurlan
aradan qaldiran yeni “ potaş-qolovr texnologiyası işbnib hazırlandı vo Gonco
aliiminium oksidi zavodunda təcrübədon keçirildi. Hazirda yeni texnologiya
ib aliiminium oksidindon başqa kaliumsulfat (giibro), tullantidan su koaqulyanti, soda, elementar kükiird, tökmodo
vo ikinti materiallan istehsalmda isti
fado olunan kvars qumu da alinir.
Gr ıco zavodunun çoxlu istehsalat tullar lsinin olverişli tikinti material] kimi
vo
moqsodlor üçün yararli olduğu
miioyyon edildi.
. a r a m e t a l l u r g i y a . Daşkosoi omir vo kobalt yatajjmdaki yiiksok
no Hi domir filizinin 63%-inin, aşağı
no ii filizin iso 37%-inin domirdon ibaro ■duğu müoyyonloşdirildi. 1860 ildon
bo varaq Godoboy misoritmo zavodlarii
fiüs materiah kimi Daşkosonin domi ilizindon geniş istifado olunurdu.
M ritmo zavodlarimn ehtiyacını (Mo
rn üçün domir filizindon (vaqrankada
0! 'miş çuqundan) 5000 / çuqun tökm, r alınmışdı. 1925 ildo Azorbaycanc
aşkoson donıir filiziııi çıxarıb ilkiıı
en da hazırlayan miiossiso vo onun yaxı iında metallurgiya zavodunun ti
ki osi qorara alındı. 1948 ildo Daşkoso lo fılizsaflaşdırma kombinati istifadc оverildi. 1954-70 illordo Daşkosondo
d; iir filizi mohsul itkisi çox olan elektr ıaqnit üsulu i\o quru halda zonginb rilirdi. 1970-72 illordo hom quru,
h
də nəm \va\da, 1913 ildən isə nəm
h; la (elektromaqnıt üsu\u ı\ə) domiv
к sentratı istehsal olunmağa başlandı.
Q j üsulda domirin miqdarı konsentı la 53,5%-ə, ikinci iisulda iso 61,3%-ə
ç;
Daşkosonin domir fılizini Qarad in tobii qazı ilo reduksiya etmoklo
о birbaşa mosamoli (süngorvarı) dom çevirmoyin texnoloji prosesbri hazıı ındı. Bu tokdövroli proses koksun iştiı kı ilə domna vo başqa sobalarda ged ikidövroli çotiıı vo baha başa golon
p< ıdalma prosesindon üstiin vo faydalıdır. Daşkoson domir filizinin zongin
konsentratlarını vo Lonkoran titanmaqnetit konsentratını kompleks eınal
etmoklo domir ovuntusu vo süngorvarı
domirlo yanaşı, bir sira qiymotli elementlorin ahnmasi texnologiyasi işlonib
hazırlandı.
Daşkoson kobaltı uzun miiddot an-

caq boya üçün işlodilirdi. 1867 ildo V.Si
mens Daşkosondo keyfiyyotli kobalt fili
zinin olmasim aşkar etdi vo Rusiyada
yegano olan Daşkəson kobalt zavodu
yaradildi. 1915 ilodok kobalt filizi yatağından 613 t “ kobalt parıltısı” çıxarıldı.
Almaniyada bu kobaltdan boya vo legirlonmiş polad istehsal edirdilor. 1936
ildo Daşkosəndo kobalt filizini zonginloşdirmok üçün fabrik tikildi. ikinci
diinya miiharibosi ilbrindo SSRİ-nin
miidafio sonayesinin kobalt konsentratina olan tolobatim Daşkoson metallurqları ödoyirdi. Homin dovrdo Baki zavodlannin metallurgiya sexbrindo döyüş
sursati vo horbi texnika hazirlanmasi
üçiiıı 50-don artiq yeni polad ııövünün
(legirlonmiş vo yiiksok legirbnmiş, paslanmayan, odadavamlı vo turşuyada-

nin domir filizi hesabma ildo 1 mln. /adok polad istehsal edon Azorbaycan
boruyayma zavodu işo salındı. SSRİ-do
ilk dofo bu zavodda boru uclanni qalinlaşdırma sexi yaradılmışdı (1967). Zavodun neft sonayesi üçün istehsal etdiyi
miixtolif çeşidli yüksokkeyfiyyotli borular SSR İ mokamnda vo xarici ölkolərdə
geniş istifado olunurdu. 1960 ildo çuqun
töküklor hazirlayan Morkozi ElektrikTökmo Zavodu istifadoyo verildi. 1969
ildo işo salınan Baki Poladtökmo Zavo
du neft avadanlığı hazırlamaq üçün ildo
25 min t polad töküklori verirdi.
1960-70 illordo metaloritmodo miitoroqqi dupleks-proses vo töküklorin maye
ştamplama iisullan, yiiksok tozyiq altin
da işloyon neftçıxarma avadanlıqlarımn
(fontan armaturlan, preventorlar vo s.)

Sumqayit boru
yayma
zavo
dunda istehsal
olunan müxtəlif
çeşidli, yüksəkkeyfiyyətli borular Azərbaycanın və başqa
ölkələrin neft
sənayesində
geniş istifadə
olunurdu.

\amh poladlar, texte.ən poladlar vo ouların əvozediciləri vo s.) istehsalı mənimsonildi. Neft koksundan istifado etməkb skrap-karbon prosesinin texııologiyası işlonildi vo istehsalata totbiq olundu.
Şixto, qolib materiallan vo marten sobasının hörgü materiallan gilabi vo s. yerli
materiallarla ovoz edildi. 1946-50 illordo
karbonlu vo legirbnmiş poladlardan hazırlanmış fontan armaturlarmin, nasos
ştanqlarınm vo s. miihiim neft avadanhqlarimn axinli istehsalinin orijinal texnologiyası hazırlandı. Y üksokçeşidli polad almaq üçiin ilk elektrik-qövs oritmo
sobası quraşdırıldı. Qaz yanacağı işlotmokb polad vo çuqunun sonaye iisulu
ilo oridilmosino başlandı. 1950 ildo Rustavido Daşkosonin domir filizi ilo işləyon
Zaqafqaziya Metallurgiya Kombinati
tikildi. 1952 ildo Sumqayıtda Daşkoso-

yüksək гаöhkotnlikli ərintihrdən hazırlanma texnologiyasi işlonib totbiq edil
di. Homiıı dövrdo üçşaroşkalı balta hissolorımn ştamplanmasının mexanikloşdirilmiş axın xotti vo legirlonmiş çuqundan kokildo tökmo istehsalinin axın xotlori yaradildi. Kiçik diametrli uzunölçülü hissolorin deformasiya temperaturunda möhkomlonmo texnologiyasi işlonib istehsalata totbiq edildi. Arxeoloji
qazmtilar zamam tapılmış metal mamulatlann kimyovi torkibini spektral analiz
iisulu ib toyin etmoklo metallurgiyamn
inkişaf tarixi öyroııildi (İsa Solimxanov).
2001 ildo Bakida istehsal giicii ildo 350
min t olan miiasir Baki Polad istehsah
Şirkoti (Baku Steel Company) işo salindi. Burada tikinti üçün miixtolif çeşidli
armatur istehsal edilir. Son illordo bucaq profilli momulat istehsal edon daha

bir zavod (məhsuldarlığı ildo 250 min /)
işo düşmüşdür.
Metallurgiya sahosindoki nozori vo
tocrübi ohomiyyotli elmi todqiqat işlori,
osason, uzunömtirlü, dayamqh modonfılizçıxarma avadanlığı vo neft avadanlığı üçün yiiksok möhkomlikli, korroziyayadavaınlı poladlar yaratmaq, aliiminium istehsali, yeni qaynaq vo tökmo
üsullarının işlonmosi, oviintu vo koınpozisiya materiallarinm hazirlanmasi istiqamotlorindo aparılır. I960 ildo neft
kimyasi zavodlan avadanhginm korroziyaya davamlılığını artiran silisium olavoli bir sira yeni austenit poladlan istehsalatda totbiq olundu. Neft vo qaz quyularimn 400-1000 atm tozyiqo davam
gotiro bilon avadanhqlarmin ayri-ayn
hissolorini hazırlamaq üçün yeni polad
növlori (xrom, manqan vo silisiumlu, ni-

istehsalatda totbiq edildi. Bu illordo ilk
dofo yiiksok dispers struktur hah yaratma prinsiplorindon istifado edorok yeni
volframsiz alot poladlan vo onlarm ter
miki emalla möhkomlondirilmosi üsulları işlonib hazırlandı. Müx. üzv Nizami
Süleymanov torofindon tezkoson poladlardan hazırlanan kosici alotlorin möhkomlondirilmosi texnologiyasi yaradildi,
volframsiz tezkoson alot poladlarının ye
ni növlori alındı vo S S R İ, İtaliya,
Tiirkiyo, A F R vo s. ölkolərdo geniş tot
biq edildi. 20 osrin 70-ci illorindo Azor
baycanda ovuntu metallurgiyasi geniş
totbiq olunmağa başladı. Homin dövrdo
tunc ovuntusundan Bakı Moişot Kondi
sionerlori Zavodunda ventilyator motorlarında işlədibn sürüşmo yataqlarınin tullantisiz hazirlanmasi texnologiya
si işlonildi vo istehsalatda totbiq edildi.

postah töküklorinin maye preslonmo ib
ahnmasi) Azorbaycanda vo M D B ölkobrindo istehsalatda totbiq edilmişdir.
Respublikada metallurgiya iizro ixtisasli miihondis-metallurq kadrlan bir
miiddot Peterburq Politexnik institu
tunda, Moskva Polad vo Ərintilər insti
tutunda, Dnepropetrovsk Metallurgiya
institutunda vo s. hazirlamrdi. Sonralar
Azorbaycan Politexnik institutunda (in
diki Azorbaycan Texniki Universiteti)
metallurgiya falciiltosi (1964), eloco do
qara vo olvan metallarm metallurgiyasi
kafedrasi (1967) toşlcil edildi. Todris olu
nan ixtisas fonlori iizro Azorbaycan di
lindo 25 dorslik noşr edilmişdir. Respub
likada 1992 96 ilbrdo Metalhu dya Komitosi vo onun tabeliyindo Metallurgiya
Elmi Todqiqat vo Layiho instil nt foa
liyyot göstormişdir.
Rəhi! к Şükürov

İnşaat elmi və texnifc

“Baki Polad
istehsali Şirkoti”
(Baku Steel
Company).
Tökmə
maşınınında
istehsal olunan
polad pəstahlar.

kel vo molibden olavoli) vo onlardan
tökmo hissolorin ahnmasimn texnoloji
proseslori kompleks şokildo todqiq edil
di vo istehsalatda totbiq olundu (1976).
Alinan noticoloro göro 1980 ildo Sobzoli
Mommodov, İlyas Mommodov vo b.
Azorbaycan SSR Dövlot mükafatına
layiq görüldülor. 20 osrin 80-ci illorindo
poladin kimyovi mikro qeyri-bircinsliyinin yaranmasimn qarşısını almaq vo ya
onu azaltmaq moqsodilo polada xrom vo
manqan ovozino az miqdarda daha
güclü karbidomologotiron elementlor
(Mo, V) verilmosi prinsipi işlonildi. No
ticodo etibarh nasos ştanqları, turbobur
detallan vo qazima yataqlari hazirlamaq üçün davamlı, azlegirlonmiş polad
markalan, onlarm termiki emal üsullarının texnologiyasi işlonib hazırlandı vo

Bu işo göro Aqil Babayev, Xanoğlan
İmanov, Fuad Quliyev vo b. 1986 ildo
Azorbaycan SSR Dövlot mükafatına
layiq görüldülor. Baki Elektrik Ştamplan Zavodunda ştampların işlok hissolori ovuntu materiallarmdan haznianmış bork orintilordon (BK-15, BK-20)
biitöv vo diffuziya qaynağı ilo istehsal
olunurdu. Suraxam Maşmqayırma
Zavodunda ovuntu metallurgiyasi sexi
1980 illordo neft maşınlarının bozi
detallarmi istehsal edirdi. Son illordo
metallurgiyanin ayri-ayn saholori iizro
aparilan elmi todqiqat işlorinin noticolori vo yeni hazırlanmış texnologiyalar (yiiksokdayamqli ştamp poladlanm,
bişiıilmiş materiallann qeyri-metal örtüklorlo korroziyaya davamlılığımn artmlmasini, neft-kimya avadanhqlan üçün

Azorbaycamn orazisi qodn
>rta
osr tikinti abidolori ilo zongind
bob,
Beybqan, Öronqala, Sobayıl, .
vo
s. şohorlərin qalıqlan tapılıb v
Iqiq
edilir. Füzuli rayonunun ora
loki
Azıx mağarasından, Qaraköp.
don
oldo edilon arxeoloji tapıntıla .
busveatandakı qaya təsvirləri vo s. A ı
nın qodim yaşayış moskoni ;
ıııu
tosdiq edir. Todqiq olunan mağ . Car
dan bozisinin Tunc dövriindon d.
volloro aidliyi ehtimal olunur. Gone;
ar
xeoloji abidolorindo aparılmış tr> iqatlar bu mağaralann Neolit döv:i
aid
olduğunu siibut edir. Sonral;
iini
mağara tipli moskonlor
qara
lar
yaradildi. Azorbaycanda i n ş a a ı in,
tocrübosinin vo tikinti sonotinin
mliyi baximindan e.o. 13 12 osrbi
,ato
edon Xocali abidolori kompleks
üm
yer tutur. Kompleks yaşayı$
indon, daş qutu qobirlordon vo s. t . l 'ordon ibarotdir. Xocah-Godoboy
bniyyotino aid abidolorin böyük bir
nini siklop (hel) hörgülü tikililor
kil
edir. Hündür daşlardan suvaqsı/. , ıeç
bir plana riayot olunmadan quru.', ılmış beb tikililor el arasinda “ örtiik daşı” , “ düzülü daş” , yaxud “ hörükdaş’ adlanırdı. Daş hörgünün meydana çıxması
vo tokmilləşməsi ib evlor yerin iistimdo
tikilmoyo başladı. Azorbaycamn in s l
ustalan tuncun ahnmasi sirrino bo!Щ
idilor. E.o. 1-ci minillikdo inşa edilmiш щ
kilibrdo mis vo domir elementlori dqШШ

kar edilmişdir. Orta osrlordo Azorbay
can orazisindo daş vo korpicdon tikilmiş
moscid, hamam, tiirbo, zorxana vo s. binalarda örtük kimi giinboz konstruksiya
sistemindon istifado olunmuş, tağ sis
temli giinboz inşaat konstruksiyalan geniş yayılmışdı. Todqiqatlar göstormişdir
ki, dikliyi çox olan tağ konstruksiyalan. osason, Azorbaycamn milli memarhq
elementlorindondir. Qodim şohorlor qalalar, miidafio qurğuları ilə möhkomlondirilirdi. Şohorln. osason, üç hissodon: içorişohordon, içqaladan vo bayırşohordon
ib; rot olurdu. Qala şohorlor do olmuşdur. Bakmin İçorişohori. Şuşa qalası (el
arasinda Şuşaya indi do Qala deyonlor
var) bu qobildondir. İçorişohordə binalar
t ik conub şohori kimi bir-birino yaxin
ti lmiş vo kübkdon qorunmaq üçün
k olor dolanbac şokildodır. Bakıdakı
Q qalasi vo s. abidolor Azorbaycanda
ti nti sonotinin qodimliyini vo miikornl liyini bir daha sübut edir. 10-15 osr
t ixçilorinin,
coğrafıyaşünaslarının,
s ahlarmin (Homdullah Qozvini, Foz1 h Roşidoddin, Əbdürroşid Bakuvi
\ b.) yazilarmda orta osr Azorbaycan
V orlorinin memarhq siması vo planlaşd .lmasi haqqinda molumatlar vardir.
I iik ipok Yolunun Azorbaycandan
k mosi do ölko orazisindo orijinal tikin
ti iiümunolərinin, qalalarm, xobordare< i qurğuların yaradılmasına sobob oln .sdur. Yolun borpa edilmosi bu abidoq rğularm özbrinin vo ya qahqlarinm
ü; I çıxmasına imkan vermişdir.
Azorbaycanda tikinti növlori çoxçeşi lidir. Beb ki, ölko orazisindoki tikin
ti do 90-a yaxın tağ konstruksiyasi
n ii aşkar edilmişdir. Şirvanşahlar sar ındakı miixtolif tağlar bu abidoyo
n ıtəşomlik verir. 11-12 osrin bu giino
с a salamat qalmış abidolorindon Xud orin körpübri 11 vo 15 tağdan (aşır 'dan). Sınıq körpii (Qazax rayonunv. i Qırmızı körpü) iso 4 tağdan ibaroti Azorbaycanda 6 osrdon başlayaraq
у bozlordon daha geniş istifado edil1' .1ir. Qodim şohor vo qosobolordo
(r os., Şuşada, Lahıcda) su tochizati siste ii do qurulmuşdu. Lahicda keramik
boı ulardan düzoldilmiş su komori, yonma vo sal daşlardan yaradılmış kanalizasiya sistemi vo qosobonin daşla döşonmiş küçolori о dövrdoki inşaat sonotinin
vo bütövliikdo tikinti modoniyyotinin
yiiksok soviyyodo olduğunu göstorir.
İçorişəhərin enişli küçobrindo döşomo
kimi qranit daşlardan da istifado edilmişdir. Tikililorin öyronilmosi göstorir

ki, antiseysmik todbirlor do görülmüşdür. Mos., bir çox biııalarda, xiisusilo
Şamaxının qodim binalarında, palıddan
antiseysmik komorlor qurulmuşdur. İsmayıllı vo digor şohorlordo ağac karkaslardan “ kotil” adlanan antiseysmik komor düzoldilmişdir. 1981 ildo İsmayılhda baş vermiş 8 bal gücündo zolzolo zamanı “ kotil” komorli binalar daha davamlı olmuşdur. Qodim Azorbaycan inşaatçıları bina elementlorinin qarşısına
bir neço funksional tolob qoyurdu.
Mos., Əcominin yaratdığı Naxçivan abidolorindo kaşı hom örtük vo kitabo rolu
nu oynamış, hoııı gözollik tolobino cavab
vermiş, hom do tikilini otraf mühitin
aşındırıcı tosirindon qorumuşdur. Qubadlıda vo onıın Domirçilor kondindo
türbəlorin giinboz örtüyüniin içorisino
qoyulmuş boş gil küplor binanın çokisi-

Qax, Qusar vo digor çox qar yağan
rayonlarda damların dikliyi çox götüriilür, aran rayonlarmda damlar nisboton
yatıq, Bakıda iso yastı olur. Bu, küləklor
çox oson Bakıda daıuın on somoroli forması olmaqla yanaşı, inşaat materialı
kimi qırdan istifado edilmosino do im
kan verirdi. Bir çox rayonlarda binanın
küloyo somt olan divarlarmda ya ponco
ro qoyulmur, ya da poncorolor az sayda
vo kiçik ölçülii olur. Yağıntı çox olan
orazilordo evin kürsüsü hündür düzoldilir, yaxud bina korpic vo ya ağac siitunlar iizorindo tikilir. Qodim abidolordo
(Şoki Xan sarayinda, Naxçivan abidolorindo vo s.) şobokolorin işlodilmosi binalara milli kolorit verir. Nizami Goncovinin (Gonco ş.), Vaqifın (Şuşa ş.), Hüseyn
Cavidin (Naxçivan ş.) məqbdrələrində
vo s.-do şoboko işbtmoklə milli ononolor-

Azərbaycanın
tarixi
abidolorindo vo
tikililərindo
90-a yaxin
miixtolif növ
tağ konstruksiyaları aşkar
edilmişdir.
Şəkildo
Şiıvanşahlar
sarayı
kompleksindon
görünüş.

ni azaldır, akustik keyfiyyotini vo zolzoloyə davamlılığını artırırdı. Zaman keçdikco tikililorin çeşidi do zonginloşirdi.
17-18 osrlordo ticarotin inkişafı ilo ola
qodar Şamaxı, Gonco, Bakı, Ərdobil,
Tobriz, Şoki, Füzuli vo digor şohorlordo
karvansaralar, bazarlar, homçinin dini
binalar, yaşayış evlori vo hamamlar inşa
edildi. Kapitalizmin inkişafı dövriindo
iso neft, misoritmo, pambiqtomizlomo
zavodlan, baramaaçma vo ipokçilik
karxanalan tikildi. Azorbaycanda tikin
ti sonoti hom do orazinin relyefınin, coğrafı landşaftın, otraf miihitin tosiri altinda formalaşmışdır. Bu baximdan da iqlimco diinyada on zongin ölko olan Azor
baycanda (1 1 iqlim qurşağınm 8-i Azor
baycan orazisindon keçir) tikinti formaları çoxçeşidlidir. İqlim dam örtüyünün
formasına, divarın qalınlığının miixtolifliyino, poncoro boşluğunun ölçüsüno vo
s.-yo tosir etmişdir. Mos., Zaqatala,

don istifado olunmuşdur. Bozoklor, eloco
do mozaikalar daş binalan daha baximh edir.
Azorbaycan orazisi daş, gil, ohong,
goc, qum, çıııqıl, ağac vo s. inşaat materiallan ib zongindir. Yerli materiallar
milli memarlığın vo tikinti konstruksiyalarmin formalaşmasma ciddi tosir
göstərmişdir. Daş üzlüklor hom qodim,
hom do miiasir binalann bozok elementloridir. Daş olmayan yerlordo onu
gillo ovoz etmişlor. G il materiallann
möhkəmliyini artırmaq iiçüıı ona lilli
bitkibr - qamış, saman vo s. qatmışlar.
Gildon örtük vo izoloedici material kimi
döşomolordo, divarlarda vo s., xiisusilo
isitmo qurğularında istifado edilir. Bi;jmiş gildon korpic, kiromit, su vo kanalizasiya borulan, dekorativ inşaat momu
latlan da hazırlanır. Qobobdo, Öronqalada vo orta osr tikililorindo, osason, nazik, kvadratşokilli korpic daha geniş

yayılmışdı. Kvadratşokilli kərpiclərin
hörgüsündo şaquli tikişlərin sayınm az
olmasının antiseysmik todbir kimi ohomiyyəti vardır. Kiromitdon qodim zamanlardan istifado olunıır. Qobolodo
apanlan arxeoloji qazıntılar zamanı е.э.
5-4 osrloro vo eramızın 1əsrinə aid kiromit aşkar edilmişdir. Bəzi rayonlarda
indi do kirəmit və kərpic hazırlayan zavodlar var. Azorbaycanda daş ehtiyatının çox olmasına baxmayaraq, tikintido
daşdan nisboton gee istifado edilmoyo
başlanılmışdır. Keçmişdodaşa indiki ki
mi düzgün forma verilmirdi. Hazirda
daş hom yüksaxlayan konstruksiya,
həm karkasların doldurucusu, hom do
üzlük materialı kimi işlədilir. Tobii in-

monolit domir-beton konstruksiyalar işlodilirdi. 30-cu illorin sonunda tikintinin
hazir konstruksiya elementbrindon bi
lavasito tikinti meydançasında montaj
edilmosino başlandı.
Xozordo neft yataqlannin aşkar edil
mosi (1949) ilo bağlı olaraq Azorbaycan
inşaatçıları diinyada ilk dofo polad diroklor iizorindo “ Neft Daşlan” şohorciyini saldilar. Burada yaşayış evlori, kitabxana, moktob, modəni-moişət müəssisolori tikilmiş vo çox orijinal küço-estakada sistemi yaradılmışdır. Tikintido
totbiq olunan yeniliklordon biri do karkas, daş vo panellordon kombinasiyali
binaların tikilmosidir. Çoxmortobəli binalann oksoriyyotindo domir-beton kar-
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Donizdo
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diroklor
iizorindo
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yaşayış
evlori.

şaat materialı olan ohongdaşı istonilon
formaya salına bilir, atmosfer tosirlərinə
davamlıdır və digor inşaat materiallarına nisboton ucuz başa golir. Daş binalarda miixtolif üzlüklordon (mos., “ Azor
baycan” daş üzlük tavası) istifado edil
mosi Azorbaycan inşaatçılarının yeniliklorindondir. Bu üzlüklorin kosilmosi, hazırlanma vo tikintido totbiqolunma tex
nologiyasi respublikanm alim vo miihondislori torofindon işlonib hazirlanmışdır. Üzlük materiali kimi Azorbay
can mormorindon do istifado edilir. Yapışdırıcı vo borkidici material kimi işlodilon goc adi gipsdon plastikliyi, möhkomliyi vo suyadavamlılığı ilo fərqlonir.
Azorbaycanda bozok-inşaat materiallan kimi rong, şiişo, kaşı, mozaika, ağac
vo s. do işlodilir. Tikintido metaldan vo
domir-betondan inşaat materiali kimi is
tifado edilmosi tikinti texnikasina yeniliklor gətirmişdir. Domir-betonun yiiksaxlayan konstruksiya kimi ağac konstruksiyalara nisboton bir sira iistiinliiklori (odadavamlılığı vo s.) vardir. 20 os
rin 30-cu ilbrino qodor tikintido, osason,

kaslar işlodilmişdir. 20 osrin 50-ci illorindon başlayaraq. respublikada ovvolco
iribloklu, sonra iso iripanelli evtikmo
mosololori üzrə elmi todqiqat işlori genişlondi. 1960 ildon Bakida iripanelli evlor
tikilmoyo başlandı. 70-ci illordon bori
evtikmo kombinatlarında avtomatlaşdırılmış betonqarışdıran qovşaqların yaradılması, betonun kaset qurğusuna verilmosinin mexanikloşdirilmosi, divar panellorinin rongbnmosi, kasetbrin təmizlonmosi, armatur torlarının hazırlanması, qaynaqlanması vo s. yenilikbr totbiq
olundu.
20 osrin 60-cı illorindo Bakida metropolitenin tikintisino başlandı. 1967 ildo
onun 6 stansiyasi açıldı vo sonraki illordo stansiyalarin sayi 19-a çatdırıldı.
Metropolitenin vestibiil vo stansiyalari
mn bozodilmosindo Azorbaycanm milli
memarliq ornamentlori vo naxışlarmdan
geııiş istifado edilmişdir. 20 osrin 60-80ci illorindo orijinal konstruksiyah miixtolif binalar tikilmişdir (Heydor Əliyev
adina saray, “ Gülüstan” sarayı vo s.).
Bu dövrdo sonaye tikintisi formalaşmış,

sonaye tikintisi memarlığı yaranib inkişaf etmişdir (Baki Moişot Kondisionerlori Zavodunun binasi). 310 m hündürlüyü olan Baki televiziya qüllosi öz
konstruksiyasi, tikilmo texnologiyasi vo
memarliq simasinin orijinallığı ib seçilir.
Azorbaycanda hob qodimdon böyük
tikinti ustaları vo memarlar olmuşlar.
Əcomi Əbubokr oğlu Naxçıvani (12
osr), memar Əhmod ibıı Əyyub ol Hafız
Naxçıvani (14 osr), memar Əli (15 osr),
memar Korbolayı Sofı xaıı Qarabaği (19
osr), memar Qasım boy Hacıbababoyov
(19 osr) vo b., adoton. hom binaları layiholondirir, hom do tikintiyo rohborlik
edirdibr. Sonralar Azorbaycanda ixtisaslı inşaatçı mühondisbr vo inşaatçı
alimlor yetişınoyə başladı. Homin dövrdo inşaat sahosindo alimlor Xııdadat boy
Molikaslanov, Mommod boy Əliyev,
Nosib boy Mirzoyev. miihondisbr Mommodhoson Hacinski, Zivor boy Əhmodboyov, Imran Hacıqasımov, inşaatçı
Haci Nocofqulu Əliyev vo b. foaliyyot
göstormişbr. Sonraki illordo inşaatçj
alimlor qabiq konstruksiyalann hesab
lanmasi, qruntlar mexanikası, inşaat ma
teriallan, mil sistemlorinin hesablanmasi
domir-beton monolit örtiik konstruk
siyalarinin layiholondirilmosi, domir-be
ton konstruksiyalan, inşaat texnologiya
si, beton vo domir-beton texnologiyas
sahosindo todqiqatlar aparmışlar. Azor
baycan Respublikasimn orazisi seysmii
xoritoyo osason bütövlükdo zolzolo rayonudur. Onun ayn-ayn orazilori 8-9 ballu;
seysmik rayon sayilir. Ona göro do anti
seysmik todbirlorin işlonib hazirlanma
sahosindo todqiqatlar apanlir. İnşaat
alimlor qruntlann xiisusiyyotlorini todqi
etmiş, Baki metropoliteninin zolzoloyod;
vamlılığını vo onun tikilmokdo olan tune •
lorinin konstruksiyalannin sinaq iisulu
dinamik vo seysmik tosirloro davamlılığı;
öyrənmişlər.
1930 ildon foaliyyot göstoron S.Ə.D:
daşov ad. Azorbaycan Elmi Todqiqat vo
Layiho Konstruksiya Tikinti Materia'lari institutunda beton vo domir-beton
konstruksiyalann hazirlanma texnolo
giyasi, onlarin istismar müddətinin uzadilmasi, borkimo proseslorinin, domirbeton borulann istilik email proseslorinin intensivloşdirilmosi, yerli dolduruculardan istifado etmoklo keyfiyyotli
momulatlar ahnmasi üsulları işlonib hazırlanmışdır. Hidrofob vo monomer hidrofıl monşoli olavolordon istifado etmok
lo miixtolif toyinatli sement vo betonlar

alınmış, keramik materialların hazırlaııilliyinin istiqamotini ölçoıı impuls inklinodelli adaptiv sistemlorin qurulmasinin
ması, divar vo üzlük daşlarının çıxarılma
metrlori, dorinlik parametrbrino nozarot
yeni metod vo alqoritmlori işlonmiş, textexnologiyasi, bu proseslorin mexanikcihazları işlonib hazırlanmış, lıomçinin
noloji proseslorin idaro olunmasi iiçün
loşdirilmosi vo avtomatlaşdırılması
yan karotajın dorinlikölçmo qurğularının
kosilmoz tosirli vo roqomli invariant ida
problemlori todqiq oluıımuşdur. Daş
orijinal modifıkasiyası işbnmişdir.
roetmo sistemlori inkişaf etdirilmişdir.
kaıxanalarında geniş totbiq edibn pilAzorbaycan Dövlot Ncft AkademiyaKatalitik krekinq prosesinin avtomatik
loüstii daş istehsah üçün xüsusi daşkoson
sında yanacaq-enerji kompleksindo is
idaro edilmosi üçün ikiqat invariantlığa
kombayn, standart daşlan yığan, çeşidtehsal proseslorinin avtomatlaşdırılması
malik adaptiv idaroetmo sistemi işlonib
loyon vo bir yero toplayan maşııı, yeııi
vo avtomatlaşdırılmış idaroetmo sistemhazırlanmış vo Yeııi Baki Neftayirma
almaz alotlor vo s. işlonib hazırlanmışlorinin inkişafı akad.-lor İsmayıl tbrahiZavodunda totbiq edilmişdir. Neftin il
dır. Standar! divar daşlannın istehsah,
mov, Tofıq Əliyev vo b.-nın adlan ilo
kin email vo katalitik riforminq texno
onlarin fıziki-kimyovi xassoləri, inşaat
bağlıdır. Burada yaradılmış ABK-3,
loji kompleksi iiçün A İS qurulmuş, resmohlulu ilo birloşdirilməsi, hörgünün
TBK-3 van karotaj cihazları bir sira xa
publikanm miixtolif zavodlarinda totbiq
boı klik vo deformasiya xassobri, zolzo- rici ölkolordo totbiq olunmuşdur. Doyiolunmuşdur. 1974 ildon asinxron mübyədavamlılığı vo s. öyronilmişdir. Süni
şoıı coroyan avtokonıpensasiya iisullari
horriklorin kiitlovi istehsal mda keyfiyyobeton doldurucuları vo onlarin osasmda
vo miixtolif ölçmə qurğuları işlonmiş,
to nozarot vo onun idaro edilmosinin avyüi L’ül betonuıı alınma texnologiyasi,
neft vo qazın çıxarılması, noqli vo saxlatomatlaşdırılması üçün roqomli cihazla
yeı lı xammallardan vo miixtolif sonaye
tu ntılarından adi vo xiisusi beton doldı ııcularmın alınma texnologiyasi işlom lazırlanmışdır. “ Azorit” yüngül betc loldurucusunun hazirlanma texnolo
ısı ilo Rusiya Federasiyasında da
Zc 'dlar tikilmişdi. Ölko orazisindo geni /ayılmış töromo kvarsitlor osasında
m .tolif toyinatli saxsı, çini, odadavamlı aomulatların alınma parametrlori
to ıq edilmiş, odadavamlı kaolin gilim alternativ süxurlarla ovoz olunmasını mümkünlüyü göstorilmişdir. Abşer o' . Şirvan vo bir sıra başqa orazilorin
tt iki-geoloji xiisusiyyotlori. sürüşmo
Baki metropoliteninin tikintisindo cilalanmış qranit vo mormor lövholordon,
metaldan istifado olunmıışdur.
ra; )iıları öyronilmiş, inşaat işlori aparm; iıçün elmi toklifbr verilmişdir. Res
pi iikanm orazisindo bir sira yeni mine
nn vo sistemlorin yaradilmasi vo totbiqi
nılması obyektlorinin texnoloji para
ral xammal monbolori aşkar edilmiş vo metrbrino nozarot üçün kontaktsız vo sahosindo elmi todqiqat vo konslruktoron mn osasmda yiiksokkeyfiyyotli tikinti
layiho işlorinin osası qoyulmuşdur. 20
kontaktlı avtogeneratorlu çeviricilorin
hazirlanmasi sahosindoki totqiqatlar
osrin 80-90-ci illorindo sonayedo avtom; eriallan alınmışdır.
matlaşdırılmış sinaq-diaqnostika sisosasmda bir sira tozyiq vericilori yaradilƏd.: S a l a m z a d ə Ə. V., S a d ı q z a d o
temlori, sonaye sularimn tomizlonmosi
mışdır. Avtomatika vo idaroetmo saho
Ə
XIII —XIX əsrlərdo Azorbaycanda yaşayış
komplekslorindo texnoloji proseslorin
sindo işlor, osason, 2 istiqamotdo apanlhiı ian. B., 1961; M ə m m ə d o v Q. M.Tikintiavtomatik nozarot vo idaroetmo sistemnıışdır: inteqrasiya olunmuş avtomatmi ııdis konstruksiyalan. В., 1964; İ s m a y ı lo Ə. Ə. Azorbaycan şohorlərinin plan qurulıılori yaradılmış vo totbiq edilmişdir. 1983
laşdırılmış idaroetmo sistemlorinin sin
şu.
1974; M о ın m od za d о К. M. Azərbayildo “ Sonayenin somoroliliyinin yiiksoltezi, yaradilmasi, totbiqi vo bu sistemlor
ca
inşaat sonoti. B., 1978; Г и я с б е й л и
dilmosi üçün idaroetmo vo informasiya
üçün texniki vasitolorin işlonmosi. Bu
О.
Крупнопанельное домостроение в Баку.
işlorin aparılmasında İ.İbrahimov,
sistemlorinin işlonib hazirlanmasi vo tot
Б.
>82; Ф а т у л л а е в III. С. Градостроите. гво и архитектура Азербайджана XIX
T.Əliyev, müx. üzvlor Rafiq Əliyev, Sa
biqi” işino göro İsmayıl İbrahimov, Tofiq
но ш XX вв. Л., 1986.
bit Korimov vo b.-mn miihiim rolu ol- Əliyev, Rafiq Əliyev, İsrayıl Əfondiyev
muşdur. Neft email miiossisolorinin in
vo b. SSRİ Dövlot mükafatına layiq göTclmcın Əltyev
rülnıüşdür. Qeyri-solis informasiya şoraiteqrasiya olunmuş AİS-inin dördsoviyyoli strukturu toklif olunmuş, hor bir so- tindo işloyon ııeft email texnoloji prosesvtomatlaşdırma. Kibernetika.
lorinin optimal idaro edilmosi üçün anaviyyo üçiin iqtisadi-riyazi vo imitasiya
modellori yaradılmışdır. Alman elmi vo
loqu olmayan riyazi modellor, metodlar
İnformatika
tocriibi noticolor, osason, neft email so
vo avtomatik idaroetmo sistemlorinin
Avtonıatika və avtonıatlaşdırılmış
elmi osaslan işlonmiş, “ Sintezkauçuk”
nayesindo totbiq edilmişdir. 1970 ildon
idarəetmə sistemləri (AİS). Azorbaycan
İB-do, “ Üzvi sintez” İB-do, “ Balaxaıııbaşlayaraq stoxastik vo qeyri-solis moda avtomatlaşdırma sahosindoki elmi işlo- dellorb tosvir olunmuş mürokkob strukneft” Neft-Qazçıxarma İdarosindo, Bakı
Neftayirma Zavodunda bir sira texno
ro 20 osrin 30-cu illorindon başlanmışdır.
turlu texnoloji komplekslorin optimalloji proseslorin nozarot vo idaroetmo
1934ildon başlayaraq Azorbaycanda ilk
laşdırılması metodlari işlonmişdir. Doyidofo qazımada quyunun oyriliyini vo ma- şon strukturlu sistemlorin vo etalon mo- sistemlori totbiq edilmişdir. 1989 2003

illərdə müxtolif saholor üzro bir sıra
ekspert sistemləri yaradılmışdır. 19852003 illordo paylanmış sistembrin birbaşa roqomli idaro edilmosinin, qrafıki
informasiyanin emalının, tcxniki görmə
sistemlərində tosvirlorin toyin edilmosi
doqiqliyinin artırılması prinsipləri işlonmiş, sistematik xotaları iterasiya üsıılu
ilo toshih edon ölçü sistembrinin və
qurğularının nozori osasları, işlomo alqoritmbri yaradılmış vo onların osasm
da cihazlar hazırlanmışdır. Daraldıcı
qurğular bazasmda maddəbrin sorfinin
ölçülmosi üçün yüksok dəqiqlikli qurğular toklif vo totbiq edilmişdir Analitik
cihazqayirma təcrübəsində analiz edilon
maddolorin fiziki-kimyovi xassobrino
invariant olan yeni prinsipli borabor
hossashqh hocmi konsentrasiya detektorları yaradılmış, maddolorin fizikikimyovi xassolorinin miixtolif ölçmə sistemlori (avtomatik kalorimetr, avtoma
tik diffuziyah qaz sıxlıqölçoni, termokimyovi ozonolizli ilkin ölçmo çeviricisi,
qaz xromatoqrafıyası üçün maddolorin
komiyyot vo keyfiyyotco identifikasiyasinin avtomatik sistemi) işbnib hazııianmış, ilk dofo olaraq maddolorin fizikikimyovi göstəricilərinin analizatorlarinin unifikasiya prinsipi toklif edilmişdir
ki, bu da tokco detektorun doyişdirilmosi yolu ib hoyata keçiriliı*. Bu cihaz “ qa
zin sıxlığım ölçon” variantında işlonorok
SSRİ-do istehsal edilon cihazların Dövlot reyestrino daxil edilmişdir.
Neft vo qazçıxarma obyektlorinin
avtomatlaşdırılmış idaroetmo sistemb
rinin yaradilmasi sahosindo todqiqatlan
miix. iizv Əsgor Abdullayev vo b. aparmışlar. Neft quyulannin hasilatmi dispetçer montoqosindon avtomatik ölçmoyo imkan veron, eloco do dorinlik nasosu vo qazlift iisulu ib istismar olunan
quyulann iş rejimlorino nozarot vo onlan mosafodon idaro edon telemexanika
qurğuları işlonib hazırlanmışdır. Neft
quyularını dispetçer montoqosindon ida
ro etmoyo, avadanlığın vo quyulann vo
ziyyotinin texniki diaqnostikasina im
kan veron AQ M vo ÇTP tipli ilk teleölçü
vo nozarot sistemlori 1959 ildon Azor
baycanin cihazqayirma zavodlannda is
tehsal olunmağa başlanmış vo onlann
tatbiqi ib neftçıxarmada istehsal proses
bri kompleks avtomatlaşdırılmışdır.
Neft modonlorinin dispetçerloşdirilmosi,
avtomatlaşdırılması vo telemexanikloşdirilmosinin vasito vo sistemlor kompleksinin işlonib hazirlanmasi vo totbiqino göro Əsgor Abdullayev, Tofiq Əliyev,

İzzot Nobiyev, Ə li Əmirov, Əlokbor
Süleymanov, Muxtar Aslanov vo b.
SSR İ Dovlot miikafatina layiq görülmüşlor (1969). 1965-70 illordo yaradilmış “ TM-600” , “ TM-600M” vo “ Kaspi” avtomatika vo telemexanika qurğulari neft modonlorindo totbiq olunmuşdur. 1970 ildon başlayaraq yeni
nosil avtomatika, telemexanika qurğulari vo komplekslori yaradılmışdır.
20 əsrin 80-ci ilbrindo texnoloji
obyektbr üçün çoxsoviyyoli telekomplekslor, donizdo qazima vo neftçıxarma
obyektlori iiçün “ TM -Şelf” qurğusu,
qazçıxarma obyektlori iiçiin “ TM-Qaz”
qurğusu, “ Vikinq” qurğusu, 90-cı illordo
“ Xozri” , “ G ilavar” vo “ Araz” telekomplekslori yaradılmış, “ Neft Daşları”
NQÇİ-do, Rusiyamn Urcnqoy Qazçıxarma İdarosindo, Tümenin, Tatarıstanın neft-qazçıxarma obyektbrindo vo s.
totbiq edilmişdir. SSRİ-nin neft rayonlarının avtomatika, telemexanika sistemlori vo vasitolori ilo tominatmin
80%-o qodori “ Neftqazavtomat” EİBnin payına düşürdü. Birlik SSR İ Cihaz
qayirma Nazirliyinin neftçıxarmada avtomatlaşdırma üzro baş toşkilatına çevrilmişdi. Bunlardan başqa dorinlik nasoslu quyular üçün tezlik dinamometrbmo qurğusu, qazlift quyulan üçün avto
matik lokal tonzimloyici, miixtolif tipli
tozyiqölçonlər, tonzimbyici ventillor, ic
ra mexanizmlori vo s. işlonib hazirlanmışdır. Neft vo neft mohsullarmin noqli,
saxlanmasi vo email saholori üçün do
yiiksok metroloji xarakteristikalara ma
lik nozarot-ölçü sistemlori vo vasitolori
yaradılmışdır. Analitik cihaz vo qurğularin yaradilmasi neft-kimya mohsullarimn sıxlığını. nomliyini vo başqa parametrlorini çotin iqlim şoraitindo kifayot
qodor hossashq vo doqiqliklo ölçmoyo
imkan vermişdir. Burada son illordo işlonib hazırlanmış yeni proqram-texniki
komplekslor daha geniş soviyyodo avtomatlaşdırma-idaroetmo işlorini yerino
yetirmoyo, “ Günoşli” yatağını ohato
edon stasionar dorin doniz özüllorinin
texnoloji proseslorino, kompressor stansiyalannin işino morkəzləşdirilmiş noza
rot vo idaroetmo sistembrinin yaradilmasina imkan vermişdir.
Azorbaycan Texniki Universitetindo
robotlann vo avtomat manipulyatorlann idaroetmo sistemlori, onlann mexa
nikasi vo avtomatlaşdırılmış istehsal
texnologiyasinm yaxşılaşdırılması, avtomatikamn yeni prinsipbr osasmda qu
rulan bir sira miiasir elementlori (pyezo-

elektrik icra mexanizmlori vo çeviricilori, mikroelektronika elementlori iizorin
do yığılmış tibbi cihazlar vo s.) yaradilmışdır. Paylanmış parametrli avtomatik
idaroetmo sistemlorindo baş veron keçid
proseslorinin todqiqi iiçün yeni ododi
iisullar vo alqoritmlor işlonmişdir. Moh
suldar lokal şobokolor vo qarşılıqlı olaqoli açıq sistembrin etalon modeli baza
smda tclekommunikasiyanm paylaıımış
idaroetmo sistemi işlonib hazırlanmış,
Laplas vo Z-çevirmolori osasmda fasilosiz vo diskret zamanlarda miixtolif protokollu bircins vo qeyri-bircins lokal şobokolorin uyğun baza modellori no onla
rm ehtimalhq - zaman xarakteristikalarinin hesablanmasi metodikasi verilmişdir. Rabito kanallan vasitosi i. rnlumatın ötürülmo sistemlorindr
t ninal
qurğulaıın riyazi modellor: ;
Imışdır. Şoboko strukturlu roqon
masiyalarm paylanma sistemi?:
'hid
struktur çorçivosindo qovşaqh
eal
toloblor selinin nozoro alinma
nin
edon konkret modellor vo lies; ,
;sulları işlonmişdir.
Azorbaycan
M illi
A.
tnik
Agentliyindo xiisusi kosmik c.
irma, informasiya vo informa"
mo
sistemlori iizro miihiim todqiq;
parıhr. Bu işlor “ ideya-eksperimtM
nologiya-texnika” dövrosi iizro ye
yetirilir. Əsas elmi istiqamot Yer
nik
todqiqatlan sistemi nozoriyy
vo
təcrübosinin yaradilmasi ib Ьац
Bu
sistem metroloji, qarşılıqlı uzh,
ılmış
vasitolori, çoxşaxoli şobəkoləri
<ıəlif
hündürlükdoki stasionar (ко
sda,
lıavada, yerdo vo donizdo) v > ^kət
edon platformalarda yerloşdiri!
ye
rino yetirilir. Agentlikdo ha
nış
metodika vo cihazlar Şoki-Za
sınaq meydanında keçirilmiş “ C
beynolxalq aerokosmik ekspc.
<tindo totbiq edilmişdir. Təcrüboı
sas
moqsodi atmosferin vo Yer
ıin
uzaq mosafodon zondlaşdırılı
netodlarının yaradilmasi və tokmı
1ilmosi olmuşdur. Bu moqsodb
omaqnit dalğaları diapazonunda
,tolif xarakteristikalar, eloco do
at
mosfer, okcan-atmosfer sistemi
xii
susi istilik şüalanması ölçülmüş, } ■ ка1tı aerokosmik eksperimentlorin
-кili
iizro işlor hoyata keçirilmiş, “ Salyut-7”
vo “ Soyuz T-l 1” orbital stansiyalannda
uğurla işlomiş rentgen spektrometrlori,
homçinin “ Kvant” astrofiziki modulunun hissosi olan vo “ M ir” orbital stan
siyasinm bortunda işlomiş “ Pulsar X -l”

texniki qurğusu hazırlanmışdır. Kosmik
şəkiilor osasmda ilk dofo respublikanm
bitki örtiiyünün vo torpaqdan istifadonin xoritobşdirilməsi hoyata keçirilmişdir (1:50000 miqyasinda biitiin
respublika orazisi üçün torpaqdan istifado xoritosi. bitki örtüyiinün roqomli modeli vo verilonlor bazası formalaşdırılmışdır).
Sumqayıt Dovlot Universitetindo
doniz qurğuları dayaqlannin katod mühafızosinin avtomatlaşdırılması, şüşonin
qaiınlığınm avtomatik vo fasilosiz ölçiilmosi, neft sonayesindo dorinlik nasoslarinin texnoloji parametrlorinin avtoma
tik ölçülmosi. sonaye idaroetmo sistemb
rin mi ilkin vericibrinin böyük diapazonlu -mperatur şoraitindo xarakteristikala ıın stabilloşdirilmosi, xlor istehsalind о saxlanılmasında aqressiv mühitdo
te doji parametrlərin ölçiilmosi, elektr / prosesindo şinlordo yiiksok coroy; nnn ölçülmosi, elektrik enerjisinin
is ;dosi vo qeydiyyati rejimlorinin optin aşdırılması vo s. hoyata keçirilm dir.
\ibernetika. informatika. Azorbayc; la kibernetika elmi 20 osrin 50-ci illoi don inkişafa başlamışdır. Kiberneti; elmindoki miihiim elmi noticobrin
al niasi akad.-lor Əşrof Hüseynovun,
С al Allahverdiyevin, Telman Əliyevin
v >.-nin adlan ilo bağlıdır.
i d a r o e t m o n o z o r i y y o s i vo
h c s a b l a m a r i у a z i у у a 11 sahosii b spektral parametrdon meromorf
as it olan tam kosilmoz operatorun moxsu qiymotlori, homin operatora müntəz: vığılan operatorlann moxsusi qiym lori ib istonilon doqiqliklo aproksin ;iya edib bilmosi göstorilmişdir. Qeyri otti ardicil maşınların zaman vo tezli iosviri işbnmiş, Qalua meydam iizor b modıılyar doyişoıı matrisli xiisusi
o; rator cobrinin kömoyi ib qeyri-stasi0 r vo qeyri-xotti maşınlar ardıcıllığın
sintezi iisulu toklif olunmuşdur.
1 >fant tonliklor sisteminin bir ekvivale l tonliyo gotirilmosinin yeni iisullan,
В proqramlaşdırma mosobsinin holli
йц' Ш hipersfer, mümkün hollor vo sonlu
it aasiya iisullan verilmişdir. Tamqiymotli tonliyin dezaqreqasiyasi mosobsi
nin riyazi holl iisulu toklif olunmuş,
tamqiymotli proqıamlaşdırma mosobsi
nin suboptimal hollinin tapilma iisullan
işlonib hazırlanmışdır. Xiisusi töromoli
diferensial tonliklor sistemi üçün yeni
miitohorrik şobokoli forq-iterasiya iisullan toklif edilmiş vo onlann vasitosilo yeral-

ti qaz vo maye mexanikasimn bir sira
qeyri-xotti mosololori lıoll edilmişdir.
Miirokkob dinamik idaroetmo sistemlorindo moxsusi idarolorin optimalliq şortlori tapılmış, miixtolif diskret sistemlordo
Pontryaginin maksimum prinsipinin cirlaşdığı hallar öyronilmiş vo optimalliq
üçiin yeni zoruri şortlor miioyyon edilmiş,
böyük ölçiilii qeyri-xotti şoboko struktur
lu optimallaşdırma mosololorinin holli
iisulu işlənmişdir. Prinsipco yeni optik
elementlor yaratmağa imkan veron lazer
şüalanmasını xotdo fokuslaşdırma nozo
riyyosi yaradılmışdır. Xidmotin başlanma aninin longimosinin xiisusi sinfindo
kiitlovi xidmot sistembrinin idaroetmo
nozoriyyosi verilmiş, asılı genişzolaqlı,
longimoyo vo ağ kiiyloro malik qismon
müşahido olunan sistemlor üçiin idaroet
mo vo filtrasiya nozoriyyosi yaradılmışdır
(Kibernetika Institutu). Paylanmış parametrli xotti vo kvazixotti diferensial, diferensial-operator tonliklorin omsallan
vo oblastin sorhodi idaroedici olduqda,
aktual iqtisadi-texniki problemlordo
rast golon keyfiyyot kriterilori ib opti
mal idaroetmo mosololori araşdırılmış,
holli iiçüıı optimalliq vo korrektlik şortlori miioyyon edilmiş, iterativ vo ododi
requlyarlaşdırma iisullan osaslandinlmış, alınmış bir sira noticolor totbiq
olunmuşdur. Natamam informasiya şoraitindo xotti optimal idaroetmo sistem
brinin sintez mosololorinin holli iisullan
işlonib hazırlanmış, funksionalın qradiyentinin hesablanmasi üçün analitik
düstur alınmışdır. Etibarli stabilloşdirmo mosobsinin holl alqoritmi qurulmuş
vo Hamilton matrisindo standart şortlor
pozulan halda faktorlaşdırma problemi
araşdınlmışdır. Xotti kvadratik diferen
sial oyunlarda tors mosolonin holli verilmiş, idaro vo müşahido olunan dayaniqh xotti dinamik sistembrin qramianlarinin blok diaqonal formasina gotirilmosi
üçün ododi alqoritm toyin edilmişdir.
Polinom matrislorin requlyar vo qeyrirequlyar halında J spektral faktorlaşdırılması üçün yeni iisul toklif olunmuşdur. Operator tonliklorin toqribi holli
üçün miixtolif xüsusiyyotbro malik ana
litik iisullar verilmişdir. Adi vo xiisusi
töromoli diferensial tonliklor üçün sor
hod vo Koşi mosololorinin yiiksok tortibo
malik dayaniqh holli iisullan işlonmişdir. Adi diferensial tonliklorin ododi hol
lino totbiq olunan Obreşkov tipli daya
niqh k-addimlar iisulunun totbiqinin
yuxan sorhodi aşkar, qeyri-aşkar vo
irəliyoqaçma iisullan üçün toyin olun-

muşdur. Qeyri-xotti inteqral tonliklorin
holli üçün miixtolif üstünlükloro malik
iisullar verilmişdir. Qeyri-solis ododlor
arasmda yeni metrika daxil edilmiş vo alinan metrik vo Banax fozalannın tamlığı
vo separabelliyi isbat edilmişdir. Toklif
edilon metrikalar qorar qobuletmo mosololorino vo ododi iisullara totbiq olunmuşdur (Baki Dövlot Universiteti
BDU).
Sumqayit Dovlot Universitetindo (SD U)
idaroetmo nozoriyyosi vo onun totbiqi istiqamotindo respublikada ilk dofo birbaşa
roqomli tonzimlomo sistemlori yaradılmış
vo neftayirma zavodlannda totbiq olunmuş, doyişon strukturlu finit tonzimlomo
sistemi işloıımiş vo totbiq edilmişdir.
R i y a z i modelloşdirmo v o
i d e n t i f i k a s i y a sahosindo Kibernetika institutunda neft vo qaz yataqlannda maili quyulann optimal qazilmasi
vo qazima meydançalarınm optimal
yeıioşdirilmosi mosololorinin riyazi modellori vo holli iisullan yaradılmışdır.
Qeyri-solis riyazi proqramlaşdırma mosololorinin dekompozisiyaya osaslanan
interaktiv vo birbaşa holli iisullan
verilmişdir. Neft yataqlannda yeni quyulann optimal yerbşdirilmosi vo istisman mosololorinin ododi holli iisulu
(obyekt haqqinda molumat tam olmadığı halda), qaz-kondensat yataqlannin
optimal işlonmosini tosvir edon miixtolif
variasiya iisullan toklif olunmuşdur.
Yeni Baki Neftayirma zavodunun katalitik-krekinq prosesinin riyazi modeli vo
optimal idaroedilmosinin alqoritm vo
proqram vasitosi yaradılmışdır. Ekranli
yanmmarkov prosesbri üçüıı erqodik
teoremlor isbat olunmuş, yanmmarkov
proseslorinin vo onlann osas sorhod
funksionallarmin paylanmalan tapilmışdır. BDU-da neft-qaz sonayesindo
ehtiyatlardan somoroli istifado olunmasinin riyazi modeli qurulmuş, onlann
optimal istifado rejimi müoyyonləşdirilmiş, qazin vo neftin çıxarılmasının vo
noqlinin idaro olunmasi prosesindo
meydana çıxan qeyri-xotti diferensial
tonliklor üçün qarışıq mosoblor todqiq
edilorok, onlann holli üsulları verilmiş
vo osaslandırılmış, tosorriifat ohomiyyot
li mosololorin ododi holli tapılmış, siliııdrik örtüklorin roqsi mosolosi vo s. holl
edilmişdir. SDU-da riyazi modelloşdirmo vo optimal idaroetmo istiqamoti iizro
ekstraksiya proseslorinin işoburaxılma
rejimlorinin todqiqi vo onlann idaro
edilmosi probleminin holli vo totbiqi, reaktor-regenerator sistemlorindo böhran
hallari araşdırılmış vo noticolori totbiq

edilmişdir. Çox girişli-çıxışlı dinamik
modulyatorlu sistemlorin optimallaşdırılmasınm nozori vo praktiki mosololori
işlonmişdir.
İnformasiya-kommunikas i y a t e x n o l o g i y a l a r ı sahosindo
görülon işləro ongəllorin informasiya daşıyıcıları kimi tohlili nozoriyyosi vo uyğun
texnologiyaların yaradilmasi, texnoloji
proseslorin statislik riyazi modellorinin
identifıkasiyasının adekvatlığının yaxşılaşdırılması nozoriyyosi vo uyğun infor
masiya texnologiyasmin işbnib hazırlanması, mövqeli siqnallar nozoriyyosinin işlonmosi və onun osasinda dövri proseslo
rin analizi vo diaqnostikasi üçün mövqeli - binar informasiya texnologiyasi
yaradilmasi, böyük ölçülü telekommunikasiya qovşaqlarında bufer fəzasınm op
timal bölüşdiirülmosi üsullarının işlonməsi
daxildir (Kibernetika Institutu). Yeni in
formasiya texnologiyalarının miiasir avtomatlaşdırma vo modelloşdirmo elementlorindon Petri vo ııeyron şobokoləri
vo Soft-computinq texnologiyaları elementlorindon istifado etmoklo çevik isteh
sal sistemlorinin nozori osaslan işlonmişdir. Alınmış elmi noticolor Sumqayit
Alüminium Zavodunun buxarlandırıcılar
istehsalimn biitiin saholorindo çevik isteh
sal sistemlorinin yaradilmasmda, Sum
qayit Boruyayma Zavodunda borularm
axm xottindo vo sintetik kauçuk zavodun
da totbiq edilmişdir (müx. üzvlor Rafiq
Əliyev, Firudin Mommodov vo b.).
i n f o r m a s i y a s i s t e m l o r i vo
i n f o r m a t i k a n i n texniki v a 
s i t o l o r i sahosindo dorinlik nasoslu
neft quyularinin idaro edilmosi üçün alqoritmlor vo informasiya sistemlori yaradılmışdır. Kibernetika institutunda
doniz neftçıxarma obyektlorinin seys
mik dayanıqlılığına nozarot edon vo onlarda baş vero bilocok qozalann proqnozlaşdırılmasını tomin edon hibrid, intellektual informasiya sistemi. kompres
sor stansiyalannin voziyyotino nozarot,
diaqnostika vo onlarda qozalann proqnozlaşdırılması üçün robast informasiya
sistemi işlonib hazırlanmışdır. Analoq
siqnallarm delta-modulyasiyası, sıxılması, ötürülmosi vo borpa edilmosi üçün
üsullar vo texniki vasitolor yaradilmışdır.
İ q t i s a d i - r i y a z i ü s u 11 a r i n
totbiqi ilo kond tosorriifati vo sonaye sa
holorinin, regionlarda kond tosorriifati
istehsalimn optimal yeıiəşdirilmosi vo
ixtisaslaşdırılması, sonaye vo kond to
sorriifati müossisəbrində istehsal proq-

ramimn vo defisit ehtiyatlardan istifado
edilmosinin, su ehtiyatlarmin paylanmasının optimallaşdırılması vo s. mosobbr
holl edilmişdir. Respublikada iqtisadi-ri
yazi makromodelbr, imitasiya eksperimentbri aparmağa imkan yaradan struk
tur funksional modellor sistemi yaradilmışdır. Fuzzu texnologiya vo neyron şobokolorindon istifado etmoklo osas iqtisadi
göstoricilorin tohlili vo proqnozlaşdırılmasmin riyazi modeli yaradılmışdir (Kiber
netika institutu). Regionlar iizro ohalinin
hoyat soviyyosinin araşdırılması üçün
müvafıq ekonometrik modellor qurulmuş, iqtisadi somorolilikb bağlı ekolojiiqtisadi yönümlü mosobbrdo qeyri-solis
tobiotli faktorların identifıkasiyası iiçün
riyazi aparat toklif olunmuşdur (BD U ).
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K o m p y u t e r ş o b o k ə l ə r i vo
i n f o r m a s i y a s i s t e m l o r i saho
sindo BDU-da kompyuter şobəkələrində
totbiqi proseslorin sinxronluğu todqiq
edilmiş, paylanmış sistemlordo tranzaksiyaların idaro olunmasi üçiin model vo
üsullar toklif edilmiş, paylanmış verilonlor bazasınm ziddiyyotsizliyini təmin
edon, onun somoroliliyini artıran protokollar işlənib hazırlanmış, nasazlığa davamlı paylanmış sistemlorin iş rejimini
dayandırmadan qlobal voziyyotini toyin
edon alqoritmlor işlonmişdir. Ştanqlı
quyu dorinlik nasoslarınm iş rejiminin
informasiya-axtarış sistemlori işlonmiş,
yaranan nasazlıqların yarımavtomatik
rejimdo toyin edilmosinin kompyuter
texnologiyasi hazırlanmışdır.
Riyaziyyat vo kibernetika iizro elmi
istiqamotlorin formalaşmasında, elmi
noticobrin almmasinda BDU-da akad.lordon Mocid Rosulovun, Colal Allahverdiyevin, Mirabbas Qasimovun, Fikrot
Əliyeviıı, miix. iizvlor Yusif Mommodo
vun, Yusif Əmənzadonin, Yohya Mom
modovun, Mohommod Mehdiyevin, Qoşqar Əhmodovun, Asof Haciyevin vo b.nm mühüm rolu olmuşdur.

Kibernetika institutunda alınmış el
mi noticolor osasinda hava limanlarmm
avtomatlaşdırılmış idaroetmo sistemlori
üçün informasiyam oks etdiron kompyuterləşdirilmiş kompleks, neft quyularinin qazılmasında baş vero bilon qozaların aşkarlanmasına vo proqnozlaşmasma imkan veron diaqnostika qurğusu, miirokkob radiotexniki lokasiya sistembrinin optimal idaro edilmosi, azdebitli neft quyularinin iş rejiminin idaro
olunmasi vo texniki diaqnostikasi. alqo
ritmlor vo qurğular, çoxfazalı mayelorin
süzülmə proseslorinin ododi modelloşdirilmosi üçün iisullar vo “ Yataq" proqram dosti, fizioloji eksperimentbrm noticolorinin tohlilinin avtomatlaşdırılması
üçiin qurğular kompleksi. Azərbaycan
Respublikasi gömrük sistemi i k o r porativ informasiya sistemi,
burq
Qazçıxarma istehsalat Birlr
petçer idarosi üçün avtomatlaşdıı i i
nlormasiya sistemi, quyularda neft I
inin
optimal rejimlorinin hesablar:
çün
proqram dosti, Azorbaycan d.
volunun çeşidbmo stansiyalan u
AİS,
stasionar doniz platformala
illo
rinin möhkomlik vo day an к
hesablanması iiçün riyazi iisul ,
ğun
proqram tominati, vibrotosii
silo
neft quyulan borularimn tixacl
n tomizlonmosi iisullan, vasitolori \
işloııib totbiq edilmişdir. İnstitutdü
rılan
işlər Azorbaycan SSR Dövlot ı
ifatina (Colal Allahverdiyev, 1972; С mgir
Babayev, Qorxmaz İmanov, M mod
Mustafazado, Yunis Mahmudo1 984),
M.V.Keldış adina medala (T.A
iyev,
1991) layiq görülmüşdür.
Azorbaycan Dövlot Neft-Qa?
uiyesi Elmi Todqiqat vo Layiho In
:.ida
miix. iizv Böyükağa Əzimov vr>
1M
vo analoq hesablama maşınlar
kömoyi ib neft-qaz yataqlarimn !
oqazodinamikasina, neft-qaz yal
rinin
işlonmosi vo istismanna, neftçıx,
ının
intensivbşdirilmosino, neft-qaz
troenergetikasina aid bir çox nozo
tocriibi ohomiyyotli mosololori holl с ^lor.
Ştanqlı dorinlik vo elektrik daln:; ;soslan, kompressor vo s. ib istismai lilon
quyularin iş rejimlorinin vo avada :qlarin optimal seçilmosinin avtomath şdırılmış sistemi yaradılmış vo istehsalatda
geniş totbiq olunmuşdur. Neftçıxarmanın intensivloşdirilmosino aid bir sira
mosobbr riyazi statistika iisullanmn tot
biqi ilo EHM-lordo holl edilmişdir. Neft
quyularinin quyudibi zonasina tosir
üsullannm vo tosir obyektlorinin opti

mal seçilməsi metodikası işlonib hazirlanmışdır. Laylarm neftverimini artirmaq moqsodilo totbiq edibn mütorəqqi
iisullarm riyazi modellori, holl alqoritmlori işlonib hazırlanmış, maşın proqramlan vo quruda olan bir çox yataqlar
üçün texnoloji sxemlor tortib edilmişdir.
Neft yataqlarimn işbnmosinin avtomatlaşdırılmış layiholondirilmo sisteminin
(ALS-işbnmo) birinci vo ikinci növbobri vahid sistemli EHM-lorin osasinda ilk
dofo AzDNQSETLİ-do yaradılmışdır.
Bu sistemin yaradilmasi ib olaqodar
geoloji-geofiziki vo texnoloji göstoricilorin avtomatlaşdırılmış molumatlar bazasinin toşkili osaslan vo s. müoyyonloşdirilmiş, yazılış vo sorğu qaydaları işlonib
h /ırlanmışdır. “ Neft Daşları” yatağımn
a' ıomatlaşdırılmış molumatlar bazası yan laraq istifadoyo verilmişdir. Mövcud
is 'Шаг iisullanmn avtomatlaşdırılmış
sc Imosini tomin edon metodika yaradiln vo ALS-işbnmo sistemino daxil ediln dir. Neft vo qaz yataqlarimn maili vo
ii iqi quyularla işbnmosinin hidroqazod arnik osaslarmin yaradilmasi ib olaqod • texnoloji gostoricilorin operativ hes; olanmasim tomin edon riyazi modellor,
h il alqoritmlori .vo fordi kompyuterlor
ii in proqramlar kompleksi işlonilmişdir.
İ ismar kəmərindoki perforasiyalann
s; vinın, ölçübrinin, düzüliiş qaydasınm
v lay qalınlığımn açılma dorəcosindon
a ill olaraq məhsuldarlığın doyişmosi qai nauyğunluqları, laylara suvurma prosi .inin vo bir neço layın bir quyu ib istisn innm somoroliliyi vo s. mosobbr holl
e. lilmişdir.
A M EA informasiya Texnologiyalai institutunda, osason, akad. Əli Abbas v vo b. paylanmış informasiya email
• temlorinin layiholondirilmosi model1 i vo metodlan, о ciimlodon informas ya comiyyoti, onun qurulma arxiteki rasi todqiq edilmiş, korporativ şoboilorin informasiya tohliikosizliyini toi in edon adaptiv sistemlorin sintezinin
с ııi-nozori osaslan vo onlarm qurulma■ ıın arxiteklura prinsiplori, qeyri-solis
! lyasion strukturlu bilikbrin email texnologiyasimn metodlarmi işbyib hazir1 mışlar. Peering (boraborhiiquqlu in
formasiya miibadilosi) texnologiyasi
osasinda qlobal şoboko miihitindo in
formasiya miibadibsinin optimal idaro
edilmosi vo CDN (Content Delivery
Network - kontentlorin çatdınlması şobokosi) texnologiyasmin kömoyi ib dinamiki formalaşan intellektual kontent-serverbr şobokəsinin sintezi meto-

du vo alqoritmlori toklif olunmuşdur.
Böyiik informasiya massivlorinin formalaşdırılması, optimal paylanmasi vo
idaro olunmasi problembri todqiq
olunmuş vo onlara qoyulan tobbloro
miivafiq texnoloji prinsiplor işlonmişdir. Dinamik vo statik rejimlordo motn
tipli informasiyalarin intellektual ana
lizi, elliptik oyrilor iizorindo asimmetrik
kriptosistemlorin sintezi vo kompyuter
şobokəbri osasinda miixtolif toyinatli
virtual superkompyuterlorin yaradil
masi üçün metodlar vo alqoritmlor
kompleksi işlonmişdir. CRM (Custo
mer Relationship Managment - müştərilorlo münasibətlərin idaro olunmasi)
texnologiyasi osasinda intellektual in
formasiya xidmoti sisteminin layiholon
dirilmosi iiçün arxitektura prinsiplori
işlonmiş vo reallaşdırılmışdır.
Miixtolif ongolbro moruz qalan audioinformasiyanın paylanmış email sistemlorinin sintezi üçiin prinsiplor işbnmiş vo
onlarm osasinda xüsusiloşdirilmiş kor
porativ audioinformasiya şobokosi layiholondirilmişdir. W AN (Wide-AreaNetwork - qlobal hesablama şobokosi)
vo LAN (Local Area Network - lokal
hesablama şobokosi) texnologiyalan
todqiq olunmuş vo real praktiki noticolor alınmışdır. Respublikada ilk dofo
toyyarolorin “ qara qutu” lannda toplanan ııçuş informasiyasinin operativ email
üçün intellektual sistem işlonmiş vo totbiq
olunmuşdur. Korporativ şoboko miihi
tindo qorarlann qobulunu dostokloyon in
tellektual sistemin eksperimental varianti işlonmiş vo smaqdan keçirilmişdir.
Telman Oliver, Rasim Əliquliyev

Coğrafiya
Ümumi molumat. Azorbaycan Res
publikasi orazisinin coğrafiyası haqqin
da ilk molumatlara eramizdan ovvolki
osrbro aid monbolordo rast golinir. Strabonun “ Coğrafıya” osorindo Azorbay
can orazisindo mövcud olmuş dövbtlorin
coğrafı mövqeyi, sorhodlori, ohalisi vo s.
haqqinda molumat verilso do, daha
müfossəl molumatlar Azorbaycan alimbrino moxsusdur. Beb ki, Azorbaycan coğrafıyaşünası Əbdiirroşid Bakuvi Azorbaycamn bir sira şohorlori haqqinda otrafli molumat vermiş, onlardan bozibrinin tobii şoı aitini tosvir etmişdir. Coğraliyaşünas-soyyah Hacı Zeynalabdin Şirvani Azorbaycamn tobioti, bir sıra coğrali

adların monşoyi, etnoqrafiyası vo s. haq
qinda doyorli mülahizolor iroli sürmüşdiir.
Coğrafıya elminin inkişafında vo bu saho
do mütoxossislorin yetişdirilmosindo Ho
son boy Zordabi, Qafur Roşad, Mommodhoson Voliyev (Baharlı) vo b.-nın mühiim
rolu olmuşdur.
20 osrin birinci yarisinda Azorbaycamn tobioti vo tobii ehtiyatUmmn öyronilmosindo, orazisinin fıziki-coğrafi rayonlaşdırılması sahosindo miihiim noticolor alınmışdır.
1937 ildo SSR İ Elm br Akademiyasinm Azorbaycan Filiali torkibindo Coğrafıya bölmosinin, 1945 ildo iso homin
bölmonin osasinda Coğrafıya institutu
nun yaradilmasi, miixtolif illordo indiki
BDU-da vo ADPU-da coğrafıya fakiiltobrinin toşkili, Azorbaycan Coğrafıya
Comiyyotinin tosis edilmosi coğrafıya el
minin inkişafına geniş imkanlar yaratdi.
Azorbaycan coğrafıya elmi moktobinin
yaradilmasmda akad.-lordon Hoson Əliyev, Budaq Budaqov, miix. iizvlordon
Ənvor Şıxlinski, Qasım Giil vo b.-mn
xiisusi xidmotlori olmuşdur.
Biulaq Budaqov

Landşaftşünaslıq. Bu sahodo todqiqatlara, osason, 1965 ildon başlanılmış,
dağlıq orazilərdə miiasir landşaftların
formalaşmasında vo dinamikasında
apanci rol oynayan yeni tektonik (neotektonik) horokotlorin bu prosesloro tosirinin osas qanunauyğunluqlan vo onlann mokan vo zaman daxilindo diferensiasiyasimn xarakteri miioyyon edilmiş,
landşaft qurşaqlarının sorhodlorinin di
namikasi, landşaftların zonal vo daxili
strukturunun mürəkkobləşməsi amillori
vo inkişafınm istiqamoti öyronilmişdir.
Bu osasda tortib olunmuş paleolandşaft
xoritolori landşaftların miixtolif geoloji
dövrlor iizro borpasina vo onlarm inkişaf
tomayülünün miioyyon edilmosino im
kan yaratmışdır.
Respublikada relyeflo landşaftlarm
inkişafı arasinda olaqo todqiq edilmiş vo
miioyyon olunmuşdur ki, eyni bir landşaft qurşağı daxilindo landşaftın üfüqi
strukturu relyelin morfogenetik xüsusiyyotlori ilo mürokkəbləşir, landşaftdaxili diferensiasiya vo növdaxili tokrarlanma tezliyi relyefin litostruktur osasi,
onun parçalanma dorocosi vo yamaclarm ekspozisiyasi ib miioyyon edilir.
Diizonlik orazilordo landşaftın struktur
diferensiasiyasını rclyello yanaşı, osason,
qrunt sulannm soviyyosi tonzimloyir.
Aşkar edilmişdir ki, burada yalmz mak-

rorelyef formaları deyil, eyni zamanda
mezo- vo mikrorelyef formaları da mii
hiim rol oynayır.
Palçıq vulkanlarınm landşaftın morfoloji diferensiasiyasında rolu öyronilmiş və onlarm yayıldığı orazilərin landşaftlarının tosnifati verilmişdir. Müoyyən edilmişdir ki, arid iqlim şəraitində
palçıq vulkanlarmın foaliyyoti şoran
landşaft komplekslərinin inkişafını
sürotlondirir.
İstilik vo riitubotin ərazi üzrə paylan
masi xüsusiyyotino göro landşaft qurşaqlarınm osas qanunauyğunluqları komiyyot göstoriciləri ilə sociyyoləndirilmişdir. Landşaftdaxili geokimyəvi diferensiasiyanın xiisusiyyotlori öyronilmokb təbii və antropogen çirklonməyə göro
rayonlaşdırılma aparılmış vo Azorbaycanın landşaft-geokimyovi xoritosi tortib
edilmişdir (2002).
Dağlıq ərazibrin landşaftlarının formalaşmasında tobii-antropogen prosesbıin rolu öyronilmiş, kosrnik şokillərin
deşifrlənmosi osasmda respublika ərazisinin landşaft-ekoloji qiymotbndirilmosi həyata keçirilmişdir. Səhralaşma
problemi ib olaqodar tədqiqatlar osasmda homin prosesin müasir inkişaf qanunauyğunluqları öyronilmiş vo onun gedişinin proqnozu işbnib hazırlanmışdır.
Bıtdaq Budaqov, Sevil Quliyeva

Paleocoğrafiya. Respublikada paleocoğrafiya sahosindo müntozəm todqi
qatlara 1961 ildon başlamlmışdır. Todqiqatların ilkin morholəsində Azorbaycanın ayrı-ayrı bölgolərində Pleystosen
dövrü çöküntübrinin yayılmasına, onla
rm stratiqrafık bölgüsüno və toplanma
şoraitino dair zəngin materiallar toplanmış vo homin dövrün paleocoğrafı şoraitı borpa edilmişdir.
20 əsrin 70-ci illorindon başlayaraq
ononovi todqiqat üsulları (geomorfoloji,
geoloji, arxeoloji) ib yanaşı, эп yeni
üsullardan (palinoloji, paleomaqnit,
trek) istifado edilməklə paleocoğrafıya
elmi daha dəqiq materiallar əsasında inkişaf etdirilir. Todqiqatlar noticosindo
Azorbaycanm Dördüncü dövr çöküntülərinin yeni stratiqrafık şkalası tortib edilmiş, Şorqi Avropa, Qara doniz vo Rus
düzonliyinin buzlaq çöküntülərinin stnıtiqrafik bölgülori ilo müqayiso edibrok
vahid sxem hazırlanmışdır.
Dördüncü dövrün ayrı-ayrı xronoloji
kosimlori üzro Azorbaycanm paleocoğrafı, paleoiqlim vo paleolandşaft xorito-

lori tortib olunmuş, toplanmış zongin
materiallar osasmda 1:500000 miqyaslı
Dördüncü dövr çökiintülorinin xoritosi
vo homin çöküntülorin geologiyasına aid
monoqrafıya noşr edilmişdir.
Todqiqatlar noticosindo Xozor doni
zinin Dördüncü dövr inkişaf tarixi bor
pa edilmiş vo son 750-700 min il orzin
do onun soviyyosinin 5 dofo enmosi vo 5
dofo qalxmasi miioyyon edilmişdir. Soviyyonin beb enino vo qalxmalarmin
planetin qlobal iqlim doyişmolori ib
olaqodar olmasi sübuta yetirilmişdir.
Qlobal soyuqlaşma (buzlaşma) müddotlorindo Xozorin soviyyosi aşağı düşmüş (reqressiya) vo oksino, buzlaqarası
istiloşmo zamanı soviyyo qalxmışdır
(transqressiya).
Şorqi Qafqazın, о ciimlodon Azorbaycanın dağlıq orazilorinin Dördüncü
dövr buzlaşmaları bərpa olunmuş, kom
pleks todqiqatlar noticosindo Şorqi Qafqazın dağlıq orazibrindo dörd müstoqil
buzlaşmanın (Türkan osri, Bakı osrinin
ikinci yarısı, Aşağı Xozorin sonu vo
Xvalın osrinin ovvoli) baş verdiyi, hor
bir növboti buzlaşmanın özündon ovvolkino nisboton az saho tutduğu vo qisamüddotli olduğu miioyyon edilmişdir.
Buzlaşma zamam ölkonin dağlıq ora
zibrindo meşo örtüyünün yuxarı sorhodi
1000-1200 nı aşağı enmiş, alçaq vo orta
dağlıqda soyuq iqlim şoraitino davamlı
bitki növlori (tozağacı, cırtdan tozağacı,
qiitb söyüdü vo s.) üstünlük toşkil etmişdir.
Paleocoğrafı todqiqatlarda paleoiqlimin borpası osas istiqamotbrdon biri
olmuşdur. Miioyyon edilmişdir ki, Dördüncü dövrdo qlobal iqlim doyişilmələri
noticosindo Kür-Araz ovalığında ırıövcud olmuş homişoyaşıl vo Üçiincü dövr
bitkilori, habelo savanna heyvanları (co
nub fıllori, korgodan, dovoquşu vo s.) tamamilo mohv olmuş vo Abşeron osrinin
ovvolindon etibaron miiasir heyvanlar
alominin vo bitki örtüyünün osasi qoyulmuşdur.
Azorbaycanm qodim insan düşorgolorinin, xiisusilo diinyanin on qodim
düşorgəlorindon olan Azix mağarasının
öyronilmosi noticosindo miioyyon edilmişdir ki, azıxantropun mağarada moskunlaşması 1,2 mln. il ovvol baş vermişdir. Molum olmuşdur ki, insan Dördiincii dövr buzlaşmasından çox-çox
ovvol (Eopleystosendo) meydana gəlmiş,
açıq düşorgolordo yaşamış, sonralar iso
soyuqdaıı vo tobii folakotlordon mühafızo moqsodilo mağaralarda sığınacaq

tapmışdır. Todqiqatlar Şorqi Qafqazın
ilk insanın moskunlaşdığı morkozbrdon
biri olduğunu söylomoyo imkan vermişdir.
Pliosen dövrüniin radiometrik şkalasının işlonib hazırlanmasının homin
dövrdo Conubi Qafqazda baş vermiş to
bii proses vo hadisobrin, eloco do Yerin
inkişafının iimumi qanunlarmin aydinlaşdırılmasında miihiim ohomiyyoti olmuşdur.
Alimlorin fikrinco 21 osrin ortalarinda yer atmosferindo karbon qazinin
miqdarmm iki dofo artacağı gözlonilir
ki, bu da Yer kürəsinin orta qlobal temperaturunun 3- 4°C artmasina sobnb ola
bibr. Bu voziyyot Pliosen dövri'mün iq
lim optimumu zamanı baş vcr'iılorə
uyğun gəldiyindon, Azorbayca:
ıleocoğrafıyaçıları homin dövrdo öl':
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Geomorfologiya. Azorbayc;> Res
publikasi orazisinin relyefinin m oloji
xiisusiyyotlori, monşoyi vo geoloji quruluşla olaqosi, eloco do ekzogen proseslor
vo zolzololor haqqinda ilkin molumatlar
19 osrin sonu-20 osrin ovvolbrindo Qaf
qazda todqiqat işlori aparmış G.V.Abix
vo b.-mn osorlorindo öz oksini tapmışdır.
Lakin bu sahodo moqsodyönlü vo ardicil

elmi todqiqat işlori 20 osrin birinci yarisından başlanmış, Abşeronun şm.-ş. sahillorinin geomorfologiyasi vo Qafqazin
geomorfoloji rayonlaşdırılmasına aid
todqiqatlar aparılmışdır.
Apanlan elmi-todqiqat işlorinin noticolori “ Azorbaycan SSR-in geomorfo
loji xoritosi" (1:500000, 1956) vo “ Azor
baycan SSR-in geomorfologiyasi”
osorindo (Baki, 1959) ümumiloşdirilmiş
vo bu geomorfologiya elminin sonraki
inkişafına tokan vermişdir. Şorqi Qaf
qazda, K.ür çökokliyindo, Böyük Qaf
qazda, Abşcron yarımadasında, Naxçı\an M R orazisindo, Kiçik Qafqazda
aparılmış geomorfoloji todqiqatlarda
ı lyefın regional tohlili ilo yanaşı, doniz
vo çay terraslarimn, gotirmo konuslanıvn, düzolmo sothlorinin, uçqun vo
si üşmolərin, qodim vo miiasir buzlaq
i yef formalarimn omologolmo sobobloi orazi iizro paylanmasi qanunauyğunh in. relyefomobgotirici proseslorin
g )loji quruluş vo yeni tektonika ib olaq i öyronilmiş, relyelin inkişaf tarixi
a şdırılmış, genetik tosnifatlan, geon rtoloji rayonlaşdırma sxemlori toklif
ınişdir. 20 osrin 70-ci illorindon morf. uuktur osasda apanlan todqiqatlar
n licosindo relyeflo geoloji quruluş vo
у ni tektonik horokotlor arasindaki tari> enctik olaqo tiplori miioyyon edilmişcl . Struktur vo ekzogen geomorfologiy inn nozori problemlori araşdırılmış, elr in paleogeomorfologiya, morfostrukt r tohlil, totbiqi geomorfologiya vo bu
mi yeni perspektivli saholorinin inkietdirilmosi üçün elmi-metodik osas
tzırlanmışdir. Xozor donizi dibinin rel> finin inkişafı vo sahillorinin dinamikaqanunauyğunluqları da öyronilmişdir.
Morfostruktur tohlil istiqamotindo
u ilan todqiqatlar noticosindo tektonik
1 rokotlorin vo maqmatizmin relyef omo1 gohnodo üstün rolunu qobul etmoklo
I Луйк vo Kiçik Qafqaz, Talış dağları vo
ir-Araz çökokliyinin relyefinin endo1 ;n proseslorlo vo geoloji quruluşla olaC; si öyrənilmiş, bu orazilor üçün morfoukturlann inkişaf tarixi, monşoyi, moi tnca yerloşmo xiisusiyyotlori vo tosnifati
verilmişdir. Miioyyon edilmişdir ki, orazinin morfostrukturlarmin osasmin Mezozoy erasinda qoyulmasina baxmayaraq,
miiasir formalan, osason, Neogen-Dördüncii dövrdo toşokkül tapmışdır. Bozi
faydalı qazıntıların, osas etibarilo sopinti
yataqlannin axtarışı, homçinin meliorasiya moqsodlori üçün Böyük Qafqaz vo
Kiçik Qafqaz dağlannın, Kür-Araz çö-

hosindo oldo edilmiş noticolor ümumiləşkokliyinin ayn-ayn hissolorindo irimiqyasli geomorfoloji xoritolorin tortibi moq- diıilmiş, sonralar sinoptik meteorolo
giya, totbiqi iqlimşünaslıq (kond tosorrii
sodilo geomorfoloji todqiqatlar apanlfati iqlimşünaslığı, kurort iqlimşünasmışdır.
lığı, tibbi meteorologiya vo s.), mikroiqAerokosmik vasitolorin totbiqi ib
limşünaslıq istiqamotbrindo do todqi
Böyük vo Kiçik Qafqaz daxilindo yeni
qatlar aparılmış, iqlimin genezisi öyrolineamentlor aşkar edilmiş, morfostruknilmiş, iqlim, aqroiqlim, iqlim-mclioraturlann yaranması vo inkişafının osas
siya rayonlaşdırılması, habelo ayn-ayn
morholobri ayrılmış, litosfer plitolori
bitkilorin aqroiqlim rayonlaşdırılmaları
tektonikasina osaslanan morfotektonik
hoyata keçirilmiş vo miivafiq xoritolor
quruluş sxemi hazırlanmış vo “ geodinamiki gorgin” zonalarm mövcudluğu siitortib edilmişdir. Aparılmış todqiqatlar
noticosindo iqlim parametrlorinin dağlıq
but olunmuşdur.
Tobii-dağıdıcı hadisobrin öyronilmo- orazi üzro paylanma qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilmişdir. “ Azorbaycasi, çay plantasiyalannın genişlondirilməsi,
mn iqlimi” osorinin (Baki, 1968) müollifXozorin vo Mingoçevir su anbarının sahilbri (Ənvər Şıxlinski, Əliabbas Modotzalorinin dinamikasinm todqiqi, neft-qaz
yataqlari üçün perspektivli sayılan gömül- do, Əsgor Əyyubov) 1971 ildo Azorbay
müş qalxmalann vo qeyri-struktur “ tolo- can Respublikasimn Dövlot Miikafatma
lorin” aşkar edilmosi, karst relyef formalayiq görülmüşlor.
Respublika orazisindo günoş radialannin öyronilmosi, irriqasiya-meliorasiya moqsodilo xoritoloşdirmə, faydali qa- siyasi, radiasiya balansi vo istilik balanzinti yataqlannin axtarışınm geomorfolo
si sahosindo aparılmış todqiqat işlorinin
ji osaslarmin işlonib hazirlanmasi vo s. sa- noticolori “ Azorbaycan SSR-in istilik
balansi” (Baki, 1969) osorindo vo “ Azor
holordo miihiim işlor görülmüşdiir.
baycan SSR-in istilik balansi atlasf’nda
Palçıq vulkanları ib relyelin inkişafı
(Baki, 1978) ümumiloşdirilmişdir.
arasindaki qarşılıqlı olaqolor öyronilmiş,
bir sira böyük palçıq vulkanlarının iriÖlkodo sinoptik meteorologiya isti
miqyasli (1:25000) geomorfoloji xorito- qamotindo apanlan todqiqatlarda hava
lori tortib edilmişdir.
proseslorinin oroqrafık şəraitlə olaqosi,
tobii sinoptik iqlim fosillorinin omologolRespublikada apanlan paleogeomorfoloji todqiqatlar noticosindo dağlıq
mo mexanizmi vo tokrarlanmasi mosololori vo iqlim yaradan makroatmosfer
vo diizonlik orazilorinin miiasir relyefi
proseslorinin tosnifati verilmişdir. Res
nin inkişaf tarixi öyronilmiş, Mezozoy
publikada baş veron giiclii küloklor, tuvo Kaynozoyun ayn-ayn epoxalan iizro
fan, dolu, leysan yağışları, şiddotli şaxqodim relyef borpa edilmiş vo paleogeotalar, quraqliq kimi miihiim atmosfer
morfoloji xoritolor tortib olunmuş,
hadisobrinin genezisi, tokrarlanmasi,
Azorbaycanm 1:500000 miqyasda yeni
sellorin yaranmasinm sinoptik iqlim şogeomorfoloji xoritosi nəşr edilmişdir.
raiti todqiq edilmiş, Avrasiya iizorindo
baş veron makroatmosfer proseslori ilo
Budaq Budaqov, Elbrus Əlizadə
Conubi Qafqazda baş veron proseslor
arasmda olaqolor, sel hadisolorindon ov
İqlimşünaslıq. Azorbaycanda iqlim
vol vo sel keçon giin troposferdo havanm
vo meteorologiya sahosindo ilk elmi tod
termohiqroqrafik xiisusiyyotlori, sel haqiqat işlərinin apanlmasi 19 osrin axirladisolori ib Günoş foallığı arasmda olaqorına tosadüf edir. iqlim sahosindo planli
vo ardıcıl müşahidobro iso 20 osrin ov- lor miioyyon edilmişdir.
Respublikanm aqroiqlim ehtiyatlan
vollorindon, xiisusilo do 1922 ildo Res
vo
bioiqlim
potensiali öyronilmiş, dağlıq
publika Torpaq Komissarlığı yaninda
orazilor üçün aqroiqlim rayonlaşdınlMeteorologiya Bölmosinin yaradilmamasının metodikası işlonilmiş, iqlimin
smdan sonra başlanmışdır. Bu illordo ol
mohsuldaıiığı qiymotlondirilmiş vo bir
do edilmiş faktiki materiallar ümumiloşdirilir vo Azorbaycanm iqlim rayonlaşildo iki dofo mohsul götürmoyin mümdırılması hoyata keçirilirdi. Baki hidrokün olduğu orazilor doqiqloşdirilmiş, iq
lim ehtiyatlarından daha somoroli istifa
meteorologiya bürosunda giindolik, hofdo etmoyin yollan göstorilmişdir. Bu
tolik vo ayliq hava proqnozlan verilirdi.
1954
ildon başlayaraq müx. üzv Əıı-todqiqatlarin noticosi Ə.C.Əyyubovun
“ Azorbaycan SSR iqliminin bonitirovvor Şıxlinski vo b. iqlimşünaslığın miix
kasi” (Baki, 1975) monoqrafiyasinda öz
tolif saholori iizro todqiqatlar aparmışoksini tapmışdır. Bu illordo Azorbaycanlar. Atmosfer yağıntılarımn todqiqi sa

da geniş yayılmış bir sira bitkilərin
(pambiq, taxil, üzüm, tiitiin, çay vo s.)
becərilməsinin aqroiqlim şoraiti vo ehtiyatları todqiq edilmiş, xüsusi aqroiq
lim rayonlaşdırılması aparılmış, miiva
fiq xəritələr hazırlanmış, “ Azorbaycanin
aqroiqlim atlası” (Bakı, 1993) noşr edilmişdir.
Aparılmış todqiqatlar noticosindo
respublikanm mövcud kurortlarında iqlimlo müaliconin imkanları araşdırılmış,
iqlim-landşaft rayonlaşdırılması aparılmış, yeni vo miixtolif istiqamotli kurortiqlim yerlori aşkar edilmişdir.
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Xəzər donizi səth qatının
orta illik temperaturu.

Azorbaycanda mikroiqlimşünaslıq
sahosindo sistemli todqiqatlara 20 osrin
50-ci illərindo başlanmışdır. Müxtolif
relyef formalarında yerləşon aqrolandşaftların (birillik vo çoxillik okinlor, tarla və bağlar) vo tobii landşaftların (meşo,
tala, doniz sahillori, terraslar, yay vo qış
otlaqları vo s.) mikroiqlimi (fıtoiqlimi)
öyronilmiş, radiasiya vo istilik balanslarının formalaşmasında bitkibrin rolu
müəyyənləşdirilmişdir.
Xəyyam Rahimov, Mahərram Həsənov

Hidrologiya. Azorbaycan Respublikasının çaylarına aid molumatlara hob
b.e. ovvolki miiollifbrin osorlorindo rast

stasionar miişahido montoqobrindo topgolinso do, onlarm iimumi coğrafıyası vo
lanmış molumatlara osason bulanıqlıq,
sulanndan istifado haqqinda molumatlar
asılı gotirmolərin qranulometrik torkibi
Afanasi Nikitin, Haci Zeynalabdin Şirvo çay hövzolorindoki sothi yuyulma invani, Nadir Mirzo Qacar vo b. soyyah vo
tensivliyi todqiq edilmiş vo xəritoloşdirilmütofəkkirbrin osorlorindo öz oksini tapmişdir.
mışdır.
19
osrin sonu vo 20 osrin ovvolbrindo Gölbr vo iri su anbarları todqiq edilmiş, onların hidrofıziki xassolori, lillonsu enerjisindon istifado vo siini suvarma
mosi amillori, otraf mühito tosiri öyronilproblemi ib olaqodar hidroloji todqiqat
miş vo kadastrı miix. iizv Şahvolod Xolar genişlondi. 1890 ildo Qafqazda Su
lilov vo b. torofindon tortib edilmişdir.
idarosi Müfottişliyi toşkil edildi. 1925 il
Dağ çaylarında baş veron sel hadisodon Azorbaycanda rejimi todqiq edilmolori todqiq edilmiş, bu işlor xiisusilo Kiş,
miş dağ çaylarınm otraflı öyronilmosi
Kiirmiik çayları və Qafqazm digor selli
moqsodilo hidroloji müşahido montoqolori şobokosinin genişbndirilmosino başH.ro
lanıldı.
1933 ildo Azorbaycan Hidrometeo.ЛЛ Л/ и к
V
г
roloji Xidmot İdarosinin toşkili ib olaqo
Aİ
dar olaraq respublikada hidroloji işlor
и>
А
vahid proqram osasmda aparılmağa
başlandı, çay axımlarını vo çay gotirmo•2V.UH
lorini öyronon montoqolorin sayi çoxal24.50
dıldı. Aparılmış todqiqatlar osasmda
1«)S ISS» |$И 1М« ИМ 1*10 l«JS 1*10 |f«
USnSiT
“ Hidroloji illik” molumat mocmuobri
nəşr edildi.
Bakı səviyyəölçmə ımntəqosinin ■
; ilanna
göro Xəzor donizi səviyyəsiııin ço
Dağ çaylarmm rejiminin vo su ob^yişrnəsi.
yektlorinin kompleks coğrafı-hidroloji
todqiqi sahosindo miihiim işlor görülçay hövzolorindo aparılmı
Ilorin
müşdiir. Talışın, Böyük Qafqazm conub
formalaşma xüsusiyyotləri.
ii sel
yamacının Şoki-Zaqatala zonasının,
tohliikoliliyinin tosorriifat !
.mdan
Şimal-Şərqi Azorbaycanin, Naxçivan
qiymotbndirilmosi, sellorin '
təhlükoli hövzolorin tosnifati vo ı a\
MR-in çaylarına aid hidroloji todqiqatlar
aşdırılması aparılmışdır.
aparılmışdır. Bu işlorin noticosi “ SSRİnin hidroqrafiyasına aid materiallar.
Qaşqay
Azorbaycan SSR-in çayları” (Baki, 1955—
Okeanologiya. Azorbayca
58) adli dördcildlik osordo öz oksini tapokeamışdır.
nologiya elminin inkişafı X:
ionizinin todqiqi ilo olaqodardir.
Çay axımının omolo golmosi vo ona
Herodot vo Aristotel Xozorin sovi
tosir edon amillorin todqiqi noticosindo
nin inmiioyyon edilmişdir ki, Talış silsilosindikindon xeyli aşağı, Ptolem ;
40 m
don axan çaylar istisna olmaqla, respub
yuxan olduğunu göstormi^b
10-15 osrlordo Xozor don.
likanm dağ çaylarında axım yüksokliyo
qqinda bir sira soyyah vo tobiotşüı
doğru artır. Aparılmış todqiqatlar osa
(0bsmda çayların qidalanma ınonbəyinə
dürroşid Bakuvi, Afanasi Nii
vo b.)
göro tosnifati verilmiş, onlarm maye vo
maraqli molumatlar vermişlor.
sahodo sistemli müşahidolorin tari
bork halda axımını, kimyovi torkibini,
1830
selliliyini göstoron hidroloji xoritolor tor
ildo E.X.Lentsin Xozorin s.
isini
tib edilmiş, axımın il orzindo paylanmatodqiq etmosilo başlanmışdır.
4-76
sı, maksimal su sorfbrinin omolo golmo
illordo O.A.Qrimm Xozorin d;
dorin
si, qar örtüyü vo onun çay axımındakı
saholorindo temperatur mü^
iolori
rolu, sel hadisolori, mocra prosesbri,
aparmış, 1904 ildo iso onun hid
ıeteoroloji şoraitinin öyronilmosir
maksimal vo minimal axımlar vo s. öyosasi
ronilmişdir.
qoyulmuşdur. 1912 15 illordo Xəzordo
Su balansi ünsürlorinin qarşılıqlı ola
hidrometeoroloji müşahidolər xe>li geqosi iisulu osasmda yeralti sularin vo
nişbndirilmişdir.
iimumi riitubotlonmonin qiymoti miioy
Epizodik müşahidolərdən sistemli
yon edilmiş, ayrı-ayrı çay hövzolorinin
müşahidolorə keçmok vo molumatların
bir morkozdo toplanmasım tomin etmok
vo bütövlükdo respublikanm su ehtiyatları hesablanmışdır.
moqsodilo 1922 ildo Baki doniz rosodxa
nasi yaradılmış, sahil vo adalarda yerloÇayların asılı gotirmələri üzərindoki

şon stansiyalar Baki Hidrometeoroloji
Xidmot idarosinin tabeliyino verilmişdir.
Azorbaycanda Xozor donizindo milli
okeanoloji todqiqatlann osasi müx. iizv
Qasim Giil torofindon qoyulmuşdur. О,
“ Xozorin qorb sahillorindo doniz sahillorinin vo dibinin dinamikasi vo dalğalanma rejimi” (Baki, 1956) monoqrafiyasmi
nəşr etdirmişdir. Bu osordo ayri-ayn hid
rometeoroloji elementlorin, xiisusilo do
niz neft vo qaz yataqlannin monimsonilmosino tosir edon amillorin otrafli sociyyos: veriimişdir. Q.K.Gülün “ Xozor doni
zi” (Baki, 1°56) osori 1961 ildo K.P.Tilevii i hommüəllifliyi ilo Sofıyada noşr olunmıışdur. Bununla yanaşı, о, Xozorin soviyyo dəyişməsinin xalq tosorriifatma tosii no, eloco do ayn-ayri hidrometeorolo
amillorin sociyyosino dair bir sira
os rbr noşr etdirmişdir.
Xozordo okeanoloji todqiqatlan gelv .mdirmok moqsodilo 1952 ildo dimу..
ilk dofo olaraq donizdo (Neft Daş1:
da) xiisusi toyinath hidrometeorok slansiya, onun da nozdindo Qum
a< l. Xoro Ziro, Çolokon müşahidə
si isiya lari vo doniz hidrometeorologi h i boratoriyası yaradılmış vo bu lab< toriya sonralar Hidrometeorologi l Institutu na çevrilmişdir.
;Ш Т -nin Y U N E P Proqrami çorçiv; Kb 1972 ildo Xozordo açıq donizdo
dr ada ilk doniz rosodxanasi yaradilnn vo bununla da respublikada okeano ji todqiqatlann yeni morholosi başlanmışdır.
Umosferlo donizin qarşılıqlı tosiri,
dal a vo kiibk rejimi, turbulentlik vo
tui dent diffuziyanm statistik vo spektra sulla todqiqi, onlarm yanmempirik
me lbrinin işbnmosi sahosindo todqiqai •aparılmış, Xozorin iimumi hidrome uologiyası, hidrofızikası, su dövrai
о axinlar sistemi, su miibadilosi,
rac ;iyasi, temperatur vo buz rejiinlori,
qo'
na-gotirmo hadisolori, ekocoğrafıy
odqiq edilmişdir.
x. iizv Ramiz Mommodov vo b.
tor don Xozor donizini çiıkbndiron
mo lor, onlarm giicii vo kimyovi torki
bi,
llmasmin komiyyot vo keyfiyyot
gös; ricilori vo Xozor donizi soviyyosinin
doyişmosinin soboblori öyronilmiş, soviyyn doyişmolorinin model-sxemi tortib
olunmuş vo proqnozu verilmişdir.
Ramiz Məmmədov

Qlyasiologiya. Azorbaycanda qlyasioloji (buzlaqşiinaslıq) todqiqatlann

osasi 19 osrin sonu 20 osrin ovvolbrin
do orazinin geoloji-geomorfoloji öyronilmosino başlanılması ilo qoyulmuşdur.
G.V.Abix vo b.-nin osorlorindo Böyük
Qafqazda Şahdağ platosunun, Bazardüzü vo Tufan zirvolorinin buzlaqlan
haqqmda ilkin molumatlar vardir. 20 os
rin birinci yansinda qlyasioloji todqiqatların miqyası genişlonmiş, Böyük
Qafqazda vo Kiçik Qafqazda miihiim
todqiqatlar aparılmışdır. Milli qlyasiologiyanın osasını qoymuş akad. Budaq
Budaqov buzlaşmaya dair mövcud faktik materiallara osaslanaraq Böyiik Qaf
qazm buzlaşmasınm bir sira problem
mosololorino aydınhq gotirmişdir. Bura
da miioyyon qanunauyğunluqların aşkar edilmosindo Qafqaz vo Alp dağları
relyefmin inkişafımn vo tobii şoraitlorinin müqayisəli tohlilinin miihiim oho
miyyoti olmuşdur. Kompleks todqiqat
lar noticosindo Böyük Qafqazm Azor
baycan hissosinin iki dofo buzlaşmaya
moruz qaldığı tosbit edilmişdir. Qusar
maili diizonliyindo vo Acmohur öndağlığında aşkar edilmiş kobud qırıntılı çöküntübrin buzlaq monşoli olduğu vo ho
min çöküntülorin Abşeron osrindo omolo
goldiyino osaslanaraq burada birinci
buzlaşmanın mohz о osrdo baş verdiyi
siibut edilmiş, bu buzlaşma Qusar buzlaşması adlandırılmışdır. Böyük Qafqa
zm Baş vo Yan silsilolərində aşkar
edilıuiş buzlaq relyef formalarına osason
ikinci buzlaşmanın Yuxan Xozor
Aşağı Yenikaspi geoloji zaman çorçivosindo baş verdiyi miioyyon edilmiş (Şahnabad buzlaşması) bu buzlaşmanın Lozo (Yuxan Xozor), Şahdüzü (Yuxan
Xvalin) vo Şahyurdu (Yenikaspi) kimi
üç sorbost morholodon ibarot olduğu
əsaslandırılmışdır. Böyük Qafqazda
Şahdağ vo Qızılqaya platolan istisna
olunmaqla buzlaşmanm dağ-doro tipli
olduğu vo onun baş vermosindo iqlimin,
oroqrafiyanin, hipsometriyamn vo yeni
tektonik horokotlorin miihiim rol oynadığı miioyyon edilmişdir. Burada buzlaşmanın başqa morhololorinin ayrilmamasi onlann izlorinin sonradan eroziyadenudasiya prosesbri noticosindo tamamilo mohv olmasi vo ya daha cavan
çöküntülərlə basdırılması ib olaqolondirilir. Xozorin soviyyosinin doyişməsinin
buzlaşmalarla olaqosi, miiasir buzlaqlann qodim buzlaşmalann qalığı olmasi
haqqinda da fikirlor söylonilmişdir.
Qlyasiologiya sahosindo Böyük Qaf
qazda oldo edilmiş nailiyyotlor Kiçik
Qafqazda da bu istiqamotdo todqiqatla-

rin genişlənməsinə tokan vermişdir. Kiçik Qafqazm dagotoyi saholorindo (Naf
talan, Aşağı Araz maili diizonliklori,
Duzdağ, Daşbaşı vo Qivraq platolan)
aşkaredilmiş kobud donoli çöküntülorin
Abşeron osrindo baş vermiş buzlaşmanın flüvioqlyasial mohsulu olduğu
miioyyon edilmişdir. Murovdağ, Şahdağ, Zongozur, Şorqi Göyço silsilolorindo vo Qarabağ vulkanik yaylasındakı
vulkan massivlorindo buzlağın ekzarasion (karlar, troq dorobri) vo akkumul
yativ (moren topo vo tirolori) relyef formaları aşkar edilorok öyronilmişdir.
Homin molumatlar osasmda Kiçik
Qafqazm Abşeron osrindo vo Yuxan
Dördüncü dövrdo buzlaşmaya moruz
qaldığı fikri tosbit edilmişdir. Todqiqatçılar Abşeron osri buzlaşmasından forqli olaraq Yuxarı Dördüncü dövr buzlaşmasında buzlaqların geriyo çokilmosi ilo
sociyyobnon 5-don 8-o qodor ınorholo
ayırırlar.
Azorbaycanda qlyasioloji todqiqat
lar noticosindo miioyyon edilmişdir ki,
buzlaşmanın osas sobobi iqlimin plane
tar miqyasda dövri olaraq soyuqlaşması
olmuşdur. Azorbaycanin qlyasioloji todqiqatlarında buzlaşmaların vaxti vo
miqdari, eloco do onlarm Alp buzlaşması sxemino uyğunluğu problemlori indiyodok tam holl olunmamışdır.
Hiiseyn Xalilov

Torpaq coğrafiyası. Azorbaycanin
ayn-ayn regionlannda torpaqlann todqiqino osason onlarm orazido coğrafi
paylanması qanunauyğunluqları aşkar
edilmişdir. Miioyyon olunmuşdur ki,
respublika orazisindo torpaqlar diizonliklordo üfüqi zonalhq qanununa, dağlıq bölgobrdo yayılmış torpaqlar iso şaquli zonalhq qanununa uyğun olaraq
yayılmışdır.
Ölko orazisindo torpaqlann coğrafı
yayılması aşağıdakı kimi tosnif olunmuşdur:
da ğ-ç o mon t o r p a q l a n Böyük vo Kiçik Qafqazm yiiksok dağlıq zonasının 1800 3000 m yiiksokliklorindo
yayılmışdır vo respublika orazisinin
15%-ini toşkil edir;
q o n u r d a ğ - ni e ş o t o r p a q 1a r l Böyük vo Kiçik Qafqazm meşo zonasının 900 />/-don 2000 m-dok yüksokliklori arasmda yayılmış vo osason, fistiq
meşolori altmda formalaşmışdır, res
publika orazisinin 4,8%-ini təşkil edir;
qohvoyi dağ-mcşo t o r p a q -

l a r ı Böyük vo Kiçik Qafqazın və Lon
koran bölgəsinin orta dağlıq, alçaq dağiıq vo dağotoyi qurşaqlarının 6001200 m yüksokliklorində yayılmışdır;
əsasən palıd meşolori altında formalaşmışdır, respublika orazisinin 14%-iııi
təşkil edir;
d a ğ q a r a t o r p a q 1a r ı orta
dağlıq zonada, 800-1600 m yüksəkliklordə yayılmışdır, respublika orazisinin
1%-ə qodorini toşkil edir;
s a r ı t o r p a q l a r Lonkoran bölgosinin dağotoyi vo ovalıq orazilərində
yayılmışdır, respublika orazisinin 1,8%-ə
qodorini toşkil edir;
ş a b a l ı d ı t o r p a q l a r Böyük
vo Kiçik Qafqazın vo Talış dağlarının
dağotoyi vo alçaq dağlıq qurşaqlarında yayılmışdır, respublika orazisinin
25,5%-ini toşkil edir;
boz vo b o z - q o n u r t o r p a q 
l ar Kür-Araz ovalığında geniş sahodo,
yayı quraq keçon subtropik iqlim şoraitindo formalaşmışdır, respublika orazi
sinin 28,9%-ini toşkil edir;
ç o m o n - b o z t o r p a q l a r boz
vo boz-qonur torpaqlar kimi quru vo
yarimsohra iqlim şoraitindo yayılmışdır,
respublika orazisinin 5,5%-ini toşkil
edir;
şo r a n l a r respublikanm ovaliq
orazilorindo lokal lokolor şoklindo yayılmışdır.
Biocoğrafiya. Azorbaycanda biocoğrafiya (fıtocoğrafıya vo zoocoğrafiya)
sahosindo todqiqatlar 19 osrdon başlanmışdır. Qafqazın ayrı-ayrı vilayotlori ilo
yanaşı, Azorbaycanm da botaniki-coğrafi rayonlaşdırılmasına toşobbüs göstorilmiş, bir sıra botaniki-coğrafı vilayot
vo oyalotlor ayırılmışdır. Akad. A.A.
Qrossheymin vo Y.İ.Prilipkonun 1919—
47 illordo apardıqları todqiqatlar osasm
da Azorbaycanm 1:1000000 miqyasında
geobotaniki (botaniki-coğrafı) xoıitosi
tortib olunmuşdur.
Ayrı-ayrı meşo edifikatorlarının vo
qiymotli ağac cinslorinin ekoloji arealları, onların yaratdığı fitosenozların yayılması qanunauyğunluqları vo antropogen dinamikasınm istiqamotlori öyronilmişdir. Regionlar üzro bilki örtiiyünün (xüsusilo meşonin) ilkin vo müasir
voziyyotini oks etdiron xoritolor, müxtolif
coğrafl zonalarda bitki örtüyünün mohsuldarlığmm yüksoldilmosi, borpası vo
somoroli istifadosi üzro todbirlor hazırlanmış, mohv olnıaq tohlükosi olan qiy
motli meşo obyektlori aşkar edilmiş, on-

ların mühafizosi moqsodilo yeni qorııq
vo yasaqlıqların yaradilmasina dair tövsiyolor verilmişdir.
Momolilor, quşlar, ilanlar, suda-quruda yaşayanlar, onurğasızlar, qansoran
hoşoratlar, qurdlar, torovoz vo bostan zororvericilori, Xozorin balıqları, ali xorçongkimilor vo s. öyronilmişdir.
Malımud Xəlilov

İctimai coğrafiya 19 osrin ikinci yarısından inkişaf etmoyo başlamış, ictimaicoğrafl ideya vo fıkirlorin formalaşmasında İsmayıl boy Qutqaşınlı, Hoson boy
Zordabi, Qafur Mirzozado vo Mohom
mod Voliyeviıı (Baharlı) miihiim xidmot
lori olmuşdur.
1923 ildo “ Azorbaycanm tobii şoraiti
vo sorvotlorinin öyronilmosi vo todqiqi
comiyyoti” yaradılmış, 1925-32 illordo
bu comiyyotin təşobbüsü ilo ilk dofo res
publika orazisinin tobii-iqtisadi rayonlaşdııılması aparılmışdır.
İqtisadi-coğrafı rayonlaşdırma iizro
todqiqatlar 20 osrin 20-ci illorindon aparılmağa başlamışdır. iqtisadi rayonlaşdirma bir sira xarici vo daxili amillor
osasmda özünoməxsus orazi sistemlori
nin birləşdirilmosi yolu ilo hoyata keçirilir. Tobii şərait, ohali məskunlaşması, tosorrüfatın ixtisaslaşdırılması vo yerloşdirimosi, miiasir inzibati orazi bölgüsü no
zoro alınaraq Abşeron, Quba-Xaçmaz,
Dağlıq Şirvan, Şoki-Zaqatala, GoncoQazax, Kolbəcər-Laçın, Yuxarı Qarabağ, Aran, Lonkoran vo Naxçivan kimi
10 iqtisadi rayon ayrılmışdır. Daha çox
inkişaf etmiş iqtisadi rayonlarda oraziistehsal komplekslorinin formalaşması
aydm nozoro çarpır. Bu, Abşeron iqtisa
di rayonunda Bakı-Sumqayıt, Aran iq
tisadi rayonımda Əli Bayramlı-Salyan,
Mingoçevir-Yevlax, Gonco-Qazax iqti
sadi rayonunda Gonco-Daşkoson oraziistehsal komplekslorinin yaradılmasında tosdiqini tapır.
Sosial coğrafıya sahosindo ilk todqi
qatlar 20 osrin axırlarmda aparılmış,
insanların hoyat şoraitindoki regional
forqlor (tobii, iqtisadi, sosial) todqiq
edilmiş vo miixtolif rayonlar vo digor yaşayış montoqolori arasmda hoyat soviy
yosinin boraborləşdirilmosi yollan araşdırılmışdır.
Əhali coğrafıyasma hosr olunmuş
sistemli vo moqsodyönlü todqiqatlar no
ticosindo ohalinin formalaşması vo inkişafınm qanunauyğunluqları öyronilmiş,
geodemoqrafık tokamülün regional xiisu

siyyotlori müoyyonloşdirilmişdir. Əmok
ehtiyatlarmin istehsal saholori üzro bölgüsü, moşğulluq vo hoyat soviyyosi todqiq edilmiş, sosial şoraitin demoqratik
prosesloro tosiri osasmda demoqrafik inkişafın regional tonzimlonmosinin iqtisadi-coğrafı yollan işlonib hazırlanmışdır. İqtisadi-coğrafi rayonlarm monimsonilmo, demoqrafik vo məskunlaşma
xiisusiyyotlori todqiq edilmiş, tobii-coğrafi vo sosial-iqtisadi şoraitin bu proseso
tosiri öyronilmişdir. Urbanizasiya prosesinin normal gedişi üçün demoqrafik vo
sosial-iqtisadi soviyyonin tarazli inkişafinin tomin olunmasmin vaeiblni vo is
tehsalm orazi toşkilino miivafiq idaro
olunmasmin iqtisadi-coğrafı im\;>mzmi
müoyyonloşdirilmişdir.
Azorbaycan Respublikasi Pnv.identi
İlham Əliyevin 2004 il 11 fev
,arixli
“ Azorbaycan Respublikasi
nlannin sosial-iqtisadi inkişafınn
övlot
Proqrami (2004 08)” h a q q i mi t ma nina miivafiq olaraq ölkoni
ayri
iqisadi-coğrafı rayonlan oha!
>razi
iizro yerloşdirilmo problemi
losr
olunmuş todqiqatlar daha il;
;londirilmişdir.
Əhali coğrafıyası elmi istk;
uiniıı
inkişafında akad. Asof Nad
>b.nin miihiim xidmoti olmuşdur.
Respublikanm geosiyasi
:mdo
iqtisadi siyasotinin iqtisadi-coğ'
, millori, sorhod toxunulmazlığı, s.. osiyasi
mövqeyinin doyişilmosindo nei
mili,
geosiyasi mokanda yeri vo s.
>blemlorlo olaqodar todqiqat işlori
Jmış,
geosiyasi mövqeyino tosir e
osas
amillor araşdırılmış, miistoqil;
ründo üzloşdiyi mühüm geosiyasi
iemlor tohlil edilmişdir. Akad.udaq
Budaqov vo Colal Əliyevin
rklor,
azorbaycanlılar, ermonilor: t;i
ıoqiqotin soyqinmi” (Baki, 2003
зауcan, ingilis, alman, fransiz .
dillorindo) osorindo Tiirkiyonin
zorbaycanın üzloşdiyi ermoni to
karlığmııı osaslan araşdırılınışdır.
Hazirda respublikada geos
modelloşdirmo, sorhodlorin qiym
lirilmosi, ohalinin etnik-dini torkibi
siyasi-coğrafı forqlori, siyasi qiiwoi in, о
ciimlodon, partiyaların, homkanü itti
faqlarinin, ictimai təşkilatların coğrafıyasi vo onlarin siyasi hoyata tosiri vo s.
mosololori iizro todqiqatlar apanlir.
Nariman Paşayev, Nizami Eyyuhov,
Vahid ILvnidov

zilorin torpaq örtüyü vo qrunt sulan
Kartoqrafiya. Azorbaycanda planaalma materiallarma osason tortib edil- akad. Hoson Əliyev torofindon todqiq
miş ilk xoritolor 18 osrin ovvollorino aid
edilmiş vo homin meşəlorin borpasi
dir. Lakin bu dövrdoki planaalma işloıi
moqsodilo torpağın keyfiyyot vo qrunt
istinad montoqolorino osaslanmadan
sulannin soviyyo toloblorino uyğun olan
aparıldığından tortib edilon xoritolor
ağac növlorinin okilmosi tövsiyo olunmuşdur.
doqiq olmur vo icmal xarakteri daşıyırEkoloji coğrafıya sahosindo respub
di. Xoritolorin doqiq geodeziya osaslari
likada aparılmış ilk todqiqatlarin notico
iizro tortibino yalmz 1847-54 illordo Co
lori miix. iizv Kazim Əlokbərov vo b. to
nub' Qafqazda trianqulyasiya şobokosi
rofindon 1:600000 miqyasda tortib olunyaradıldıqdan sonra başlamlmış, Azor
muş “ Azorbaycanm torpaq eroziyasi vo
baycan orazisinin miixtolif miqyasli
torpaqlarm miihafizosi” (1980) xoritoümumcoğrafi vo xiisusi xoritolori tortib
sindo ümumiloşdirilmişdir. Faydalı qaedilınişdir.
zinti yataqlannin koşfiyyatı vo istisman
20 osrin 20-ci illorindon etibaron
saholorindo torpaqlarm rekııltivasiyası,
Azorbaycanda horbi tolobloro uyğurı to
pozulmuş meşo saholorinin miioyyon
poqrafik kartoqrafiyamn inkişafına da
edilmosi vo borpasi, otraf mühitin radioha i, fikir verilmişdir. Tosorriifat moq
aktiv maddolorlo vo sonaye tullantilan
sod!.
üçün lazim olan xiisusi xoritolor
ilo çirklonmosi, Antropogen amillor no
do I ib edilmişdir ki, onlarin da mozticosindo soth sulannda baş veron komI
sado olub, kartoqrafik baximdan
miyyot vo keyfiyyot doyişikliklərinin
sxei
ık xarakter daşımışdır. О vaxtlar
miioyyon edilmosi, su anbarlarmin tikintop. a f general ibrahim ağa Vokilotisi noticosindo tobiotdo baş veron arzuvi!
tib etdiyi Azorbaycanm siyasi vo
olunmaz proseslorin öyronilmosi, yeni
tob
ntosindo horizontallar vo yuma
iisi
id a n istifado edilmişdir. 1925— hidroqurğularm inşası vo yerloşdirilmosi
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<io orta vo kiçik miqyasli geoloji,
mosololori ilo olaqodar geniş todqiqat işiqli
lorpaq vo bitki xoritolori tortib
lori aparılmışdır. Noticodo respublika
nm, osason, dağlıq bölgolorindo tobii
olu
uş, 30-cu illordo kiçik vo orta
strukturu miixtolif dorocodo pozulmuş
miq sli hipsometrik, siyasi-inzibati,
fıstıq vo palıd meşolorindo tobii borpaiqi * ii, fiziki xoritolori tortib edilmiş vo
nos
iıınmuşdur. Sonralar respublika
nin voziyyoti öyronilmiş, meşo tosorriifatimn inkişafının baş sxemi tortib olunda
is tortibati sahosindo miihiim işlor
muş, Hirkan tobii kompleksinin qorungöri' ıiiş, “ Azorbaycan SSR-in fizikimasi vo burada milli parkin yaradilmasi
coğ l atlasi” (1949), “ Azorbaycan
zoruroti elmi cohotdon osaslandınlmış,
SSK- i atlasi” (1963) çap olunmuşdur.
171 ildo ölkodo geodeziya vo xorito- Azorbaycan meşolorinin 1:600000 miq
çilil miiossisolorinin yaradilmasi ilo yasda xoritosi tortib edilmişdir (1986).
Daşkoson vo Godoboy bölgolorindo
plan xorito vo atlasların tortibi vo noşdağ-modon tullantılarınm rekultivasiyarinir sası qoyulmuşdur.
M'baycamn 1:50000 miqyasli ro- si moqsodilo onlarin aqrokimyovi xiisu
siyyotlori, torkiblorindoki mikroeleqon ümumcoğrafı xoritolori vo respub
lika l 60% orazisinin xoritolori hazir- mentlor (Mn, P, Zn, Cu, Mo) vo s.
öyronilmişdir.
lan
1:50000 miqyasli topoqrafik
Miixtolif bölgolordo radioaktivliyin
xori nin şorti işarolorindon 1:50000
soviyyosi araşdırılmış, qamma şiialanmiq; slı iimumcoğrafı xoritolorin şorti
manin giicii, torpaqlarm şum horizonişar. rino keçmok üçiin xiisusi tolimat
torti edilmişdir. Topoqrafik xorito vo tunda radioaktiv elementlorin miqdarinin xorito-sxemlori tortib edilmişdir.
plai rda istifado etmok moqsodilo
Araz vo onun sol qollan ilo suvanlan
ha/ uımış latin qrafikah 15 növ şrift
Azorbaycan dilindo topoqrafik vo ro- torpaqlarda ağır metallann (mis, molibden, manqan, qurğuşun, kobalt, sink
qom! xoritolordo totbiq olunmuşdur.
Mommodqasım Əliyev, Rizvan Pirivo s.) miqdannin normadan xeyli yiik
yev, miix. iizv Qorib Mommodov vo b.- sok olduğu müoyyonləşdirilmişdir.
İri sonaye morkozlorinin (Baki, Sum
nin kartoqrafiya elminin inkişafında
miihiim xidmotlori olmuşdur.
qayit, Gonco, Əli Bayramli) otraf mühitin ekoloji voziyyotino tosiri vo çiı klonEkoloji coğrafiya sahosindo todqi
mo monbolorinin komiyyot vo keyfiyyot
qatlara 20 osrin ovvollorindon başlanılgöstoricilori öyronilmişdir.
mışdır. Sonralar sahosi koskin azalmaqHavamn, suyun, meşənin, bitki vo
da olan Tuqay meşolorinin yayıldığı ora-

torpaq örtüyünün, canlı alomin, nadir
landşaftlarm, tobiot abidolorinin miiha
fizosi, tobii-dağıdıcı proseslor (sellor, sürüşmolor, deflyasiya, abraziya), sohralaşma, tobioto antropogen tosir vo s.
problemlorlo olaqodar apanlan todqi
qatlarin ekoloji coğrafıyanın toşokkiilündə miihiim ohomiyyoti olmuşdur.
Şahvaləd Xalilov

Geologiya
İJmuıııi nıəlumat. Azorbaycan orazi-

sinin miixtolif faydalı qazmtilarla (xiisusilo neft vo qazla) zongin olmasi, burada
geologiya elminin qodimdon intişar tapmasını şortləndirmişdir. Geoloji omologolmolor vo hadisolor haqqinda ilk molumatlara (faydalı qazıntıların tobii çıxışları, palçıq vulkanlan, zolzololor vos.)
qodim vo orta osr monbohrindo, о
dövrün moşhur alim, soyyah vo miitofokkirlorinin (Strabon, İstoxri, Mosudi, Ni
zami Goncovi. Marko Polo vo b.) osorlo
rindo rast golinir. Lakin geologiya miistoqil elm kimi 18 osrin ikinci - 19 osrin
birinci yansindan etibaron formalaşmağa başlamışdır. Bu dövvdo ölko orazi
sinin, xiisusilo do onun neft-qaz vo başqa faydalı qazinti yataqlannin daha geniş yayıldığı saholor bir sıra tanınmış
soyyah vo tobiotşünaslar torofindon geo
loji cohotdon öyronilmişdir. 19 osrin 2-ci
yansindan başlayaraq respublika orazi
sindo geoloji todqiqatlar moqsodyönlii
şokildo aparılmış vo onlarin ohato dairosi xeyli genişlonmişdir.
1851-1900 illordo aparılmış geoloji
müşahido materiallarmda bir sira filiz,
qeyri-metal vo yanar faydali qazinti yiğımları vo tozahürlərinin yayıldığı orazilorin geoloji quruluşunun tosviri verilıniş, onlarin monşoyi vo perspeklivliliyi
öyronilmiş, miixtolif geoloji hadisolor
haqqinda nozori fikirlor söylonilmişdir.
G.V.Abix 1861-63 illordo Qafqazin, о
ciimlodon Azorbaycanm vo Xozor doni
zinin geoloji quruluşunu, faydali qazintilarmi todqiq etmiş, ilk dofo olaraq Abşeron yarımadasında yayılınış çöküntülorin stratiqrafik sxemini işlomiş, litoloji xüsusiyyətlorini tosvir etmiş, karbohidrogen yığımlarının Yerin dorin qatlarindan miqrasiyasi noticosindo omolo
golmosi fikrini vo onlarin antiklinal qinşıqların tag hissolori ilo olaqoli olduğunu
söylomişdir.
Bu dövrdo orazinin geoloji quruluşu

haqqinda ilk osorlor noşr olunmuş, neftin qeyri-üzvi mənşəli olması forziyyəsi
söylənilmişdir. Godəbəydo, Daşkosəndo
vo Naxçıvanda modon-filiz miiossisolori
yaradılmış, taxta dirok özüllordon quyuların qazılması yolu ilo doniz neft yataqlarmın işlonmosi ideyası iroli sürülmüşdür. Qafqaz Modon İdarosinin (1871)
toşkil olunmasınm Azorbaycanda geologiyanın inkişafında mühüm ohomiyyoti olmuşdur.
1901-20 illordo geoloji todqiqatlar
genişlonmiş, yanar, fıliz vo qeyri-melal
faydali qazintilann yayıldığı orazilorin
geologiyası öyronilmişdir. Neft rayonlarının, xüsusilo Abşeron yarımadasının
geoloji quruluşu, Daşkoson domir vo ko
balt fılizlori, Godoboy mis fılizi vo Nax
çivan duz yataqlari nisboton otraflı öyroııilmiş, orazinin geoloji quruluşunun
osas xüsusiyyotlori aşkar edilmişdir.
Azorbaycamn geoloji cohotdon otraflı öyronilmosinə 1920 ildon sonra başlanılmışdır. “ Azorneft” idarosi nozdindo
respublikanin neftli-qazlı saholorinin
planlı surotdo öyronilmosi, axtarış-koşfiyyat işlorinin genişlondirilmosi, neft
yataqlari ehtiyatlarmin hesablanmasi vo
somoroli istisman mosololori iizro Xiisusi
Geoloji Biiro yaradılmışdır.
1945 ildon başlayaraq paleontologiya, stratiqrafiya, regional geologiya vo
tektonika, litologiya, paleocoğrafiya,
geoxronologiya, neft-qaz geologiyasi vo
geokimyasi, mineralogiya, kristalloqrafiya, petrologiya, paleovulkanologiya,
metallogeniya, geokiinya, filiz vo qeyrimetal faydali qazintilann geologiyasi,
hidrogeologiya vo mühəndisi geologiya,
donizin geologiyasi toşokkül tapmışdır.
Azorbaycanda geologiya elminin inkişafında akad.-lordon Hoson Əhmodov, Musa Əliyev, A kif Əlizado, Əlioşrof Əlizado, Qambay Əlizado, Şamil
Əzizboyov, Miroli Qaşqay, Şofaot Mehdiyev, Əlioşrof Mommodov, Sübhi
Salayev, Əzol Sultanov, Ədhom Şıxoliboyli, Əhod Yaqubov vo b.-nın mühüm
xidmotlori olmuşdur.
Farhad Əhmadbayli

Stratiqrafiya və paleontologiya saho
sindo Azorbaycan orazisindo todqiqatlar
aparılmasına 19 osrin ovvollorindon başlanılmışdır. Paleontoloji qahqlara osaslanaraq, Şorqi Azorbaycamn Üçüncü
dövr çöküntülori alt vo üst şöboloro, Kiçik Qafqazın Yura çöküntülori püskürmə (Orta Yura) vo çökmo (Üst Yu
ra), Böyük Qafqazin Yura çöküntülori

gilli şistlor (Leyas), şistlor vo qum daşlari (Dogger), şistlor vo ohong daşları
(M alm ) fasiyalarına ayrılmış, Kiçik
Qafqazin Tabaşir çöküntülori Neokom,
Senoman-Turon vo Senon mortobolorino bölünmüşdür. Naxçıvanda paleonto
loji qahqlarla sociyyolonon Paleozoy
(Devon, Karbon, Perm) çöküntülorinin
mövcudluğu miioyyon edilmişdir.
20 osrin 20-ci illorindon stratiqrafik
todqiqatlar planli surotdo aparılmağa
başlanmış, Azorbaycamn qərbindoki
neftli komplekslorin stratiqrafiyasma
dair todqiqatlar aparıhnışdır. Kaynozoyun, xiisusilo neft quyularinin kosilişindo rast golinon mikrofauna qaliqlan
öyronilmişdir. Abşeron yarımadasında
vo Conub-Şorqi Qafqazda Tabaşir, Paleogen vo Neogen çöküntülorindo sociyyovi mikrofauna komplekslorinin
torkibi vo stratiqrafik paylanmasi tod
qiq edilmişdir. Q.Əlizadonin tortib et
diyi ilk “ Rusca-türkco geologiya terminlori liigoti” (1935) geoloji odobiyyatin yaradilmasmda miihiim rol oynamışdır. Tabaşir vo Mohsuldar qatin
mikrofauna qaliqlan öyronilmiş vo on
larm stratiqrafik ohomiyyotli olduğu
miioyyon cdilmişdir. Bu todqiqatlarla
Azorbaycanda mikropaleontologiyanın osası qoyulmuşdur.
Kiçik Qafqazin Azorbaycan hissosinin Tabaşir çöküntülorinin biostratiqrafıyası öyronilmiş vo onlarm regional
stratiqrafik sxemi işlonib hazırlanmışdır. M .Əliyev Mezozoyun arxistratiqrafik makrofauna qruplannm öyronilməsinin osasım qoymuş, onun biostratiqrafiyasi ilo yanaşı, fossil orqanizmlorinin sistematikasim, filogeniyasini vo
ekologiyasini todqiq etmişdir. Paleonto
loji todqiqatlar osasinda ilk dofo Kiçik
Qafqazda A lt Yuramn mövcudluğu
sübut edilmiş, Orta vo Üst Yuramn mortobo bölgüsü. Alt Tabaşir vo Üst Tabaşirin stratiqrafıyası verilnıiş vo Ş.Əzizboyovun rohborliyi ilo Naxçivan MR-in
Trias çöküntülorinin biostratiqrafıyası
öyronilmişdir.
Azorbaycanda Dördüncü dövrün
kontinental vo doniz çökiintülorinin biostratiqrafiyasi vo problem mosololori ilo
Ə. Mommodov vo b. moşğul olmuş, Dördiincii dövr çöküntülorinin doqiq strati
qrafik bölgüsü vo paleontoloji sociyyosi
verilmişdir.
Miix. üzv Domir Haciyev vo b. Binoqodi yaxmhginda Pleystosen yaşlı zon
gin fauna vo flora qobiristanlığında paleozooloji todqiqatlar aparmış, onlarm

noticolori H.Zordabi adina Tobiot Tarixi
Muzeyinin 12 cildlik osorlorindo öz oksini tapmışdır. Xozoryam Quba zonasinda Apt yaşlı gillor içorisindo Qafqazda
Tabaşir ixtiozavrinin yegano skelet qahqları aşkar edilmişdir. Oliqosen-Erkoıı
Miosenin ixtiofaunasi, о ciimlodon otolitlor, balinakimilor, Son Sarmal hipparion faunası, Eopleystosenin kürokayaqlilan vo s. qruplar todqiq edilmişdir.
Mikropaleontologiya sahosindo foraminifer, radiolariya vo ostrakodlar
todqiq olunmuş vo onlarm stratiqrafik
ohomiyyotli olduğu miioyyon edilmişdir.
Paleozoyun biostratiqrafiyasimn öyronilmosi iizro aparilan çoxillik !odqiqatlar noticosindo Devon, Karbon vo
Perm çöküntülərinin doqiq sti;
rafik
bölgüsii işlonib hazırlanmışdır.
20 osrin 80-ci illorindo biosi iqrafiyanm paleobiogeokimya, pa)
<ologiya, palinologiya, paleozooa
ifiya
saholori inkişaf etmişdir.
Todqiqatlar noticosindo Tab ir vo
Neogen hövzolorinin mütloq p
eırıperaturu miioyyon edilmiş, ,
ayn
fauna qruplarmm bionomiyi
kologiyasina dair yeni molumatl;
nışdir. Paleontoloji todqiqatlar
oxölçiilü statistik üsullar totbiq ı rnuş,
nummulitlorin toyini üçün г
kod
osasinda politomik codvol vo i
ilin
riyazi modellori toklif edilmişdiı
Böyiik Qafqazin Tabaşir çökı ülorinin litoloji, paleobiogeokimyovi
icontoloji vo paleomaqnetizm cohotci
ısaslandırılmış istinad kosilişlori toı
edilmiş, bunlara osason irimiqyaslı
4)00)
dövlot geoloji xoritolori hazırlan
ıır.
Paleogeıı çökünütülorinin ı onal
stratiqrafik sxemi tortib edilnu
mımi
stratiqrafik şkalada Paradaş .
osinin (Orta Eosen) ayrılması osa
ınlmışdır.
Araz çayı ilo Bazarçay
ıda
yayılmış Üst Okslord-Orta
ışlı
vulkanogen-karbonatlı çökü'
ıtının orqanogen ohongdaşılar;
Urqon fasiyası) rif monşoli oldı
)ut
edilmiş, Aralıq donizi qurşağı
ııiş
yayılmış Urqon biosedimenta
sis
teminin rif töromolorinə mon л olduğu osaslandınlmışdır. Todqiqniların
noticolori müolliflor kollektivinm “ Kiçik Qafqazin Erkon Tabaşir yaşlı riftogen siixurları” (2000) osorindo ümumiloşdirilmişdir.
Akif Əlizado vo b. torofindon Yura
vo Tabaşirin paleontologiyası sahosindo
miixtolif fauna qrupları sistemloşdiril-

miş. tllogeniyası todqiq olunmuş, fossil
qalıqların mikromorfoloji vo mikrostruktur xüsusiyyotlorinin vo kimyovi
torkibinin öyronilməsində elektron mikıoskopiyası vo s. miiasir iisullar geniş
totbiq olunmuşdur.
Tabaşir çöküntülorindon toplanmış
zongin onurğasızlar faunasınm öyronilmosinə aid elmi todqiqatlann noticolori
“Azorbaycamn Tabaşir faunası” (Baki,
1988) osorindo ümumiloşdirilmişdir. Bu
osoro vo stratiqrafiya sahosindo noşr
oluıunuş silsilo elmi işloro göro 1991 ildo
Akiı Əlizado, Qurban Əliyev, Xolil
Əlı 1la, Ramiz Mommodzado vo Əbdiill nid Xolilov Azorbaycan Dövlot
mük itatina layiq göriilmüşlor.
osrin 90-ci illorindo Geologiya
in
itunun bir qrup alimi “ Beynolxalq
sti
rafik korrelyasiya” proqrami
(Y
[ SK O ) iizro “ Tetis Tabaşiıinin
ко vasiyasi” vo “ Tetis vo Boreal Taba
layiholorindo iştirak etmiş, bir sira
nolxalq geoloji ekspedisiyalann
toi
ndo todqiqatlar aparmışlar.
4
ildon Geologiya institutu
qa
iqamotlorlo yanaşı, stratiqrafiya
sal ndo do xarici neft şirkotlori (BP
v
vo elmi morkozlori ilo bir sira müşloi elmi todqiqat layiholorindo iştirak
etmişdir.
Tofiq Hasənov, Qurban Əliyev

eoxronologiya (nisbi vo mütloq
geo >ji yaş toyin etmo) sahosindo ilk tod
qiq; liar 19 osrin sonlarmda E.İ.Eyxval< G.V.Abix vo başqaları torofindon
apa Imışdır. 20 osrdo Musa Əliyev,
Qai bay Əlizado, Colil Xolilov Azor
ba nin Paleozoy, Mezozoy, Kaynozo rotemlorinin geoxronologiyasmi
tod etmiş vo onlarm regional stratiqr; sxemlorini hazirlamışlar.
leozoy erotemi çöküntülori, osasoi razyam zonada (Naxçivan M R),
qi on Kiçik Qafqaz vo Böyük Qafqaz
da kar olunmuşdur.
öyük vo Kiçik Qafqaz hissolorindo,
K' çökokliyindo vo Xozoryam sahodo
in af etmiş Mezozoy erotemi çökiintüls inin Trias, Yura vo Tabaşir siste iori iizro regional stratiqrafik sxemlori tortib edilmişdir. Kaynozoy çöküntiilorinin regional stratiqrafik sxeminin
işlonmosindo Ş.Əzizboyovuıı, Ş.Mehdiyevin vo b.-mri todqiqatlan miihiim rol
oynamışdır.
Nüvo geoxronologiyası (radiogeoxronologiya) sahosindo ilk elmi todqiqatları Roşid Abdullayev aparmış vo

onlar ölko orazisinin osas struktur-formasiya zonalanm (Böyiik Qafqazin co
nub yamacı, Kiir dağarası çökokliyi, Kiçik Qafqaz, Talış) ohato etmişdir. Böyiik
Qafqazin Azorbaycan hissosindo Filizçay polimetal yatağının koşfı ilo olaqo
dar maqmatizmin tokamülü vo fılizloşmo vaxtimn miioyyon edilmosi ilo bağlı
aparılmış radiogeoxronoloji todqiqatlar
osasinda maqmatik töroməlor yaş etibarilo iki qrupa bölünmüşdür. Filizçay vo
Kasdağ yataqlarimn töromo serisit mineralı nümunolərinin radiogeoxronoloji
todqiqi osasinda filiz omologolmonin Bayos osrindo (165 mln. il) baş verdiyi tos
diq olunmuşdur.
Kiçik Qafqazda Orta Yura plagioporfir vo plagioqranitlorinin petroloji
oxşarlığı ilo yanaşı, onlarm radiometrik
üsulla miioyyon edilmiş sinxronluğu
(164 mln. il; 162 mln. il) bu süxurların
vahid vulkan-plutonik assosiasiyaya aid
olmasim tosdiq etmoyo imkan vermişdir. Radioxronoloji todqiqatlar notico
sindo Qazax çökokliyindo traxibazaltlabaşrin, Şahdağ sinklinorisindo iso dasitlorin omologolmo tarixlori doqiqloşdirilmiş vo kalium-arqon iisulu ilo onlarm
yaşı miivafiq olaraq 44 mln. il (Alt
Eosen) vo 42 mln. il (Orta Eosen)
miioyyon edilmişdir. istinad kosilişlori
osasinda burada Santon vo Konyak çöküntülorinin mütloq yaşı müvafiq ola
raq 84 mln. il vo 88 mln. il hesablanmışdır. Bu molumatlar 1975 ildo tortib
edilmiş Fanerozoyun Beynolxalq Geoxronoloji Şkalasına daxil edilmişdir.
Bazal konqlomeratlarında aşkar
edilmiş qranitoid torkibli süxur qırıntılarinin radioloji todqiqi vo onlarm
miitloq yaşının 250-330 mln. il arasinda
miioyyon edilmosi Kiçik Qafqazda Hertsin tektonomaqmatik siklinin mövcudluğunu tosdiq etmişdir.
Xozoryam regionda Mezozoy çöküntülorindo neft aşkar etmok moqsodi
lo qazılmış axtarış-koşfıyyat quyusunun
(Ağzıbirçala) kern materialının radioloji
tohlili noticosindo 4970-5142 in dorin
likdo açılmış metamorfik süxurlar qatinin Perm-Trias, iistdo yatan (4700—
4970 in intervalda) vulkanogen süxurlarm iso Alt Yura yaşlı olduğu sübut olunmuşdur.
Araz struktur-formasiya zonasinda
Orta vo Yuxan Paleozoy çöküntülorino
inyeksiya etmiş bazaltoidlorin radioloji
todqiqi onlarm miitloq yaşının 170-185
mln. il (Alt Yura) arasinda doyişildiyini miioyyon etmiş vo bu haqda ovvollor

söylonilmiş fikirloro aydinliq gotirmişdir.
Radiogeoxronoloji todqiqatlann
noticolorindon sedimentaloji araşdırmalarda geniş istifado edilmiş, çökmo
süxurların terrigen komponentlərinin
bu baxımdan öyronilmosi Mohsuldar
qat osrindo çöküntütoplanmanın paleocoğrafı şəraitini borpa etmoyo imkan
vermişdir.
Azorbaycan radiogeoxronologiya
mütoxəssislori diinyada ilk dofo akin it
minerahmn izotop yaşının toyini metodikasını işloyib hazırlamışlar.
20 osrin 70-ci illorindon aparilan ra
diogeoxronoloji todqiqatlann noticolori
Azorbaycan Respublikasinin geoloji,
tektonik vo digor xiisusi toyinatli xoritolorinin tortibindo geniş istifado edilmişdir.
Ibadulla Abdullayev

Regional geologiya vo tektonika.
Azorbaycan orazisindo bu sahodo ilkin
todqiqatlan 19 osrin ortalarında G.V.
Abix aparmış, orazinin geoloji quruluşu, stratiqrafiyası, palçıq vulkanlan,
seysmikliyi, neft-qazhhğı, tektonik pozulmalar vo qırışıqlıqlar vo s. haqqinda
molumatlar vermişdir.
20
osrin ovvollorindon regional geo
loji todqiqatlar Azorbaycanda sistemli
vo moqsədyönlü şokildo aparılmağa başlanmış vo onlar, osason, neft yataqlari
ilo bağlı saholori ohato etmişdir. Sonra
lar Azorbaycamn geoloji xoritosi tortib
olunmuş (Y.V.Boqaçov, 1924), regional
geoloji todqiqatlar Ə.Əlizado, V.Y.
Xain, Ş.Əzizboyov, M.ƏIiyev vo b. toro
findon genişlondirilmişdir.
20
osrin 1-ci yarisinda todqiqatlar,
osason, orazilorin neft-qaz perspektivliyini qiymotlondirmok moqsodilo respublikanın şorq rayonlarmda aparılmış,
sonralar Azorbaycamn digor regionlarim (Böyük Qafqazin conub yamaci, Kiçik Qafqazin şimal-şorq vo qorb hissolori, Xozoryam-Quba zonasi) da ohato etmiş vo onlarm iri tektonik vahidlori da
xilindo miirokkob quruluşlu strukturlar
ayrılmışdır.
20
osrin ortalarından başlayaraq
Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz, Talış vo
Naxçivan regionlarinm tektonikasi otraflı öyronilmiş, qazima vo seysmik koşfıyyat işlorinin genişlonmosi noticosindo
Kiir, Qusar-Dovoçi vo Araz depressiyalarinin tektonikasina dair yeni molu
matlar oldo edilmişdir. Böyiik Qafqazda
Mezozoy çöküntülorinin struktur xüsu-

1972) ərazinin tektonikası, geotektonik
siyyotlori aydınlaşdırılmış, iri strukturinkişafı, on yeni vo müasir tektonikasına
laıın sorhodlori doqiqləşdirilmiş, vulkadair məsələbr otraflı şorh edilmişdir.
nogen komplekslərb tektonik elementAzarbaycanm neotektonik xoritosi
lərin əlaqəsi müoyyon edilmiş, Kayno(1980, 1991, 1:500000 miqyaslı) noşr
zoyun osas stratiqrafik bölgülori vo Mezozoyun səthi iizrə struktur xoritolor se- olunmuş, burada struktur formasiya
komplekslərinin sorhodlori, qırışıqlıq və
riyası tərtib olunmuşdıır. Kiçik Qafqaz
da əvvəllər məlum olmayan bir sıra do- parçalanma deformasiyalarımn münasirinlik tektonik yarıqlar vo fleksurlar aşbotlori doqiqloşdirilmiş, osas struktur
kar edilmiş, qırışıqlıq deformasiyaları
elementlorinin formalaşma mərhəloləri
və s. göstərilmişdir.
vo tektonikanın maqmatik kompleksAerokosmik vo geoloji-geofiziki tod
lorlo olaqosi öyrənilmişdir.
qiqatlar noticosindo bünövrosi çox qo
İri geoloji-stıuktur komplekslorin
dim (Kembridon sonra) olan və Şimali
(Qusar-Dovoçi, Şanıaxı-Qobustan, BöIrani, Qafqazı vo Skif Epilıersin platforyük Qafqazın conub yamacı, Talış regionları vo s.) geotektonik inkişafı iizro masının biitün struktur-formasiya komtodqiqatlar aparılmışdır. Mezozoy çö- pleksbrini kosib keçon şimal-şimal-qorb
istiqamotli Zongəzur-Samqori-Stavroküntübrinə hosr olunmuş “ Conub-Şorqi
pol lineamenti müoyyon edilmişdir. AlpQafqazm Mezozoy çöküntülorindo neft
dan qodim süxur qatlarında tozahiir
və qaz axtarışının perspektivliyi” (Bakı,
edən şimal-şimal-qorb vo ya conub1961) adlı osordo sotlı strukturlarimn
tektonik quruluşu tohlil olunmuş, 4-5
km dorinliyodok tektonik deformasiya
(qırışıqlıq, qırılma pozulmaları, müxtolif yaşlı çöküntü komplekslorinin struk
Ş.Ə.Əxizbəyovım
tur münasibətləri) mosololori şorh edil“ Naxçivan
mişdir. “ Azorbaycanin tektonikası, palMSSR-in
çıq vulkanizmi və geoloji inkişaf tarixi”
geologiyası”
(Moskva, 1953) osori və Geologiya ins
Tü. з/зиайа&б
monoqrafiyasi.
titutu ilə Azarbaycan Geologiya İdarəsiMoskva,
ГЕОЛОГИЯ
1961.
nin birgə tərtib etdiyi Azorbaycanin
НАХИЧЕВАНСКОЙ
1:500000 miqyaslı geoloji xoritosi do
АССР
noşr cdilmişdir. Azorbaycanin ilk tekto
nik xoritosindo (1:500000 miqyaslı) res
publika arazisinin tektonik planınm inconub-şərq, şimal-şorq vo ya conubkişafı oks etdirilmiş, strukturların yaş
qorb vo meridional istiqamətli dorinlik
qrupları, onların çökmosi vo qalxması
dövrbri, Üst Pliosen vo Oliqosenin da- yanqlan arasmdaki strukturlar qorbdon şorqo doğru gömülon horst vo qrabanı üzrə struktur mortəbələrin relyefi,
benlordon ibarot pillobr omolo gotirir.
sərhədləri vo s. göstorilmişdir. Yer qaƏ.Şıxoliboyli Devon dövründon indiyo
bığının bazalt qatı qalınlığının Böyük
vo Kiçik Qafqazda 30-55 km, dəniz ak- kimi foal olan va vahid zona toşkil edon
Arpa-Samur miitohorrik-filizli yanqlar
vatoriyası da daxil olmaqla çökokliksistemi ayırmışdır. Bu zonanin vo başqa
lordo 10-15 km olduğu, qranit qatının
enino dorinlik yarıqlarının Böyük Qafqa
Conubi Xozor çökokliyindo Yer qabığızm Yura-Tabaşir qatını kosorok. Kiir çönın kosilişindo olmadığı, dağlıq zonalakokliyindon keçdiyi vo Kiçik Qafqazda
rında isə onun qalmlığının 15-20 km-ə
davam etdiyi miioyyon edilmişdir.
çatdığı тйэууэп edilmişdir.
20
əsrin 70-ci illorindon aparilan təd- Seysmotektonik todqiqatlara osason
qiqatlar əsasında Mezokaynozoy çökün- on giiclii zolzololorin miixtolif tipli tekto
tülərinin bütün stratiqrafik vahidləri üzrə nik strukturların qovşaqlarına vo eloco do
yer qabığının neotektonik vo miiasir horotortib olunmuş paleotektonik xoritolor,
kotlorin daha qabariq tozahiir etdiyi zohəmçinin Azərbaycanın və Conubi Xozor
nalara uyğun goldiyi aşkar olunmuşdur.
çökəkliyinin şelf zonasınm 1:500000
Saatli ifrat dorin quyusundan oldo edi
miqyaslı ilk geotektonik xoritosi respubli
lon molumatlara osason miioyyon edilmişka ərazisinin geoloji inkişafının geosinkdir ki, Kiir çökokliyi vo onu ohato edon
linal, Erkon vo Son Orogen morhələlərini
Kiçik Qafqaz, homçinin Böyiik Qafqazm
izbmoyo imkan yaratmışdır.
Vondam zonasi Mezozoyda, osason, vul“ S S R İ geologiyası” nııı Azarbaycana
kanogen süxurlardan toşkil olunmuş, tek
hosr olunmuş 47-ci cildindo (Moskva,

tonik yarıqlarla bloklora parçalanmış,
koskin diferensial horokotlorb vo riftogen
strukturlarla mürokkobloşmiş geniş geo
tektonik vahid olmuşdur .
Tektonikamn, xiisusilo neotektonik
vo miiasir tektonik horokotlorin todqiqindo Yer qabığının geodinamikası
miihiim ohomiyyot kosb edir. Bu sahodo
aparılmış todqiqatlar noticosindo Alp
morholosinin Son orogen siklinin geo
tektonik gorginlik xoritosi (1:500000
miqyash) tortib edilmiş, Conubi Xozor
çökokliyinin tektonik rayonlaşdınlması
aparılmış vo osas struktur-formasion
kompleksbr, dorinlik yanqlan va fleksurlar ayrılmışdır. Respublika or t/isinin
Alp qınşıqlıq mərhələsindəki inki af ta
rixi öyrənilmiş vo onun paleotektonik
şoraiti borpa olunmuşdur.
Əsas struktur-formasion ко >lekslorin formalaşmasında üfüqi
tonik
horokotlorin rolu vo miqyası ö_'
ılmiş,
Böyük Qafqazm şorq hissosi,'..
? tek
tonik örtüklor. regional tektc
pulcuqlar miioyyon edilmişdir.
Azorbaycan ET Geofizik;
utu
Azorbaycan M illi Aerokosmik
entliyi ib birlikdo “ Qafqazm ко
Uonik molumatlar osasmda dor; i
ukturlan xoritosi” ni (1:1000000 1
ish)
noşr etnıişdir (Tofiq İsmayılzac.
fiq
İsmayılov vo b., Baki, 1988).
Geologiya institutu “ Xozor d; 'л vo
onu hiidudlayan saholorin bey: . ilq
tektonik xoritosi” nin (1:250000* niqyasli) vo Beynolxalq layiho çərçi\
ıdo
“ Morkozi Asiyamn litoloji-paleoc
all.
struktur, palinspastik vo geolo
itolor atlasi” mn (1:2500000 miqyiisi ortibindo iştirak etmiş, Azorbaycan
eni
geoloji (1:500000 miqyash) vo gi
namik osasda tektonik (1:500000 mi
sli)
xoritolorini tortib etmişdir.
Geodinamika sahosindo apai
il
kin elmi araşdırmalarm noticol,
'er
qabığınm tokamülünün Mezozı
aynozoy morholosindo geodinamik j
eslorin tozahürünün lokal vo regie
sociyyo daşıdığını göstormişdir.
1998 ildo “ Şorqi Araliq don
vo
Qafqazm miiasir kinematikası v
iamikasi” layihosi çorçivosindo Geoi iya
institutu Massaçusets Texnologiy ins
titutu ib birlikdo geodinamik poliqonlarda Azorbaycanda Qlobal Mövqe
Miioyyonetmo Sistemi (Global Positio
ning System, G PS) şobokosi toşkil edilmişdir. Bu sistem iki ildon bir ölçmolor
aparilan 20 stansiyadan ibarotdir. Burada
oldo edilmiş molumatlarm seysmik vo geo-

fiziki sahobrin molumatlan ilo birlikdo
tofsiri vahid Qafqaz blokunun mövcudluğunu osaslandırmağa imkan vermişdir.
F.vhad Əlımədbayli, Rüstəm Babayev,
Qurban Əliyev

Litologiya. Azorbaycanda çökmo
süxurların torkibi 20 osrin ovvəllərindən
öyronilmoyo başlanmışdır. 30-cu illordon Ə.Sultanov, Əbdiil Əliyev vo b. Abşeron yarımadasınm, Qobustanm vo
Asagı Kür çökokliyinin Orta Pliosen
çökiiıuübrini öyronmiş, miixtolif struk
tur--tektonik zonalarda bu çöküntülorin
korrelyasiyasmı vermiş, mineral fasiyalar ayırmış, çöküntütoplanma hövzolorinr rdgen materialın daşınma monboloriı
şkar etmişlor. Azorbaycanin neftli
b< ılorinin Kaynozoy çöküntülorinin
k.
.lorinin litoloji xüsusiyyotləri
m
on edilmiş, bu çöküntülərin petroqı
oxşaıiarı ayrılmış, çöküntii omo
lo no şoraiti todqiq olunmuşdur.
1 , do neft-qaz yataqlari (Neft Daş1;, о b.) açıldıqdan sonra Mohsuldar
qu litologiyası otraflı öyronilmiş, pa
le
urafı mosobbr araşdırılmış, terrig'.
aterial monbələrinin rolu vo hövz,'1 Jo çöküntütoplanma şoraitlori
nı von edilmişdir. Bakı arxipelaqımn
со ub hissosindo Qobustan tipli fasiyanıı altmda Mohsuldar qatın Conubi
X nr fasiyası ayrılmışdır.
!) osrin 50-ci illorindon başlayaraq
Bö к vo Kiçik Qafqazm Yura, Tabaşir aleogen, Üst Pliosen vo Pleystosen,
ho çinin Naxçıvanın Paleozoy yaşlı
çös no komplekslorinin öyronilmosino
b; iiulmış, çöküntütoplanmamn geok
ovi, fasial-dinamik vo tobii-iqlim
şo; lori araşdırılmış, qumdaşı-alevrit
v. Hi süxurların karbonatlılığa göro
ye tosnifati verilmiş, Azorbaycanin
1 '000 miqyash litoloji xoritosi tortib
сч
iş, Abşeronun Mohsuldar qati
çc itiilorini terrigen materiallarla (diste Lavrolit-sillimanit) tomin edon monb. n Rus platforması olduğu tosdiq
ol nuşdur. Mezokaynozoyun vulkant n-çökmo formasiyalannm öyronilm iizro todqiqatlar onlarm omologolmo
şo. ili ib yanaşı, bir sira faydali qazintilann yerloşmo qanunauyğunluqlarını da
aşkar etmoyo imkan vermişdir.
Çökmo süxurlarm mineraloji torkibi
nin formalaşması prosesinin tokco diagenez morholosindo deyil, hom do katagenez morholosindo öyronilmosi ilo olaqodar genetik mineralogiya iııkişaf etdi

Müx. üzv Moııımod Xeyirov vo b.
rilir. Cahangir Mazanovun “ Böyiik
Azorbaycanin neftli-qazli rayonlarimn
Qafqazm Azorbaycan hissosindo Yura
Mezokaynozoy çöküntülorinin gillori vo
çöküntülorinin litologiyası vo monşoyi”
gil minerallannm litogenetik xiisusiyyotmonoqrafiyasinda (Baki, 1969) Balakon
bölgosinin sulfid filizlorinin omologolmo- brini, onlarm zaman vo mokanca pay
lanma qanuııauyğunluqlarını todqiq etsinin yeni diagenetik-katagenetik-sedimişlor.
mentasiya nozoriyyosi iroli sürülmüşdür.
Miiasir fiziki-kimyovi todqiqat üsulƏ .Sultanov vo b. Paleozoy, Yura,
larının totbiqi ib Azorbaycanin Maykop
Tabaşir, Pliosen vo Pleystosenin çökçöküntülorinin gillori vo gil minerallari,
mo, vulkanogen-çökmo siixurlarmda
bentonitlor vo seolitlor, kaolin vo polikimyovi elementlorin kosilişlor iizro
paylanmasını öyronmiş vo miixtolif horskit gillori vo s. öyronilmişdir.
Litoloji todqiqatlann noticolori “Azor
stratiqrafik vahidlor üçün geokimyovi
xoritolor tortib etmişbr. Orta Kiir çö- baycan geologiyası” çoxcildli osorinin
“ Litologiya” (Baki, 1998) cildindo iimukokliyindo Tabaşirin çökmo, vıılkanomiloşdirilmişdir.
gen-çökmo vo vulkanogen süxurlarının
“ Azorbaycan Respublikasinin lilitoloji xüsusiyyotləri öyronilmiş, çötoloji-paleocoğrafi xoritolor atlasi”
kiintülorin katagenez şkalası tortib
edilmiş, petroqrafik korrelyativlor vo (1:5()0000 miqyasda) tortib olunmuşdur.
miirokkob kollektor tipi vo faydali qazmtılar iiçiin olverişli fasiyalar aynlVəcihə Zöhrabova, Qurban Əliyev
mışdır.
Böyiik Qafqazm şorq hissosindo Orta
Hidrogcologiya və mühəndisi geolo
giya. Bu sahodo ilk todqiqatlar 19 osrin
Yuranin miixtolif genetik tip süxurlarının quruluşu. maddi torkibi vo omologol- sonlan vo 20 osrin ovvollorino təsadüf
edir. Homin dovrdo Bakinin içmoli su
mo şoraitləri öyronilmişdir.
20
osrin 80-ci illorindon Mezokaytochizati ib olaqodar Abşeroııda vo Sanozoyun çökmə süxur komplekslorinin
nıur-Qusar çaylararası sahodo, pambiqçılığın inkişafı ib olaqodar Muğan vo
neft-qazlılığını miioyyon etmok moqsoQarabağ-Mil düzlorindo hidrogeoloji
dilo çöküntülərin fasiya vo kollektor
xassolori vo onlardaki katagenetik do- todqiqatlar aparılmışdır.
20
osrin 50-ci illorindon şohorsalma,
yişikliklor todqiq edilmişdir. Miix. iizv
ibrahim Quliyev vo b. Conubi Xozor
sonaye vo miilki obyektlorin inşası, kond
tosorriifati vo sonaye istehsalinin sürotli
şelfindo vo Aşağı Kür çökokliyindo
inkişafı ib olaqodar Şirvan vo Qarabağ
apardıqları todqiqatlar noticosindo
Mohsuldar qatın çöküntülorinin protodüzlərində, Quba-Xaçmaz massivində,
Abşeron yarımadasında, Naxçivan
katagenetik doyişilmo morholosindo olduğunu vo onlarm 7-8 km dorinlikdo
MR-do, Şamaxı-Qobustanda xiisusi
kollektorluq xüsusiyyotini saxladiqhidrogeoloji todqiqat işlori görülmüş,
orazido yeralti suların yayilmasi, kimlanni miioyyon etmişlor.
Formasiya vo subformasiyalarm şa- yovi torkibi vo rejiminin formalaşması
qanunauyğunluqları öyronilmiş, ehtiquli vo üfiiqi siralarmm yaranma qanunauyğunluqlarım, eloco do katagenez vo yatları qiymotlondirilmiş, Gonco-Qazax
maili diizonliyindo ehtiyatlann siini yol
metamorfizm morhololorini oks etdiron
1:500000 miqyasda “ Azorbaycanin çökla artirilmasmin mümkünlüyü osaslandirılmışdır.
mo, vulkanogen-çökmo formasiyalan
xoritosi” tortib olunmuşdur.
Naxçıvanın mineral su yataqlannAbşeron yarımadası vo Qobustadan karbon qazinin ahnmasi vo qazin
sonaye istehsalinin texnologiyasi vo
nın Paleogen-Miosen çöküntiibrindo
geniş yayılmış qarışıq torkibli tufodiaiimumi hidrogeoloji todqiqatlann elmitomit süxurlannın monşoco Kiçik Qafmetodik osaslan işbnib hazırlanmış, ye
qazın vulkanizmi ilo olaqodar olduğu
ralti sularin rejimi, neft yataqlan sulari
müoyyən edilmişdir. Xozoryani-Quba
todqiq edilmişdir.
zonasımn Tabaşir yaşlı fliş formasiyasıHidrogeoloji todqiqatlar osasmda
nııı öyronilmosi noticosindo katagenez
Şollar (1917) vo Xaçmaz (1956) su ko
mori sistemlori yaradılmış, istismar qu
şkalası tortib olunnıuş, mikroelementloyulan qazılmışdır. 1948 52 illordo Kiir
rin qeyri-müntozəm paylanma nıodifikasiyası müoyyon edilmiş, müxtolif lliş fa- çökokliyindo meliorativ moqsodlor üçün
1:200000 miqyash kompleks hidrogeo
siyaları ayrılmış, nişoməlogolmədə hibrid
loji. mühondisi-geoloji xoritolomo işlori
forziyyosino üstünlük verilmişdir.

aparılmışdır. Bu todqiqatlar osasinda
Yuxarı Qarabağ, Baş Şirvan, M il, Muğan kanalları və kollektor-drenaj şəbokəlori inşa edilmişdir. Respublika Geo
loji Xidmot Idarosi torofindon hidrogeoloji todqiqatlann osasini toşkil edon
miixtolif miqyasli (1:200000, 1:50000)
hidrogeoloji planaalma işlori aparılmış,
içmoli, sonaye vo mineral sulann istismar ehtiyatlan hesablanmışdır.
M.Qaşqay vo b. respublika orazisin
do geniş yayılmış mineral vo yeralti termal sulan otraflı öyronmiş, onlarm is
tismar ehtiyatlan nı hesablamış vo
1:500000 miqyasli xoritosini tortib
etmişlor. Neft yataqlarimn lay sulan
osasinda Baki vo Neftçala yod zavodlan
inşa edilmişdiı*.
Hidrogeoloji proseslorin modelloşdirilmosi osasinda Samur-Qusarçay vo
Qanıx-Əyriçay artezian hövzolorindo su
ehtiyatlan hesablanmış vo З-cü Baki su
komorinin çokilmosinin mümkünlüyü
osaslandınlmışdır.
Abşeron yarımadasında, Kür-Araz
çökokliyindo, Samur-Dovəçi vo Lonko
ran maili vo dağotoyi diizənliklərində
qrunt vo tozyiqli su horizontları ohato
olunmaqla yeraltı suların rejimino
miişahido şobokosi toşkil edilmişdir.
İlk mühondisi-geoloji todqiqatlar 20
osrin ovvollorindo aparılmış, sonralar
hidrotexniki qurğuların, sonaye vo
miilki obyektlorin vo s. layiholondirilmosi ilo olaqodar olaraq mühondisi geo
loji todqiqatlar genişlondirilmiş, Mingoçevir su anban yamaclannda ekzogen
proseslor (karst, siirüşmo, aşınma vo s.),
hövzonin lilloşmosi vo s. öyronilmişdir.
Mingoçevir su anbarmin todqiqindo isti
fado edilon metodiki yanaşma sonralar
respublikanin Ağstafaçay, Xaçınçay,
Ceyranbatan, Şomkir vo s. su anbarlari
orazisindo aparilan analoji işlordo do
istifado edilmişdir. Xozor donizinin şelf
zonasında dib çöküntülorinin litologiyasi, fiziki-mexaniki xassolori todqiq
olunmuşdur. Respublika orazisindo
geniş yayılmış Erkon Dördüncii dövrün
gil vo gilli siixurlanmn torkibi, fizikimexaniki xüsusiyyotlori, sürüşmo hadisolorinin başvermo şoraiti vo ehtimalı
vo miixtolif genetik tip süxurlarda
çökmo-yatma proseslori todqiq edilmişdir.
Mühondisi-geoloji planaalma, ekzo
gen geoloji proseslorin (sürüşmə, sel, uçqun, eroziya, abraziya, bataqlaşma, şoranlaşma vo s.) yayıldığı saholorin aşkar
edilmosi vo proqnozlaşdırılması ilo bagli

todqiqatlar aparılmış, bunlar Baki,
Sumqayit, Mingoçevir vo Əli Bayramhda yeni mikrorayonların salinmasi ilo
olaqodar daha da genişlondirilmişdir.
Respublika orazisinin 1:200000, Abşeron yanmadasinin 1:10000, Xozoryam
orazilorin 1:25000 miqyasli mühondisigeoloji xoritolori tortib edilmişdir. Azor
baycan Respublikasinin 1:500000 miqyasli miihondisi-geoloji xoritosi (1991)
vo “ Abşeron yanmadasinin 1:50000
miqyasli hidrogeoloji vo miihondisigeoloji şoraiti atlasi” (Baki, 1983) noşr
olunmuşdur.
Ekzogen-geoloji proseslorin xalq tosorriifatina böyük ziyan vurduğunu no
zoro alaraq bu proseslorin miintozom
monitorinqi apanlir.

nişlonmosi vo aerogeoloji planaalma işlorinin hoyata keçirilmosi noticosindo
Xozorin şelf zonasimn geoloji quruluşu
doqiqloşdirilıuiş, Baki arxipelaqimn
neft-qazlılığı qiymollondirilmiş, bu moqsodlo palçıq vulkanlan todqiq olunmuşdur. Mohsuldar qatin qazhliq mosolo
lori, qaz-hidrat yığımları vo onlann palçıq vulkanlan ilo olaqosi mosololori öyronilmişdir.
60-70-ci illordo Xozor donizinin geo
logiyasi vo neft-qazlılığı mosololori ilo
olaqodar ilk dofo olaraq doniz dibinin
tektonik şoraiti todqiq olunmuş vo axtarış-kəşfiyyat işlorinin istiqamoti miioyyonloşdirilmişdir.
20
osrin sonlarmdan Conubi \ : zorin
tektonikasi vo tokamiilii neo
ilizm
baxımından araşdırılmış vo
zorin
Azorbaycan sektorunun geotc;
ч co
Firdovsi Əliyev, Aydın Pənahov
hotdon Dzirul qalximindan
\inXozor donizinin geologiyasi. Xozor
don) Kopetdağa qodor uzan;
ubi
donizi holo qodimdon todqiqatçıların
Xozor dağarası meqaçökokn
nordiqqotini colb etmişdir. Buradaki neft
kozino uyğun goldiyi miioyyr;
rti.ştozahürlərinin mövcudluğu barodo ilk
dir. Seysmik molumatlara gö
ada
molumati 13 osrdo Marko Polo xobor
nazik (6-8 km) okean tipli kns
zül
vermişdir. Xozor donizinin osasli geoloji
28-30 km dorinlikdo yatmac
ala
doğru meyillidir. Molum oln
ki,
öyronilmosi 19 osrdon başlanmışdır.
Abşeronun, xiisusilo Baki arxipelaqimn
Conubi Xozor çökokliyi Mezc
>rta
vo Baki akvatoriyasmm geoloji quruluYura) riftogenezi noticosim
л is
şu todqiq edilmişdir.
okeaninm aktiv torofindo (Rı^
lorSonralar Xozorin tektonik quruluşumasi ilo Anadolu, Kiçik Qafqa,
ran
nun osas xüsusiyyotlori araşdırılmış,
mikrokontinentlori arasinda) açıi . , do
nizin qalığı olıuuş vo о, Tabaşiriı
jııa
Pirallahı adasımn geoloji quruluşu tosvir olunmuşdur.
qodor genişlonmokdo davam с
dir.
pli20
osrin ovvollorindo Abşeron arxi-Paleogen dövründo Afrika-Ərobh
pelaqinin tektonik quruluşunda antitosinin şimala doğru horokoti vo '
)tetis okeanmin bağlanması notico'
doklinal qırışıqların mövcudluğu göstorilmiş, Bibiheybot donizsahili neft yanizlor daralmağa başlamışdır.
Paleosen-Eosen epoxasintl
bi
tağı todqiq edilmişdir. Neft Daşları ak
vatoriyasmm öyronilmosinin zoruriliyi
Xozorin Elbursönü hissosind:
rTıialet-Kiçik Qafqaz-Talış riftt
rq
vo burada dorin koşfiyyat quyularinin
qazılması osaslandınlmış, Xozor donizi
davami olan daha bir rift aç
iir.
Miiasir Lonkoran-Qorqan çök
hövzosinin geoloji təkamülü öyronilmin riftin üzərindo formalaşmışı
on
mişdir.
palinspastik xoritoloro vo seysn.
;iXozor donizindo geofiziki koşfiyyat
iisullan totbiq edilmiş vo 1934 ildo xori- qatlara göro giiman olunur ki
;bi
Xozor qalximi Paleogen riftoge
no
toloşdirmo quyuları qazılmışdır. Conubi
ticosindo iran mikrokontiner
bn
Xozorin dibinin miiasir çöküntülorinin
qopmuş kontinental blokdur vs
km
xoritosi tortib edilmiş, Baki arxipelaqidorinliyo gömülmüşdur. Miosei
onin neft-qazlılığı ilo olaqodar az dorinnubi Xozor çökokliyinin özülü hom
;illikli saholorin geoloji quruluşu öyronilmanin, hom do çöküntü qatının ağ
ğımişdir. Conubi Xozorin, xiisusilo Abşenin tosiri ilo daha 10-12 km enmışdir.
ron vo Baki arxipelaqlanmn neft-qazliNohayot, Pliosen-Pleystosendo ekstrelığını öyronmok moqsodilo sahilyam sa
mal sıxılma vo çöküntütoplanma notico
holor seysmik vo qravimetrik metodlarla
sindo kristallik özül daha 8 10 km
todqiq edilmişdir.
20
osrin 50-ci illorindon başlayaraq gömülmüşdür.
Çöküntü qatında qalınlığı 7-8 km
struktur-axtarış vo koşfıyyat quyulari
nin qazılması, geofiziki todqiqatlann ge- olan delta-çay monşoli Mohsuldar qat

sinin perspektivli saholorindo geoloji
qatlar Ş.Mehdiyevin “ Abşeron yarımaplanaalma işlori aparılmışdır.
dasının neft yataqlarimn geotermiyasf’
Neft-qazhhq perspektivliliyi baxi(Baki, 1945), “ Abşeronun Mohsuldar
mindan Xozor donizinin geoloji quruluqatinin neft yataqlarimn formalaşması”
şu öyronilmiş, onun miiasir strukturu
(Baki, 1947), “ Abşeron neftli vilayotinin
nun formalaşmasmda vo neft-qaz yageoloji quruluşu vo inkişafı” (Baki,
taqlarimn paylanmasinda qmlma tekto1950) osorlorindo şorh edilmişdir.
20
osrin 50-ci illorindon başlayaraqnikasimn rolu miioyyon edilmişdir. Todçökmo süxurlarda iizvi maddolorin geo- qiqatlann noticolori Ənvor Əlixanovun
“ Xozor donizinin neft-qazlılığı” (Mos
kimyəvi todqiqatlarma osason onlarm
kva, 1977) vo “ Xozor donizinin geologipaylanma qanunauyğunluqlan öyronilmiş, Orta Yura, Alt Tabaşir, Maykop vo yasi” (Baki, 1978) monoqrafiyalarmda
Diatom çöküntiilorindo neft vo qazin
ünıumiləşdirilmişdir.
Akad. Faiq Bagirzado vo b. Conubi
omolo golmosi fikri iroli sürülmüş, todqiqatlann noticolori Ş.Mehdiyevin “ Neftin
Xozorin neft-qaz yataqlarimn geologi
monşoyi vo Azorbaycamn neft yataqlanyasi vo geokimyasi sahosindo todqiqat
nın formalaşması mosololori” (Baki,
lar aparmış, bir sira saholorin perspek
tivliliyi iizro proqnozlar vermişlər.
1956) osorindo ümumiloşdirilmişdir.
Conub-Şorqi Qafqazda vo AzorbayHəmin illordo Ə.Əlizado vo b. toro
findon çökmo süxurlarda iizvi maddo
camn qorbindo (Kiir-Qabirn çayarası
orazilor) Paleogen-Miosen çöküntülorilorin öyronilmosindo do geokimyovi
nin neft-qazlılığının qiymotlondirilmosi
iisullardan istifado olunmuşdur.
Adit Əliyev, Pərviz Məmmədov,
Qurban Əliyev
iizro todqiqatlar aparılmış, yataqlann
Mezozoy çökiintülorində neft vo qaz
axtarışının elmi osaslan işlənilmişdir.
axtarışmm perspektivliliyi todqiq edilModon sularmm hidrogeologiyasi vo
miş, qranulyar kollektor vo çatlı karboeft-qaz geologiyasi vo geokimyasi.
hidrokimyasi sahosindo Paleogen-Mionat kollektorlar öyronilmişdir. Abşeron
В
thodo ilk molumatlara 19 osrin sonsen vo Pliosen çöküntülorinin neft-qazhyanmadasinin Mohsuldar qatinda neft,
la
Ian rast golinir. G.V.Abix Abşeron
lığının hidrokimyovi meyarlan miioy\
mdasinda geoloji todqiqatlar apar- qaz va sulann torkibinin vo fiziki-kimyonloşdirilmiş, Azorbaycamn 1:500000
yovi xassolorinin, onlarm paylanma
r
, э yanmadamn ilk geoloji xoritosini
miqyasli hidrokimyovi, о ciimlodon yodqanunauyğunluqlarınm doyişmosindo
n,
etdirmişdir (1863). Abşeron yarılu-bromlu sularmm xoritolori tortib edilш ısında Fatmayi neftli sahonin geo- miixtolif amillorin, о ciimlodon tektonikanın, otraf süxurların litologiyasının vo miş vo bu sulann perspektivliliyi qiylo jiıruluşunun öyronilmosi ilo ilk mo
de miihondislori Əbdül Əfondiyev vo yatma dorinliyinin holledici rolu miioy
motlondirilmişdir.
F rux boy Cavanşir moşğııl olmuşlar.
yon edilmişdir.
Donizdo qaz-geokimyovi todqiqat
20
osrin 20-ci illorindon geoloji-koş- S.Salayev vo b. torofindon respubli
iisulu, homçinin su vo dib çöküntülorinfb it işlori xeyli genişlondirilmişdir.
kada neft-qazin potensial vo istismar eh- don nümunolor götürmok üçüıı cihazlar
N . sonayesinin inkişafı neft geolotiyatları hesablanmış, ayrı-ayrı rayon
kompleksi işlonib hazırlanmış, Xozor
gi; ısının da inkişafına giiclii tokan ver- lar, stratiqrafik intervallar vo dorinliklor
donizinin su qatinda karbohidrogen
m dir.
iizro ehtiyatlann paylanmasi miioyyonqazlannm konsentrasiyasinm paylan
\zorbaycan orazisinin geoloji quruloşdirilmiş, miivafiq proqnoz xoritolori
ma qanunauyğunluqları miioyyon edillii na vo neft-qazlılığına, neftli qatlarm
tortib edilmişdir. Conub-Şorqi Qafqazin
mişdir.
li; asial sociyyosino, kollektorluq xiisu
Maykop vo Çokrak çöküntülorindo neft
Ş.F.Mehdiyev Conubi Xozor çökoksi .itlorino, lay sularmm öyronilmosino
yataqlarimn vo osason, bu qatlarm
liyindo 9 km dorinlikdo karbohidrogen
d;
todqiqatlar aparılmış, Mohsuldar
öziindo olan ilkin iizvi maddolorin nefto
lorin sonaye ohomiyyotli yığımlarının
q: vo Maykop çöküntüİori osas geolojiçevrilmosi hesabina omolo golmosi fikri
maye fazada olmasının mümkünlüyünü
a ırış vo koşfiyyat obyektlori kimi ay- osaslandırılmışdır.
nozori osaslandırmışdır.
rıi uşdır.
Ş.Mehdiyev ilk dofo neftin monşoyi“ Azorbaycamn 1:500000 miqyasli
Abşeron yanmadasinin neft yataqlanin dorinlik-biogen nozoriyyosini iroli
neft vo qaz yataqlari vo perspektiv
r la geotermik todqiqatlar aparılmış,
sürmiişdür. Aparilan todqiqatlar noti
strukturlar xoritosi (izahli motnlo birlik
n ’Hi rayonların koşfiyyat perspektiv
do)” 1985 ildo noşr edilmiş vo müollifcosindo miioyyon edilmişdir ki, Conubi
li inin qiymotlondirilmo prinsiplori, neft Xozor çökokliyindo qırılmalar iizro
lordon Akif Əliyev, Ziya Bünyatzado,
y;,iaqlarinm geokimyovi axtarış üsulları
Forid Dadaşov, Şofaot Mehdiyev, Sübhi
karbohidrogenlor miqrasiya edir vo
işıonib hazırlanmış, Mohsuldar qatın Alt
Salayev Azorbaycan SSR Dövlot miikaneft-qaz yataqlari formalaşır.
şöbosindo stratiqrafik tololərin axtarışı
Karbohidrogen qazlannm torkibin
fatina layiq görülmüşlor (1987).
toklif edilmiş, respublikanin bir sira ra
Conubi Xozor çökokliyindo 7 km do
do inert qaz komponentlori öyronilmiş,
yonlarmda yanar şistloıin toxmini ehtirinlikdo regional miqyasda karbohidro
Mezokaynozoy çökiintiilorinin heliumyatları hesablanmışdır. Neftli-qazh ra- luluğu qiymotlondirilmiş vo Mezozoy
gen yığımları, diapirizm, palçıq vulkayonlarm doqiq tosviri verilmiş, axtarış iş- çöküntülori heliumlu formasiya kimi aynizmi vo miixtolif çökmo süxur komlorinin istiqamotlori miioyyon edilmişdir.
plekslori aşkar edilmişdir.
rılmışdır. Neft vo qaz yataqlarimn axtaNeft geologiyasina aid osas todqi
ilk dofo Conubi Xozor akvatoriyasinrışı moqsodilo Azorbaycamn şərq hissoregionda neft-qaz yataqlari ilo zongindir. Böyiik (Paleo-Volqa, Paleo-Kiir,
Paleo-Uzboy) vo kiçik çayların Pliosen
epoxasinda Xozor göliino gotirdiyi çöküntülor qum vo gillorin növboləşməsindon ibarot kollektor xassoli qalin qat
omolo gotirmişdir. Pliosendon sonra baş
vermiş tektonik horokotlor noticosindo
Mohsuldar qat sixilmaya moruz qalmış
vo antiklinal tipli qırışıqlıq zonalan yaranmışdır. Əsas neft-qaz yataqlari Abşeron-Balxanyanı qırışıqlıq zonasında,
Abşeron yarımadasında, Baki arxipelaqinda vo s. omolo golmişdir.
Conubi Xozor çökokliyi okean tipli
özı lü, yiiksok neft-qaz perspektivli antikli 1 vo qeyri-antiklinal tipli strukturlaı palçıq vulkanlan vo s. ilo sociyyolono carbohidrogenlorlo zongin on dorin
hit zolordon biridir.

coğrafi xoritolor, Azorbaycanin neft-qaz
palçıq vulkanizmi proseslorinin qrafik
da sualtı palçıq vulkanizmi ilə əlaqədar
modelloşdirilmosi iizro todqiqatlar apaolan yeni tip qaz-hidrat vilayoti aşkar
yataqlannin rayonlaşdırılması vo neftrılmışdır. 1979 ildo “ Azorbaycanin neftedilmişdir.
qazliliq perspektivlori xoritosi tortib
li-qazh vilayotlorinin palçıq vulkanlan
S.Salayev vo b. Conubi Xozər çökokolunmuşdir.
xoritosi" (1:500000 miqyash) vo “ Sovet
liyində 7-9 km dərinlikdə yerbşən stra
Add Əliyev
İttifaqında palçıq vulkanizmi vo onun
tiqrafik komplekslərin karbohidrogen
neft-qazlihqla olaqosi" kitabı (müəllifiər
ehtiyatlarını hesablamışlar.
kollektivi) ııoşr olunmuşdur.
Palçıq vulkanizmi. Azorbaycanin
Neft-qaz yataqlannin geokimyovi
axtarış üsullan sahosindo Conubi Xozor
palçıq vulkanlanna dair ilk molumatla
80-ci ilbrin ovvolbrindo böyiik dodo karbohidrogen yığımlarının proqra 19 osrin ovvollorindon rast golinir.
rinlikli neft-qaz yataqlannin geokim
nozlaşdırılması, hidrokimyovi meyarlaBuradakı palçıq vulkanlannm monşoyi
yovi axtarışı iisullan vo sönmüş sualti
rın aşkarlanması iizro todqiqatlar apavo onlarm neft-qaz yataqlan ib olaqosi
palçıq vulkanlannm axtanşı iisullan i$nlmış, alternativ monbo kimi suda holl
haqqmda miilahizolor iroli sürülmüşdür.
lonilmiş, Xozor donizinin palçıq vuiolmuş qazların axtarışı üçün perspektiv
G.V.Abix ilk dofo 50-don artiq palçıq vulkanlari xoritosi (1995), Azorbaycanin
li zonalar miioyyon edilmiş, seysmokoşkamni tosvir etmişdir.
palçıq vulkanlannm 1:500000 miqyash
fıyyatla qaz-geokimyovi axtarış üsullarıPalçıq vulkanlannm planlı öyronilyeni xoritosi (2003) tortib edilmiş. palnı kompleksloşdirmok üçün sınaq-metomosi iso Ə.Yaqubovun adi ilo bağlıdır.
çıq vulkanlannm qeydo almmis nisdiki işlor görülmüş, Yevlax-Ağcabədi
О, Azorbaycanin palçıq vulkanlarını vo
kiirmolorinin kataloqu (rus vo
1is
çökəkliyi hiidudlarında perspektivli
onlarm neft-qazlılığını todqiq etmiş,
dillorindo) noşr edilmişdir. Hazi;
)ir
neftli-qazli saholor ayrılmışdır.
“ Azorbaycan SSR-in palçıq vulkanlan
sira palçıq vulkanlan tobioi
iosi
20
osrin 90-eı illorindon İbrahim Quatlası” nı noşr etdirmişdir (Ə.Əlizado vo
statusu almışdır.
M.Zeynalovla birgo, B., 1971).
liyev vo b. torofindon neft geologiyasi vo
Ad \'iyev
geokimyasi sahosindo mühüm todqiqat
lar aparılmış, süxurların tobii çıxışlarıPetrologiya və metallogeni
Ik
nin vo quyu kernlorinin iizvi maddobri
petroloji todqiqatlar 20 osrin m
nvo karbohidrogen fliiidlori öyronilmişdo epizodik sociyyo daşımış v
nz
dir. Süxur-süxur, süxur-neft korrelyasiayn-ayn intruzivlorin torkibin i
:1yasi vo hövzo modelloşdirilməsinin nomosini ohato etmişdir.
tieolori Conubi Xozor hövzosindo neftSonralar intruziv vo effuziv
laqaz omologolmo prosesinin böyiik stratirm petroqrafik torkibi vo y;
ha
geııiş todqiq olunmağa başhn
ir.
qrafik intervalda (Yuradan başlayaraq
Pliosen do daxil olmaqla) baş verdiyini
Respublikanm regionlarında \
nış
maqmatik süxurlarm petroqrai
iotvo mokanea doyişkon xarakterli olduğudon todqiqi Aslan Vozirzado, S.i; bonu söylomoyo osas vermişdir. Miioyyon
“Azarbaycan SSR-in palçıq vulkanlan atlasi”
yov vo M.Qaşqayın adlan ib ba, w.
edilmişdir ki, Conubi Xozor hövzosinin
(Baki, 1971).
20
osrin 30-cu illorinin sonunu
res
Mohsuldar qat çöküntülorindo neftin
publikanm maqmatik süxurla11>
.
; :tomolo golmosindo Diatom vo Maykop
çöküntiilori osas rol oynamışdır. Neftloroqrafik todqiqi daha sistemli >
er
Palçıq vulkanlannm tektonik horoalmışdır. Todqiqatlar maqmaii1
kotlor, dorinlik yanqlan vo neft-qaz yarin kimyovi vo izotop torkibi onlarm yaşının nisboton cavan olduğunu göstorir.
taqlan ib olaqosi, vulkanlarm karbohid
plekslorin yaşı, strukturu vo mao
.ibinin öyronilmosino vo onlann
m
Karbohidrogenlorin qaz fazasi biokimrogen qazlan vo onlarm brekçiyasınm
yataqlarm omolo golmosindoki
ла
radioaktivliyi todqiq edilmişdir.
yovi vo termokatalitik qazlarm qarışı20
osrin 70-ci ilbrindo Alp qırışıqlıqhosr edilmişdir. Ş.Əzizboyc \ ■ vo
ğından ibarot olduğu vo qazlarm yetkinM.Qaşqayın maqmatik süxurlar
qurşağının conub hüdudlannda palçıq
liyinin hövzonin dorinliyino doğru artdığı, onlarm stratiqrafik yerloşmosinin
vulkanlannm yayıldığı biitiin bölgolordo
qrafiyasina aid todqiqatlan ayn
egionlarin vo burada yayılmış ir;
-iv
Mezozoydan Neogeno doğru böyük in
todqiqat aparmaq moqsodilo Geologiya
massiv vo onlarla genetik olaqoc
ian
tervalda doyişdiyi aşkar edilmişdir.
institutunda palçıq vulkanizmi sektoru
faydali qazıntı yataqlannin geob
siGeologiya institutu bir sira xarici öl- vo onun daimi foaliyyot göstəron ekspenin öyronilmosi vo respublikada n
:iokolorin neft şirkotlori (BP, Statoyl, Geodisiyası toşkil edilmişdir. ilk dofo ola
genik todqiqatlann apanlmasi ik
oximqrup vo s.) vo elmi morkozlori ib
raq, qazlarm izotop torkibi, püskürmo
min yaratmışdır.
(A BŞ, Tiirkiyo, Fransa vo s.) birlikdo
mohsullarmin iizvi maddobri, brekçiyanin mikroelement torkibi vo radioaktiv20
osrin 50-ci illorindon başla ;raq
Azorbaycanin Paleogen-Miosen çökünpetroloji todqiqatlarda yeni iisr ; rm
liyinin öyronilmosi istiqamotindo moqtülorinə, eloco do palçıq vulkanlanna,
totbiqi vo nisboton zoif öyronilmiş geolo
sodyönlü todqiqatlar aparılmışdır. Vul
iimumiyyotb, neftli-qazli komplekslorikan brekçiyası vo sularmm borla zongin ji obyekt vo proseslorin todqiqi, maqmano hosr olunmuş elmi todqiqat işlori
tizmin tektonika vo filizləşmə ilo qaışıaparmışdır. Conubi Xozor çökokliyinin
olmasi vo vulkanizmlo seysmikliyin olalıqlı olaqosi, ayn-ayn tektonik zonalarqosinin qazhidrogeokimyovi göstoriciləneft geologiyasina, Azorbaycanin neftlida metallogenik qanunauyğunluqlann
liyino, kollektor süxurlarına aid atlaslar
ri aşkar edilmişdir.
öyronilmosi sahosindo miihiim noticolor
hazırlanmış, Mezokaynozoy çöküntüloPalçıq vulkanlan ilo mürokkəbləşmiş
oldo edilıuişdir.
rinin stratiqrafik vahidlori üçün paleoneft vo qaz yataqlannin, iimumiyyotb,

(,’ıraqdorosi-Toğanah kükiird-kolçedan yataqlari qrupunun geologiya vo
mineralogiyasına, Kiçik Qafqazm şimalşorq hissosinin polimetal yataqlannin
mineraloji-geokimyovi xiisusiyyotlorino,
habelo Naxçivan MR-in geologiyasina
hosr edilmiş todqiqatlar aparılmışdır.
Kiçik Qafqazm şimal-şorq hissosinin
Mezozoy vulkanogen komplekslori,
Daşkosonin petrologiya vo metallogeniyasi, Mehmana vo Godoboy intruzivlonnin petrologiyasi vo filizliliyi todqiq
edilmişdir.
Ayn-ayn regionlarda miixtolif geo
loji obyekt vo proseslor öyronilmiş, pet
rologiya vo metallogeniyaya dair yeni
molumatlar oldo edilmiş, vulkanplutonik assosiasiyalann toleit, latit vo
oh ngli-qolovili seriyalarinin riftogen,
at ılar qövsü vo Orogen inkişaf rejimlor n aynlmasi elmi cohotdon osaslandin uşdır. Filiz rayonlarimn regionalpt iloji vo petrogenetik modellori işlon; hazırlanmış, maqmatizmin tokaIX iii, vulkanizm vo plutonizmin tozahiir
ş. vi borpa olunmuş vo maqmatik forn yalarin filizliliyinin petroloji meyi ian todqiq edilmişdir.
1970-85 illordo petroloji vo metallog(. ik todqiqatlar formasion tohlil osa
si Ja aparılmış, maqmatik töromobrin
fc lasiyalar iizro tosnifati verilmişdir.
IV allogenik todqiqatlarda geokimyovi
ib ilardan istifado edilmiş, riyazi iisullar
to iq olunmuşdur. Kiçik Qafqazm bir
si qranitoit intruzivlorinin filizliliyi
pi ınozlaşdırılmış, ayn-ayn saholor
ii/
1:200000 miqyash maqmatik form iyalann xoritolori tortib edilmişdir
(I 6). Bu todqiqatlar 1:500000 miqyasla \zorbaycamn maqmatizm vo metani
zm xoritosinin” (1979) osasını toşkı tmişdir.
vlineragenik todqiqatlar noticosindo
П: all qazinti yataqlannin 1:500000
n /ash xoritosi (1977), “ Azorbaycanin
n imatik vo filiz formasiyalan” xorito
si 980), Azorbaycanin 1:500000 miqy. 1 metallogenik xoritosi (1980) noşr
e< niş, yataqlarm riyazi, geoloji-geneti . geokimyovi modellori tortib edilmiş,
d; jq strukturu, mineral torkibi vo geo
kimyasi öyrənilmişdir.
Böyük Qafqazm conub yamacmda
Filizçay kolçedan-polimetallik filiz yatağının koşfi ib olaqodar petroloji todqi
qatlar aparılmışdır.
Araz zonasmda miixtolif strukturformasiya zonaları üçün yeni süxur tip
bri - latit vo traxitlor, şoşonit vo toleit

bazaltlan miioyyon edilmiş, Talış qırışıqlıq zonasmda qolovi-bazaltoid maq
matizminin formalaşmasının petroloji
modeli toklif olunmuşdur. Azorbay
canin geoxronoloji morhololor iizro
1:500000 miqyash paleotektonik vo paleovulkanik xoritolori (1985) tortib edilmişdir.
Kiir çökokliyindo Saatlı ifrat dorin
quyusunun kern materialmin todqiqino
osason maqmatitlorin formasiya monsubiyyoti vo Yura morholosindo “ gorilmo” ,
Tabaşirdo iso “ sixihna” geodinamik şoraitinin olmasi, 8324 m dorinliyo qodor
aşağı temperaturlu metamorfizm zonallığı aşkara çıxarılmışdır.
Kiçik Qafqazm Araz zonasmda lakkolitlorin çoxfazalılığı vo onlarm qranit
omologolmo prosesinin Neogen morholosino monsubluğu miioyyon edilmişdir,
Kiçik Qafqazm bazit-hiperbazit kompleksinin petroloji todqiqi iizro bölgonin

ЕТРШОГИЯ
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M.Ə.Qaşqayın
“Daşkosənin
petrologiyasi vo
metallogeniyası”
monoqrafiyasi.
Moskva,
1965.

ofiolit qurşağıııda, hiperbazitlordo metamorfık doyişmələrin rolunu nozoro al
maq la qızıl tozahüriinün yeni genetik ti
pinin formalaşmasının petroloji vo serpentinloşmo prosesinin fiziki-kimyovi
modellori işlonib hazırlanmışdır. Ərazido yayılmış maqmatik süxurlarda nıetomorfik proseslorin todqiqino osason filizli maqmatitlorin genetik-formasion
tosnifati vo tomas-termal metamorlizmin çoxamilli genetik-petroqrafik, Or
dubad filiz rayonunun orogen inkişaf
morholosinin mis-porfir filizloşmo siste
minin geoloji-genetik, Göydoro vo Qaradağ-Xarxar mis-porfir yataqlari qrupu
nun hocmi - geokimyovi modellori işlonilmiş, gizli filiz yataqlannin proqnozu
vo axtarışının metasomatik meyarlan
toklif edilmişdir,
Petrologiya sahosindo todqiqatlar
kompleks şokildo bir neço istiqamotdo
aparılmış vo miixtolif geodinamiki rejimlordo omolo golmiş maqmatik süxurlann pctrologiyasinin, süxurların fiziki-

kimyovi kristallaşma şoraitinin oliolit
qizil filizi tipinin petroloji modelinin vo
maqmatik komplekslorin sistemli tohlili
verilmişdir.
H.vnid Mustafayev, Arif İsnıaydzcuh,
Muxtar Riistomov

Vulkanologiva. Azorbaycanda vulkanizmin planlı öyronilmosino 20 osrin
20-ci illorindon başlanılmış, Çıraqdorosi,
Daşkoson, Godoboy, Balakon filiz ra
yonlarmda araşdırmalar aparılmışdır.
Kiçik Qafqaza hosr olunmuş todqiqat
larda vulkanik süxurların petroqrafik vo
petrokimyovi xüsusiyyotlorinin öyronilmosino xiisusi yer verilmişdir. Ağcakond
çökokliyindo dolerit vulkanizmi haqqm
da molumatlar verilmiş, Talışın vulka
nizmi vo vulkanik süxurları, Kiçik Qaf
qazm Kolbocor muldasının Dördüncü
dövr vulkanizmi öyronilmişdir.
20
osrin 40-ci illorindon vulkaniznıin moqsodyönlü şokildo öyronilmosino
başlanılmış, Kiçik Qafqazm şimal-şorq
hissosindo bir neço qodim (Son Tabaşir
yaşlı) vulkanın, vulkan boğazı fasiyası
vulkanitlorinin tosviri verilmişdir. Kiçik Qafqazm, о ciimlodon Naxçivan qırışıqlıq zonasmda Mezokaynozoy vulkanizminin bozi mosololori vo vulkanik
süxurlarm petroqrafiyası araşdırılmışdır.
Mezozoy, qismon do Kaynozoy vul
kanizmi struktur-formasiya zonaları
üzro öyronilmiş, Mezozoy erasının dörd
dövrü (Erkon Yura - Orta Yura, Orta
Yura - Son Yura, Erkon Tabaşir, Son
Tabaşir) üzro paleovulkanoloji xoritolor tortib edilmişdir. Burada vulkanizmin baş verdiyi tektonik şorait, vıılkan
ocaqlannın zaman vo mokan daxilindo
paylanması qaııunauyğunluqları oks
olunmuş, vulkanlarm tosnifati verilnıiş,
filiz yataqlannin omolo golmosindo vul
kanik proseslorin rolu göstorilmişdir.
Kiçik Qafqazm morkozi hissosindo,
Naxçıvaıı vo Talış zonalannda Kayno
zoy vulkanizmini Ş.Əzizboyov vo b. öyronmişlor. Talışda vo Kiçik Qafqazm
morkozi hissosindo Kaynozoyun bazalt
vulkanizminin omologolmo şoraiti, vulkanitlorin petrologiyasi, torkib xiisusiyyotlori, maqnitlik, elastiklik vo elek
trik xassolori todqiq edilmiş, Naxçivan
zonasının Paleogen vo Neogen dövrlori
iizro paleovulkanoloji xoritolori tortib
edilmiş, kalder tipli vulkanik strukturlar
vo rift zonaları ayrılmışdır. Kolbocor
muldasmin Dördüncü dövr bazalt vul-

sibsindo Eosen vulkanizminin bazaltkanizminin petrologiyası, mineralojigeokimyovi xiisusiyyotlori, vulkanizmin
andezit-dasit-riolit ardıcıl sıralı subqolovi süxur formasiyası əməb gətirdiyi vo
yayılması vo püskürmo morkəzlərinin
onlarin adalar qövsü vo lokal rift geodi
yerbşmo qanunauyğunluqları öyronilnamik şoraitdo formalaşdığı göstərilmişdir.
mişdir.
M.Qaşqay vo b. torofindon Kiçik
“ Vulkan püskürmələrinin mokan vo
Qat'qazın morkozi hissosinin Kaynozoy,
zamanca paylanma qanunauyğunluğu”
şimal-şorq hissosinin Mezozoy vulkanizosorino görə T.İsmayılzadə, Ş.Mehdiminin məhsullarının fiziki-kimyovi, geoyev. V.Xain, E.Xəlilov 2003 ildo Rusiya
kimyəvi vo mineraloji xiisusiyyotlori
Tobiot Elmlori Akademiyasmin diploaraşdınlmışdır.
20
əsrin 80-ci illərindən vulkanolo- muna layiq görülmüşlər.
giya yeni qlobal tektonika fərziyyəsi
Mirzağa Mustafayev
əsasında inkişaf etdirilmişdir. Bu baxımdan Somxit-Qarabağ struktur-forGeokimya sahosindo todqiqatlara 20
masiya zonasında Mezozoy vulkanizmiosrin 30-cu illorindon başlanılmışdır.
nin adalar qövsü geodinamik şoraitindo
M.Qaşqay vo H.Əfondiyev Kiçik Qaf
baş verdiyino dair oldo olunan noticolor
qazda Mehmana polimetal yataqlannin
mühüm ohomiyyot kosb edir. İlk dəfə
geokimyasim todqiq etmişlor. Kimyovi
Kiçik Qafqazın Erkon Tabaşir vo Son
elementlorin maqmatik süxurlarda pay
Yura vulkanitlərinin subqolovi formalanma qanunauyğunluqlarının öyronilsiya tipbri aynlmış vo onlarm adalar
mosi, homçinin nadir elementlorin vo
qövsüniin arxa zonasının geodinamik
hidrotermal yataqlarm geokimyasinin
şoraitino uyğunluğu müoyyon edilmiştodqiqi geokimya elminin toşokküliindo
dir. Vasif Babazado vo b. Mezozoy vo
miihiim rol oynamışdır.
Kaynozoy vulkanik strukturları ilə fıliz
Miix. üzv Homid Mustafayev vo b.
yataqlarının birbaşa əlaqəsini öyrontorofindon maqmatik siixurlarda qolovi
mişlor.
vo nadir-torpaq elementlorin geokimyoKolbocor muldasında, İran-Naxçıvi
paylanma xiisusiyyotlori, nadir vo sovan mikrokontinentinin şimal konarınpinti
elementlorin (M o, Zn, Pb, Cu vo s.)
da vo Talış rift zonasında Kaynozoy
paylanmasi
vo onlarin aşkar edilmosi
vulkanizminin paleotektonik vo geodi
iisullari
öyronilmiş,
vulkan şüşoləri vo
namik şəraiti bərpa edilmiş, Paleogen
şüşovarı
siixurlarda
petrogen,
nadir vo
vulkanizminin qurşaqlar şoklindo yayılmetallogen elementlorin paylanma qadığı və onıın, osason, rift-kolliziya geo
nunauyğunluqları aşkar edilmişdir.
dinamik şoraiti ilo olaqodar olduğu
Kiçik Qafqazın ofiolit assosiasiyasımiioyyon edilmişdir.
nın bazit-hiperbazit kompleksbrin
A.İsmayılzado vo b. tərəfindən Kiçik
Qafqazda Kaynozoy vulkanizminin to- müqayisoli petroloji-geokimyovi todqi
qinin noticolori onlarin qodim okean qakamülünün müxtolif geodinamik şəraitbığının fraqmentlori olmasi haqqinda
lərlo olaqosi todqiq edilmiş, vulkanik
tosovviirbri tosdiq etmoyo, bu siixurlarin
formasiyalar sistemloşdirilmiş, vulka
müfossol tosnifatim vermoyo vo onlarm
nizmin inkişafında lateral zonallığın
heterogenliyi haqqinda ilk dofo fikir
mövcudluğu aşkar olunmuşdur.
söylomoyo imkan vermişdir. Alpinotip
Talış zonasında Eosen vulkanizmi
hiperbazitlorin serpentinitloşmosinin
nin geodinamik şoraiti araşdırılmış,
yalmz izokimyovi yolla baş verdiyi
onun rift vulkanizminə moxsus olması
sübut edilmişdir.
haqqinda təsəvvür təsdiqlənmiş, vulkaDomir qrupu elementlorinin geonitlorin omolo golməsinin fiziki-kimyovi
şəraiti, ilkin maqmanm tərkibi və to- kimyovi paylanma qanunauyğunluqları,
rastgolmo formalan, potensial filizomokamülü öyronilmişdir.
logotirmo imkanlan vo s. öyronilmiş,
Kiçik Qafqazın morkozi hissosindo
xromit
yataqlannin aşkar edilmosi üçün
Son Kaynozoy vulkanizmi todqiq edilgeokimyovi
meyarlar toklif olunmuşdur.
miş, vulkanitlorin andezit-dasit-riolit,
Perlit-serpentinit kompozisiyasi osasintraxiriolit vo traxibazalt-traxiandezit
da maqnezium saxlayan seolitobonzor
formasiyası ayrılmış, onların qitodaxili
kolliziya zonasımn lipik vulkanitlori ol- adsorbentbr alınmışdır.
Kalsiumlu qolovi vo subqolovi seriyaduğu fikri iroli sürülmüş, bu vulkaniz
lann vulkanik siixurlannda minerallar
min qitə rifti geodinamik şoraitindo baş
iizro mikroelementlorin paylanmasimn
verdiyi müoyyon edilmişdir. Şahdağ sil-

sociyyovi xiisusiyyotlori miioyyon edilmişdir. Naxçivan M R orazisindo skarn
metasomatitbrinin minerallarmda bir
sira nadir vo sopinti elementlorin aşkar
edilmo yollan, onlarm paylanma xiisu
siyyotlori müoyyən olunmuş, Qızılçınqıllı - Kilit sahosi qalay filizino vo bir si
ra nadir element loro göro perspektivli
hesab edilmişdir. Godoboy rayonu orazisindo Qaradağ vo Göydağ mis-porfir yataqları timsalında aparılmış geokimyovi
todqiqatlar noticosindo dərinliyo vo cinahlara doğru mis vo molibden filizləşmosinin proqnozu iiçün indikator elementlor ayrılmışdır.
Neftli-qazli oyalotlorin çökmo siixurlarında üzvi maddo, bitum vo ч min
geokimyasi sahosindo todqiqatlar /panlmış, Böyük Qafqazin conub yam
ıdakı
Yura yaşlı qumlu-gilli suxurlart';.'. olovi
elementlorin paylanma qanun;
;unluqları öyronilmişdir.
Miix. iizv Cümşüd Zülfüqarl
э b.
respublika orazisinin miixtolif
кто
siixurlannda domir qrupu elei
lori
todqiq etmişbr.
Endogen omobgolmobrin
imyasi vo mineralogiyasi saf
ndo
H.Əfondiyevin todqiqatlannin n.
Tori
onun “ Kiçik Qafqazin şimal-şoı ; ssosinin hidrotermal filiz komş csi”
(Baki, 1957) monoqrafiyasinda Гг miloşdirilmişdir.
Kiçik Qafqazin şimal-şorq vo
kozi hissosindo yerbşon yataqlarm
/ılbulaq, Qoşa, Qaradağ-Xarxar, С qaçay, Bittibulaq vo s.) minerallar
vo
filizlorindo nadir elementlorin, q
vo
giimüşün paylanma qanunauyğu
(la
ri vo sulfidlorin izotop-geokimyovi isusiyyotbri öyronilmişdir.
Böyük Qafqazin conub yam
ida
Filizçay, Katex, Kasdağ vo Cixix
jator yataqlannin filiz tipbrindo » sas
sulfid minerallarmda nadir və a.
ilmış elementlorin paylanma qa= ıauyğunluqları vo aşkaıedilmo ii
m,
komponentbrin mokanca paylai asi
araşdırılmış, filiz omologolmonin
kikimyovi şoraitbrinin aydmlaşdın ası
üçün nadir elementlorin meyar xas ori
miioyyon edilmişdir.
Mineral sulann geokimyasi izro
apanlan todqiqatlarin noticolori M.Qaşqayin “ Azorbaycanm mineral bulaqlan ” (Baki, 1952) vo H.Əfondiyeviıı
“ Azorbaycanm mineral sularmin radioaktivliyi” (Baki, 1953) osorlorindo iimumiloşdirilmişdir.
Neft yataqlannin lay sulannda ra-

dioaktiv elementlorin konsentrasiyasi,
neftlordo, bitumlarda, lay sulannda vo
neftli siixurlarda radioaktiv elementlorin geokimyasi öyrənilmişdir. Kaustobiolitbrdo, orqanizmbrdo, çökmo sii
xurlarda vo lay sulannda mikroelement
lorin yayılması qanunauyğunluqları tod
qiq olunmuşdur. Palçıq vulkanlarının
brekçiyalarında bor elementinin pay
lanmasi vo axtarışı perspektivlori öyronilmişdir.
Riyazi statistika iisullannm geııiş
totbiq olunmasi ib geokimyovi prosesbrin modelbşdirilməsino dair işbr apanlmi geokimyovi axtarış üçün iisullar vo
av; danlıqlar işlonib hazırlanmışdır.
Zakir Abdullayev, Novruz Novruzov

“etrokimya sahosindo todqiqatlar 20
os ovvollorindon aparılmış, bozi süxur
ni
nolorinin vo filiz minerallarmin ilk
dr tain kimyovi analizlori hoyata keçiril şdir. A.Vozirzado Talış dağlannda
Ei
i yaşlı andezit-bazalt siixurlanm vo
oi
in torkibindo iştirak edon iri plagi- az möhtəvilərinin tam silikat analizii yerino yetirmişdir.
Əzizboyov, M.Qaşqay vo b. Conu
bi ıfqazda yayılmış listvenit siixurlanm kimyovi torkibini vo petrokimyovi
xii isiyyotlorini miioyyon etmiş, Daşkoso 1iliz rayonundakı çoxfazalı qabbro,
qa bro-diorit, qranit intruziv kiitlolorini tomas zonalarmda omolo golmiş
sk l tipli metasomatik doyişmo zonasınu nineral vo siixurlanm kimyovi baxin an öyrənmiş, osasi vo ultraosasi qoIoa vo subqolovi maqmatik siixurlarin
pi ^kimyovi xüsusiyyətlərini todqiq etmi чг. Kiçik Qafqazin şimal-şorq ya
rn; ida yayılmış Yura vo Tabaşir yaşlı
ini /ivlorin petroqrafiyasına vo petroki asina hosr olunmuş todqiqat materi;
rının tohlili vo araşdırılması osasind; omin orazinin geologiyası vo süxurlaı petroqrafiyasi haqqinda molumatlai eyli dəqiqloşdirilmişdir. Sonralar
N
ıvan M R orazisindo yayılmış maqm ik vo çökmo süxıır komplekslorinin
ge« >ji vo petroqrafik todqiqi aparılmış,
res publika orazisindo yayılmış maqma
tik siixurlarin petrokimyovi monsubiyyotıno göro normal qolovi vo qolovi, Talisj struktur-formasion zonasinda yayilmı^; Eosen yaşlı effuziv vo intruziv süxurlarm iso silisium oksidi ilo doymamış
qolovi vo subqolovi seriyalara aid olduğu
miioyyon edilmişdir.
Kiçik Qafqazda yayılınış Yura yaşlı

intruziv vo effuziv siixurlarin petrokim
yovi soviyyodo todqiqi ib H.Mustafayev
vo b. moşğul olmuşlar. Miiasir petro
kimyovi tisullardan istifado etmoklo
maqmatik siixurlarin oksidloşmo omsallan, qobvilik göstəricibri, silisium oksi
di ilo doyma dorocosi, normativ vo mo
dal mineraloji torkibi vo s. müoyyənləşdirilmişdir. Petrokimyovi todqiqatlar
osasmda beb bir müddoa iroli sürülmüşdür ki, Talış zonası vo Kiçik Qaf
qazda Xocavond gömülmo sahosindo iist
mantiya özülü metasomatik yolla doyişilorok bir-birilo uzlaşmayan kimyovi elementlorlo zonginbşmişdir.
Petrokimyovi todqiqatlarin noticolori
petrologiya vo geodinamikamn bir sira
aktual mosoblorinin hollindo istifado
olunur.
Musa Mətnmədöv

Mineralogiya. Azorbaycanda ilk mi
neraloji todqiqatlar 19 osrin ortalarm
da aparılmış vo bir sira minerallann
yalmz kimyovi torkibinin miioyyon edil
mosi vo bozi kristal formalanmn toyini ilo
mohdudlaşmışdır. Lakin mineralogiya
elminin intensiv inkişafı 20 osrin 30-cu
ilbrino tosadiif edir. Daşkoson filiz yataqlarinda kobaltin minerali kristalmin morfologiyası, Naxçıvanda faydali qazinti
yataqlari filizlorindo pirit minerali kristallan. Godoboy yaxınlığında vezuvian mi
nerali kristallan todqiq edilmiş, Daşkoson
filiz yatağında aşkar olunmuş yeni mine
ral “ daşkosonit'’ adlandırılmışdır.
Kiçik Qafqazin morkozi hissosindo
ultraosasi vo osasi siixurlarin, onun şimal-şorq hissosindo hidrotermal filiz
yataqlannin mineralogiyasimn todqiqi
noticosindo minerallann yayilma qanunauyğunluqları, onlarm kimyovi vo fizi
ki xassolori, kristallooptik vo spesilik tipomorf xiisusiyyotlori öyronilmişdir.
Minerallann termobarometrik parametrlori vo paragenetik assosiasiyalan
miioyyon edilmiş vo bunun osasmda ho
min minerallann omolo golmosinin lizikikimyovi şoraitlori vo s. araşdırılmışdır.
Daşkosonin filiz yataqlannin mineralogiyasina dair todqiqatlar notico
sindo skarn-maqnetit, kobalt-sulfoarsenid filizlorinin, eloco do oksidləşmo zonasinin minerallan (toqr. 110 mineral)
öyronilmiş, yeni mineral (tusiit-kalsikopiapit) aşkar edilmişdir. Skarn domirkobalt yatağında 8 yeni mineral (skarnlarda jadeit, pyemontit, tulit, alfa-soizit,
beta-soizit, leykoksen, skarnyam metasomatitlordo iso marialit-meyonit sirali

tipomorf skapolit) aşkaredilmiş, skapolitloşmo prosesinin fiziki-kimyovi vo mineraloji-genetik mahiyyoti aydınhışdınlmışdır. Mineral omologolmo prosesinin
genetik modeli yaradılmış, ilk dofo ola
raq kalsiumlu skarnlarm konvergentliyi
miioyyon edilmiş vo tomas-termal buynuzdaşılaşma vo skarnlaşma proseslorinin mineraloji sorhodi miioyyon olunmuş, Conubi Daşkoson kobalt filizi yatağının mineralogiyasi öyronilmişdir.
Dolidağ intıuzivinin petroqrafiyasının,
tomas-metasomatik siixurlarin mineralogiyasının vo İstisu mineral su yatağının öyronilmosi noticosindo yeni mi
neral - “ istisuit” -kalsiumlu amfıbol aşkar edilmişdir. Kiçik Qafqazin ultraosa
si intruzivlorinin tomasotrafi zonalarm
da yayılmış listvenit lorin mineraloji zonallığı, torkibi, mineral paragenezislori
todqiq edilmiş, aşınma qnbığı məhsullarının mineraloji torkibi öyronilmişdir.
Tutqunçay hövzosindo miixtolif nıetasomatitlorin vo onlarla olaqodar filizlorin
mineralogiyasi todqiq edilmiş. vezuvian
mineralmin kristalloptik sabitlori, rentgenometrik parametrlori vo kristallomorfoloji xiisusiyyotlori öyronilmişdir.
Çıraqdorosi-Toğanalı filiz sahosinin minerallan vo mineral assosiasiyalan tosvir
edilmiş vo kolçedan fflizinin mineralogi
yasi araşdırılmışdır. Godoboy rayonu
skarnlannda yeni minerallar - çohrayı
qranat, apofillit, prenit, seolit vo mavi
şpinel aşkar edilmişdir. Azorbaycanm
bentonit gillori, Godoboy rayonunun
filiz, Göyço-Qarabağ zonasimn civo vo
Zoylik alunit yataqlannin, Kiçik Qafqazin miixtolif petrokimyovi torkibli
Mezokaynozoy intruzivlorinin tomastermal doyişilmələrinin mineralogiyasi
öyronilmiş vo pumpellit minerali aşkar
edilmişdir.
Böyük Qafqazin conub yamacinda
kolçedan-polimetal vo mis-pirrotin filiz
formasiyalanna monsub Filizçay qrupu
yataqlannda filizyam doyişilmolor vo filizlorin mineralogiyasi vo geokimyasi
öyronilmiş, 80-don çox mineral todqiq
edilmiş, о ciimlodon 20 mineral ilk dofo
aşkar olunmuşdur.
Cəbrayd Azadətiyev

Kristalloqrafiya sahosindo ilk todqi
qatlara 20 osrin 20-ci illorindon başlanılmışdır. A.Vozirzado kristallomorfologiya istiqamotindo bir sira miihiim tod
qiqat işlori aparmışdır.
Müx. iizv Xudu Mommodov Ca silikatlarmin (ksonotlit vo vollastonit) kris-

miş, “ Lonkoran” , “ Gonco” , “ Naxçi
talloqrafık quruluşunu miioyyon etmiş,
van” , “ Çilov adasi” , “ Mingoçevir” ,
başqaları ilo birlikdo minerallarm vo
mürokkob torkibli oksid kristallarımn,
“ Pirqulu” , “ Şoki” , “ Zaqatala” vo “ Qu
ba” seysmik stansiyalan yaradılmışdır.
yarımkeçirici kristalların, kompleks vo
1980 -86 ilbrdo Azorbaycanda yeni seys
iizvi kristalların quruluşuna aid todqi
qatlar aparmış, kanasit, delxayelit, lomik stansiyalann (“ Lökbatan” , “ Sum
qayit” , “ Cobrayil” , “ Kolbocor” , “ Colila
montit, murmanit, lomonosovit və s.
bad” vo “ Nardaran” ) qurulmasi ib zolminerallarm kristallik quruluşlarım öyrənmişdir.
zololorin qeyd olunan tezlik-dinamik
20
əsriıı 60-ci illorindo H.Əfondiyev diapazonu genişbnmiş vo bu stansiyalar
aşağı maqnitudlu zolzobbrin qeyd olunvo b.-nın başçılığı ilo elektronoqrafıya
masina imkan veron qısadövrlü vo gevo rentgenoqrafıya üsulları ilo yarımkeçirici nazik təboqolərin, kristalların qu- nişzolaqlı seysmometrbr komplekti vo
güclü zolzobbri qeydo alan cihazlarla
ruluşu vo faza çevrilmoləri sahosindo
tochiz edilmişlor. instrumental seysmo
todqiqatlar aparılmağa başlanmışdır.
loji şobokonin formalaşması respublika
Monokristalların hidrotermal şəraitdo
da seysmologiyanın inkişafi üçün zomin
sintezi hoyata keçirilmişdir.
yaratmış vo seysmologiya sahosindo
Azorbaycanda kristallik maddolorin
aparilan elmi todqiqat işlori osasinda
quruluşunu toyin etmok üçün A B Ş is
zolzolo zamam omolo golon vo Yer tokitehsali olan “ Sinteks” cihazimn alinmanin daxili quruluşu haqqinda tosovvür
sı ölkomizdo kristalloqrafiyamn hortoyaradan elastiki ehtizazlar öyronilmişrofli inkişafına geniş imkanlar yaratdir. Zolzolo yazilarmm analizi osasinda
mışdır.
ilk dofo Reley dalğalarının ikinci vo
Мэтт,id Çıraqov
üçüncü qrııpu müoyyonloşdirilmiş vo
Yerin çoxlaylı modelinin miivafiq sayli
sothi dalğa qruplarimn omolo golmosino
Geofizika
sobob olduğu aşkar edilmişdir.
Layların qalınlığınm doyişilməsinin
Ümumi molumat. Azorbaycanda geosothi dalğaların dispersiyasına tosirinin
fizika sahosindo ilk todqiqatlara 20 osrin
modelloşdirilmosi osasinda dispersiya30-cu illorindon başlanılmış, süxurlarm
sının oyrilərinin xarakterinin layların
vo neftin fiziki xiisusiyyotlori, mexaniki
deformasiyalarm cismlorin maqnit vo qalınlığından asılılığı müoyyon edilmiş,
Reley dalğalarının yayılma sürotbri ilo
elektrik xassəlorino təsiri, qravitasiya vo
layların qalınlığı arasinda oks mütəmaqnit saholori. Abşeron yanmadasinin
nasiblik aşkar olunmuş, çöküntü qatin
Mohsuldar qatını toşkil edon süxurların
radioaktivliyi, geotermiya qradiyenti vo da qısadövrlü Reley dalğalarmm dispersiyasına aid eksperimental məlumazolzolo seysmoqramlan todqiq oluntın nozori əyrilərlo uyğunluğu göstorilınuşdur.
mişdir.
Sonraki illordo geofizika problembri
Seysmoloji molumatların tohlili seys
yalmz seysmikliyin öyronilmosini ohato
mik dalğaların çıxış bucaqlarının, onla
etmoklo mohdud şokildo öyronilmiş vo
rm polyarizasiyasınm, spektral torkibitodqiqatlar sirf fiziki mosolobrin hollino
nin, dispersiyanm, elastiki dalğaların
yönoldilmişdir.
20
osrin 50-ci illorindon geofizika saçatma vaxtının, episentral məsafələrin
vo başqa xüsusiyyotlərin öyronilmosi
hosindo todqiqatlar noticosindo Faneroosasinda müfossol seysmik rayonlaşdırzoyun maqnitostratiqrafik şkalasının
ma xoritolərinin tortib edilmosinin kom
yaradilmasi, seysmikliyin palçıq vulkapleks iisulu işbnilmiş, miihondisi-seysnizmi ib vo zolzolo ocaqlarimn çöküntü
qati ib olaqosi, qamma saholorinin zol- moloji mosolobrin hollino imkan veron
zolobrin tosiri ib doyişilmosi vo s. öyro- zolzolo qeydiyyatı qurğuları hazirlanmışdır. Böyük Qafqazin conub yamanilmişdir.
Seysmologiya. Azorbaycanda zolzo- cinda vo Abşeron yarımadasında miifossol seysmoloji müşahidolorin notico
bbrin qeydiyyatim aparan “ Şamaxı” ,
bri osasinda sothi dalğalara göro qurul“ Baki” vo “ Balaxam” ilk seysmik stanmuş hodoqrafiarm xiisusiyyotlori araşsiyalan 1902 il Şamaxı zolzolosindon
dırılmış vo orazi üçün zolzobbrin osas
sonra Nobel qardaşları torofindon toşkil
parametrlorinin toyinindo doqiqliyi
olunmuşdur. 1948 il Aşqabad zolzələsinxeyli yiiksoldon lokal hodoqraf tortib
don sonra Azorbaycanda seysmoloji
olunmuşdur.
müşahidələr şobokosi xeyli genişbndiril-

İnşaat obyektlorinin seysmik dayamqli konstruksiyalarimn işlənib hazirlanmasinda miihiim ohomiyyoti olan zolzolo ocaqlarimn qruntlarda törotdiyi titroyişlorin dinamik vo spektral xüsusiyyotlori öyronilmişdir.
Seysmologiyada holoqrafiya iisullarinin totbiqi Azorbaycanda Yer qabığınin lokal qeyri-bircins cismlərinin aşkar
edilmosino imkan vermişdir.
Yiiksok həssaslıqlı seysmik siqnallann maqnit qeydiyyath sistemi işlonib
hazırlanmış vo onun totbiqi seysmik daiğaların qeydoalinma iisullanmn lokmilloşdirilmosino vo faydali siqnallann giiclondirilmosino, maneo fonunun əsiıinin
azaldılmasına şorait yaratmışdn
Zolzobbrin qeydiyyati S
tnoloji
Xidmot Morkozi (SX M ) torn*
n re
gional roqomli “ Kinemetriks
pli vo
analoq sistemlor vasitosilo ap
1981
ildon seysmik tohliik
■d riskin qiymotbndirilmosi iizro
xalq
vo milli proqramlarm torlcib lv.
olan
zolzolo proqnozunun ictimai-1
ii aspektlori todqiq olunur.
Seysmikliyin uzunmiidd.
parametrbrinin toyini üçün palçıq
anizminin tozahiir etdiyi orazilor
;mik
rejiminin qanunauyğunluqbı
zololorin vo piiskiirmobrin mok
za
man olaqosi todqiq edilmi^., я vsmik
tohliikonin qiymotlondirilmos
onilmişdir.
Zolzobdon ovvol Yer tokiı
>molo
golon zoif yüksoktezlikli roqsL
dəyişmo xarakterinin todqiqi seysnu
! ılğalarm qeyri-xotti nozoriyyosinin
onilmosinə, dalğaların vo geoloj
litin
qarşılıqh tosirinin öyronilmos::
zolzolo proqnozunun apanlmasi;:
ikan
vermişdir.
Regional seysmikliyin vo gi
izololorin başvermo ardıcıllığınd;
>vriliyin analizi osasinda Qafqt
'petdağ-Iran regionunda miimkür
zolzolo ocaqlari zonalan ayrilnu
.'ysmik hadisolorin baş vermosinir
sok
ehtimalli intervallan miioyy;
irilmişdir.
Koşfiyyat seysmologiyası
ndo
todqiqatlar, osason, oksetmo v
nma
sorhodlorinin yatma dorinliyi vc
>rmalarının, dalğa tosvirinin miirokkc diyini
şortlondiron faktorların tobiotinin öyronilmosino, seysmik koşfiyyatın noticolorinin interpretasiya metodlanmn işlonib
hazırlanmasına hosr olunmuşdıır.
Müx. üzv A rif Hosonov vo b. toro
findon Yer qabığmm dördqath sürot

modeli osasinda hazırlanmış proqram
iizro respublika orazisindo zolzobbrin
parametrbri hesablanaraq kataloq şoklindo çap olunmuşdur. Çoxsayh zolzolo
məlumatlarının tohlili osasinda ölko ora
zisinin zoif seysmikliyi araşdırılmış vo
seysmik cohotdon on tohliikoli saholor
miioyyon edilmişdir. Bununla yanaşı, 12
balliq seysmik şkala ilo giiclü vo hiss olu
nan zolzobbrin Yer sothindo tozahürü
xiisusiyyotlori araşdırılmış vo onlarm
makroseysmik sxemlori tortib edilmişdir.
Seysmoloji molumatlar osasinda
Azorbaycan orazisi vo Xozor donizi akvatoriyası üçün Yer qabığının osas qatlannin sorhodlorinin tektonik sxemlori
toj b olunmuş vo bölgonin Moxo, “ bax ” , “ qranit” qatlan iizro bloklu quruli>: snun osas olamotbri aşkar edilmişd Miioyyon olunmuşdur ki. blokdaxili ysmiklik çökmo süxurlar örtüyünün
n tolif kompleksbrinin struktur-fasial
q i-bircinsliliyi ib olaqodardir.
olzololor haqqinda toplanmış çoxinstrumental vo makroseysmik moli atlar osasinda Azorbaycan Respub1 i orazisinin yeni seysmik rayonlaşci nasi xorito-sxemi (1:2500000 miqy l) hazırlanmış, xoritodo respublika
o isinin fon seysmikliyi 8 bal qobul
с ıııiş, Böyük Qafqazin conub yamaci,
X u-yam, Gonco-Göygöl vo Naxçivan
b lolori 9 balliq zona kimi qiymotlondirı nişdir. SXM-do respublika orazisindo
b veron zolzobbrin qeydiyyati vo seysmi liyin öyronilmosi ilo yanaşı, hom do
g i. lii zolzobbrin proqnozlaşdırılması
m qsodilo seysmoloji, geofiziki vo geok ivovi metodlarla seysmik-proqnoz
r arlannin müoyyonbşdirilməsi sahos b todqiqatlar apanlir.
A r if Uəsənov, Bəlıruz Pancıhi

Qravimetriya sahosindo ilk todqiqat!9 osrin 70-ci illorindo aparılmışdır.
vimetrik ölçmolorin noticolorinin tofıdon beb noticoyo golinmişdir ki,
naxıdan conubda sıxlığı böyük olan
lo yeıioşir, ondan şimalda iso kiçik
ıqlı kütlo mövcuddur.
İlk variometrik qravitasion ölçmolor
neft axtarışı ilo bağlı 1926 ildo Abşeron
yarımadasında Puta vo Binoqodi saholo
rindo totbiq olunmuşdur. Sonralar qravimetrik ölçmolor Neftçala, Babazonon,
Kürsongi, Qalmaz vo Xıdırlı neftli-qazh
saholorindo davam etdirilmiş, Şamaxı,
Kürdomir, Muğan vo Qızılağac zolağı
L
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s
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boyu qravitasiya maksimumu aşkara
çıxarılmışdır.
Azorbaycamn qravitasion anomaliyalarının qismon osaslandırılmış izahı
roqqaslı qravimetrlorlo aparilan ölçmolordon sonra mümkün olmuşdur. Bu
ölçmolor orazinin Faya vo Bııqe qravi
tasion anomaliyalarınm osas elemcntlorini aşkar etmoyo vo anomaliya xoritobrini hazırlamağa imkan vermişdir.
Azorbaycan orazisinin Faya qravitasiya
anomaliyalarının geoloji izahı verilmiş,
anomaliya xoritolorindo dağlıq orazilor
miisbot anomaliya kimi sociyyolondirilmiş, onun sifir xotti iso dağlıq bölgolorin
sorhodi kimi tofsir olunmuşdur. Depressiya zonalarında müşahido edibn
monfi anomaliyalar burada Yer qabığı
çöküntülorinin kiçik sıxlıqlı vo mosamoli
olmasi ilo izah edilmişdir. Conub-Şorqi
Qafqazda Buqe qravitasiya anomaliyalarimn todqiqi vo orogenik proseslor noti
cosindo Yer qabığınm çökmosiniıı dağlıq
regionlarda monfi anomaliyanin yaranmasina sobob olduğu göstorilmişdir.
Neft-qaz axtarışı ib olaqodar quruda
vo donizdo aparilan qravimetrik ölçınəlorin osas moqsodi neftli-qazh rayonlarin geoloji quruluşunu öyronmok vo per
spektivli strukturları aşkar etmok olmuş vo bu ölçmolor sonralar dağlıq bölgolordo do aparılmışdır. 1957 ildo Xozor
donizinin Azorbaycan sahilbrindo ilk
qravimetrik smaq ölçmolori yerino yetirilmiş vo bu, doniz dibini do ohato etmişdir.
Qravimetrik ölçmolor iimumiloşdiribrok aralıq toboqo sıxlığınm iki qiymoti
üçün (2,3 q/sm3 vo 2,65 q/sm3) Buqe qra
vitasiya anomaliyasi xoritosi vo dağlıq
orazilor üçün sıxlığı 2,67 q/sm3, depressiya bölgolori üçün iso 2,3 q/sm3 qravita
sion qiymotlorino osason Buqe anoma
liyasi xoritosi tortib edilmişdir. Bu xoritolor osasinda Buqe qravitasiya anomaliyalarimn şorhi verilmiş, şorqdon qorbo
doğru onlarm aşağıdakı variasiyaları
ayrılmışdır: Conubi Xozor minimumu,
Talış-Vondam maksimumu, Qamx-Orta
Kiir minimumu, Kiçik Qafqaz maksimu
mu. Aşkar ddilmiş regional anomaliyalarm geoloji tofsiri göstormişdir ki,
Moxo sorhodi soviyyosinin doyişkonliyi
vo Mezokaynozoy çökokliklərinin ölçülorinin miixtolifiiyi kristallik bünövrodo bir
sira çökoklik vo qalxmalarin olmasi ilo
olaqodardir. Aparilan ölçmolərin notico
lori nozoro ahnmaqla Azorbaycamn doqiqloşdirilmiş qravitasiya xoritosi tortib
olunmuşdur. Ədodi metodlardan istifado

edilorok Qafqaz-Xozor regionunun qra
vitasion modeli hazırlanmış, neftli-qazh
rayonlann qravitasion anomaliyalarmin
geoloji tofsiri verilmiş vo kristallik bünövronin dorinliyi hesablanmışdır.
Faxraddin Qadirov

Geomaqnetizm. Bu sahodo ilk todqi
qatlar 20 osrin 50-ci illorindo aparılmışdir. Azorbaycamn şorq vo Türkmonistanin qorb hissolorinin Pliosen çökiintülorinin korrelyasiyası verilmiş vo onlarm
paleomaqnit-stratiqrafik şkalası hazirlanmışdır. Respublikada sistemli paleomaqnit todqiqatlannin osasini iso 1958 il
do Tofıq İsmayılzado qoymuş vo onun
inkişafında miihiim rol oynamışdır.
1960-70 ilbrdo çöküntü toboqolorinin maqnit və puleomaqnit xüsusjyyəllorinin öyrənilmosi osasinda Abşeron
yanmadasinin qorbindo Mohsuldar qatın kosilişlərində korrelyasiya noticosin
do 6 paleomaqnit zona aşkar edilmiş,
Ceyrankeçmoz vo Aşağı Kiir çökokliklorinin Mohsuldar qati laylan ib Giircüstan orazisindoki Şirak lay dostosi
korrelyasiya olunmuşdur.
1970-80 ilbrdo paleomaqnetizm sa
hosindo aparilan todqiqatlar Azorbay
can orazisindo litosferin tokamülünün
miixtolif geoloji zaman intervalla rim
ohato etmoklo, osason, stratiqrafik, tek
tonik, paleocoğrafi mosolobrin hollino
yönoldilmişdir. Todqiqatlar noticosindo
Azorbaycamn Mezozoy çöküntülərinin
paleomaqnit şkalası tortib olunmuş, on
larm paleomaqnit kəsilişlorinin Türkmonistan vo Şimal-Qorbi Asiyamn pa
leomaqnit molumatlan ilo korrelyasiyası aparılmış vo respublikanin petromaqnit xoritosi tortib edilmişdir. Saatli ifrat
dorin quyusunda vulkanogen süxurların
maqnit xüsusiyyotlorinin kompleks tod
qiqi noticosindo vulkanogen qatın yaşı
dəqiqloşdirilmiş, minerallarm ferromaqnit torkibi vo konsentrasiyasının doyişilmo xarakteri öyronilmiş, ferromaqnit
donolorinin kristallaşma dorocosi miioy
yon edimişdir.
1980
ildon, osason, Kaynozoy çöküntülorinin paleomaqnit xüsusiyyətlorinin
öyronilmosi sahosindo todqiqatlar aparılmışdır. Pliosen çöküntülorinin regionlararasi paleomaqnit korrelyasiyasi
aparılmış vo maqnit-stratiqrafik şkalası
tortib olunmuşdur. Azorbaycamn kontinental vo doniz çöküntülorinin regional
istinad paleomaqnit şkalası tortib olunmuş, strukturlann neft-qaz perspektivli-

liyinin qiymətləndirilməsi məqsədilə
maqnit və paleomaqnit meyarlar тй эу
уэп edilmişdir. Kiçik Qafqazm vulkanogen süxurlarmm maqnit xüsusiyyətləri,
titan-maqnetit minerallarinin torkibino
və faiz miqdarına göro maqmatik oçaqların dərinliyi тйэууэп edilmiş, Paleo
gen çöküntülərində regional stratiqrafik
reperlor ayrılmış və bir sira stratiqrafik
vahidbrin sorhodlori doqiqləşdirilmişdir. Cənubi Xəzərin Pliosen-Pleystosen
çöküntübrinin paleomaqnit şkalasının
tərtibi də çöküntütoplanmanın sürətinin
тйэууэп edilmosino imkan vermişdır.
Böyük və Kiçik Qafqazın Azərbaycan
hissəsinin plitəbrarası bloklannın geolo
ji keçmişd3ki voziyyotinin palinspastik
borpası və qonşu ərazibrb mtiqayisosi
aparılmış, onların geodinamikasında
saat oqrobi istiqamətində vo oksino dönmələr vo şimal istiqaməlində yerdoyişməbr ib sociyyolonon kinematik parametrbri тйэууэп edilmişdir. Mezozoy
erasında paleomaqnit qütblərin paylanması əsasında mikroplitəbrin və blokların lokal və regional dönmoloro məruz
qalması və həmin dönməbrin ərazinin şimala doğru yerdoyişmosi ib eyııi vaxtda
baş verməsi, Kiçik və Böyük Qafqazın
saat əqrəbi istiqamətində 20-30° dönmosi тйэууэп edilmişdir.
Çoxsaylı geoloji kəsilişlərin paleo
maqnit tədqiqatlarının nəticələrinin tolılili və sistembşdirilməsi əsasında Fanerozoyun istiııad maqnit-stratiqrafık şkalası tərtib edilmiş vo bununla da Azorbayeanın stratiqrafıyasının və tektonikasının bəzi məsəbbrinə aydınlıq gotirilmişdir. Kiçik Qafqazın ofıolit qurşağının maqnetizmi öyrənilmiş, regionun
geodinamik təkamülü araşdırılmış və
Azərbaycan orazisi üçün Yer qabığının
maqnit modelinin hazirlanmasi ınoqsədilə tədqiqat işlərinə başlanılmışdır.
Mənijə İsayeva

Petrofızika. Respublikada petrofıziki tədqiqatlara sistemli şəkildo 1965 ildən başlamlmi!jdır. Çöl-geofıziki iisulhırhı todqiq olunmuş sahələrin (K iir çökokliyi, Qobustan) çökmo süxurlarınm
petrofıziki xassəbri öyrənilmiş, onların
sıxlığı, maqnit və elektrik keçiriciliyi
haqqında məlumat toplanmışdır. Bu istiqamətdə aparılmış tədqiqatların noticolori “ S S R İ ərazisinin çökmə süxur
örtüyünün fiziki xassolori” (Moskva,
1967) əsərində ümumibşdirilmişdir.
1971-73 illordo Azərbaycanın quru

hissəsinin neftli-qazlı saholorindo vo Хэ
гэг donizi akvatoriyasında çöktnə süxurlarm fıziki parametrbrinin sxematik xoritəbri tortib olunmuş və SSRİ-niıı сэпиЬ
ərazilərinin 1:500000 miqyash sxematik
xoritolor toplusuna daxil edilmişdi.
Sonrakı ilbrdə petrofıziki todqiqatlar nəticəsində yiiksək təzyiq və tempe
ratur şəraitində çökmə süxurların deformasiya-davamlılıq vo kollektor xassolori, maqmatik vo metamorfik süxurların
fıziki xassəbri öyrənilmişdir.
Bu tədqiqatlar əsasında litosferin və
iist mantiyanm dərinlik quruluşu və tokamülü haqqinda bir sıra nəzəri nıosolobr araşdırılmış, fıziki xassolorinə göro
süxurların tosnifati verilmişdir. Elastiki
dalğaların anizotropluğu vo xiisusi elek
trik müqaviməti, süxurların termobarik
parametrbri və s. haqqmda daha doqiq
petrofıziki məlumatların oldo edilmosi
moqsodilo yeni yiiksok tozyiq vo tempe
ratur qurğuları işbnib hazırlanmış vo
totbiq edilmişdir.
Todqiqatlar noticosindo Kiçik Qaf
qazm təkamülünün geodinamiki şoraiti
araşdırılmış və ofıolit qurşağının formalaşmasını müşayiət edən paleogərginlik
saholorinin nisbi qiymətləndirilməsi
hoyata keçirilmişdir. Azorbaycanda Yer
qabığının dorin qatlarında maddolorin
termodinamik dayanıqlığının pozulması
prosesi geofıziki sorhod omolo gotiron
amil kiıni sociyyəlondirilmiş və litosferin
fiziki xassələrini öziindo oks etdiron
üçölçiilü petrofıziki modeli işbnib hazırlanmışdır.
Miixtolif tip maqmatik və metamor
fik süxurlarda yüksok tozyiq və tempe
ratur şəraitində elastiki dalğalarm eks
perimental todqiqi bu dalğaları sürotlorino görə qruplaşdırmağa imkan vermiş,
tozyiqdon asılı olaraq siirot artımının
müxtəlif qiymotbrb sociyyolondiyi aşkar olunmuş vo ultrabazitbrin serpentinitləşnıosi noticosindo onlarda elastik
dalğaların yayılma sürətlərinin azalma
si, su ib doymuş süxurlarda (qranitoidbr, qabbroidbr, serpentinitbr) isə art
masi тйэууэп edilmişdir.
Tədqiqatlar noticosindo qarışıq keçiricilik intervalında elektrik müqavimotinin qiymətinin süxur nümunolərindo fıliz minerallarinin mövcudluğu və paylanma xüsusiyyətbri ib, moxsusi keçiricilik intervalında isə homin nümunəlordo süxur omobgotiron mineralların
kimyovi tərkibi ib əlaqədar olduğu aşkar edilmişdir.
Süxurların eksperimental todqiqi

osasmda alınmış reqressiya tonliyindo
Azorbaycan orazisindo Yer qabığında
uzununa dalğaların kosiliş üzro siirotinin
modelləşdirilməsindo istilado edilmişdir. Astara-Bakı-Mahaçqala geodina
mik profıli üzro modelin tohlili göstorir
ki, litosferin kosilişindo ayrılmış biıinci
toboqonin süxurları çökmo monşoli,
ikinci toboqo, ehtimal ki, turş vo orta,
üçüncü toboqo osasi, sürot doyişmosinin
on az qradiyenti ilo sociyyobnon dördüncü toboqo iso ultraosasi torkibli siixurlardan toşkil olunmuşdur. Ayrılmış
toboqəlorin sıxlığı müvafıq süxurlarda
uzununa dalğa süroti ilo onların sıxlığı
arasmda korrelyasiyaya osason nıüoyyon edilmişdir.
Böyiik Qafqazm conub yam cında
Padar-Lahıc vo Morozo-Oğuz pı iılori
üzro sınan dalğaların korrelyas ısına
osason alınmış noticolordən
Şam axı-İsmayıllı zonası süxu
ıda
elastiki dalğaların sürotino vo s
nna
dair molumatlardan istifado olı
ıaqla Yer qabığmın kosilişinin per iziki
modeli tortib edilmişdir. Bu
del
osasında Şamaxı blokunda Yc
ıbığının 12 knı dorinliyo qodor kə-'
»yronilmişdir.
Şahin Bah

ihayli

Tektonofızika. Bu sahodo todo
Lİarın osası 20 osrin 80-cı illorind • qoyulmuşdur. Akad. Midhod A1 sov,
müx. üzvlor Hotom Quliyev, Ro
Cavanşir vo b. Yer qabığında qırışıqi ;-deformasiya proseslorinin öyronilm
/ro
todqiqatlar aparmış vo ilk dofo pn slorin öyronilmosinin qeyri-klassik x:> ,loşdirilmiş üçölçülü nozoriyyosini vo
eodinamikanın dayanıqsızlıq kons
yasını işloyib hazırlamışlar. Bu ко
)siyaya göro geoloji kinematik tos
da
oksini tapmış qırışıq formalari
anaşı, litosfer qatlarinda planet;;
qyaslı qırışıqların da omolo golmosi : nkünlüyü nozori cohotdon miioyyon
lirilmişdir. Bu baximdan toklif olu ;uş
modelin tonliklor sisteminin keyi vot
nozoriyyosi osasmda litosferdo hoi aquli, hom do lateral (üfüqi) sothloi t o
tektonik qinlmalann omolo golmos in
labüdlüyü vo mexanizmi, eloco do ütosferin homin qırılmalarla mohdudlaşmış
miixtolif miqyash plitolordon ibarot ol
masi nozori cohotdon sübut edilmişdir.
Todqiqatlar osasmda litosferdo yalniz
şaquli vo üfüqi horokotlorin deyil, istonilon istiqamotdo horokotlorin do baş vermosi, onlarm vcktorunun hom şaquli,

lolorin hollindo, о ciimlodon, zolzololorin
hom do üfüqi toplananlarının mövcudRadiometriya. Azorbaycanda radiometriyanin osasi 20 osrin 1-ci yansinda
luğu vo miioyyon şoraitdo bu toplananproqnozlaşdırılmasmda radiometrik
qoyulmuşdur. 1914 ildo Bibiheybot sa
larin rolunun miixtolif olmasi fikri iroli
molumatlardan istifado olunmağa başsürülmüş vo dağomələgəlmə prosesinin
hosindo ilk neft-modon laboratoriyasi
lanılmışdır.
yeni mexanizminin mümkünlüyü nozori
yaradılmış vo Baki neft modonlorindo
1970-90 illordo seysmik-aktiv zoııacohotdon osaslandırılmışdır.
neft-lay sularmm radioloji torkibinin
larda radioaktiv sahobrin variasiyalan
Geodinamiki dayanıqsızlıq konsepöyronilmosi iizro miişahidolər apanlvo radiometrik molumatlar osasmda Yer
siyasi baximmdan çökmo hövzolorinin
mışdır. 20 osrin 30-cu ilbrindo radium
qabığının dorinlik quruluşunun modelsürotlo gömülmosi zamam yaranmış
yataqlannin axtarışı moqsodilo Balaxaloşdirilmosino aid todqiqatlar aparılıııışböhranlı gorginlik şoraitindo mühitin bir
ni, Sabunçu, Ramana, Suraxam, Piraldir. Radio-ekologiya sahosindo aparilan
lahi neft yataqlannin lay sulan, Qaratarazlıq halından digorino keçmosi no
todqiqatlar, neft modonlorindo vo Bakiticosindo qırışıqlarla sociyyobnon daxili
çuxur vo Xırdalanda qazılan koşfiyyat
nin ayn-ayn sonaye obyektlorindo ionsi ukturlurm omologolmo mexanizmi
quyulanndan çıxarılan siixur niimuno- laşdıncı monbolorin istifadosi ib olaqo
lori analiz edilmiş, buruq sulannda ra- dar yaranan radioaktiv sahobrin öyronuioyyonbşdirilmiş, geoloji strukturlarin miixtolif sothlorindo qırışıq omologol- diumun miqdari öyrənilmişdir. “ Bibi
nilmosi texniki monşoli radionuklidlorlo
m, prosesinin nozori modellori hazirlanheybot” yatağında Mohsuldar qatin iki
çirklonmiş saholori aşkar etmoyo imkan
vermişdir. A M EA Geologiya institu
m is vo bozi çökmo hövzolorinin (о cümhorizontunun sulannda radium aşkar
lot'on Conubi Xozor hövzosinin) strukolunmuş vo onun konsentrasiyasimn
tunda Yer sothindo alfa-şüalanmanın
t! Sarinin avtonom daxili enerji hesabivariasiyasını öyroıımok moqsodilo yeni
dorinlikdon asili olaraq azaldığı miioy
yon edilmişdir. Müx. üzv Heydor Əfon- cihaz kompleksi işlonib hazırlanmış vo
n yaranmasi mexanizmi öyronilmişdir.
Aparılmış todqiqatlar noticosindo li- diyev Kiçik Qafqazm istisu orazisin- Geofizika Elmi Morkozi ib birlikdo
kompyuter texnikasi bazasinda qammat< crin təkamülünün vo onun morhobdoki mineral bulaqlarm sularmi todqiq
etmiş vo radiumlu sularin hom do turş
spektrometrik analiz qurğusu - SARİ-1
1: lin yeni nozori modeli toklif edilmiş,
maqmatik siixurların inkişaf etdiyi
с
-klassik xottiloşdirilmiş nozoriyyoyo
yaradılmışdır.
. ,on biitiin proses vo hadisobro yeni
orazilordo yayıldığını miioyyonbşdir1990 ildon başlayaraq otraf mühitin
radiasion voziyyotino nozarotin toşkili
• fiziki mühitdo” baxılmışdır. Bura-mişdir.
20
osrin 40-ci illorindon radioaktiv fi-iizro metodiki işlor aparılmış vo Abşec \ronilon proses vo hadisolorin miitoh ikliyi onlarm fon göstoricilərinin
lizlorin sistemli axtarışına başlanılmış vo ron yanmadasinin radiasion voziyyoti
h 'canlanmaları hesab olunmaqla, ba- biitiin geoloji-geofiziki işlor radioaktivvo radionuklidlorlo çirklonmiş aynX! ii nozoriyyonin osas tonlikbri bu ho- liyin ölçülmosi ilo nıüşayiot olunmaqla
ayn saholor todqiq edilmişdir. Alınmış
molumatlar osasinda Azorbaycanin
}
nlanmalara göro tortib edilmişdir.
radioaktiv xammalin paralel vo kiitlovi
depressiya zonalanmn (K iir çökokliyi,
A tşdırılan konsepsiyalar baximmdan
axtarışı hoyata keçirilmişdir. Respubli
7 olo ocaqlarimn vo onlarm formalaş- kanm ayn-ayn regionlarmin uranhliq Xozoryam-Quba zonasi, Abşeron yanr >1П1П dinamiki mexanizminin mo
sociyyosi öyronilmiş, geoloji mosololorin
madasi) 1:200000 miqyash qamma-saho xoritolori tortib olunmuş vo bu saho
ck iori işlonilmiş vo nozori cohotdon zol- hollindo radiometrik iisullarm perspekbrin tektonik aktivlik vo geoloji quru7
prosesino siini yolla miidaxilo et- tivliliyi osaslaııdırılmış vo neft modonloluş haqqinda informasiya daşıyıcısı olii klo onun gücünün zoiflodilmosino rindo, yod zavodlarimn otrafinda radioduğu tosbit edilmişdir. Son illordo raг I olmağın mümkünlüyii osaslaııdırılaktivliyi yiiksok olan saholor miioyyon
m dir. Seysmik dalğaların kinematik
diostratiqrafıya vo palçıq vulkanlan
edilmişdir.
nm radiometriyasi iizro stratiqrafik ko\ linamik parametrbrinin geodinami1960-70 illordo miix. iizv Ilyas Hososilişlordo istinad horizontlari, quru vo
!
todqiq edilmiş vo qeyri-xotti defor- nov vo b. torofindon neft-qaz geologiyadoniz vulkanlannda radiasiya fonunun
r, ;iyaya uğrayan anizotrop miihitdo
si sahosindo radiometrik iisullarm totbi
с tiki dalğaların yayılması geodinamiki
qi hoyata keçirilmiş vo bozi rayonlar ae- müxtolifliyi miioyyon edilmişdir.
d
nıqsızlıq konsepsiyasi baximmdan
roqamma planaalma iisulu ib todqiq
; ;dinlaraq seysmik anizotropiya probolunmuşdur. Alınmış noticolor yeriistii
Çingiz Əliyev
!
.lin hollinin nozori osasi yaradılmışradiometrik iisullarla doqiqloşdirilmiş
t Alınmış noticolor osasmda oks oluGeotermiya. Azorbaycanda bu saho
vo neftli-qazli strukturlarm qamma sai dalğa hodoqraflarının qeyri-hiperdo todqiqatlar 19 osrin sonlarmda Saholorindo monfi anomaliyalarla oks
1 ikliyi hallarındakı seysmik molumat- olunmasi miioyyon edilmişdir.
bunçunun neft quyularmda temperatur
I о geoloji tolsirinin vo onlarm mühitin
Neftli strukturlar iizorindo radiogeoölçməlori ilo başlanmışdır, Burada
x .i vo qeyri-xotti fiziki-mexaniki vo pet- kimyovi anomaliyalarm tobiotinin öyromiixtolif dorinliklordo temperatur doi /iki xiisusiyyotlorinin “ effektiv” vo nilmosi moqsodilo aparılmış todqiqatlar
yişmolori izlonilmiş vo dorinliyin artma
‘".oqiqi” qiymotlorinin miioyyon edilmosi
noticosindo Kaynozoyun çökmo süxur- si ib temperaturun yüksoldiyi tosdiq
iisullan işlonilmişdir.
lannda radioaktiv elementlorin paylan- edilmişdir.
Azorbaycanda litosfer plitolorinin
ma qanunauyğunluqlan miioyyon edil20
osrin ovvolbrindo Abşeroııun neft
geodinamiki tokamiil mexanizmi doqiqmişdir. Yer tokinin pozulma zonalan
modonlorindo geotermik müşahidəlor
sothdo qamma-saholorin miisbot anoloşdirilmiş, bir sira fiziki prinsip vo kon
noticosindo quyularda temperaturun do
maliyalarla, neftli-qazli strukturlarm iso rinliyo göro artmasi ib yanaşı, geoter
sepsiyalar iroli sürülmüşdür.
monfi anomaliyalarla oks olunmasi aş- mik pilbnin qiymoti (16,5 48,3 in) do
Hot,mi Quliyev
kar edilmişdir. Bir sira seysmoloji moso- müoyyonloşdirilmişdir. Lay sularmm

quyuya sızma monbolorini aşkar etmok
moqsodilo Balaxanı-Sabunçu-Ramana
sahosinin bir sira quyularmda tempera
tur ölçmolori aparılmış vo Ramana saho
sindo geotermik pillonin 21-35 m arasm
da doyişdiyi göstorilmiş, bozi quyularda
anomal temperaturların mövcudluğu
aşkara çıxarılmış vo bu. nisboton az minerallaşmış sularm dorin laylardan qu
yuya sızması ib izah edilmişdir.
30-cu illordo neft quyulannda elektrotermometrbrin kömoyi ib tempera
tur ölçmolori aparılmağa başlanılnıış,
ölçmolorin noticolərindon istifado edib
rok geotermik pillonin qiymotlori hesablanmışdır.
40-ci illordo neft-modon geotermiyasi sahosindo todqiqatlara akad. Şofaot
Mehdiyev başçılıq etmişdir. О, ilk dofo
Abşeron yanmadasinm neft yataqlannin geotermikasina dair todqiqatlar

aparmış, Azorbaycanm vo Qorbi
Türkmonistanın çöküntütoplanma zonalarmin tektonikasi, struktur xiisusiyyotlori vo neft-qazlılığı ib olaqodar temperaturun paylanma qanunauyğunluqlarını öyronmişdir. Akad. Azad Mirzocanzado vo b. neft-qaz modonlorinin isti
lik rejimino aid geotermiyamn bir sira
nozori mosoblorini araşdırmışlar.
Neft modonlori vo axtarış-koşfıyyat
saholorindoki quyularda temperatur
ölçmolori ib yanaşı, süxur nümunolorinin miiasir üsullar ib istilik xassobri
todqiq olunmuşdur. Yer tokinin dorinliklorindo baş veron proseslorin fiziki
mahiyyotinin miioyyon edilmosi istiqa
motindo Abşeron vo Gonco neftli-qazli
rayonlannda istilik seli todqiq olunmuş
vo 1:500000 miqyasli “ Azorbaycan SSR-

geofiziki kəşfiyyat iisullari ilk dofo Azor
baycanda totbiq edilmiş və tokmilloşdirilmişdir. 20 osrin 30-60-cı illorindo oks
olunan vo sınan dalğalar ossilloqrafık
üsulla birdofolik qısa seysmik siqnallar
şoklindo qeydo alınırdı. Sonralar onlarin
maqnit lentino yazılmasına. zaman kosilişlorinin qurulmasına vo Xozor donizi
akvatoriyasmda seysmik koşfıyyat işlori
zamanı partlayışsız (pnevmatik) dalğa
monbolorinin totbiq edilmosino başlandı. 80-ci illordo seysmik siqnalların ro
qomli qeydiyyatına keçid iimumi dorin
lik nöqtosi iisulunun inkişafında keyfıyyotco yeni yiiksoliş morholosi oldu. Bu
dövrdon seysmik koşfıyyatın kömoyilo
struktur mosoblorin holli ilo yana^i, olverişli seysmogeoloji şoraitdo go ■ i kosilişiıı proqnozlaşdırılması, о с ■ uion
yataq tipli anomaliyala in r
vyən
edilmosi mümkün oldu. Bu, h r
nerA bdulvaltab M ux taro v
spektivli obyektlorin ayrilmao/i
hallarda iso homin anomaliya
ya
taq lann açılmasına imkan \
dir.
Xozorin bölmolorindo sahovi se,
xoritoalma işlori aparılınış, mürəs.
qu~
ruluşlu (Qobustaıı, Kür-Qabn
lararasi, Qorbi Abşeron vo b.) nc!
zli
rayonlarda, Kür çökokliyinin
vo
Kiçik Qafqaz dağları ib tomas
ala“Gilavar”
rinda, Xozor hövzosiniıı qorb b
nda
elmi todqiqat
quru-doniz
keçid
zonasimn
geo!
qugomisi.
ruluşutuın vo ne/lıY-qaz/ıftğmın Wqiqi
üçün qeyri-standart seysmik k.
vat
ınüşahido sistemlori, emal vo to:
isulları işlonib hazırlanmış vo tot!
uilmişdir. Seysmik todqiqatlar noli
ido
Azorbaycanm depressiya zona
nda
Mezokaynozoy çöküntülorinin
ilik
quruluşu öyronilmiş, bir sira nc
tzh
hövzolor ayrılmış, koşfıyyat ij
-ası
üçün strukturlar hazirlannv
Hu
Kəşfiyyat geofizikasi (çöl geofizistrukturlardan bir çoxunda ( ■
kasi). Azorbaycanda faydali qazinti ya
“ Qala” , “ Kiirsongi” , “ Qarabağ
lutaq lannin axtarış üsullarını ohato edon
radxanli” vo s.; donizdo - “ B ab
'Co
koşfiyyat geofizikasi 20 osrin 30-cu ilro Ziro-doniz” , “ Günoşli” ,
lorindon inkişafa başlamışdır. 1935-36
“ Azori” , “ Kopoz” , “ Şahdoniz'
so
illordo oks olunan dalğalaıia ilk s e y s 
naye ohomiyyotli yataqlar açılı;
işmi k k o ş f i y y a t işlori aparılmışdır.
lonilmoyo verilmişdir. 90-cı illoi
soSeysmik çöl müşahidolorinin texnika vo
nayesino xarici sormayolorin vo l
lometodikası, alman seysmik molumatlagiyalarm totbiqi ib sociyyolonir
miz
rin emal vo interpretasiya qaydalan işlovo quru saholorindo ikiölçiilii (2.1); ysnib hazırlanmış, ovvolco Azorbaycanm
mik işlor ilo yanaşı üçölçülü (3D) seys
quru orazilorindo, 1941 ildon iso Xozor
mik işlor do apanlir vo “ Azori
akvatoriyasında geniş istifado edilmoyo
Çıraq-Günoşli” yataqlannda tocriibibaşlanmışdır. Seysmik koşfıyyatın bii
metodiki rejimdo dördkomponentli (4C)
tiin üsulları (oksolunan dalğa iisulu,
vo dördölçülü (4D) seysmik işlor totbiq
iimumi dorinllik nöqtosi iisulu, sinan
edilir. Apanlan işlor noticosindo keyfiydalğa iisulu, sınan dalğaların korrelyasiya iisulu, dorin seysmik zondlama, şa- yotco yeni geoloji-geofiziki materiallar
quli seysmik profillomo), xiisuson doniz
alınmış, saholorin vo yataqlarm üçölçülü
in depressiya zonalarmin istilik seli xori
tosi” tortib edilmişdir (Baki, 1982).
70-ci illordon respublikada doniz geotermiyasi istiqamotindo todqiqatlara
başlanılmış vo bu moqsodlo bir sira yeni
cihazlar yaradılmışdır. Geotermiyamn
termal sulardan vo geotermal enerjidon
istifado saholori akad. Miroli Qaşqay vo
b.-mn todqiqatlarında öz oksini tapmışdır.
Azorbaycanda geotermik todqiqatlarm spektri genişlənmiş vo Yerin daxili
istilik monbolorinin, radioaktiv parçalanma hesabina yaranan istiliyin, litosferin dorinliklorindo gedon vo istilik
miibadilosi ilo müşayiot olunan miixtolif
proseslorin (neftin omolo golmosi vo s.)
öyronilmosi vo onlarm riyazi modcllorinin hazirlanmasi istiqamotindo todqi
qatlar aparılmışdır.

model lori qurulmuş vo bunun osasmda
koijfiyyat işlorinin istiqamoti doqiqloşdirilmişdir. Koşfiyyat qazıması üçiin doniz
orazisindo bir sira strukturlar seçilmiş vo
onlardan bir neçosindo neft-qaz yataq
lari (“ Şahdoniz” , “ Qarabağ” vo s.) aşkar
edilmişdir. Koşfıyyat geofizikasi todqiqatlarmin apanlmasi vo inkişafında
Rosmi Abdullayev, Əkrom Şokinski,
Davud Babayev vo b.-mn miihiim
xidmotlori olmuşdur.
E l e k t r i k k o ş f i y y a t ı n a dair
işlor 20 osrin 30-cu illorindo şaquli elek
trik zondlama iisulu ilo aparılmış, çöküntülorin tektonik quruluşu haqqinda
müoyyon molumatlar oldo edilmişdir.
Aşağı Kür çökokliyindo bir çox qalxımlaı ışkar edilmiş, bunların bozilori sonraıuin seysmik koşfiyyat vo qazıma ilo
t ;!iqlonmişdir. 60-cı illordo maqnetikt
rik zondlama vo maqnetik-tellurik
əşfiyyat geofizikasi (çöl geofizikaseysmik, qravimaqnit və elektrik
fiyyatı üsullarından ibarətdir və
;ft-qaz yataqlarının axtarışı məqdilə Yer qabığının geoloji qurulujnun öyrənilməsi, kəşfiyyat qazıası üçün seysmik kəşfiyyat üsullailə lokal strukturların hazirlanmasi,
ıların karbohidrogenlərlə doyma
htimalının dəyərlən dirilməsi (geo
loji kəsilişin proqnozu) və karbohidrogen resurslarımn qiymətləndirilməsi ilə məşğuldur.
pı tillomo iisullari ilo Yer qabığının öyr nlmosi üçün iki regional profıl (Ağcab di-Sarıcalar-Bondovan, Ağsu- Sabir nad-Masallı istiqamotlorindo) işlonr ş vo toqribon Mezozoy çöküntülorinin
s lıino uyğun golon yüksok miiqavimotI elektrik horizontu izlonmişdir. Elekı к koşfıyyatı (maqnetik-tellurik zond1 ma - maqnetik-tellurik profillomo)
i ulları ilo Azorbaycan orazisinin
I uxtolif saholorindo (Kiçik Qafqaz vo
tlış dağotoyi vo Arazyanı zonalarda,
( abırn-Acınohur çökokliyindo) sahovi
1 ’ofil müşahidolori aparılmış, yüksok
ı lüqavimotli elektrik horizontu iizro
( /lezozoyun sothi) sxematik struktur
xoritolor tortib olunmuşdur.
Q r a v i m a q n i t (qravimetrik vo
maqnitometrik) k o ş f i y y a t iisullari
20osrin 20-ci illorindon Azorbaycanm
quru orazisindo vo doniz akvatoriyasm
da apanlir. 20-60-ci illordo böyük regio
nal geostruktur elemcntbro uyğun golon

anomaliyalar aşkar olunmuş, neftli-qazh oyalotlorin dorinlik tektonik sxemi tor
tib edilmişdir. 70-ci illordon qravitasiya
sahosinin daha miikommol bölgüsü aparılmış, Orta К iir çökokliyindo Mezozoy
qalximlan ib olaqolondirilon çoxsaylı
maksimumlar, karbohidrogen yataq
lari, dizyunktiv qinlmalar vo fleksuralarla olaqolondirilon qravitasiya pillobri
vo koskin qradiyent zonalari aşkar edilmiijdir. Alman noticolor Orta Kiir çökokliyindo Paleogen-Mezozoy çöküntübri iizro tektonik sxemin tortib edilmosi
no, seysmik koşfıyyat işlorinin istiqamotlondirilmosino imkan vermişdir. Maqni
tometrik koşfiyyat işlori respublika ora
zisinin oksor hissolorindo l:25000-don
l:100()00-o qodor miqyasla qravimetrik
müşahidolərb birgo aparılmış vo qravi
metrik anomaliyalarm tobiotinin, osa
son, gömülmüş massivlorin monşoyinin
aydınlaşdırılmasında miihiim rol oynamışdır.
Modo n -g e o f i z i k i t o d q i q a t 
lar l ilk dofo 20 osrin ovvollorindo Abşeron yataqlannin quyularmda tempera
tur ölçmə işlori şoklindo aparılmışdır.
Bu iisulla neftli-qazli horizontlar, quyu
lüləsinə maye axini vo komor arxasinda
lay suyunun horokoti miioyyon edilmişdir. 1930 ildo ilk dofo Suraxanida elek
trik karotaji totbiq olunmuş, sonralar
quyu potensiali ölçülmüş, gülloli perforatorlar sinaqdan keçirilmişdir. 30-cu
illorin sonunda yiiksok dağıdıcılığa ma
lik giilloli perforatorlar (torpedo) hazirlandi. Karotaj perforasiya vo torpedlomo işlori do tokmilloşdirildi. Bakının
neft yataqlannda qaz karotaji işbri si
naqdan keçirildi. Sonralar quyu karota
ji işlorinin yeni modifikasiyalan - qamma-karotaj, izotoplar iisulu, neytron
qamma-karotaj, neytron karotajimn is
tilik iisulu, impuls-neytron karotaji,
qamma-qamma-karotaj iisullari toklif
edilmiş vo sinaqdan keçirilmişdir. 50-ci
illorin sonunda radioaktiv karotajin
miixtolif növlori vo elektrik karotajimn
yeni modifikasiyalan (yan karotaj, induksiya karotaji, miiqavimot üsuluna
osaslanan mikrokarotaj, akustik karotaj
vo s.) totbiq olunmağa başlandı. 70-ci
illordon niivo-maqnit karotaji iisulu tot
biq olundu, onun nozori osaslan, alman
noticobrin tofsiri metodikası işlonildi.
impuls-neytron karotaji noticolorino
osason neft yataqlannin işbnilmosino
nozarot metodikasi hazirlandi, qazilan
quyularda texnoloji vo geoloji parametrlorin ölçülmosi üçün geoloji-texno-

loji todqiqat stansiyalari totbiq edildi.
Qazima prosesi zamam karotaj işbri
aparmağa imkan veron ikikanalh avtonom cihaz işlonib hazirlandi. Geofizikanin yeni növ cihazlan vo iisullari yaradihb totbiq edilmişdir (Roşid Cavanşir vo b.). Mürokkob kollektorlarm
geofiziki todqiqati iisullarmin totbiqi
metodikasi, yeni neftli-qazli rayonlardan alınmış materiallann tofsiri iisulu
(xiisusilo quyu kosilişi iizro anomal
yiiksok lay tozyiqini nozoro almaqla),
neft vo qaz ehtiyatlarmin hesablanmasi
üçün geofiziki parametrlorin toyini metodikasi vo s. işlonib hazırlanmışdır.
Azorbaycanda f i l i z ge o f i z i k a s l sahosindo ilk koşfiyyat iisulu 20 osrin
20-ci illorindon Daşkoson domir filizi yatağında, doqiq geofiziki işlor iso Godo
boy, Çıraqdoro vo Mehmana kolçedan
vo polimetal yataqlannda totbiq edilMədən-geofiziki tədqiqatları quyunun geofiziki tədqiqatı üsulları ilə
aparılır. Bu üsullarla quyu kəsilişində olan süxurların xüsusiyyətlərinin
dərinlikdən, litoloji tərkibindən, neftqazlılığından və s. asılı olaraq dəyişməsi, fiziki sahədən asılı olaraq kəsilişdəki layların xüsusi müqaviməti,
radioaktivliyi, elastik dalğaların yayılma sürəti, nüvə-maqnit rezonansı
və s. öyrənilir.

mişdir. 50-ci illordon bu üsulla Daşkosən, Godoboy, Laçın vo Ordubad rayonlarında bir sira maqnit, qravimetrik
vo elektrik anomaliyalan miioyyon
olunmuş, bunlann bozilorindo domir fi
lizi yataqlari vo s. aşkar edilmiş, karo
taj vo şaxta-quyu üsulları ilo Filizçay,
Kasdağ, Katex kolçedan-polimetal,
Qızılbulaq qızıl-sulfid vo Qaradağ miskolçedan yataqlannin ehtiyatlan hesablanmışdır.
Azorbaycanda geofizikanın inkişafinda Əlioşrof Əlizado, Hoson Əlımodov, Xoşboxt Yusifzado, Korim Korimov vo b.-nin miihiim rolu olmuşdur.
Əd.: Геофизическое изучение геологичес
кого строения нефтегазоносных областей
Азербайджана (под ред. акад. А . А . А л и - з а де). Б., 1963; Геофизические исследования н
Азербайджане (под ред. К . М. К с р и м о в а ).
Iİ., 19%.
К,vim Karimov, Arif Nazarov,
Davud Sadıqov, Şahvalad Köçarli

Geodeziya
Azərbaycanda geodeziya sahəsində
todqiqatlann osası 19 osrin 40-50-ci illorində geodeziya alətləri vasitosilo aparılmış ölçü işlori ilo qoyulmuşdur. Bunların noticosindo ölko orazisindo bir sıra
1-ci, 2-ci vo 3-cü sinif montoqolor qurulmuş, onların koordinatları miioyyon
edilmiş vo horbi moqsodlor üçün xoritobr tərtib olunmuşdur. Respublikada
geodeziyanın inkişafı Mommədqasım
Əliyevin adı ib bağlıdır. O. bir sira yiik
sok dərəcoli geodeziya montoqobrinin
müollifı vo eloco do atlasların vo xoritolərin osas tortibçilərindon olmuşdur.
M.Əliyevin Azorbaycan dilindo yazdığı
ilk "Geodeziya kursu" (Baki, 1928) vo
başqa osorlori geodeziyanın inkişafında
mühüm rol oynamışdır. Geodeziyanın
torkib hissosi olan t o p o q r a f i y a n i n
Azorbaycanda osasini topoqraf general
Ibrahim ağa Vokilov qoymuşdur. Miix
tolif ilbrdo Qafqaz horbi dairosinin topoqrafıya qorargahında şöbo roisi, Baş

qorargahda horbi topoqrafıya şöbosinin
roisi, Respublika Xalq Torpaq Kommisaıiığı Topoqrafıya-Geodeziya İdarosinin roisi işlomiş İ.Vokilov Azorbaycan
la yanaşı Rusiyamn, Tiirkiyonin, tranın
vo başqa dövbtbrin orazibrindo apari
lan topoqrafıya-planaalma işlorinin toşkilatçısı olmuş vo homin ölkobrin horbi
xoritobrinin tortib edilmosindo yaxindan iştirak etmişdir. О, 1:420000 miq
yasli ‘'Azorbaycan Respublikasinin si
yasi vo tobii xoritosi” (Baki, 1920) adli
ilk cografiya xoritosini hazırlamışdır.
Geodeziyamn miistoqil elm sahosi
kimi inkişafı 20 osrin 70-ci illorindon
başlamışdır. Bu sahonin inkişafında
geodeziya, topoqrafiya, kartoqrafiya
üzro ixtisaslaşmış xiisusi miiossiso, Baki
kartoqrafiya fabriki, "Azorbaycanaerogeodeziya" istehsalat Birliyi, Azorbay
can Respublikasi Dövlət Geodeziya vo
Xoritoçilik Komitosi (2001 ildon Azor
baycan Respublikasi Dövlot Torpaq vo
Xoritoçokmo Komitosi) xiisusi rol oynamışdır. Dövbt Geodeziya Montoqolori

Şobokosinin yaradilmasi moqsodilo todbirlor hoyata keçirilmiş, müasir texnologiyadan istifado olunmaqla Peyk GPS
(Qlobal Mövqe Müoyyonetmo Sistemi)
vasitosilo respublika orazisindo 0-ci vo 1ci sinif geodeziya montoqobrinin yeni
don yiiksok doqiqliklo koordinatlari
miioyyon edilmiş vo Beynolxalq Geo
deziya Şobokosi ib olaqobndirilmişdir.
Yerüstii, aero vo kosmik fotoplanaalma
vasitosilo oldo olunmuş şokillor miiasir
texnologiyaya uyğun olaraq xoritoçokmodo totbiq olunmuşdur.
Yiiksok doqiqlikli m ü h o n d i s i
g e o d e z i y a işlorini yerino yetirmok
üçün istehsalat saholori miiasir geodezi
ya alotbri ib (G PS, "Totalstatup \ Lazer nivelirlori vo s.) tochiz edilnr . to
poqrafiya işlorindo roqomli texn- ■
' :iyadan, elektron taxometrlordon \
alot
vo cihazlardan, planaalma molui
rmi
emal etmok üçün iso miiasir ke
iter
proqramlarindan istifado olunu

HUMANİTAR ELMLƏR VƏ BİLİKLƏR
iqtisadiyyat
Azorbaycan iqtisad elminin formalaşmasmda Hoson ibn ƏH Nizam ol-mülkün
(dövlot torofindon iqtisadi idaroetmo,
xəzinədarlığın qurulmasi), Nosiroddin
Tusinin (vergiqoymanm prinsiplori,
comiyyotin sosial-iqtisadi münasibətlərinin təkmilloşdirilmosi), Mirzo Fotoli
Axundzadonin (Axundov) tolobatlar
haqqinda fikirlori miihiim rol oynamışdır. iqtisad elminin formalaşması, onun
institusional osaslarmin yaranmasi, osas
inkişaf istiqamotlorinin miioyyənləşməsi,
iqtisadi todqiqatlar aparan elmi morkozlorin vo peşokar iqtisadçılar hazirlayan ali
tohsil ocaqlarimn açılması 20 osrin 20-ci
illorindon başlamışdır. Sovet dövrü gerçokliyinin özünomoxsusluqları, hakim
ideologiya, mohdudiyyotlor vo qadağalar,
diinya iqtisadi fikri ib olaqonin zoif
olmasi vo s.-yo baxmayaraq, 20 osr Azor
baycan iqtisad elminin inkişafında on
miihiim morholo olmuşdur.
iqtisad elminin todris vo todqiqat
baximindan xiisusi ohomiyyot kosb edon
sahosi siyasi iqtisad - iqtisadi nozoriy-

yodir. 20 osrin 20-ci illorindo respublikanin ali moktobbrindo ana dilindo siyasi
iqtisadin todrisinin osasini qoyan Hoson
Dadaşov olmuşdur. О, Azorbaycanda
aqrar münasibotbrin tarixi, iqtisadi fikir
tarixi mosololorini todqiq etmiş, inkişaf
elmokdo olan ölkolorin siyasi iqtisadının
osasini qoymuşdur.
Azorbaycanda nozori iqtisadi fikir
miix. iizv Bohmon Axundovun osorlorindo inkişaf etdirilmişdir. О, Baki neft
sonayesinin timsahnda inhisarçı kapitalın mahiyyotini araşdırmışdır. Onun
sosializmdo omtoo-pul münasibətlərinin mövcudluğu, doyor qanunundan
istifado, qeyri-iqtisadi amillorin iqtisa
di inkişafa tosiri, tolobatin artmasi
qanunu, siyasi iqtisadin predmetino
dair fikirlori xiisusi maraq kosb edir.
B.Axundov Mirzo Fotoli Axundov vo
Hoson boy Zordabinin iqtisadi fikirlorinin ilk todqiqatçısı olmuşdur.
iqtisad elminin iqtisadi fikir vo iqti
sadi tarix sahosi milli iqtisadi təfokkürün
vo miiasir iqtisadi inkişafın soviyyosini
daha ümumiloşdirilmiş şokildo sociyyolondirir. Azorbaycanda iqtisadi tarix

elmi moktobinin yaradıcısı ak<
Əlisöhbot Sumbatzado olmuşdur. О 9 osr
Azorbaycanmm kond təsərrül
vo
sonayesinin inkişafı tarixino d;
fun
damental osorlorin müəllifıdir.
qulu
Forocovun osorlorindo orta
ordo
Azorbaycanda iqtisadi fikir, о с
xlən
Nizami Goncovinin, N.Tusinin
isadi
baxışları geniş todqiq olunmu
Azorbaycamn tarixon aqi
aye
ölkosi olmasi ononovi iqtisad elrr
bu
sahonin geniş todqiqino sobo!
uşdur. Akad. Əhmod Mahmudc
ond
tosorriifati istehsalimn intensive dirilmosi vo ona tosir edon amilbr
-rarsonaye inteqrasiyasi problemb
xlqiq etmişdir.
Azorbaycanda regional iqtist yyat
elminin yaranmasi vo bu elmi
iqamotin inkişafı akad. Asof Nad ovun
respublika şohorlori vo sonayesinin
yerloşmosi problemlorino hosr edilmiş
todqiqatlarında öz oksini tapmışdır.
Akad. Ziyad Somodzado omok mohsuldarlığı vo ohalinin moşğulluğunun
strukturu, ictimai istehsalm somoroliliyi vo iqtisadi artim mosololorini geniş

sinin tokrar istehsalimn bozi mosololori. ii., 1966;
baycandan olan Zordüştün hob e.o. 1-ci
todqiq etmiş, homçinin bazar iqtisadiyМ а х м у д о в А. А. Экономические проблемы
minilliyin ovvollorindo yeni dini-folsofi
yatına keçidlo bağlı diinya tocrübosini
интенсификации земледелия в колхозах
sistem
yaratması, artiq Əhomonilorin
öyronmişdir.
Азербайджанской ССР. Б., 1969; С а м е д з а д е
dövründo
müqoddos sayılan “ Avesta”
Müx. iizv Ağasolim Əlosgorovun
3. А. Структура и эффективность обществен
ного производства. Б., 19X0: Очерки истории
kitablarimn meydana çıxması, Avesta
todqiqatlan kond təsorrüfatının ixtiазербайджанской экономический мысли /под
kanonunun mohz Azorbaycanda formasaslaşdırılması, üzümçülüyün inkişafı,
ред. Т . С . В е л и е в а , Ю . М . М а м е д о в а / .
laşması qodim azorbaycanhlarm tarixi
kond tosorriifatmda bazar miinasibotБ., 1987; N a d i r o v A. Miistoqil Azorbaycan
biliklorinin inkişafmı göstoron amillorlorinin inkişafı problemlorino, müx. üzv
iqtisadiyyatimn inkişaf mosololori. В., 2001; M u r a d o v Ş. İnsan potensiali: osasmeyllor, realliqlar,
dondir.
Teymur Voliyevin araşdırmaları iqtisa
problemlor. B., 2004; N u r i y e v Ə. Regional
Zordüşti ononosino göro e.o. 4 osrdo
di qanunlar vo onlardan istifado edilsiyasot vo idaroetmo. B., 2004.
Makedoniyalı İsgondor [e.o. 336-323]
mosino, iqtisadi inkişaf soviyyosinin
Şahbaz Muradov, Xosrov Karimov
torofindon yandırılmış, yalmz tərcümətarazlaşdırılması qanunauyğunluqlalordo qorunub qalmış Avesta Sasani
rinci, iqtisadiyyatin dinamik inkişafı
hökmdarı I Şapurun [239-272] omri ib
problemlorino, xalqin iqtisadi fikir
Tarix
toplanıb kanonlaşdırılmışdı. Bu yazili
tarixino, müx. üzv Əbdülqafur Zorabido qodim azorbaycanhlarm tarixi toHob yazıyaqodorki dövrdo biitiin
gorovun todqiqatlan Azorbaycan sona
sovvürlorinin aydınlaşdırılması üçün
xalqlarda olduğu kimi, qodim azorbay
yesindo iş qiivvosinin tokrar istehsali
böyiik ohomiyyot kosb edir.
m- sololorino, islam iqtisadiyyatimn öyro- canhlarm da ilkin tarixi tosovvür vo biDövlotin monafeyi baxnnindan tarixi
ni ııosino, müx. üzv Aqil Əliyevin araş- liklori şifahi ötürülon rovayotbrdo, osatir
fakt
vo hadisolorin qeydo alınmasının
vo ofsanolordo oksini tapmışdı. İnsanladı naları şoxsi istehlakın mahiyyoti,
rin bir-birlorino, eloco do tobioto münasi- zoruriliyi bu onononi yaşatmış, antik
st ıkturu vo doyişmo meyillorino, AzorAzorbaycan dövlətbri Atropatena vo
botlorini nümayiş etdiron mifik sociyyoli
b; /canda ohalinin hoyat soviyyosino,
Albaniyamn yaranmasi tarixi biliklorin
m x. iizv Aydin Mommodovun osorlori
bu rovayotlor ümumiloşdirilmiş bodii
formalaşmasına sobob olmuşdur. Bu vo
a^ ar sektorda yeni tosorrüfatçılıq for- formada real tarixi hadisolor va faktlabundan ovvolki dövro dair tarixi
rin inikasi idi. Dövlotin yaranmasi tarixi
m larma, bu sahodo diinya tocriibosinin
bilikloro olan tolobatı artırmış, yazimn
hadisolor bizim gtinlorodok, osason, an
ö; onilmosino hosr edilmişdir.
tik miiollifbrin osorlori vasitosilo yetişso
Azorbaycanda demoqrafiya vo omo- meydana golmosi iso tarixi fakt vo hadido, qodim azorbaycanhlarm zongin
solorin toplanmasina vo qeydo almmasiy iqtisadiyyati elmi moktobinin yaratarixi bilikloro malik olmasi antik tadı ısı Modot Allahverdiyev iş qüvvona imkan vermişdi. Hob Mezolit-Neolit
rixçilorin çox vaxt yerli sonod, moktub
si in tokrar istehsali, mohsuldar vo dövriindo Qobustanm bir çox qayaüstü
vo rovayotloro istinad etmosindon do
rosmbrindo öz oksini tapan on qodim
q< ri-mohsuldar omok, tam vo somoroli
yazı tipindon - piktoqrafık (şokli) yazi- görüniir.
m şğulluq, milli golirin tempi vo prodan istifado edon qodim azarbaycanhlar
Antik vo erkon orta osr müəlliflərinin
p< rsiyalan problemlorino aid todqiqate.o. 3-cii minilliyin ovvollorindo meyda
la ib iqtisad elmini nozori vo praktiki
molumatlan qodim Azorbaycan sakinlona çıxan mixi yazı ııövii vasitosilo miihiim
c; ıotdon zonginbşdirmişdir. Miix. üzv
ri olan albanlarm 5 osrdo toşokkiil tap
ing olifbalanndan ovvol dövrümüzodok
fakt vo hadisolori qeydo almağa başlaŞühbaz Muradov qadin omok ehtiyatla l problemi, ohali, demoqrafiya,
golib çatmış heç bir abidodo izi qalmamışdılar. Bu tarixi dövro dair osas biliklor
əı эк ehtiyatlan, gender, insan poten- ovvollor Şumer-Akkad, sonralar iso Aş- yan kölmo olifbalarmin olduğunu, xrissi Ii mosololorini todqiq etmişdir.
tianlığın yayilmasmdan sonra burada
şur vo Urartu abidolorindo toplansa da,
yaranmış yeni alban olifbasinin mohz
Regional idaroetmo vo regional siya- homin monbolordoki molumatlar tarixi
sc in miiasir problemlorini miix. üzv Əli
homin köhno olifba osasinda tokmilləşAzorbaycan orazisindo ilk dövlot yara
N ııriyev, miiasir vergi sisteminin forma- dan mannahlann, eloco do midiyahlann
dirildiyini tosdiq edir.
1; masimn miixtolif cohotlorini miix. iizv
3
osrdon başlayaraq Sasani imperiöz yazılarının vo bu yazilari qeydo alan
A ifMusayev todqiq etmişlor.
yasinin on iri vilayotinin sakinlori olan
yerli katiblorin olduğunu tosdiq edir.
Antik miiollifbrin molumatlarmdan
Azorbaycanda iqtisadi todqiqatlar,
azorbaycanhlar imperiya daxilindo yaо son, AMEA-nin iqtisadiyyat institu
şamış digor xalqlar kimi Sasani modo
görünür ki, Azorbaycan torpaqları Əhote ida, Azorbaycan Dövlot iqtisad Unimonilorin hakimiyyoti altinda olduğu
niyyotinin toroqqisindo miihiim rol oydövrdo baş veron hadisolorin rosmi so- namışlar. Sasanilor dövlətinin siiqutunv'( sitetindo, Azorbaycan Elmi Todqiqat
К .ad Tosorriifatimn iqtisadiyyati vo nod vo salnamolordo qeydo ahnmasi, qo
dan sonra Albaniyada olverişli tarixiT şkili institutunda, Azorbaycan Res- dim azorbaycanhlarm tarixo dair biliklo- modoni şoraitin yaranmasi burada tarixi
rinin ofsano vo nağıllarda şifahi şokildo
p !hlikasi iqtisadi İnkişaf Nazirliyinin
biliklorin daha da genişbnmosinə sobob
İ<. Iisadi islahatlar Elmi Todqiqat insti
ötürülmosi davam etmişdir. Hob e.o. 7 oldu. Alban hökmdarı Cavanşirin (7
osrdo Azorbaycan orazisindo toşokkül
tutunda, Əınok vo Əhalinin Sosial Miiosr) sifarişi ilo о vaxtadok yalmz xalq
dafiosi Nazirliyinin Əmok vo Sosial
tapmış Skif şahlığı haqqinda molumat
rovayotlorindo, miixtolif dini sonod vo
Problemlor iizro Elmi Todqiqat Todris
veron Herodot (e.o. 5 osr) istifado etdiyi
moktublarda, xronikalarda, şeir nümumonbolor sırasında skiflorin nosildonMorkozindo aparihr.
nolorindo vo s. oksini tapan molumatlar
Musa Kalankatuklu torofindon “ Albanoslo ötürdüklori rovayotlorin xiisusi
Əd.: А х у н д о в Б. Ю. Монополистичес
niyanin tarixi” osorindo qolomo alinir.
ohomiyyotini qeyd edirdi.
кий капитал в дореволюционной бакинской
Sonralar osoro Arsax Xaçının knyazi
Orta osr müəlliflərinə vo dövrün
нефтяной промышленности. М., 1959; A l 
Hoson Colalin [1215 61] hakimiyyotini,
zordüştilik ononosino göro oslon Azorl a h v e r d i y e v М. М. Azorbaycanda işçi qiivvo

onun dövründə Qanzasar monastırmm
tikilməsini oks etdiron dörd fəsil artırılmışdır.
7-8 əsrlərdə orob istilası noticosindo
tarixi Azorbaycan torpaqlannın Ərob
xilafotinin torkibino daxil edilmosi azorbaycanlıların tarixi taleyindo köklü doyişikliklər etdi. Milli-etnik sorhodlorin
todricon zoiflodiyi, modoniyyot göstoricisi kimi qiymotlondirilon orob dilinin el
mi, dini vo odobi yaradıcılıqda yerli dilloro üstün goldiyi, kargüzarlıqda orob di
linin işlodilmosinin xiisusi xolifo formam
ilo mocburi hesab edildiyi vo biitiin bunlarla yanaşı tarixi biliklorin genişlonorok
böyük ohomiyyot kosb etdiyi bu dövrdo
islami qobul etmiş başqa xalqlarla bir
likdo azorbaycanlilar da obyektiv ola
raq iimumi miisolman modoniyyolino
colb olundular. Tarixi biliklorin toplanmasinda vo bu biliklorin osasmda tarixi
osorlorin yazilmasinda miihiim foaliyyot
göstormiş orta osr orob tarixçi vo coğrafıyaşünaslarının osorlorindon bohrolonon
azorbaycanlilarm özlori do Xilafotin el
mi vo modoni hoyatına qoşuldular. 9
osrdon başlayaraq Xilafotin on böyük
şohorlərində olduğu kimi Azorbaycanin
Bordo, Ərdobil, Marağa, Dorbond, Şamaxı, Naxçivan vo s. şohorlərində do
modoni morkozlorin (moktoblorin, kitabxanalarm, moscidlorin vo b.) foaliyyot
göstormosi tarixi biliklorin vo tarixi tofokkürün genişlonmosi, tarixi proseslorin
mahiyyoti vo s. haqqinda görüşlorin dorinloşmosi üçün zomin yaratdi. Artiq 10
osrdo “ Allahin evi” ndo - moscidlordo el
mi diskussiya vo mübahisolor açmaq is
tomoyon alimlor xiisusi tohsil miiossisolorinin - modrosolorin osasmi qoydular.
Monbolordo dövrün elmi dili olan orob
dilindo yazan ol-Bordoi, on-Noşavi
(Naxçıvanlı), ol-Goncovi, ot-Tobrizi, olBakuvi, oI-Marağayi adi ilo osorlorini
dövriin elmi dili olan orob dilindo yazan
neço-neço azorbaycanli alimin adlan
çokilmişdir. İki modoniyyotin - Azor
baycan vo orob-miisolman modoniyyolinin tomsilçisi olan bu alimlor öz foaliyyotlori ilo tarixi biliklorin elmi zomino
keçmosindo miihiim xidmot göstormişlor. Ədobi-elmi yaradıcılıqda orob dili
nin işlədilməsino baxmayaraq, türkdilli
azorbaycanlilarm xalqm tarixi hadisoloro münasibotini oks etdiron folklor yaradıcılığı davam edirdi. Noğmolər, bayatılar, atalar sözii vo s. odobi nümunəlor sırasında el ozam Dodo Qorqudun
dilindon söylonilon dastan xiisusi yer tu
tur. 6-8 osrlorin hadisolorini oks etdiron

bu dastan şifahi şokildo elo homin dovr
do yaranmağa başlanıış, 7-9 osrlordo
tam formalaşmışdır. Sonraki illordo tarixi biliklorin ohomiyyoti holo 8 osrin 1-ci
yansinda iran xalqlan arasmda meyda
na çıxan vo Xilafoto qarşı yönolon votonporvor “ şuubiyyo” (“ şuub” - “ xalqlar” )
meyillorinin tosiri ilo daha da artdi.
Xiisusilo 8-9 osrlor odəbiyyatında geniş
vüsot tapmış bu meyillor Xilafotin zoiflomosi noticosindo Azorbaycanda yaranmış miistoqil vo yanmmiistoqil dövlotlor
dövründo daha da möhkomlonmiş, orobloroqodorki “ odalotli” comiyyoto başçılıq
edon İran şahlannm niifuz vo qiidroti
haqqmda rovayotloro, Iran tarixino,
Iran odobiyyatina, fars dilino aludoçilik
artmışdı. Bu, tiirkdilli azorbaycanhlarin da fars dilino (xiisusilo odobiyyatda)
iistiinliik vcrmosino, dövrün Qotraıı
Tobrizi, Nizami Goncovi, Xaqani Şirvani kimi görkomli şairlorinin daha çox
bu dildo yazmasina sobob olmuşdu.
Todqiqatlar tosdiq edir ki, tarixi bi
liklorin ohomiyyotinin daha da artdığı
bu dovrdo yaranan yerli osorlorin orob,
1'ars vo b. dillordo yazilmasina baxmaya
raq, onlarm miiolliflori mohz azorbay
canlilar olmuşlar. Alban özüniidorkinin
vüsot tapdığı bu dövrdo Mxitar Qoşun
“ Qanunnamo” , “ Alban salnamosi” ,
“ Goncoli Xosrovun miisiboti” , Goncoli
Kirakosun “ Tarix” osorlori do miihiim
yer tutur.
Monbolor bu dovrdo tarixo dair xeyli
osorin yazıldığını göstorso do, onlarm
çoxu zomanomizodok golib çatmamışdir. Bunlardan 1067 ildo Bağdadda açılmış “ Nizamiyyo” modrososindo mühazirolor oxumuş tobrizli Foxroddin ƏbülFozl İsmayıl ibn Musannanm “ Tarix-i
Azorbaycan” osorini göstormok olar.
Dövriin on başlıca elm ocağı - “ universiteti” hesab edilon bu modrosodo dors
deyon başqa azorbaycanli alimlor içorisindo tarixi biliklori dorindon araşdıran
vo tobliğ edon Xotib Tobrizi, Əbu Hafs
Ömor ibn Osman ol-Goncovi, Tacoddin
Əbu-1-FodaiI Mohommod ibn Hiiseyn
ol-Urmovi vo bir çox başqaları vardı.
Dövrün miirokkob tarixi hadisolori
görkomli söz ustalarının - şairlorin
osorlorindo bir çox halda, hotta daha
otraflı şokildo oks olunmuşdur. Qotran
Tobrizinin, Əfzoloddin Xaqaninin
Nizami Goncovinin, Foloki Şirvaninin,
İzzoddin Şirvaninin, Müciroddin Beyloqaninin vo b. osorlorindo tarixi monbo
lordo olmayan qiymotli molumatlar
toplanmışdır.

13 14 osrlordo Yaxin vo Orta Şorqin
çox yerlorindo olduğu kimi, Azorbay
canda da tarixin öyronilmosindo xeyli
iroliloyiş baş verdi. Tobriz, Baki, Ərdobil, Şamaxı, Gonco, Naxçivan, Dor
bond, Marağa vo b. şohorlordo modroso
lorin açılması, kitabxanalann foaliyyot
göstonnosi tarix elminin inkişafı üçün do
olverişli şorait yaratdi. Tarixi hadisolori
qeydo almaq moqsodilo saraylarda “ vaqionovis” (“ hadisolori yazan") vozifosi
tosis olundu. Lakin hadisolorin qeydo
ahnmasi daha çox hökmdarların siyasotino vo monafelorino uyğunlaşdır.lır, ta
rix osorlori bu vo ya digor hakim qüvvonin modhnamosino çevrilirdi. Bunu. la
belo, tarixi hadisolorin bilavasi homin
hadisolorin iştirakçısı vo şahidi ırolindon qeydo alinmasmin özü tarix; baxışlarin vo dövro münasibotin aydıı şciırılmasına yardımçı olmaqla bor
tari
xin elmi zomino keçmosi yolilkin
addimlar idi. Mohz bu dövrdo Ə 1 ! Hey
ca or-Rovvadinin zomanomi/ot
golib
çatmayan “ Tarix-i Azorbaycan
Bordoinin “ Tarix-i Arran” vo b. ;>
•
r yaradildi. 14 osrin ovvolbrindo t
i tarixçibr Fozlullah Roşidoddinı
iborliyi altinda “ Cami ot-tovarix'
ilnamolor mocmuosi” ) adli dünyı
miyyotli çoxcildlik tarixi osor уа/л
. Bu
yazili abido orta osrlorin tarix.
kkür
niimunosi kimi qiymotlondiril.
or. 14
osrdo yaşanıış Azorbaycan tan
i Mo
hommod ibn Hinduşah Naxçı minin
“ Dostur ol-katib” osorindo ölk '
siya
si, ictimai, iqtisadi tarixini oi
diron
xeyli sonod toplanmışdır. 1fo
iullah
Qozvininin, Əhmod ibn Moh
,xiin,
Əbdiirroşid ol-Bakuvinin, Əbu
r olKutbinin osorlori iso Azorbayc
eloco
do otraf bölgobro dair tarixi
>rafi
biliklori ohato edir. Monşoc
baycanli olan, lakin dövriin I.
rino
uyğun fars dilindo yazan bi
çibr
“ Dastan” vo ya “ Tarix” adli
indo
müasiri olduqları dövrün hat
inin
tosviri ib yanaşı, soloflorindon
tdiklori kölıno materiah yeni şoki!
lomo
alırdılar. Bu yaradıcılıq üslu•
loflorin osorbrino cavab olan n
:ordo
daha çox totbiq olunurdu.
15 osrdo başqa elmbrin niiiv
nndolori ib yanaşı, tarixçilor do (Əbu Bokr
Tihrani, Fozlullah ibn Ruzbihan Xunoci
vo b.) Qaraqoyunlu vo Ağqoyunlu
hökmdarlarının saraylarma dovot olunmuşdular.
16 osrin ilk ilbrindo Azorbaycan So
fovi dövlətinin yaranması ilo lavix elmi

mi ictimaiyyoti (akad.-lor M.Brosse,
40 ilini soyahotlordo keçiron Haci Zcyyiiksok inkişaf morholosino daxil oldu.
B.Dorn vo b.) torofindon yiiksok qiymot
Buna kitabxanaçılıq işinin toroqqi etmo- nalabdin Şirvani (1780 1838) dövrünün
si. Tobriz, Ərdobil, Şamaxı, Baki,
londirilon bu osor lıolo müəllifın sağlığınməşhur tarixçisi kiıııi do tanınmış,
Gonco, Marağa, Naxçivan kitabxanalagördüklorini, cbco do hadisoloro miinasida hisso-hisso tlövri motbuatda çap
rında çağdaş elmin biitiin saholorino, о
botini A.Bakixanovun “ zongin faydalar
olunsa da, tam şokildə (rus dilindo) ilk
ciimlodon tarixo dair miixtolif dillordo
dofo 1926 ildo Bakida noşr edildi. Əsoı iıı
xozinosi” adlandırdığı “ Riyazüs-soyayazılmış minlorlo osorin toplanmasi, qo
lio” , “ Hodayiqiis-soyaho” vo “ BüstanüsAzorbaycan dilino torcümosi iso yalniz
dim olyazmalann Azorbaycanin moşhur
soyaho” osorlorindo qolomo almışdır.
1951 ildo işıq iizü gördü.
Dövrün tarixçiloıindon Fotoli şahın
xottatlan torofindon yenidon köçüriilmoAzorbaycanda tarix elminin inkişasi. niiniatiir sonoti ustalannin homin ol- saraymda xidmot edon, uzun miiddot
fmda “ rus şorqşünaslığının patriarxi”
Tobriz-Xoy xanhginin voziri olan Əbyazmalarda tosvir olunan hadisolori
adlandirilan Mirzo Kazini boyin
dürrəzaq boy Diimbuli (1762-1827) sa
canlandiran miniatiirlor yaratmasi da
(1802-70) böyiik rolu olmuşdur. Onun
ray vaqionovislorinin olyazmalarmdan
tosir göstormişdir. Dövriin Hoson boy
Peterburqda çap edilon “ Dorbondnamo” , “ Qodim zamanlarda Orta Asiyada
vo başqa moxozlordon bohrolonorok
Rumlu, İsgondor boy Münşi, Oruc boy
yaşayan xalqlarm tarixi” , “ Müridizm vo
“ Moasir-i Sultaniyyo” (“ Sultaniyyo
Bayat (Don Juan Persidski) kimi azorŞamil” , “ İslam tarixi” , “ Bab vo babilor”
abidolori” ), “ Tarix-i Donabilo” (“ Diinbaycanlı tarixçilori tarixi hadisolori tos
kimi osorlori yalniz Azorbaycanin vo
bulilorin tarixi” ) vo b. tarixi osorlorini
vir etmoklo kifayotlonmir, imkan daxiiimumiyyotb Qafqazm deyil, Orta vo
lii ido hadisoloro fordi münasibot vo ba- yazmışdır. Moholli tarixi osor yazan
Morkozi Asiya, Yaxm vo Orta Şorq
tarixçilordon 1829 ildo “ Şoki xanlarmm
\ amu da gizlotmirdilor. Hadisolorin
г diyyotli şorhino baxmayaraq, bu müxtosər tarixi” ni yazan Korim ağa xalqlarının da tarixino hosr olunmuşdur..
Fateh (1783-1858) do özünomoxsus yer
0 ülordo faktlar otrafli toqdim edilmiş,
19osrdo rus işğalı altmda olan Şiıııatutur.
ş fərmanlarının, dipiomatik sonodloli
Azorbaycanin
horbi-siyasi vo ictimai18
osrdo tarixi görüşlor vo dövrün
1 . moktublarin surotlori verilmişdir.
iqtisadi tarixinin öyronilmosino artan
Tarixi biliklor bu dövriin yazili vo şi- dramatik hadisolorino miinasibot yazili
maraq çar üsuli-idarosinin tapşırığı vo
vo şifahi odobiyyatda da öziinü göstorir.
i i odobiyyatmda, о ciimlodon aşıq
ya sifarişi ilo yazılmış onlarca osorin
Şairlordon Şakir, Ağa Mosih, Mohcur,
p ziyasinda da miihiim yer tutur. Fars
Nobi, eloco do Molla Voli Vidadi vo yaranmasina rovac verdi. Çox vaxt çar
:do yazan azorbaycanli tarixçilordon
momurlarimn vo horbiçilorinin qolomiili olaraq, osorlorini homçinin ana di- Molla Ponah Vaqifin müxomməs formanin mohsulu olan, Qafqazm, о ciimlodon
li şeirbri dövrün tarixi biliklorini oks et
io yazan bodii söz ustalannin (Şah İsAzorbaycanin, xiisusilo, son 200 illik ta
diron maraqli niimunolordondir.
1 ıvıl Xotai, Mohommod Fiizuli, Xozani
v b.) şahidi olduqlan ayn-ayn tarixi
18
osrin sonu - 19 osrin ovvolbrindorixinin öyrənilməsi üçün bu giin ovoz! kt vo hadisolori işıqlandırmalan dövro
iran vo Rusiyamn hoyata keçirdiyi iş- olunmaz nionbo sayilan homin osorbr
ğalçılıq siyasoti az sonra Azorbaycanin
1 inasibotin açıqlanması vo tarixo iimuyerli tarixi todqiqatlann apanlmasi
l ! baxışın yaranması ib diqqoti colb siyasi xoritosini doyişdirdi. Baş veron ha- iiçün tokan oldu. Hob do orta osrlor vat ir. 16-17 osrlordo tarixi biliklor Qurdisolor Azorbaycanin elmi-modoni hoya- qionovisbrinin ononolorini davam etdi
I mi, Abbas Tufarqanlı, San Aşıq, Xos- tında köklü doyişikliklor etdi. Rus vo
ron, yaşadıqlan xanlıqlarda baş veron
Avropa modoniyyotinin tosiri tarixi ha- hadisolori qolomo alan yerli müəlliflər re
t Qasim kimi el ozanlarının yaradıcılığı
\ ısitosilo aşıq poeziyasında, eloco do disoloro münasibotdə yeni baxışların for- gional tarixin yazilmasina iistiinliik verirdilor. Bunlardan Mirzo Adıgözol bo
malaşmasına gotiı ib çıxartdı. Orta osrlor
lıoyatdan qaynaqlanan “ Koroğlu” ,
1 Sah İsmayıl-Taclı” , “ Qurbani-Pori” , dövrü Azorbaycanının on yaxşı ono- yin, Mirzo Carnal Cavanşir Qarabaği\bbas Gülgoz” kimi dastan vo epos- nolorini qoruyub saxlayan vo inkişaf nin, Əlımod boy Cavanşirin, Mir Mehdi
rda öz oksini tapmışdır.
etdiron, Azorbaycan tarixini miiasir
Xozaninin, Rzaqulu boy Mirzo Carnal
oğlunun, Mirzo Rohim Fonanin, Hoso18
osrdo azorbaycanli alimlor tarixi diinya elmi soviyyosindo öyronmoyo
çalışan yeni tarixçilor nosli yetişdi.
noli xan Qaradağiniıı Qarabağ tarixino
. orlori yazmaq üçün yalniz orob vo fars
dair yazdiqlari osorbr xiisusi ohomiyyot
I Illorindon deyil, ana dilindon do istifa- Abbasqulu ağa Bakıxanovla başlayan
bu nosil Azorbaycan tarixinin öyrodaşıyır. Bu dövrün, başlıca olaraq, siya
edirdilor. Miiolliflori elmo namolum
si tarixo dair hadisolorini tosvir edon
nilmosindo yeni morholonin osasmi
ilsalar da, dövrümüzədək golib çatan
miiolliflori sırasmda Şoki xanlığının qisa
qoydu: tarixin elmi zomino keçmosi
rovarixi-zamani Şah Abbas ibn Xudatarixini comi 12 sohifolik motndo coıııloşprosesi başlandı.
mdo” (1711) vo “ Sofoviyyo padşahları”
Ən qodim çağlardan Rusiya işğalı- dirmiş Əbdüllotif Əfondinin, eyııi möv; 733) adli kiçik osorbr siyasi vo iqtisazuda osor yazan Hacı Seyid Əbdülhomii tarixi öyronmok baximmdan maraq nin ilk morhobsinin başa çatdığı Giilüstan müqavibsinodək (1813) dövrü oks tliıı. qubalı Fotoli xanııı hoyatına hosr
doğurur.
olunmuş osorini 1847 ildo “ Qafqaz” qoAzorbaycan xanliqlanmn yaranmasi
etdiron A.Bakixanovun “ Giiliistanizetinin iki nömrosindo çap etdiron is
irom” (1841) osori fars dilindo yazilsa
tarixi biliklorin daha da genişlonmosi,
tarixi tofokkürün baş veron hadisoloro da, obyektiv zorurot onun rus dilino çev- gondor boy Hacınskinin, Lonkoran xanlığı haqqmda “ Covalıirnameyi Lonko
miinasibot osasmda formalaşması mo- rilmosini tolob edirdi. Qafqaz Canişini
ran” (1869) osorini yazmış Soidoli KaBaş İdarosinin doftorxanasında torciiholli tarixi osorlorin meydana golmosi
nıoçi işloyon A.Bakıxanov 1844 ildo
üçün şorait yaratdi. Orta osrlorin birçox
zim boy oğlunun adlannı çəkmək olar.
homkan Vasili Kuzminin kömoyi ib
19
osrin 2-ci yansi Azorbaycanin ta
alimlori tohsil vo biliklorini artirmaq
osorini rus dilino torcümə etdi. Rusiya el
üçün uzaq ölkobro gedirdilor. Ömvünün
rix elmindo yeni ideya coroyanlarinm

yaranması ilo olamotdardır. Maarifçi
daha dorindon öyronilmosi moqsodilo
demokrat cərəyanı nümayondolərindən
1919 ilin dekabrmda Azorbaycan parlaMirzo Fotoli Axundzadonin (Axundov)
menti binasinda ilk milli tarix muzeyi (1812-78) “ Kəmalüddövlənin məktub“ İstiqlal” muzeyi yaradildi.
Azorbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
ları” , Seyid Əzim Şirvaninin (1835-88)
devrilmosindon (1920) sonra tarix elmini
“ Şirvan xanlığımn tarixi” və “ Şirvan
kommunist ideologiyasina tabe etmok,
diyarının qodim abidolori” osorlori, Ho
dövlotin vo hakim bolşeviklor partiyasison boy Zordabinin (1842-1907) “ Əkinnin monafeyino xidmotini tomin etmok,
çi” vo başqa qozetlordo çap etdirdiyi moonu sosializmin üstünlüklorini nümayiş
qablori dövrün ictimai-iqtisadi, siyasi və
vo tosdiq edon vasitoyo çevirmok üçiin
mədəni həyatını öyronmok baximmdan
addimlar atıldı. 1921 ilin ovvolindo elm
xüsusi ohomiyyot daşıyır.
vo tohsil saholorino ideoloji rohborliyin
Bu m aarifçibrin ardıcılları olan
tomin edilmosi moqsodilo Azorbaycan
Noriman Narimanov, Sultanmocid QoSSR Xalq M aarif Komissarlığı (X M K )
nizado, Hobib boy Mahmudbəyov,
yaninda Akademik Şöbo toşkil olundu.
Firidun boy Köçərli, Roşid bəy ƏfonBir il sonra homin şöbonin osasmda res
diyev, Teymur boy Bayramoliboyov
publikada apanlan elmi, о ciimlodon
vo b. həm Qafqaz, hom do Rusiya mottarixi todqiqatlan istiqamotbndiron E l
buatmda çıxış etmoklo Azorbaycanda
mi Şura yaradildi. Elmo aynlan vosaitin
tarixi fikrin inkişafına mütoroqqi tosir
ildon-ilo artırılması tarixi todqiqatlarin
göstərirdilər.
19
osrin sonu - 20 əsrin ovvolbrindo genişlondirilmosinə şorait yaratdi. Qafqazm işğalından bori bıı orazido yaşaAzorbaycanda baş veron ictimai proseslər Bakını Rusiya imperiyasinin iri so
yan xalqlarm tarixini öyronmok moqsodilo hob 19 osrdo imperiyamn morkozinnaye vo modoniyyot morkozlorindon bido miixtolif tarix comiyyotlorinin (o
rino çevirdi. Lakin çarizmin müstomləkə
ciimlodon ermoni vo gürcü comiyyotlorişoraitindo yaşayan müsolman azorbaynin) yaradilmasina baxmayaraq, Azor
canlılara qarşı lıoyata kcçirdiyi ayrı-seçbaycanda beb comiyyot vo komissiyalar,
kilik siyasoti milli ziyalıların formalaş“ Miisolman Şorqini Öyronon Comiyyot”
ması prosesini longidirdi. Buna, ali mok(1919) istisna edilso, yalmz 1920 ildo,
toblorin olmamasi, yeni tipli moktobləsovetloşmodən sonra toşkil olundu.
rin az sayda vo gee açılması, kitabxana
Homin ilin iyununda X M K moktobdonvo qiraotxanaların mohdudluğu da tosir
konar işlor şöbosindo yaradılmış “ Muzgöstorirdi. Rusiyaya vo başqa xarici
ölkobro ali tohsil almağa gedon azor- ekskurs” (Muzey-ekskursiya) yarımşöbosinin nozdindo “ Dogma diyarin todris
baycanhlar, osason, texniki bilikloro yiyolonirdilor. Mohz buna göro homin il
muzeyi - İstiqlal” la yanaşı “ Qodim
abidolorin mühafızosi komissiyasi” vo
lordo qolomo alman tarixo dair osorlorin
sayı çox az olmuşdur.
“ Dogma diyarin todqiqi comiyyoti” ya1918
ildo Azorbaycan Xalq Ciimhu-radildi. Bu qurumlarin qarşısında Azor
baycanda olan qodim abidobri aşkar
riyyotinin yaranmasi ib comiyyotin ictietmok, onlarin voziyyotini vo todqiq
mai-siyasi vo modoni hoyatında baş ve
soviyyosini öyronmok, tarixi todqiqatlan
ron doyişiklik Voton tarixinin dorindon
iizo çıxarmaq, golocok todqiqatlan planöyronilmosi, tarixo yeni baxışın formalaşdırmaq kimi vozifolor durmuşdu.
laşdırılması mosololorini aktuallaşdırdı.
“ Doğma diyarin todris muzeyi - İstiqCümhuriyyotin yaşadığı qısa dövr Azor
laf'da yaradılmış tarix-arxeologiya bölbaycanda elmi tofokkürün inkişafı tari
mosi Azorbaycan Xalq Cümhüriyyoti
xindo yeni morholonin başlanması ib
olamotdar oldu. 1919 ildo Baki Univerparlamentinin qanunvericilik şöbosinin
siteti açıldı; yiiksokixtisasli kadrlann yc- arxivini, Ciimhuriyyotin Xarici İşlor Nazirliyi yanmdaki xiisusi komissiyalann
tişdirilmosi, eloco do tarixin todqiqi sa
hosindo ciddi addimlar atildi. Homin il
materiallarmi oldo edorok, onlari sistemBakida, az sonra iso Goncodo “ Şorq ar- loşdirmiş vo beloliklo, tarixi hadisobrin
osl mahiyyotinin açılması üçün yeni qiy
xeologiyasi vo tarixini sevorlor dornoyi”
motli monbolor oldo edo bilmişdi.
yaradildi. Cavad boy Rofiboyovun, RoTarixin todricon ideologiyalaşdığı
şid boy Əfondiyevin, Yevgeni Paxomobu dövıdo Oktyabr inqilabinin tarixi
vun vo b. toşkil etdiklori bu dornok Baki
iizro materiallann toplanması vo öyroUniversitetinin nozdindo “ Miisolman
nilmosi üçün 1920 ildon Moskvada toşŞorqini Öyronon Comiyyot” adi ilo foa
kil edilmiş İstpart (İstoriya partii) koliyyotini davam etdirdi. Tarixi biliklorin

missiyasının Azorbaycan orqani
Azistpart (1921) yaradildi. 1928 ildo
Azistpartin osasmda Azorbaycanda
sinfi miibarizonin vo kommunist partiyasinin tarixini öyronon institut toşkil
olundu. 1930 ildo bu institut MarksEngels-Lenin institutunun Azorbay
can filiali, 1956 ildon A K P M K yanin
da Partiya Tarixi institutu Sov. İK P
M K yaninda Marksizm-Leninizm İnstitutu adlandırıldı.
1923 ildo Azorbaycan xalqimn tarixi
keçmişini öyronon miihiim elmi mor
koz - Azorbaycam Todqiq vo Totobbö
Comiyyoti foaliyyoto başlach. Dövrün
elm, modoniyyot vo maarif xadimlorini
öz sıralarında birloşdirmiş bu miyyotin yaranmasinda Noriman No manov,
Somod ağa Ağamalıoğlu, Əl irohim
boy Haqverdiyev vo Hobib
hiyevlo
yanaşı Baki Universitetinin pi
sorlarının (N.Aşmarin, A.Baqri
frofimov, D.Qolovnin. P.Juzt
Smirnov-Loqinov. D.Urusov, \
Paxomov, V.Sisoyev vo b.) da böyi
>lu olmuşdur. Respublikanm bir c.
iza vo
vilayot şohorlərində comiyy
yerli
orqanlan toşkil olundu. Ni
Hmosino Roşid boy Əfondiyev, (
ı bölmosino Cavad boy Rofiboyo
ıxçıvan bölmosino Hiiseyn Musa'
Quba
bölmosino Moinmodnobi Ə: . /ado,
Lonkoran bölmosino Əlio.şı
'smayılov, Xanlar bölmosino Y a ’
Hum
mel başçılıq edirdibr. Lem
id vo
Moskva alimlori ilo elmi .
'lorin
qurulmasi vo akademik V.V artold
kimi görkomli şorqşünas
■xinin
Leninqrad bölmosino rohbc
arixi
todqiqatlarin dorinləşməsi vo
;lonmosino böyük tokan verdi
ildo
comiyyotin xiisusi orqani baycani Todqiq vo Totobbö Сэм
inin
Xoborlori” işıq üzü gördii
27
illordo “ Azorbaycan tarixino
materiallar’in noşri başlandı,
зауcam todqiq yolları” nın iki no
,;apdan çıxdı.
1923
ildo Roşid boy İsn.
vun
(1877-1942) A.Bakixanovdc , onra
Azorbaycan tarixino dair ilk ı;
liloşdirici “ Azorbaycan tarixi” , Y. S omovun “ Azorbaycan tarixinin qis;: : arsu”
osorlori çapdan çıxdı. Comiyyotin tarixetnoqrafiya komissiyasinda foal iştirak
edon Azorbaycan Arxeoloji Komitosinin katibi professor V.Sisoyevin “ Azor
baycan (Şimali) tarixinin qısa oçerki"
osori iso 1925 ildo ııoşr olundu.
Comiyyotin torkibindo azorbaycanli

alimlorlo six olaqodo foaliyyot göstoron
ııoşr etdirdilor. Elo homin dövrdo antik
baycanda ilk tarix elmlori namizodi
Moskva vo Leninqrad professorlarmin
Azorbaycan dövlotləri Atropatena vo
Əbdiiloziz Salamzado, eloco do Voli XuAzorbaycana dair todqiqatlan xalqin
Qafqaz Albaniyasimn tarixino hosr edillutlu, Ağamir Mommodov, Roşid boy
tarixini öyronmok baximmdan böyük
miş moqalolor çapdan çıxdı. Akad.
İsmayılov, Əhmod Əhmodov kimi Azor
maraq doğurur. Akad. V.V.Bartoldun
Əbdülkorim Əlizadonin 1956 ildo işıt]
baycan tarixçilori repressiyamn qurbani
“ Azorbaycan tarixinin qisa xiilasosi” ni,
oldular.
üzü göroıı “ 13-14 osrbrdo Azorbaycanm
Bııkı Universitetinin şorqşünaslıq fa1935
ildo SSR İ EA Azorbaycan Fi-ictimai-iqtisadi vo siyasi tarixi” mono
kültosi tolobolorino “ Xozoryani vilayotlolialinda ovvolco Tarix, Etnoqrafiya vo qrafiyasi bıı gün do miitoxossislorin stoliistii kitabi kimi ohomiyyotini saxrin miisolman dünyasında yeri” mövzuArxeologiya institutunun, 1941 il iyu
lamaqdadir. Azorbaycanm orta osrlor
sunda oxuduğu silsilo miihazirolorini,
lun sonunda birloşmiş Tarix, Dil vo
Dodo Qorquda dair todqiqatmi vo b.,
Ədobiyyat institutunun, az sonra iso tarixi hob 40-ci illordon başlayaraq
miistoqil Tarix institutunun toşkil olun- akad. tsmayil Hiiseynovun todqiqatlaakad. A.Y.Knm skinin Qobolo vo Şoki
nnda da qolomo alınmışdır.
masi Voton tarixinin todqiqinin geniştarixino dair osorlorini, akad. A.Sa50-ci illorin sonu 60-ci illorin ovvol
lonmosino şorait yaratsa da, mövcud si
moyloviçin “ Qafqaz vo tiirk diinyasi”
brindo 3 cildlik “ Azorbaycan tarixi”
yasi durum, repressiyalann davann ib
vo b. moqalolorini, akad. İ.İ.Meşşani(döıd kitabda) noşr olundu. Bozi probnovun “ Tarixoqodorki Azorbaycan vo olaqodar kadr çatışmazlığı hadisoloro
lemlorin
qoyuluşuna göro bıı gün do öz
miinasibotdo
tohrif
vo
nöqsanları
aradan
I rartu modoniyyoti” osorini, orobşünas
ohomiyyotini saxlayan bu osordo о vaxqaldirmadi. Tarixi todqiqatlarin az say
p lessor P.K.Juzenin Azorbaycana
da (osason, Azorbaycan tarixinin mon- tadok todqiqat obyekti olmayan bir çox
а г orob monbobrindon torciimolorini
bəşünaslığı vo tarixşünaslığına dair) ol- problemlorin - xalqin monşoyi, for\ onlarca digor osorlori göstormok
masina baxmayaraq, Tarix institutu ib
malaşması, Azorbaycan orazisindo
olar.
Azorbaycan Tarixi Muzeyinin birgo toş- mövcud olan miixtolif dovlot qurum1924 ilin sentyabnnda Bakida açılan
1 numazorbaycan diyarşünaslıq qu- kil etdiklori arxeoloji vo etnoqrafik eks- lannin xarakteri vo s.-nin hollino cohd
edilmişdir.
pedisiyalar Azorbaycanm qodim vo orta
r iayi tarix vo diyarşünaslıq sahosindo
Bu illordo Azorbaycanm qodim vo
n liim mosoblorin holli yollanm müəy- osrlor tarixinin todqiqi üçün zongin ma
y. loşdirdi.
orta osrlor tarixini araşdıran alimlorin
terial oldo etdi.
929 ildo Azorbaycam Todqiq vo
sayi az olsa da, ciddi todqiqatlar apa40-ci illorin ovvolindo faşist Almarılırdı. 50-ci illordon Qafqaz AlbaniyasiГ obbö Comiyyoti Azorbaycan Dövlot
niyasinin Sovet İttifaqı üzorinə hiicıımuи Todqiqat institutuna (A D E T İ)
nm tarixino dair moqablordo Azorbay
nun başlanması tohlükosi, repressiyalar
vo horbi çağırışla olaqodar siralan sey- can tarixinin miirokkob problemlorinçc ildi. Comiyyot homin institutun tork ado tarix-etnoqrafıya bölmosi kimi
rolmiş Azorbaycan tarixçilorinin todqi- don olan qodim Azorbaycan ohalisinin
f. iyyotini davam etdirso do, tarixin
etnik torkibi vo dili mosololori todqiqat
qatlannm istiqamotini doyişdirdi. 1941 il
o:
todqiqat problemi Azorbaycanda
do tarixçilor rus dilindo (olyazması hüqu- obyektino çevrildi. Azorbaycan tarixinin
si! i miibarizonin öyronilmosi idi. Bu
qunda) “ Azorbaycan tarixinin qısa oçer- qodim dövrü iizro 60-ci illordo çıxan yegano fundamental osor İ.Əliyevin “ Miki” ni noşr etdirdilor. Homin illordo mii
rn ala yanaşı. institutda Marksistlorin
barizo mövzusu bir sira osorlordo öz ok.si- diya tarixi” (Baki, 1960) oldu. Antik
El ni Todqiqat Assosiasiyasi da foaliydövr tarixino dair Z.İ.Yampolskinin
yoı göstorirdi. 1932 ildo A D ET İ osasin- ni tapmışdır.
“ E.o. 3-1 osrbrdo qodim Albaniya”
1945 ilin martında ümumrespublika
da S S R İ E A Zaqafqaziya Filialinin
(Baki, 1962) kitabi da noşr edilmişdir.
A nbaycan şöbosi yaradildi, onun tor- elmi morkozinin Elmlor Akademiyasinin yaranmasi ib tarix elmi yeni mor50-60-ci illordo Azorbaycanm orta
k indoki tarix-etnoqrafıya şöbosi filiaholoyo qodom qoydu, lakin mövcud
osrlor tarixinin öyronilmosi yeni morhohi sektoruna, 1935 ildo Zaqafqaziya Filoyo daxil oldu. Bu vaxtadok çox sothi,
inzibati-amiıiik şoraitindo ideoloji
li; nin Azorbaycan şöbosi SSR İ EA-mn
buxovlardan xilas ola bilmodi. 1946 il
osason, işğal vo azadlıq mübarizosi ilo
A rbaycan Filialına çevrildi.
bağlı mosoblorin işıqlandırılmasına
20-ci illorin 2-ci yarısında sovet co- do “ EA Xoborlori” ndo kiçik hocmli
ümumiləşdirici “ Azorbaycan tarixinin
xiisusi ohomiyyot veribn osorlordon forq
n votindo baş veron ciddi doyişikliklor
li fundamental todqiqatlar meydana gol
oçerklori” dorc olundu. Bu osor Azor
A abaycan tarix elmini “ modoni inqilabaycan tarixino dair todqiqatlan geniş- di. Yeni tarixçilor nosli Azorbaycanm
b; alotino” çevirdi. Yeni dünyagörüşlü
n ksist tarixçilorin - “ qınnızı miitoxos- londirmoyin vo dorinləşdirməyin zo- 7-18 osrlor tarixinin öyrənilməsindo
böyük uğurlar qazandı.
si >rin” hazirlanmasi üçün Morkozdon
ruriliyini göstormokb yanaşı, müxtolifAzorbaycan tarixinin “ orob dövА чгЬаусапа “ qırmızı professorlar”
dilli monbolorin hob lazimi soviyyodo
öyronilmodiyini, vahid konsepsiyanm
g< dorildi. Azorbaycan tarixinin todqiqi
rü” no hosr olunmuş akad. Ziya Bünil. moşğul olmağa başlayan bu alimlor
olmadığını, tarixin ayn-ayn dövrbriyadovun “ Azorbaycan 7 9 osrbrdo”
(A Popov, A.Nikişin, V.Pokşişevski, nin zoif, bozon iso heç todqiq olunma- monoqrafiyasi bu giin do ohomiyyotini
S.İtkin, A.Dubner, S.Sef, N.Pçelin,
itirmomişdir. Z.Bünyadov homçinin
dığını aşkar etdi.
Azorbaycan Ataboybri vo XarozmY.Ratqauzer, A.Rayevski, O.Şteyn
40 50 illordo Azorbaycanda tarixçi
vo b.) yeni ideoloji mofkuronin toloblori- alimlor noslinin yetişmosi bir çox prob- şahlar dövlətbrinin tarixino dair osorlor
lemlorin holli üçün şorait yaratdi. 1954 yazmış, onlarca orob vo Osmanli
no cavab veron osorlor yazdilar. Azor
monbolorinin şorhli torciimolorini etbaycan tarixinin bir çox problemi öyroildo İshaq Coforzado vo akad. İqrar
mişdir.
Əliyev ilk dofo olaraq “ Azorbaycanm
nilmomiş qaldi. Yerli, azorbaycanli
Azorbaycanm orta osrlor tarixinin
qodim tarixi iizro oçerkbr” i rus dilindo
tarixçi kadrlann sayi xeyli azaldi. Azor

müxtəlif problembri Məmməd Şoriflinin “ 9 osrin ikinci yarısı - 11 əsrbrdə
Azərbaycan feodal dövlotlori” (Bakı,
1978), müx. üzv Oqtay Əfondiyevin “ 16
əsrin ovvollorindo Azorbaycan Sofovilor
dövbtinin yaranmasi” (Bakı, 1961),
Sara Aşurbəylinin “ Bakının orta osrlor
tarixi oçerki” (Bakı, 1964), “ Şirvanşahlar dövbti (6-16 əsrlər)” (Bakı, 1983)
osorlorindo todqiq olunmuşdur.
Tarix elminin sonraki ilbrdo inkişafı
Yusif Yusifovun “ Elam. Sosial-iqtisadi
tarix” (Moskva, “ Nauka” , 1968), Solmaz Qaşqayın “ Manna çarlığının
tarixindon” (Baki, 1977), Kamal Əliyevin “ Qafqaz Albaniyasi” (Baki, 1974),
“ Azorbaycan tarixino dair antik monbolor” (Baki, 1986), Tofiq Mommodo
vun “ Albaniya vo Atropatena” (Baki,
1977), Sara Qasimovanin “ Conubi
Azorbaycan 3-7 osrlordo” (Baki, 1983),
miix. üzv Forido Mommodovanin “ Qaf
qaz Albaniyasinm siyasi tarixi vo tarixi
coğrafiyası” (Baki, 1985), miix. üzv Nailo Volixanlinin “ 9-12 osr orob coğrafıyaşünas-soyyahları Azorbaycan haqqinda” (Baki, 1974), “ Ərəb xilafoti vo
Azorbaycan” (Baki, 1993), M ikayil
Heydorovun “ 13-17 osrlordo Azorbaycanin şəhorlori vo şohor sonotkarlığı”
(Bakı, 1982), Rauf Hiiseynovun “ Suriya
inonbolori
Azorbaycan
haqqmda”
(Baki, 1960), Vaqif Piriyevin “ Azor
baycan Hiilakular dövlotinin tonozzülü
dövründə” (Baki, 1978), Yaqub Mahmudovun “ Ağqoyunlu vo Sofovibr dövlotbrinin Qorbi Avropa ölkolori ib
qarşılıqlı münasibotlori” (Baki, 1991),
“ Azorbaycan diplomatiyasi” (Baki,
1996), Şahin Forzoliyevin “ Azorbaycan
Osmanli imperiyasi (15-16 osrlor)”
(Baki, 1994), Əli Rohmaninin “ Azor
baycan 16 osrin sonu - 17 osrdo” (Baki,
1981), Fuad Əliyevin “ AzorbaycanRusiya münasibotləri (15-18 osrlor)”
(Baki, 1985) vo s. monoqrafiyalarinda
oksini tapmışdır. Azorbaycan tarixşünaslığınm bu dövro aid on mühüm
nailiyyotbrindon biri do Azorbaycana
aid müxtəlifdilli qaynaqların noşr olunmasıdır.
Bu ilbrdo 19-20 osrlor Azorbaycan
tarixinin öyronilmosi sahosindo do mii
hiim noticolor oldo edilmişdir. Akad.
Əlisöhbot Sumbatzadonin “ 19 osrdo
Azorbaycamn kond təsərüfatı” (Baki,
1958 ), “ 19 osrdo Azorbaycamn sonaye
si” (Baki, 1964), miix. üzv Mahmud İsmayilovun “ 20 osrin ovvollorindo Azorbaycamn kond tosorriifati” (Baki, 1960),

“ Azorbaycamn neft sonayesinin inqilabaqodorki tarixi” (M.İbrahimovla
birlikdo, Baki, 1991), Hosi Abdullayevin
“ Azorbaycan 18 osrdo vo onun Rusiya
ilo münasibətlori” (Baki, 1965) vo b.
osorlori tarix elminin inkişafına tosir
göstərmişdir. 20 osr, о ciimlodon sovet
dövrü tarixinin öyronilmosi sahosindo
akad.-br Comil Quliyev, Püsto Əzizboyova, Tofiq Köçorli, miix. iizvlor
Zülfəli İbrahimov, Əlövsot Quliyev,
Qaraş Modotov vo b. tarixçiloriıı omoyi
vardir.
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Y.Yusifovun
“Elam. Sosialiqtisadi tarix”
kitabi.
Moskva,
1968.

1974 ildon başlayaraq о vaxtadok ta
rix elminin oldo etdiyi nailiyyotlor osasinda yeni çoxcildilk Azorbaycan tarixi
nin yazilmasi mosolosi giindomo gotirildi. Miixtolif layiholorin hazirlanmasina
baxmayaraq, sovet totalitar rejiminin
ideologiyasından konara çıxmaq tohlükosi çoxcildliyin orsoyo golmosino mane
oldu. Bu iş Ermonistanm orazi iddialan
noticosindo Dağlıq Qarabağ hadisobrinin başlanması ib daha da çotinloşdi.
Hadisoloro ikili standartla yanaşaıı
sovet hakim dairolori osl hoqiqotin üzo
çıxarılmasına maneçilik törətdilor, baş
veron hadisoloro münasibotdo tohrifo vo
saxtakaıiığa yol verdilor. Mohz buna
göro çoxcildlik Azorbaycan tarixinin ilk
cildi yalmz 1998 ildo işıq üzii gördü.
1998-2003 ilbrdo noşr olunmuş 7 cildlik
“ Azorbaycan tarixi” fundamental oso
rindo Votonimizin tarixi qodim dövrlordon başlayaraq miiasir giinlorodok tod
qiq olunmuşdur.
Əd.: Q u b a y d u l i n Ə. 10 il içərisində Azor
baycanda tarix elminin inkişafı. В., 1930; H ü s e y n z a d o Ə. 19 əsrin ikinci yarisinda Azorbay
can tarixşünaslığı. В., 1967; С у м б а т з а д е
А. С. Азербайджанская историография 19 20
веков. Б., 1987; Ş ü k ü r o v К. Azorbaycan tari
xi. 1 h. Elmi-nozəri vo praktik problembri. В.,
2004; К е р и м о в а Т а м и л л а . Из истории
Национальной Академии Наук Азербай
джана. Б., 2005.
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Arxeologiya
Azorbaycamn arxeoloji abidolori 19
osrin ovvollorindon öyronilmoyo başlanılmışdır. 1829 ildo Rusiya İmperator
Arxeoloji Komissiyası torofindon göndorilmiş Aleksandr Yanovski Azorbay
can abidolorinin yerbşmosino dair todqi
qatlar aparmış vo onun bu araşdırmalarimn noticobri 1846 ildo “ Qodim Qafqaz
Albaniyasi haqqinda” moqalodo oksini
tapmışdır. 1834 ildo İsveçro soyyahi
Diibua de Manperi indiki Xanlar rayonu orazisindo arxeoloji qazintilar
aparmış vo oldo etdiyi materiallari l-'ransaya göndərmişdir.
1848 ildo rus şorqşünası Nikolay X a
ni kov Azorbaycamn bir sira orta osr
abidolori, о ciimlodon Bordo vo Nax. ivan abidolori. 1862 ildo fransız soyy^ u
Adolf Berje Muğan abidolori haqqi a
molumat vermişbr. Naxçıvanda moki b
müfəttişi işlomiş К .Nikitin 1870 ildo radaki duz modonlorindo istifado о muş qodim daş gürz vo baltalar to; mışdır. Almaniyanın “ Simens” şiri
nin Godoboydoki misoritmo zavodus a
kimyaçı vo elektrik işlomiş Voldei
Belk mis yataqlari otrafinda Son Tu
Erkon Domir dövriino aid ЗОО-dən v x
qobir abidosi qazmışdır. О, toplaı i
materiallari Hamburq vo Miinxen n; zeybrino göndormişdir. Fransiz toci qatçısı Jak de Morqan 1880 ildo Т а .ş
zonasinda Tunc vo Domir dövrbrino 1
230-dan çox qobir abidosi aşkar etn ,
topladığı materiallann on doyorli niin, nolorini Parisin Sen-Jermen muzeyiııə
göndorınişdir. Şuşa realni moktob; 1э
alman dili müollimi işlomiş Emil Re: г
1892-1903 ilbrdo Qarabağda vo Gon
çay boyunca Tunc vo Domir dövrlor '
aid bir sira abidolori todqiq etmiş, i
barodo geniş hesabat yazmışdır. 1896 •
do rus zabiti N .Fyodorov Naxçıv;ı
Qızılburun abidobrindon xeyli mate
toplamışdır. Homin ildo Moskva Ar
loji Comiyyotinin tapşırığı ib Alek
İvanovski Azorbaycamn qorb bölgr ıdo çoxlu sayda qobir abidosi todqiq tmişdir. 1903 ildo Yelenendorfda (ind .i
Xanlar) aptekdo kimyaçı işloyon Q.Rozendorf Goncoçay vadisindo qazmtı işlori aparmışdır. Onun todqiqatlan baro
do molumat 1906 ildo Sankt-Peterburqda “ imperator Arxeoloji Komissiyasinın hesabatlarf'nda dorc olunmuşdur.
Göründiiyü kimi, 20 osrin ovvollorino
qodor Azorbaycamn arxeoloji abidolori
nin öyrənilmosi ib ocnəbilor məşğul ol-

doniyyotini oks etdiron bu abido sonraki
muşlar. Dofino toplamaq, golir oldo et
mok moqsodini güdmüş homin şoxslərin
ilbrdo biitiin Qafqazin analoji abidolori
nin todqiqi üçün etalon kimi qobul edilbir çoxu bu abidolor barodo hesabat
mişdir.
yazmamış. todqiqat zamam elmi metodlardan istifado etmomiş vo lıeç bir elmi
Azorbaycan arxeologiyasimn on mii
hiim nailiyyotbrindon biri 1960 ildo
notico çıxarmamış, topladıqları nofis
oşyaları iso monsub olduqları ölkəbrin
Qarabağda, Quruçayın sahilindo Alt
muzeybrino göndərmişlor.
Paleolit dövrüno aid Azıx mağara düşorAzorbaycanda arxeologiya bir elm
gəsinin aşkaıa çıxarılması olmuşdur.
sahosi kimi 20 osrin 20-30-cu illorindo
Azorbaycanda arxeologiya elminin
intensiv inkişafı 1970-ci illoro tosadiif
formalaşmağa başlamışdır. 1920 ildo
Azorbaycan Dövlot Tarix Muzeyinin
edir. Respublika orazisindo çox sayda
yaradilmasi abidolorin öyronilmosi vo abido aşkara çıxarılaraq qeydo alınmış,
qeydiyyati işindo miihiim addim olmuş- yüzlorb arxeoloji abidodo qazıntı-todqidur. Azorbaycan abidolorinin planlı şo- qat işlori apartlmış vo Azorbaycamn
diinyanin on qodim insan moskonlorinkiido todqiqi üçün 1923 ildo daha bir
don, ilkin sivilizasiya ocaqlarindan biri
morkoz
Azorbaycan Arxeoloji Komiolmasi elmi osaslarla sübuta yetirilmişto: i vo Azorbaycani Todqiq vo Totobbö
dir. Arxeoloji qazintilann intensivliyini
Comiyyoti yaradılmışdır.
20 osrin 30-cu illori Azorbaycan ar- artırmaq üçün Gonco şəhorindo, Qobob,
Şamaxı. Dovoçi vo Qax rayonlarmda ar
\ logiyasimn inkişafında, milli kadrlanii yetişmosindo xiisusi morholə olmuş- xeoloji bazalar yaradılmış vo biitiin bölgolordo stasionar ekspedisiyalar foaliy
d' Bu ilbrdo Mil düzüno, Öronqala
yot göstormişdir. Respublikanin, demok
ş; •yerino, Kiçik Qafqazin conub-şorq
olar ki, biitiin rayonlarmda tarix-diyarol orino, Naxçivan orazisino vo Azorşünaslıq muzeybri açıldı. 1974 ildo EAb; mm qorb rayonlanna ekspedisiyanin Tarix Institutunun nozdindo Arxeo
la .'tşkil olunmuşdur. Bu işdo alimlorlogiya vo Etnoqrafiya sektoru, 1993 ildo
d Əlosgor Əbkborovun, İshaq Coforiso homin sektorun bazasında AM EAz; nin, Davud Şorifovun, Saleh Qa
mn Arxeologiya vo Etnoqrafiya institutu
zi in, Yakob Hummelin böyiik xidyaradılmışdır.
m !ori olmuşdur.
Azorbaycanda arxeoloji araşdırma!k dofo olaraq irimiqyash, kompleks
ların genişbnmosindo yeni tikinti sahoqa ıntı işbrini Mingoçevir arxeoloji ekslorinin todqiqinin böyük ohomiyyoti olpe isiyasi yerino yetirmişdir. Mingəçemuşdur. 20 osrin 80-ci illorindo Moz
vi doryaçasınm tikintisi ib olaqodar
ol. ı aq su altinda qalacaq abidolorin tod- dok Qaradağ qaz komorinin tikintisi ilo
olaqodar olaraq Dovoçi rayonu orazisinqi i moqsodilo 1946-53 illordo burada
doki orta osrlor dövrüno aid Şabran sa
ge s arxeoloji todqiqatlar aparılmışdır.
hosindo geniş arxeoloji todqiqat işlori
Q intilar zamam Erkon Tunc dövründ.
e.o. З-cü minillikdon orta osrloro aparılmışdır. Qazintilar zamam burada
ictimai vo yaşayış binalarmin qaliqlan,
q ^rki dövrloro aid 20 mindon artiq
modoni-moişot tikililori vo istehsal ocaqtr di-modoniyyot nümunobri aşkar
ları aşkar edilmişdir.
ec rnişdir.
Homin ilbrdo Şəmkir su anbarimn
lob 1939 ildo qeydo alınmış diinyavo Yenikond SES-in tikintisi ib olaqodar
d; noşhur olan Qobustan kompleksinolaraq orazido Tunc vo Erkon Domir
d 947 ildon başlayaraq geniş todqiqat
dövriinə, orta osrloro aid onlarca qobir
i - i aparihr. Bu giino qodor burada Üst
abidosi vo yaşayış yeri öyronilmişdir.
P eolit dövründən orta osrloro qodor
u l bir dövrü ohato edon 6 mindon çox
“ Tarix vo modoniyyot abidolorinin
n vtolif mövzulu qayaüstü tosviıior,
qorunmasi haqqmda” (1998) vo “ Arxeo
il dai insan düşərgəlori, qodim yaşayış loji irsin qorunmasi haqqmda Avropa
konvensiyasina Azorbaycan Respubli
y< iori vo dofn abidolori aşkara çıxarılakasinin qoşulması barodo” (1999) qa
ri; •.j todqiq edilmişdir.
1951
ildo Naxçıvanda I Kültəpo qonunlar qobul edildikdon sonra Arxeo
logiya vo Etnoqrafiya institutunun
dim yaşayış yerinin qazıntısına başlanılmışdır. Qalınlığı 22 m olan 4 modoni to- ekspedisiyasi 2001-03 illordo Naxçivan
M R orazisindo, xiisusilo do Gomiqaya
boqoyo malik bu abidonin todqiqi ilo
Azorbaycan orazisindo Eneolit dövrü- abidosindo geniş arxeoloji todqiqat işlori aparmışdır.
nün mövcudluğu ilk dofo olaraq sübut
Tikinti saholorindoki arxeoloji abido
edilmişdir. Əkinçi-maldar ohalinin mo-

lorin öyronilməsi istiqamotindo Mingoçevir qazintilanndan sonra on böyük işlor
osrin tikintisi hesab edibn Baki Tbilisi
Ceyhan neft vo Conubi Qafqaz qaz komorləri marşrutunda aparılmışdır.
AMEA-nın Arxeologiya vo Etnoqrafiya institutu ekspedisiyasimn omokdaşları bu kəmərlərin keçdiyi saholordo
Eneolit dövriindon orta osrlorodok miix
tolif tarixi morhololoro aid 20-don artiq
qodim yaşayış moskoni vo 200-don artiq
dofn abidosi aşkar edorok todqiqatlar
aparmışlar.
Respublikada Alt Paleolit dövrünün
on möhtoşəm abidosi 1960 ildo Mommodoli Hiiseynov torofindon Qarabağda
Quruçayın sahilindo aşkar ediltniş Azıx
mağara düşorgosidir. Mağaranm kom
pleks todqiqi toqr. 1,5 mln. il bundan ovvol
qodim insanlann burada moskunlaşdığım
sübut etmişdir. 1968 ildo bu mağarada
Azıx adamının - azıxantropun çono
sümüyiiniin bir hissosi aşkar edilmişdir.
350 min ildon artiq yaşı olan bu tapinti
hom do diinyanin on qodim insan
qaliqlarmdan hesab olunur. Azıx mağarasinda 700 min illik tarixo malik, diinya
da on qodim ocaq qalığı vo 350 min ildon
artiq yaşı olan, diinyada on qodim tikinti
qalığı aşkara çıxarılmışdır. Azıx rnağarası diinyada ibtidai dini inancların vo
hesabı (sayi) ifado edon işarolorin izlorino
rast golinon on qodim abidodir. Bu nadir
abido ibtidai insanin toşəkkülü. ibtidai
icma comiyyotinin yaranmasi vo inkişafı,
onun maddi modoniyyoti, о ciimlodon
qodim insani ohato edon otraf mühitlo
bağlı mosolobrin todqiqindo ovozsiz rol
oynayir.
Son todqiqatlar Azorbaycanda boşor
tarixinin 2 mln. ilo yaxin olduğunu ehti
mal etmoyo osas verir.
Azorbaycan arxeoloqlarimn ölko
orazisindoki Mezolit (e.o. 12 8-ci minilliklor) vo Neolit (e.o. 7-6-ci minilliklor)
dövrlorino aid abidolordo apardiqlan
todqiqatlar tarixin bıı morhololorindo
Azorbaycamn qodim ohalisinin hoyat
torzi, tosorriifati, dini tosovvürləri haq
qmda zongin molumatlar oldo etmoyo
imkan verir. Bu dövrün on moşhur
abidosi Qobustandir. 1939 ildo Azorbaycanın görkomli arxeoloqu ishaq
Coforzado torofindon qeydo alınmış
Qobustan abidosi Üst Paleolit dövriindon son orta osrlorodok biitiin tarixi
morhololori özündo oks etdirir. Mohz bu
cohotino göro Qobustan diinyanin on
nadir vo moşhur abidolorindon biridir.
Burada 6 mindon artiq qayaüstü rosm

qcydə alınmışdır. Son tədqiqatlarla sübut
edilmişdir ki, Qobustan rəsmlərinin on
qodim nümunoləri Üst Paleolit dövrünə
aiddir. Bu rəsmlər diinyada ibtidai incosonotin on gözol nümunolərindəndir.
Bu güno qodor Azorbaycanda 100don artiq Eneolit dövrii (е.э. 5-ci minillik-4-cii minilliyin 1-ci yarısı) abidosi
qeydə alınmış, onlardan bir çoxu otraflı,
digor hissosi iso qismon öyrənilmişdir.
Eneolit abidələri ilo zongin olan Azar
baycan misin emal olunduğu ilk yerbrdon biridir. Bunun osas sobobi burada
zongin mis yataqlannin olmasıdır.
Naxçivan orazisindoki I Kiiltopo
Eneolit dövrünün geniş arxeoloji tod
qiqat işləri aparilan on möhtəşəm abidolorindon biridir. Naxçivan şəhərindən
8 km -lik məsafədo yerləşən I Kiiltopo
yaşayış yeri Osman Hobibullayev toro
findon todqiq edilmişdir. 1,5 ha əraziyə
malik olan abidodo aparilan arxeoloji
qazintilar noticosindo iimumi qalınlığı
22 m olan modoni toboqolor aşkar
edilmişdir. Abidonin 9 m qalınlığmdakı
alt toboqosi Eneolit dövrüno aiddir.
Topo bütövlükdo aşağıdan yuxarıyadok
kiil, xirda daş, tosorriifat vo moişot qaliqlarmdan omolo golmişdir. Eneolit toboqosindon tikinti qaliqlan, tosorriifat
quyulan, ocaq vo kiirolorin qaliqlan,
miixtolif heyvan sümüklori, daşdan, siimükdon vo gildon hazırlanmış oşyalar,
taxil qaliqlan, qobirlor vo s. tapılmışdır.
1 Kiiltopo Eneolit dövrü materiallan
içərisindo daş alətlər çoxluq toşkil edir.
Alətlərin çoxu dəvəgözu - obsidian daşından hazırlanmışdır. Burada müxtəlif
daş alətlər, о ciimlodon 300-don çox
oraq dişi oldo edilmişdir. Bazalt daşından, osason, baltalar, pazlar, gürzlor,
çokiclor, toppuzlar vo s. hazırlanmışdır.
Kiiltoponin sümük momulati içorisindo
qaramal sümiiyündon hazırlanmış qaşovlar, pardaxlayıcı alotlor çoxlııq toşkil
edir. Misdoıı hazırlanmış əşyalar iso sancaqlardan, muncuqlardan, tiyolordon
vo s. ibarotdir. Kiiltopodon yiiksok tex
noloji üsulla hazırlanmış, dövrün gözol
sonot nümunosi sayılan boyalı qablar
əldo edilmişdir.
I Kiiltopo Eneolit dövrü toboqosindon 85 qobir aşkarlanmışdır. Buradakı
skeletlor öliilorin bükülü voziyyotdo, yanı
iistdo vo yaxud arxası üstdo, miixtolif
istiqamotlordo dofn edildiyini göstorir.
Bozi skeletlorin üzorino qırmızı oxra
səpilmişdir. Eneolit dövrüno aid Babadorviş vo Əlikömoktopo abidolorindən
vo qobirlordon oxra tapılmışdır.

Eneolit dövrünün memarlığı, onun
miixtolif tosorriifat saholori, gil vo digor
moişot oşyaları haqqinda daha geniş
tosovvür yaradan abidolordon biri do
Ağstafa rayonu orazisindoki Şomutopo
yaşayış yeridir. Ümumi sahosi 0,5 hadan artiq olan bu abidodo iki modoni
toboqo todqiq olunmuşdur. Onun Eneo
lit dövıüno aid alt təboqosinin qalınlığı
1,5 /;/-dir. Bu toboqodo sahosi 400 kv. m
sahodo dairovi planlı yaşayış binalarınm vo xeyli tosorriifat tikililorinin
qaliqlan aşkar edilmişdir. Şomutopodon tapılmış maddi modoniyyot qaliqlan onun sakinlorinin oturaq hoyati vo
tosorriifati haqqinda otrafli tosovviir
yaradir. Buradan tapilan miixtolif növ
taxil qaliqlan, sümükdən vo buynuzdan
hazırlanmış toxalar, daş dişli oraqlar
vo s. okinçilik modoniyyotinin yiiksok
soviyyodo inkişaf etdiyini göstorir.
Miixtolif heyvanlara moxsus osteoloji
qaliqlar iso Şomutopo sakinlorinin inkişaf etmiş maldarlıqla da moşğul olmalanna siibutdur.
Ağdam rayonu orazisindoki Lcylatopo vo Colilabad rayonu orazisindoki
Əlikömoktopo Eneolit dövrü abidobrindon tapılmış saxsi qablarm bir his
sosinin sado quruluşlu dulus çarxında
hazırlandığı miioyyon edilmişdi. Bu
abidolorin todqiqino qodor dulus çarxınin Azorbaycanda yalniz Son Tunc dövründon totbiq olunmasi molum idi. Leylatopo vo Əlikömoktopo tapıntıları göstordi ki, dulus çarxı e.o. 4-cii minilliyin
ovvolindo meydana golmişdir.
Əlikömoktopodo aparilan arxeoloji
qazintilar zamam çoxlu sayda ohliloşdirilmiş at sümüklori aşkar edilmişdir.
Bu tapıntı Azorbaycanda hob e.o. 5-ci
minilliyin axırları-4-cü minilliyin ovvo
lindo atın ohliloşdirilmosini vo Azorbay
canin diinyada atçılığm on qodim moskonlorindon biri olduğunu maddi faktlarla siibut etmişdir.
Miix. iizv Ideal Norimanovun uzun
illor apardığı qazintı-todqiqat işlori noti
cosindo Kiiltopo tipli abidolordon forqli
digor arxeoloji abidolorin vo bununla da
Eneolit dövrüno aid Şomutopo vo Leylatopo modoniyyotlorinin mövcudluğu
miioyyon edilmişdir.
Eneolit dövrü abidolorinin öyronilmosi istiqamotindo on miihiim nailiyyotlordon biri 2004-05 illordo Ağstafa
rayonunun Böyiik Kosik vo Poylu qosobobri yaxınlığında Baki—Tbilisi -Cey
han neft vo Conubi Qafqaz qaz komorlori marşrutunda Eneolit dövrünə aid

yaşayış yerlorinin aşkar edilmosidir.
Qazintilarla miioyyon edilmişdir ki, bu
Eneolit yaşayış yerindon tapılmış arxeo
loji materiallar, eynilo Leylatopo abidosindo olduğu kimi, bilavasito Yaxm
Şorq modoniyyotinin. qodim Azorbay
can vo Mesopotamiya (İkiçayaıası) modoni-iqtisadi olaqolorin vo miqrasiyalarin noticosidir.
2004
ildo aşkar edilmiş vo 2005 ildo
qazılmış Leylatopo modoniyyotino aid
Soyuqbulaq kurqanlarmin qeydo alinmasina qodor Conubi Qafqazda Eneolit
dövrünün yaşayış yerindon konarda
mozarliq tipli abidolor molum deyildi.
Soyuqbulaq kurqanlan, Azorbaycan da
daxil olmaqla, biitiin Conubi Qafqazda
ilk belo tapinti olub, on qodim kurqan
abidobridir.
Todqiqatlar göstormişdir ki. Azar
baycan orazisi Tunc dövrü abidolori lo
zongindir.
Azorbaycanda Erkon Tunc d< ii
abidolori elmi odobiyyata Kiir-A iz
modoniyyoti adi ilo daxil olmuv
Kür-Araz modoniyyoti Conubi Qaf z,
Şorqi Anadolu, İranın şimal-q b
orazilorindo vo digor yerlordo yayil
dir vo Azorbaycan Kiir-Araz mod.
yotinin toşokkiil tapdığı ilk oraz. 1muşdur.
Naxçıvaııda 1 Kiiltoponin ik ci
toboqosi, II Kiiltoponin alt toboq i,
Şortopo, Aşağı Daşarx, 1-ci vo ~-ci
Maxta yaşayış yerlori, Gomiqaya, К olbocor, Abşeron petroqliflorinin ilk i rholosi, Mingoçevir abidolori komi
sinin ilk dövrü, Qobustan abido- >ri
kompleksinin miivafiq dövrü, Xaçır zda Sorkortopo, Qazaxda Babadoı ş,
Qarabağda Qarahacılı, Boyohm
i,
Qaraköpoktopo, Günoştopo vo A
baycanm miixtolif bölgobrindo onl
a
digor abidolor Kür-Araz modoniy\
i
oks etdirir. Bu dovrdo Azorbayc.
a
okinçilik vo maldarliq inkişaf
г,
ohalinin bir hissosi okinçilikdon ıı ]laşaraq yalniz maldarliq iizro ixl slaşır vo bebliklo do birinci böyük
imai omok bölgüsü baş verir.
Azorbaycanda Orta Tunc dövrii (e.o.
3-cii minilliyin sonları-2-ci minilliyi 1ci yarısı) Qarabağda Üzorliktopo, Göytopo, Çinartopo, Qaraköpoktopo, Norgiztopo, Ağtopo, Toxmaqtopo yaşayış
moskonlori vo Borsunlu kurqanlan; Qo
bustan, Goncoçay, Xaçbulaq, Küdürlii
kurqanlan, Şomkir torpaq qəbirlori;
Muğanda I Mişarçay vo Coforxanlı yaşayış moskonlori; Naxçıvanda 1 və II

Kiiltopo abidolorinin müvafıq toboqobri,
doniyyotindo monoxrom vo polixrom boyali saxsi qablar çoxluq toşkil edir. Qobir
Şahtaxtı, Qızılburun, Nohocir yaşayış
abidolori daş qutular, torpaq qobirlor,
moskonlori, Oğlanqala, Çalxanqala,
kromlex vo kurqanlardan ibarotdir.
Vayxır qalaları vo s. arxeoloji abidolor
Talış-Muğan modoniyyoti Talış dağosasmda otraflı öyronilmişdir.
L neolit vo Kiir-Araz modoniyyoti
liq zonasi, Muğanın conubu vo Lonkoran
yaşayış montoqobrindon forqli olaraq
düzənliyindo yayılmışdır. Bu modoniyyot
başlıca olaraq qobir abidolori (kurqan,
Orta Tunc dövrünün yaşayış moskonlori
daş qutu, sordabolor) osasmda öyronildaha böviik sahoni ohato etmişdir.
mişdir, forqbndiron osas cohotlordon biri
Mosolon, Üzorliktopo vo Göytopo yaşaqobir abidolori növlorinin miixtolifliyidir.
yış moskonlori 3 lıa, Çinartəpo 7 ha
Bu, coğrafı-tobii mühit vo tarixi ononosahoyo malik olmuşdur. Naxçivan böllorlo bağlı olmuşdur. Lakin bu xüsugosindo todqiq olunmuş yaşayış mos
siyyotloro baxmayaraq, hom dağlıq, hom
konlori möhtoşomliyi ib forqlonorok
Qodim Şoıqdoki şohor dövlotlorini xatır- do diizonlik orazilorin abidolorindo, dofn
morasimindo vo avadanlığın torkibindo
ladırdı. Burada sahosi 10 ha-ya yaxin
iimumilik vardir. Talış-Muğan modoniy01 II Kiiltopo tipli abidolordo müx. iizv
\ Əliyev apardığı todqiqatlarla e.o. 2- yotinin forqlondirici olamotlori sirasina
arxeoloji abidolorin tipbri vo dofn morasi
ci
nilliyin 1-ci yansinda Azorbaycanmi ib yanaşı, xiisusi quruluşlu (yohorvan
c;; odim şohor modoniyyotinin mövcud
dostokli, relyefli, aypara bozokli) tunc
01 asini siibut etmişdir.
qilinc vo xoncorlor (o ciimlodon Ön Asiya
>rta Tunc dövründə Azorbaycanda
tipli), yasti baltalar, ox vo nizo ucluqlan,
so ıkarlıq peşokar sahoyo çevrilnıişdir.
Y ıyış yerlorindo sonotkarhq mohollo- qiymotli daşlardan vo qızıldan bozok
1 in varlığı xiisusi sonotkar ziim- oşyaları, silindrik möhürlor, qara cilah
inin formalaşması ilo bağlı olmuş- saxsi qablar vo s. daxildir.
Azorbaycan orazisindo arxeoloji tod
dı Bu dovrdo sonotkarhq başqa tosorqiqatlarla öyronilmiş Son Tunc-Erkon
saholorindon aynlaraq miistoqil
Domir dövrüno aid digor arxeoloji mo
in af edir vo bununla da ikinci böyük
ic nai omok bölgiisii baş verir. Bu döv- doniyyot - Xocali-Godoboy modoniyyo
tino moxsus abidolor Qarabağda. Gonrü sonot saholori içorisindo dulusçuluq
coçay hövzosindo, Mingoçevir, Daşkoson,
xü ssilo fərqlonirdi. Azorbaycanda moin om vo polixrom boyalarla bozodil- Godoboy, Gonco vo Qazax bölgolorindo
miioyyon edilmişdir. Bu modoniyyoti
mi qablarm istehsah geniş yayıldığında Orta Tunc dövrii bozon “ boyah qab- xarakterizo edon abidolor miixtolif tip
qobir (daş qutu, torpaq qobir, kurqan vo
la modoniyyoti” adi ilo do tanınmışdır.
kromlexlor) vo yaşayış moskonlorindon
Son Tunc Erkon Domir dövrü bir
ibarotdir. Yaşayış moskonlori sirasina
si
xüsusiyyotlori ilo ovvolki tarixi
m rhololordon ohomiyyotli dorocodo otrafı möhkomlondirilmiş (Qaratopo, Mifc lonirdi. Azorbaycan tarixindo bu sir qışlağı), mövsümi xüsusiyyotli (Üçtəpo), otrafı hasarsız yaşayış moskonlori
d=
e.o. 14-7 osrlori ohato edir. Bu
d< do hob Erkon Tunc dövründo ya- (Bitdili, Santopo, Xanlar, Mingoçevir,
Zorgortopo vo s.), habeb siklop tikililori
r; ıağa başlayan tayfa ittifaqlan yeni
ic ıai-iqtisadi şoraitdo daha da giic- (Daşkoson, Godoboy) adi ib molum olan
lo , ibtidai icma quruluşunun osaslan
qalaçalar daxildir.
Xocali-Godoboy modoniyyotino aid
d hr, sinifli comiyyot formalaşırdı.
Ş ili Azorbaycan orazisindo bu dövro qobir abidolori daha otrallı öyronilai üç arxeoloji modoniyyot öyronilmişdir. Burada kremasiya vo inqumam Jir: Naxçivan, Talış-Muğan vo siya, kollektiv vo tok, bükülii vo ya
uzadılmış voziyyotlordo miixtolif dofnX ali Godoboy modoniyyotlori.
4axçıvan modoniyyoti Orta Tunc
etmo adotlori mövcud olmuşdur.
di ründə formalaşmış, Son Tunc vo
Antik dövr (e.o. 4 - b.e. 3 osrlori)
E on Domir dövrlorində yiiksok inkişaf ölko tarixindo ictimai-iqtisadi. siyasi
soviyyosino çatmışdır. Çox böyiik saholi
hoyatin yiiksok inkişaf soviyyosi ib
(bozon 30-40 /w-ya qodor), müdafıə ha- sociyyolonir. Şimali Azorbaycan ora
sarlı, narinqalasi olan yaşayış mos
zisindo ilk dövbti qurum - Albaniya
konlorinin (II Kiiltopo, Oğlanqala, Çal- dövloti yaranmışdır. Antik dovrdo
xaııqala, Şahtaxtı, Qalaciq, Sodorok qa
Azorbaycanin beynolxalq olaqolori
lasi, Nohocir qalasi vo s.) mövcudluğu bu daha da genişlənmiş, qodim diinyanin
modoniyyoti forqlondirir. Naxçivan mo- on böyiik magistral yolu - Böyük İpok

Yolunun Azorbaycan orazisindon keçon hissosi üstündo möhtoşom şohorlor
inkişaf etmişdir.
Şimaldan Dorbond keçidi, conubdan
Araz çayı, şorqdon Xozor donizi, qorbdon iso Göyço gölü ilo sorhodlonon
Albaniya başdan-başa intensiv yaşayış
moskoni olmuşdur. Bıı giino qodor aparılmış arxeoloji todqiqatlar Albaniyada
miixtolif xarakterli yaşayış moskonlori,
qobir abidolori, ölkonin tosorriifat ho
yati, ictimai quruluşu vo ideologiyasi
barodo geniş tosovviir yaradir.
Alban yaşayış moskonlori Qobolodo,
Şamaxıda, Girdman, Ağsu vo Göyçay
vadilorindo öyronilmişdir.
Albaniyanm şohor tipli yaşayış
moskonlori içorisindo Mingoçevir xiisusi
yer tutur. Mingoçevirin alban dövrüno
aid modoni toboqolorindon aşkara çıxanlan dini, ictimai binalar, yaşayış evlo
rinin qalıqları vo zongin moişot avadanliqlan homin dövrdo comiyyotin inkişaf
dinamikasını izlomoyo imkan verir.
Mingoçevir abidolori vasitosilo yaşayış
moskonlorinin formalaşma prosesini
izlomok miimkiindiir.
Arxeoloji cohotdon geniş öyronilmiş
alban abidolorindon biri do bu ölkonin
baş şohori olan Qobolodir. 25 /?c/-dan ar
tiq bir orazini ohato edon bu şohorin
xarabalığı indiki Qobolo rayonunun
Çuxur Qobolo kondi orazisindodir.
Yiiksok bir topodo yerloşon şohor bişmiş
korpicdon tikilmiş möhtəşom qala divan
ilo ohatolənmişdir. Şohor e.o. 4 osrdon
b.e. 18 osrinodok fasilosiz yaşayış mos
koni olmuşdur.
Arxeoloji todqiqatlar antik dovrdo
Azorbaycanda yiiksok şohor modoniyyo
tinin, ticarotin, dulusçuluq, zorgorlik,
şiişo istehsah, daşişlomo, metalişlomo
vo s. sonotkarhq saholorinin inkişaf
etdiyini siibut edir.
Albaniyanm qobir abidolorindo geniş
arxeoloji todqiqatlar aparılmışdır.
Albaniyada qobir tipbri torpaq, küp, gil
tokno, taxta qutu, katakomba, çiy korpic, daş qutu vo quyulardan ibarotdir.
Bunlardan bozilori miioyyon coğrafi
rayon üçiin, bozilori iso biitiin Albaniya
orazisi üçün xarakterikdir. Azorbaycan
da antik dövr qobir abidolori daha çox
Mingoçevirdo, Yaloylulopodo, Xınıslıda, Qobolodo, Torpaqqalada, Nüydüdo,
Coforxanda qazilib todqiq edilmişdir.
Qeyd edilon qobir növlori Azorbaycanda
islam dininin qobul olunmasina qodor
xalqm dofn adotlorindo osasli yer tutmuşdur.

Orta əsrlərdə (4-18 osrlor) Azorbay
can bütün Şorq diinyasında elmin,
sonətkarlığın, mcmarlığın, ticarətin,
şohor modoniyyotinin, incəsənotin yiik
sok inkişaf soviyyosino çatdığı ölkəlordon biri olmuşdur. Bu, həm yazılı
monbolor, horn do Azərbaycanın orta osr
şohərlorindo aparılan arxeoloji qazıntılarla sübut olunmuşdur. Azərbaycan
orazisindo şohərlərin inkişafı üç mərhəlodon keçmişdir. İlk mərhələ е.э. 1-ci
minilliyin 2-ci yarısından eramızın 3-4
osrlərinədok olan dövrü ohato edir.
Feodalizmin təşəkküliindən yeni feodal
dövbtbrinin yaranmasına qodorki dövr
(4 9 əsrbr) 2-ci mərhəb, 9 osrdon feodalizmin siirotli inkişafı və ayrı-ayrı feo
dal dövbtbrinin yarandığı dövr 3-cü
mərhəbdir. Qobolo, Naxçivan, Şamaxı,
Dərbond kimi şəhərlər lıor üç mərhələdə
mövcud olduğundan onlarin tarixi
xüsusi maraq doğurur. Bordo, Şabran,
Bakı, Gonco kimi möhtoşəm orta osr
şohərlərində də arxeoloji todqiqatlar
aparılmışdır. Müx. üzv Qara Əhmodov
torofindon orta əsr Beybqan şohori otraflı todqiq olunmuşdur.
Aparılmış arxeoloji todqiqatlar Azorbaycanın zəngin vo olduqca qodim tari
xi keçmişə malik olduğunu oyani faktlarla siibuta yetirmişdir.
Əd.: G ö y i i ş o v R. B. Azərbaycan arxeologiyası. B., 1986; Н а р и м а н о в И. Г. Куль
тура древнейшего земледельческо-скотовод
ческого населения Азербайджана. Б., 1987.
Qoşqar Qoşqarlı, N acsf Müseyibli

E p iq ra fik a . Epiqrafika daş lövhə,
qaya, mərmər, bərk ağac, sümük, şüşə,
saxsı, mis, gil məmulatı iizorindo qodim
vo orta osr yazılarından bohs edir.
Azərbaycan orazisindo az da olsa mi
xi, latın, alban, pəhləvi kitabəbri qalmışdır. Azorbaycanda kitabələrin todqi
qino 19 osrin ortalarmda Peterburq
Akademiyasmin akad.-bri Nikolay Xamkov, Boris Dorn başlamışlar. 20 əsrin
əvvəlbrində orob, fars vo türkdilli kitabobrin tədqiqi ib Əjdər Əbsgərzadə vo
Sima Korimzado moşğııl olmuşlar.
1948 ildon başlayaraq Azorbaycan vo
onun tarixi ərazisindəki 2500 kitabo tod
qiq edilmiş, 6 cilddə “ Azorbaycanm epiqrafik abidələri toplusu” hazırlanmış vo 3
cildi artıq çap edilmişdir (müx. üzv
Məşədixanım Nemət, Bakı, 1991-2001).
Kitabəlor mətn tərtibatına görə üç
hissəyə böliinür: dövlot sonədləri, voqfrıamolor; xatiro yazıları, miixtolif siyasi hadi-

solordon bohs edon sonodlor; memarliq
abidolorinin tikinti tarixini, toyinatını doqiqloşdiron inşaat kitabolori. Bu kitabolordo dövrün hökmdarlarının adi, binam
tikdiron şoxsin, vozifo sahiblorinin, memann, inşaatçı ustalarm, xottat-hokkaklarin adlan qeyd olunur; mozar daşları
üzorindoki kitabobrdo - epitafiyalarda
Quran ayolorindon, hodislordon iqtibaslar, Azorbaycan, fars dillorindo yazılmış
şeiıiordon, hikmotli sözlordon ibarot
motnlor hokk olunur.
Baki came moscidindo Elxani hökmdan Olcaytu Mohommod Xudabondonin [1304-16] Baki ohalisini kopçuri, sorani, nefti, irsi vergilorindon azad etmosi
haqqinda formam var. Şah I Abbasm
Baki came moscidi vo Ordubad came
moscidlorinin divarlanna hokk olunmuş
formanlan var. Ölkodo gedon siyasi böhranlardan bohs edon sonod Ordubad
rayonunun Vonond kondindoki moscidin kitabosindodir. Bork ağac iizorindo
tuşla orob-fars dillorindo yazılmış ki
tabo binanin şimal torofindoki orta
sütunlan birloşdiron tağın iizorindo
yerloşdirilmişdir. Kitabodo İran-Türkiyo miiharibosi zamam Azorbaycanm
horb meydanına çevrilmosi, 1732 ildo
ohalinin qırğına moruz qalmasi, osir
ahnmasi, doğma yurdlanndan didorgin
diişmosi, homçinin hoddindon artiq
bahaliq olmasi haqqinda molumat var
dir. Ərzaq mohsullarmm qiymotlori do
sadalamr.
Digor ictimai sonodlor voqfnamolordir. Şuşa came moscidindo ibrahim
xamn qızı Gövhor ağanın 17 sotirlik
voqfnamosi iki daş üzorindo fars dilindo
nostoliq xotlo yazılmış vo içorido, giriş
qapısının yuxansında sağ vo sol torofdo
divara höriilmüşdür. Kitabodo Gövhor
ağanın iki moscido vo iki modrosoyo ver
diyi voqf omlaki sadalamr vo voqfdon
golon modaxilin песо xorclonocoyi göstorilir.
Şuşada ikimortoboli karvansara binasının baştağında dörd daşa hokk
olunmuş Moşodi Hüseynin voqfnamosindo do (h. 1306/1888-89) voqf omlakı
göstorilmiş vo golirlorinin песо xorclənmosi qaydalan qeyd olunmuşdur.
Epitafiyalarda miixtolif ictimai-iqti
sadi, sosial-siyasi, modoni-ideoloji hadi
solor haqqinda miixtosor, bozon hotta yegano molumatlara, dini motnloro, monzum parçalara rast golmok olur. Epitafiyalar Azorbaycanda bodii daşyonma
ustalarmm diinyagörüşiinii vo yaradicilığını öyronmoyo do komok edir. Ustalar

mozar daşlarına Hafiz Şirazi, Sodi Şirazi,
Ömor Xoyyam, Möhtoşom Kaşani kimi
klassiklorin hikmotli sözbrini, qozol,
riibai, morsiyo vo növholorini yazmaqla
borabor özlorinin Azorbaycan vo fars
dillorindo yazdıqları şeirbrini do hokk
etmişlor.
Todqiqatçılar arasmda indiyo kimi
beb bir fikir var idi ki, epiqrafikada
Azorbaycan dilindo monzum parçalara
ancaq 19 osrdon başlayaraq rast golinir. Lakin Conubi Qafqaz orazisindo
son 55 ildo aparılmış todqiqatlar 16
osrin ovvollorindon etibaron abidobr
iizorindo Azorbaycan dilindo şeirlər yazıldığmı aşkar etmişdir.
Monzum parçalara inşaat kilabobrindo do rast golmok olur. Belo b yt vo
rübailordo binalarm tikilmo I;1 bri.
vozifo sahiblorinin. hökmdarlarırı memarların vo b. adi verilmişdir.
Azorbaycanda sufi xanogahi
so
sial-siyasi, ideoloji morkozlor oh
arotgah binalan iizorindo qalmı^
Do
lor orta osrlor folsofosi tarixini;
tosəvvüfün öyronilməsində miihu
>
miyyot kosb edir.
İslamdakı toriqot vo coroya>;
comiyyotlor, görkomli siyasi vo din
nilori, comiyyotdo baş vemıiş hadi
do
islamin siyasi vo sosial rolu, onun
adi-siyasi konsepsiyasi vo s. mosol;
arosindo yığcam molumatlar kitab. do
oksini tapmışdır.
Kitabobro osason Azorbaycam
ufi
comiyyotlori, onlarm morkozlori, şeyxlərin adlan, davamçıları aşkar edilr
vo
homin morkozlorin foaliyyotinin x юloji çorçivosi miioyyənləşdirilmişdiı
15-17 osr kitabolorindo bir sira in,
şeyx, pir, toriqot başçıları, modo?
ot
xadimlori, vozifo sahiblorinin adi , lir
ki, bu da bu vo ya digor kond top.
iinin meydana çıxması ilo six bağlı
tuğundan maraq doğurur. Baki-Ab on
rayonu iizro Xocason (Xaco Hoson). ixlar (şeyxlor), Pirşağı (Piri Şahi), * ircan (Əmiri Нас), Qobob rayonund )omorvan (rus generali Komarov); ,ğdam rayonunda Şıxbabalı, Xoca1 ayonunda Pir Carnal; Naxçivan M
ar
Respublikasinda Şıx Mahmud, Pi ili;
Göyçay rayonunda Şıx Əmir, Şıx N .ir,
Pirkond; Sabirabad rayonunda Şıx Salahlı, Şıxlar, Pir Abbas; Şamaxı rayo
nunda Pir Dodəgünəş; Quba rayonunda
Pir Vahid; İsmayıllı rayonunda Pir
Əbiilqasım; Füzuli rayonunda Pirohmodli, Babi toponimlorini göstormok
olar. Qusar vo Qobob rayonlarmdaki

malik nostoliq xotli totbiq edilmişdir.
eyniadlı Hozro kondbrinin adi Şeyx
Bu çotinliyo baxmayaraq, şimal-qorb
Cüneyd vo Şeyx Monsurun “ hozrot”
15
osrdo Tobriz xottatliq moktobindobölgosinin ustalan nadir bodii daşyonləqobindon alınmışdır. Lonkoran rayo
yaranmış vo biitiin miisolman ölkolo- ma sonoti osorlori yarada bilmişlor.
nunda Şıxakoran kondinin adi orada
rindo on geniş yayılmış nostoliq xottindo
MaşMİixanım Nemətova
foaliyyot göstərmiş vo sonra dofn olunyazi simmetriyaya tabe edilirdi. Bu
muş Şeyx Zahidlo olaqodardır. Şeyx Zaiislub yazılarm oxunmasini hoddindon
Numizmatika. Azorbaycan xalqı zon
artıq çotinloşdirir.
lıidin mürşidi Eynozzaman Comaloddin
12
19 osrlorin on yaxşı memar, in-gin numizmatik irso malikdir. Azor
Gilani Astara rayonunun Pensar (Butabaycanda sikko zorbi vo pul dövriyyoşaatçı usta, xottat, noqqaş, hokkak, heysar) kondindo foaliyyot göstormişdir.
koltoraş vo digor bodii daşyonma ustala- sinin iki min ildon artıq bir dövrü orzindo
Müalicovi tosirli (psixoloji tosir.
rinin adlan kitabolor vasitosilo elm alo- zorb olunmuş miixtolif metal pullar
özünotolqin vo s. üsullarla) şofa ocaqlan
mis, güınüş vo qızıl sikkolor çox doyorli
mino çatdırılmış vo “ Azorbaycanm epi
kimi Xudat rayonundaki “ Doli piri" ad
maddi-modoniyyot niimunosi olmaqla
qrafik abidobr toplusu” nun cildlorindolanan 15 osro aid abidoni, Qobob
borabor, qodim vo orta osrbrdo Azorbayki codvolbrdo verilmişdir.
rayonunun Hozro kondindoki “ Quduz
Yerli inşaat materiallari bodii daş- canin ictimai-iqtisadi vo siyasi tarixinin
piri” vo s. misal göstormok olar.
bir sira mosololorini, о ciimlodon şohor to
yonma sonoti ustalanmn üslubuna, hokŞamaxının Dodogünoş kondindo
sorriifati, şohordaxili, şohorbrarası vo
kakliq texnikasina ciddi tosir etmişdir.
ofa ocağı” adlanan ziyarotgah vardir.
Ölkonin conub vilayotlorindo ya- xarici ticarotin durumunu, eyni zamanda
i varotgahda Dodogiinoşin noslindon
xarici ölkolorlo qarşılıqlı olaqolori (iq
şayıb-yaradan ustalar inşaat materiali
( 1n vo toqr. 1602 ildo vofat etmiij Şeyx
tisadi, siyasi, modoni, diplomatik vo s.)
kimi bişmiş korpic işlətmişbr. Onlar bi
\ Jİıommod dofn olunmuşdur. Dodogii\ Əfzoloddin Xaqaninin omisi Kafiod- na divarlarmdaki kitabolorin işlonmo- öyronmok üçiin miihiim tarixi qaynaq
rolunu oynayir.
sindo bloklar iizro tortib olunan naxışlı
tl in loqobidir. Kafıoddin yaxşı hokim
Azorbaycan moskukati başlıca ola
korpic texnikasmdan istifado etmişlor.
uğuna göro el arasmda Dodogünoş
raq
AMEA-nin Azorbaycan Tarixi
14-15 osrbrdo kaşılı korpiclordon
a lamrdi.
Muzeyindo
toplanmışdır. Muzeyin nu
düzoldilmiş kitabolor bozon bürcvarı
i lob 9 osrdo oroblor nöqtosiz yazılan
mizmatika
vo epiqrafika şöbəsinin
1 xottinin oxunması çox çotin oldutiirbo binalarimn köynokbrindo vo giinnumizmatika fondunda saxlamlan 150
na göro onu loğv edib nosx xottino
boz örtüklorinin sothlorindo tokrar olumindon çox eksponatin oksoriyyotini
nişlər. Buna baxmayaraq, Azorbaynaraq, osrarongiz monzoro yaradirdi.
epiqrafıkasında bıı xott növündon
Ustalar kaşılı korpiclordon kitabolor dü- Azorbaycan Respublikasi orazisindo
osrin 1-ci yansina kimi istifado
zoltmok işindo yiiksok moharot gösto- tapılmış vo osason, Azorbaycan dövlotmişdir. Azorbaycan epiqrafikasinda
rirdilor. Bu, Naxçıvandakı Möınüno xa- lori torofindon zorb edilmiş sikkolor
toşkil edir. Miixtolif sikko dofmobri,
xottinin formalaşmasını iki dövro
tın türbosindo (12 osr), Qarabağlar abidoarxeoloji qazıntılar vo tok-tok tapıntılar
bölmok olar.
sindo (13 osr), Bordo türbosindo (14 osr),
Birinci dövr 9-11 osrlori ohato edir.
Ərdobildo Şeyx Soli tiirbosindo (14-16 noticosindo muzeyo daxil olmuş nadir
numizmatik abidobr sirasmda ilk dofo
С m i qalasinda (indiki Ermonistanda),
osrlor), Goncodoki İmamzado (18 osr)
antik Azorbaycanda - Albaniya - ArŞ niaxi-Dorbond vo Bakida mozar daşabidosindo aşkar görüniir. Yerli materialranda e.o. 111—I osrbrdo zorb edilmiş
1; vo b. abidobr iizorindo qalmış kitalann bodii daşyonma ustalanmn işino to
toqlidi gümüş sikkolor, ATP (Atropab lor bu dövro aiddir.
siri mozar daşlannda da nozoro çarpır.
İkinci dövr 11-20 osrlori ohato edir.
Şirvan-Abşeron bodii daşyonma us- tena) monoqramı ilo kosilmiş gümüş
draxma vo tetradraxmalar, V-VI1 osr
I» emarliq abidolori, saxsi, metal momu- taları ohongdaşı, şimal-qərb bölgəsinin
brdo ilk lokal Azorbaycan zorbxana1 arinda. bodii tikmolordo vo s. moişol
ustalan iso çaylaq daşı iizorindo işloyirlarında - Ərdobil, Şirvaıı, Baki, Bordo,
ılarında totbiq edilmişdir. 12-14
dilor. Əhongdaşı yumşaq olduğu üçiin
Naxçivan, Dorbond şohərlərindo vuonun üzorindo istonilon naxışı, kitaboni
irdo nobati vo hondosi formali kufi
rulmuş gümüş Sasani dirhomlori, 9 11
>
. i Naxçivan. Tobriz memarliq mokto- hokk edib, abidoyo istonilon formanı
\ istalanmn yaratdıqları abidolordo öz vermok olurdu. Ustalar sonduqə forma- osrbrdo Azorbaycan feodal dövlotlori
Sacilor. Salarilor, Rovvadilor (Azor
sında yaratdıqlan xatiro abidolorini ki
э : ini tapmışdır.
baycanda), Şoddadilor (Arranda), ŞirEpiqrafikada bodii cohotdon inkişaf tabo motivlori, nəbatı-həndəsi naxışlar,
vanşah - Mozyodilor (Şirvanda) toro
sxematik stalaktitlor, sütunlar, tağça
e ıiş daha sonraki morholo siils xottino
kimi memarliq elementlori ilo do bozo- findon Azorbaycan (Ərdobil), Arran
i' Tmliik verilmosi ilo forqlonir. Nosx,
S'
xotlori do kufi xott kimi miixtolif yirdilor. Bu ustalaı ın işlərino başdaşı, si- (Beybqan), Bordo, Conzo (Gonco), ƏIYozidiyyo (Şamaxı), Bolx ol-boyzo (Xaçс rlordo miioyyon bodii formaya malik
nodaşı formali abidobr do daxildir.
maz), Əl-bab (Dorbond) zorbxanalarmс nuşdur.
Çaylaq daşı iizorindo işloyon ustalada kosilmiş gümüş dirhom, qizil dinar vo
13
-14 osr nosx, siils xotlori ib yazil-rın düzoltdiyi abidobr ancaq başdaşı
mis felslori göstormok olar. Azorbaycan
mış kitabolorin bodii tortibati 15-17 osr
formasındadır. Çaylaq daşına istonilon
renessansmin on bariz iqtisadi gösloabidolorindon forqlidir. Dekorativ bodii
formanı vermok qeyri-mümkün idi. Ona
ricilorindon olan omtoo-pul miinasibotxiisusiyyotlorino göro, Bayil kitabolorini
göro daşın üzorindo tağçalar cızmaqla
lorindo “ gümüş böhranı” dövründo müxçıxmaq şortilo, epiqrafik abidobr üçün
kitabo vo hondosi-nobatı naxışlar lıokk
tolif Azorbaycan hakimləri (Solcuqların
on dolğun dövr 15 16 osrlordir.
edirdibr. Belo abidobr tağçalarm içorisino qoyulur, lazımsız hissolor hörgii al- Gonco canişinbri Qara Sunqur, Alp
18-19 osrlor inşaat vo xatiro kitabolo
Qutluq, Çavlı, Xas boy, Azorbaycan
tına alınırdı.
rindo, osason, daha sorbost ifado torzino

atabəylərinin vassalları Bişkin, Mah
tika fondunun osasini qoymuş, respub
lika orazisindo tapilan sikkolorin, xii
mud, Mongli, İlqıpçaq, Marağa ataboysusilo sikko doFinolorinin hesaba alinləri Arslan Aba, Körpo Arslan və b.)
masi, toplamlmasi, todqiq vo noşr edil
adından kəsilmiş “ dirhomlor” Şirvanşahlardan Şahənşah, Bohram Mirzo, II
mosi ilo ciddi moşğııl olmuşdur. О,
Forrux Yosar, Bürhanəlinin nadir gü- özünün “ Монетные клады Азербай
müş tongolori vo nohayot, 13-14 osrlordo джана и других республик, краев и
областей Кавказа” adlı 9 cilddon iba
Alagöz, Babi. Bazar, Qaıqar, Qaraağac,
rot silsilo osorlorindo tapılmış sikkolorin
Qarabağ, Qobolo, Əroş, Zoyəm, Koşyığcam vo doqiq toyinatmi vermoklo,
tasbi, Mahmudabad, Hunan, Şabran
vo s. kimi orta əsrlər Azorbaycan şə- numizmatik axtarışlarda böyiik elmi
horlorindo vurulmuş sikkolor Azorbayönom kosb edon sikko tapıntılarına aid
topoqrafik molumatlan, homçinin öz
canın siyasi tarixi vo tarixi coğrafiyası
baxımından çox önoınli qaynaq rolunu
şoxsi mülahizo vo qeydlorini vermişdir.
oynayır.
Y.A.Paxom ov “ Монеты Азербай
джана” (I—11 вып. Баку, 1960-1963)
Muzeyin numizmatika fondunda
saxlamlan, demok olar ki, bıitün diinya
adlı monoqrafiyamn, “ Монетная кол
dövlotlorinin, о sıradan antik (yunan,
лекция Азгосмузея” kataloqunun vo
Roma, ellinist), İran (Əhomoni, Sasani),
Azorbaycan numizmatikasina dair onƏrob xilafoti (Əmovilor, Abbasilor vo s.),
larca moqalonin müəllifidir.
Rusiya, Qorbi Avropa dövlotlori, ABŞ,
Özünün Şorq sikkolori kolleksiyasına
göro M D B mokanmda on zongin mosÇin, Yaponiya vo s. dövlotlorin zorbino
kukat fondlanndan biri vo Azorbaycan
monsub sikko kolleksiyaları vo qliptika,
da numizmatik araşdırmaların morkozi
medal sənoti, faleristika, bonistika, fılatesayilan Azorbaycan Tarixi Muzeyinin
liya kolleksiyaları xiisusi diqqot çokir.
numizmatika fondunun materiallari
Azorbaycan sikkolorinin ilkin lodqiosasinda bir çox todqiqat osori, nami
qatçılarmdan, Şorq numizmatika elmi
zodlik vo doktorluq dissertasiyalari yanin banilorindon Xristian Frenin,
zılmışdır. Bu baximdan Azorbaycan vo
V.Tzenhauzenin, A.Markovun, Pavel
xarici ölko numizmatlarmdan Aleksey
Savelyevin osorlorindo Azorbaycan
Bikovun 10 osr Azorbaycan hakimi
sikkolorinin tosvir vo atribusiyasi verilDoysom İbn İbrahimin nadir dirhomlomiş, Azorbaycamn xarici olaqolorinin
rino, Robert Fasmerin Sacilor vo Sofo
öyronilmosindo tarixi qaynaq kimi
vilorin sikkolorino, Ağa Rohimov, Mo
onlarm ohomiyyoti vurğulanmışdır.
hommod Seyfoddinin orta osrlor Azor
Diinya muzeylorinin nozdindo dövbaycan feodal dövlotlorinin zorbino,
lot numizmatika kabinolorinin toşkili
İlyas Babayev, Saleh Qaziyev, Konstan
vo Şorq moskukatinm öyronilmosi ilo
tin Qolenko, Maiso Rosulova vo Sevda
olaqodar olaraq, Azorbaycan sikkolori
Dadaşovanm Azorbaycanda tapılmış
bir sira Qorbi Avropa, Rusiya vo Ame
antik sikkoloro hosr olunmuş osorlorini
rika numizmatik jurnallari “ Revue
qeyd etmok lazimdir.
Numismatique” (Paris), “ The Numis
matic Chronicle” (London), “ NumisƏli Rəcabli
matische Zeitschrift” (Vyana), “ Zeitschrift für Numismatik” (Berlin),
“ Numismatic Literature” (Nyu-York)
Etnoqrafiya
vo kataloqlarında (R.Poole. Cataloque
of the Shahs of Persian in the British
Azorbaycanda etnoqrafiya elminin
Museum. London, 1878; S.Laneinkişafını şorti olaraq 3 osas morholoyo
bölmok olar: qodim zamanlardan 20 os
Poole. Cataloque of Oriental Coins in
the British Museum. London, 1876— rin ovvollorinodok; sovet dövı ü; 20 osrin
1896) noşr olunmuş, onlara xiisusi tod
90-ci illorindon başlanan dövr.
qiqat osorlori hosr edilmişdir.
Azorbaycan etnoqrafıyasına aid ilk
Azorbaycan numizmatikasimn bir
molumatlara antik dövr vo orta osr
elm kimi toşokkülü vo inkişafı moşhur
müolliflərinin osorlorindo rast golinir.
numizmat alim Yevgeni Paxomovun
Orta osrlordo Qorbi Avropadan vo bir
adi ilo bağlı olub, 20 osrin 20-ci illorino
sira Şorq ölkolorindon Azorbaycana goltosadiif edir. Bu zaman Bakiya kömiş soyyahlar azorbaycanhlarm ononovi
çərok, elmi foaliyyoto başlayan Y.A.Pamaddi vo monovi modoniyyoti, tosorriifat
xomov yenico təşkil olunmuş Azor
vo ictimai moişəti haqqmda maraqli ma
baycan Tarixi Muzeyindo numizma
teriallar toplamışlar.

16-17 osrlordo Azorbaycanda olmuş
Avropa soyyahlarmdan Adam Olearinin, Yan Streysin, Antoni Cenkinsonun, Karnelli de Brinin vo b. azorbaycanhlann moişət vo modoniyyoti haq
qinda otrafli molumatlan maraq doğurur.
Azorbaycan etnoqrafiyasimn sistematik öyronilmosi 18 osrdon başlanır.
Bu hal Rusiyanm Qafqazda apardığı
müstomləkoçilik siyasoti ilo bagli idi.
Azorbaycani hortorofli öyronmok moq
sodilo ölkoyo miixtolif peşo sahiblori
inomurlar, horbi qulluqçıılar, alimlor
göndorilirdi. 1722-23 illordo I Pyotrun
Xozorsahili oyalotloro yürüşünün iştirakçıları
Artemi Vohnski, A.t.Lopuxin,
Fyodor Soymonov. İohann Gcrb^azərbaycanlıların tosorriifat h
;ı,
maddi vo monovi modoniyyoti haqqmda
maraqli molumatlar toplamışlar.
rin sonlarmda Qafqaza rus get
li
Valerian Zubovun yürüşünün iştir. > lari Pyotr Butkov, İvan Dreny
,
Averyan Serebrov vo Fridrix fon К
şteyn yerli ohalinin moşğuliyyon
i
hiiquq normalan, dini görüşlori
rodo molumat vermişlor.
19
osrdon başlayaraq Tiflisdo
olunan bir sira qozet vo mocmu 'İ
■
Azorbaycan etnoqrafiyasimn miix
I'
saholorino aid zongin materiallar
olunmuşdur.
Qafqazda yaşayan xalqlar haqqi
xeyli molumat veron məşhur rus alii
tarixçisi Vasil Lvoviç Veliçko “ Qai
(S.-Peterburq, 1904) osorindo ya/
ı:
“ Azorbaycanhlarm nocib, saf q
ii
olmaları şübhosizdir; onlar tobiotoi
yirxah. mord, aliconab, oqli vo o;
;i
inkişafa qabil insanlardir. Onlara.
süz ki, dövlotçilik ideyası, özü do ha
miyyoto, ononoloro vo qayda-qam
hörmot tolqin edon dövlotçilik id'.
i
xasdır. Zahiron özbaşınalığa meyil
riinmolori iso ölkoııin tarixi, coğ
i
mövqeyi vo bundan iroli golon yaş
şoraiti ilo izah oluna bilor” .
Azorbaycan etnoqrafiya elmi 20
rin 20-30-cu illorindo sovet elminin i
kib hissosi kimi toşokkül tapmışd
Azorbaycan etnoqrafiyasimn formal
masinda 1926 ildo Bakida çağuılmış 1-ci
türkoloji qurultay miistosna ohomiyy ;
kosb etmişdir. Homin illordo bu elm sa
hosindo Ə.Əlokborovıın, Davud Şorifovun, Honifo Zeynalhnm, Roşid Əfondiyevin, Yusif Vozir Çomonzominlinin,
Mommodhoson Voliyevin (Baharli) mii
hiim xidmotlori olmuşdur. Vasili Bar-

told. Nikolay Marr, İvan Meşşaninov,
Teymur boy Bayramoliboyov, D.Şorifov
böyük elmi-toşkilati foaliyyot göstormişlor. Etnoqrafik materiallann toplanması, öyronilmosi vo nümayiş etdirilmosi
işindo Azorbaycan Dövlot Muzeyinin
foaliyyoti do diqqotolayiqdir.
Qafqaz Tarixi-Arxeoloji institutu
nun motbuat orqanında Q.Çursinin,
A.H.Genkonun Azorbaycan ohalisi
haqqmda noşr olunmuş moqalolori xii
susilo qeyd edilmolidir. Azorbaycan etnoqrafiyasma dair ilk osorlorin yazilması M. Voliyevin, Qaraşarlınm vo xiisu
silo Əlosgor Əlokborovun adlari ilo
bağlıdır.
20 osrin 40-ci illorindo do Azorbaynda etnoqrafiya sahosindo elmi todqii işlori davam etdirilmişdir. Roxşondo
ıbayeva Abşeron vo Quba rayonrının ailo-moişət miinasibotlorino dair
r sira osorlor yazmışdır. Ə.Əlosgorzado
nşeronun yemoklori vo xalq oyunlanaid zongin çöl etnoqrafik materiallari
plamışdır. Homin dövrdo noşr oluniliş osorlor, osason, azorbaycanhlarm
onovi maddi modoniyyoti, tosorriifat
rtişoti, ailo-moişot münasibotlorinin öyıilmosi mosololorino həsr edilmişdir
Mocidovä, Dostu Soforova, Hoson
)ııliyev, Maya Atakişiyeva).
20 osriıı 60-cı illorindon başlayaraq
ovet etnoqrafiyasimn aparıcı istiqaətlorindon biri xalqların moişot vo momiyyotinin öyronilmosi idi. Bununla
v ınaşı, azorbaycanhlarm tarixi, ononovi
etnoqrafiyasmın bir sira problemlorino
nkinçilik, maldarliq) aid todqiqat işlori
davam etdirildi (akad. Teymur Bundov, H.Quliyev). Tosorriifat məişətin digor saholori
ipokçilik, arıçılıq,
ltikçilik do hortorofli öyronildi.
60 80-ci illordo azorbaycanhlarm onoiovi maddi modoniyyotino (geyimlor, xalq
şayış evlori, yemoklor, xalq noqliyyat
sitolori, sonotkarhq) aid todqiqat işlori
larılmış, azorbaycanhlarm ailo-moişot
iinasibotlorinin müxtolif aspektlorinə
ir todqiqatlar davam etdirilmişdir.
Azorbaycanhlarm monovi modoniyoti - dini etiqadlar, xalq bayramlan,
;alq yaradıcılığı sahosindo todqiqatlar
ıparılmış (Mohommod Allahmanli,
Mommod Dadaşzado, Rofiqo Quliyeva)
vo etnoqrafiya elminin bir sira nozori
mosololorinin araşdırılmasına xiisusi fikir verilmişdir.
20 osrin 80 90-ci illorindon başlayaraq Azorbaycan etnoqrafiyasimn osas
saholorindon biri olan etnososiologiya,

о ciimlodon tarixi demoqrafiya vo etnodemoqrafiya sahosindo do geniş elmi
todqiqat işlori apanhr. Ftnomodoni, etnolinqvistik vo miqrasiya proseslorino,
Qarabağ hadisolorino, о ciimlodon qaçqin vo köçkünloro, deportasiyaya hosr
olunmuş bir sira elmi todqiqat işlori ııoşr
olunmuşdur (müx. üzv Arif Abbasov).
“ Azorbaycan etnoqrafiyasi” nm 1-ci cildinin noşri (1988) do bu dövriin elmi nailiyyotlorindondir.
Azorbaycan müstoqillik oldo etdikdon sonra ölkodo etnoqrafiya elminin
inkişafında böyük keyfıyyot doyişikliklori baş verdi. Azorbaycan etnoqraflan
sovet dövründo obyektiv todqiqi mümkün olmayan bir sira mövzular iizo
rindo (dini inanclar, о ciimlodon islamaqodorki ayinlor vo morasimlor, mii
solman bayramlan, etnopsixologiya,
Azorbaycan etnoqrafiyasimn ümumtiirk kontekstindo öyronilmosi vo s.)
işləyirlor.
1993 ildo AMEA-mn Arxeologiya vo
Etnoqrafiya institutu tosis edildi vo bu
nunla da respublikada etnoqrafiya elmi
nin inkişafında yeni morholo başlandı.
1998 ildo nəşr olunmuş “ Azorbaycanlılar (tarixi-etnoqrafık oçerk)” kollektiv
monoqrafiyasim etnoqrafiya elmi saho
sindo Azorbaycanda son illordo apanlmış elmi todqiqat işlorinin yekunu kimi
qiymotlondirmok olar. Qarabağın etnoqrafiyasi ilo bağlı bir neço istiqamotdo
aparilan elmi todqiqat işlorinin noti
colori “ Qarabağ” monoqrafiyasinda
(Baki, 2004) oksini tapmışdır.
Etnoqrafiyamn elmi osaslar iizro
formalaşmasında Azorbaycani Todqiq
vo Totobbö Comiyyotinin (1929 ildon
Azorbaycan Dövlot Elmi Todqiqat ins
titutu), Azorbaycan Dövlot Universi
tetinin (indiki BD U ) şorqşünaslıq fakiiltosinin, Azorbaycamn tarixini, incosonot vo tobiot abidolorini öyronon Komitonin böyiik rolu olmuşdur.
Əd: B a k i x a n o v Л. Gülüstani-trəm. В.,
1951; К о с в е н М . О . Материалы по исто
рии этнографии Кавказа в русской науке. Кав
казский этнографический сборник. М., 1955.
Вып. 1. М., 1958. Вып. 2. М., 1962. Вып. 3; К е 
ри м о в Э . Л . Очерки истории этнографии
Азербайджана и русско-азербайджанских эт
нографических связей. Б., 1985; В е л и ч к о
В. Л. Кавказ. Русское дело и междуплеменные
вопросы. С.-Пб., 1904; tokrar nəşri В., 1990.

Emit Karimov

Ədəbiyyatşünaslıq
Azorbaycanda odobiyyatşünaslıq el
mi holo orta osrlordo yaranmağa başlamışdır. Erkon orta osrlorin nozori-estetik
fikrinin oks olunduğu ilk Azorbaycan
qaynaqlan Xotib Tobrizinin “ “ Homaso” nin şorhi” , Bohmonyar Azorbaycaninin “ Gözollik vo soadot kitabi” (11
osr), Nosiroddin Tusinin “ Əruz vo qallyo haqqinda risalo” (13 osr), Şorofoddin Raminin “ Aşiqlorin homdomi” (14
osr). Vohid Tobrizinin “ Comi-miixtosor”
(15 osr) osorloridir. Odobiyyat tarixi da
ha çox Sadiq boy Əfşarın “ Mocmo iil-xovas” (“ Seçilmişlor toplusu” , 16 osr), Əhdi Bağdadinin “ Gülşon üş-şüora” (“ Şairlor gülşoni” , 16 osr), Sam Mirzonin “Töhfeyi-Sami” (16 osr), Saib Tobrizinin “ Səfıneyi-Saib” (“ Saib ciingü” , 17 osr). Lütfoli boy Azorin “ Atoşgodo” (18 osr), 19
osrdo Mir Möhsün Novvabın, Seyid Əzim
Şirvaninin, 20 osrdo iso Mohommod ağa
Müctəhidzadonin, Mohommodoli Torbiyotin tozkirolorindo izlonilmişdir.
Azorbaycan odobiyyatşünaslığımn inkişafında şair vo yazıçıların xüsusi rolu
olmuşdur. Nizami Goncovi, Mohommod
Fiizuli, Mirzo Fotoli Axundzado (Axun
dov) kimi miitofokkir sonotkarlann bodii
odobiyyat vo odobi inkişafın xarakteri ba
rodo iroli sürdiikləri fikirlor indi do öz
ohomiyyotini saxlamaqdadir.
Azorbaycan nozori-estetik fikrinin
çağdaş elmi soviyyodo formalaşması
M.F.Axundzadonin adi ilo bağlıdır.
Onun “ Nozm vo nosr haqqmda” , “ Ton
qid risalosi” , “ Fehristi-kitab” , “ Mirzo
Ağanın pyeslori haqqmda” vo b. osor
lori Azorbaycanda odobi tonqidin osasi
ni qoymuşdur.
Azorbaycamn ilk odobiyyat tarixçisi
Firidun boy Köçorlidir. Onun “ Azor
baycan tatarlarmin odobiyyati” (Tillis,
1903, rus dilindo) osorindo Molla Ponah
Vaqif dövründon başlayaraq, Azorbay
can odobiyyatının qısa icmalı verilmişdir. F.Köçorlinin “ Azorbaycan odobiy
yati tarixi materiallari” (Baki, 1925-26,
2 cilddo) özündon sonra bütöv bir nosil
odobiyyat tarixçilorinin yetişmosino
tokan vermişdir.
Salman Mümtazın klassik odobiyyat
sahosindo topladığı örnoklor, Əmin Abi
din vo Əliojdor Soidzadonin todqiqatlan
bu dövr Azorbaycan odobiyyatşünaslığının qiymotli nümunolorindəndir.
20
osrin 20-ci illorinin ikinci yansmdan Mustafa Qııliyev, Əli Nazim, Hono11 Zeynalh, Mommodkazim Əlokborli,

osori onlardan biridir. Homin dövrlordo
Mikayıl Rofili, Mehdi Hüseyn, Əziz Şətikasi” (Sankt-Peterburq, 1848), Mirzo
Hüsamın “ Töhfeyi-Hüsam” osorindon
Əbdülhoson boy Vozirovun “ Tatarrif vo b. Azorbaycanda odobi tonqidin
farsca-azorbaycanca lüğot kimi istifado
Azorbaycan lohcosi dorsliyi” (Sanktformalaşması vo inkişafmı istiqamotlonedilirdi. Lüğot nəzmlo yazılmış, ilk dorslik
Peterburq, 1861), Noriman Norimanodirmişlor.
vun “ Tatar dilinin ruslar iiçün özöyron20
osrin 30-cu vo sonraki ilbrindo kimi modrosolordo istifado olunmuşdu.
Azorbaycan dilçiliyinin sonraki inkimo kitabi” (Baki, 1908) belo dorslikbrYusif Vozir Çomonzominli, Momməd
şafı 19-20 osrloro aiddir. Mirzo Kazim
dondir.
A rif Dadaşzado, Atababa Musaxanli,
boyin “ Tiirk-tatar dilinin iimumi qram19
osrdo Azorbaycanda başqa dilloro
Mommodcofor Cəforov, Mohommod
dair
osorbr
do yaranmışdı. Abbasqulu
matikasi”
(Kazan,
1839)
osori
yalniz
Əmin Rosulzado, Əhmod boy Ağayev,
Azorbaycan dilçiliyindo deyil, biitövağa Bakixanovun fars dilinin qrammatiMirzo İbrahimov, Homid Araslı, Əli
lükdo tiirkologiyada böyiik hadiso idi.
kasindan bohs edon “ Qanuni-Qüdsi”
Sultanlı, Mirzağa Quluzado, Feyzulla
Homin osordo Azorbaycan dili ilk dofo
osori “ Giriş” don vo “ Horflor” , “ KolmoQasımzado, Cofor Coforov, M ir Colal,
Avropa qrammatikalari soviyyosindo
lor” , “ Cümlə” adlanan iiç fosildon iba
Cofor Xondan, Abbas Zamanov, Motodqiq edilmişdi. Mirzo Mohommod Əfrotdir.
hommodhiiseyn Tohmasib, Mirali SeyiAzorbaycanda dilçilik elmi 1923 ildo
dov, Ponah Xolilov, Kamal Talibzado,
N.Norimanovun toşobbiisü ib yaradilƏziz Mirohmodov, Azado Riistomova
mış Azorbaycani Todqiq vo Totobbö
(R.Azado), Bokir Nobiyev, Kamran
Mommodov. Mosud Əlioğlu, Yaşar QaComiyyotindo morkozbşmişdi. Sonralar
rayev, İsa Hobibboyli, Giilrux Əliboyli,
SSR İ E A Zaqafqaziya Filialmm A/, rŞamil Salmanov, Nizami Coforov, Tey
baycan Şöbosi. daha sonra Azorbay n
Filiali respublikada dilçiliyin inkişai ımur Korimli, Nizamoddin Şomsizado,
Rafael Hiiseynov, A kif Hiiseynov,
da böyük xidmotbr göstormişdir.
Şirindil Alışanlı vo b. Azorbaycan odoBirinci Türkoloji Qurultayin (19. >)
biyyatşünaslığını vo odobi tonqidini yeni
iclaslarmda savadsızlığın aradan q; jmorholodo inkişaf eldirmişlor.
rılması, tolim-todris işlorinin sə
Miiasir Azorbaycan odobiyyatşünasyosinin yüksoldilmosi, olifba, orfo tlığı üç miihiim istiqamot iizro inkişaf etfiya, terminologiya kimi totbiqi mos )mişdir: odobiyyat tarixi, odobiyyat nozo
lor osas yer tuturdu. О dovrdo dii> к
riyyosi, odobi tonqid. Azorbaycan odosahosindo Bokir Çobanzado, Xalid S
Forhad Ağazado, Abdulla Tagiz; >
.
biyyatşünaslığında S.Mümtaz, F.Qaİdris Hosonov, Abdulla Şorifov, Qu
sımzado, H.Arasli vo b. odobiyyat tarixi,
Bağırov vo Əlokbor Babazado k,
C.Xondan, M.Colal, M.Cofor, Y.Qaraalimlor çalışırdılar. Azorbaycan dil
yev odobiyyat nozoriyyosi, M.A.Dadaşzado, К .Talibzado, Əkbor Ağayev,
fonetikasi, leksikologiyasi, morfolo; yasi vo sintaksisi moktob qrammatik;
В.Nobiyev odobi tonqid sahosini inkişaf
etdirmişlor.
n osasmda yaranırdı. İsmayıl Hiki
Abdulla
Şaiq, Seyid M ir Qasuru .
Azorbaycan odobiyyatşiinaslığının
Kitabi-Dodo Qorqud cnsiklopediyasi (2 cilddə).
torkib hissosi olan folklorşünaslıq saho
Cavad Axundzado, Cabbar Əfondiza i i,
Baki, 2000.
Mustafa Tofiq torofindon yazihb n r
sindo M.Tohmasib, M.Seyidov kimi
edilmiş “ Türkco sorf-nohv” (Baki, 19.
alimlorin foaliyyoti somoroli olmuşdur.
şarın “ Fonni-sorfı-türk” adli qiymotli
osori do homin dövriin qrammatika kibu kitaba “ Komisyon sorfi” do deyil i
Bokir Nobiyev, Teymur Korimli
B.Çobanzado vo F.Ağazadonin “ Ti •;
tablanndandir.
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osrdo leksikoqrafiya sahosindo doqrameri” (Baki, 1929), İ.Hosonov о
A.Şorifovun “ Qramer” (Baki, 1930
diqqoti colb edon işlor göriilmüşdür. La
kitablan bu qobildondir.
zar
Budaqovun
“
Ən
çox
işlonon
orob
vo
Dilçilik
Muxtar Hüseynzadonin “ Müa r
fars sözlori vo onlarm rus dilino torciiAzorbaycan dili” dorsliyi (Baki, 1954,
Azorbaycanda inkişaf etmiş elm sa- mosi ib tiirk-tatar lohcolorinin miiqayisoli lüğoti” (Sankt-Peterburq, 1869, 1871) ci tamamlanmış noşri 1963, 3-cü n
holorindon biri do dilçilikdir. Azorbay
1973) Azorbaycan dilçiliyinin böyiik ı
adli 1225 sohifolik iri formatli 2 cildlik
canin görkomli alimlori xalqm modo
liyyotidir.
osori qiymotli leksikoqrafik monbo kimi
niyyoti vo maarifi ib six bağlı olan bu
Müasir Azorbaycan dilinin öyroı
bu gün do ohomiyyotini itirməmişdir.
elm sahosino böyiik maraq göstormiş,
mosi 1950-ci illordon daha intensiv
Mirzo Əli Bakihnin “Tocrid-ül lüğot”
Şorqin geniş yayılmış dillərinin todqiqi
osori do homin dövrdo yazılmışdır.
muşdur. EA-nın Ədobiyyat vo Dil
ilo moşğul olmuşlar. 11 osrin görkomli
19
osr vo 20 osrin ovvolbrindo yazil-institutu “ Azorbaycan dilinin qrammaalimlorindən Xotib Tobrizinin üslutikasi” ni (Baki, 1959-60) noşr etdirmişbiyyata dair çox sayda osori vardır.
mış digor osorbr do Azorbaycan dilini
Elxanilor dövloti dövründo (13-14 osr- öyronmok istoyonlor üçün nozordo tu- dir. Azorbaycan dilinin fonetik, leksik
vo qrammatik quruluşuna onlarca motulmuşdu. L.Budaqovun “ Tiirk-tatar
lor) Azorbaycan dilino aid qiymotli osor
Azorbaycan lohcosinin praktik dorsnoqrafiya, dorslik vo irihocmli moqalolor
br yazılmağa başlanmışdır. Comaloddin
liyi” (Sankt-Peterburq, 1857), Q.Makahosr edilmişdir. Akad. Mommodağa Şiibn Miihonnanm “ Hiliyatiil-lisan vo
roliyevin miiasir Azorbaycan dilino aid
rovun
“ Qafqaz-tatar lohcosinin qrammaholibotiil-boyan” (14 osr) adli məşhur

osorlorini. miix. iizv Əbdülozol Domirçizadonin “ Miiasir Azorbaycan dili”
(Baki, 1947), “ Miiasir Azorbaycan dili
nin fonetikasi” (Baki. I960), miix. iizv
Ağamusa Axundovun “ Azorbaycan di
linin fonemlor sistemi” (Baki, 1973),
“ Azorbaycan dilinin fonetikasi” (Baki,
1984), Hiiseyn Bayramovun “ Miiasir
Azorbaycan dilindo tabesiz miirokkob
ciimlobr” (Baki, 1958), leksikologiya
iizro Solim Coforovun “ Azorbaycan dili
nin leksikasi" (Baki, 1958); “ İsim todrisinin nozori osaslari” (Baki, 1959),
Miiasir Azorbaycan dilindo söz yara(iıcılığr (Baki, 1960), Forhad Zeynalovun “ Nitq hissolorinin tosnifati prinsip1 ri” (Baki, 1959), Zeynal Tağızadənin
vlüasir Azorbaycan dili” (Baki, 1960),
oson Zorinozadonin “ Fars dilindo
/ərbaycan sözlori” (Baki, 1962), miix.
\ Zorifo Budaqovanm “ Azorbaycan
ndo sado cümlo” (Baki, 1962). ƏlövAbdullayevin “ Miiasir Azorbaycan
indo tabeli miirokkob ciimlobr” (Ba1964), Nozakot Ağazadonin “ MiiaAzorbaycan odobi dilindo fel şokilbri
temi” (Baki, 1967), Qozonfor Kazi>vun “ Müasir Azorbaycan dili” (Baki,
■04) vo b. monoqrafiya vo dorsliklorini
1 ına misal göstormok olar.
Azorbaycanda daha çox inkişaf etış dilçilik saholorindon biri dialektoloyadir. Nikolay İvanoviç Aşmarinin
Чиха ijohori xalq tiirk şivəlorinin ümuicmali” (Baki, 1926) kitabçası Azorlycan dilinin dialektologiyasimn tos kkülii vo inkişafmda miihiim rol oymışdır. M.Şiroliyev Azorbaycanda
ılektologiya elmi moktobinin banisi! ir. EA-nin Dilçilik institutu torofinn hazırlanmış “ Azorbaycan dilinin
Juğan qrupu şivolori” (Baki, 1955),
vzorbaycan dilinin Naxçivan qrupu
alekt vo şivolori” (Baki, 1962) kimi
onoqrafiyalar, 1 cildlik “ Azorbaycan
linin dialektoloji lüğoti” , M.Şiroliyen “ Azorbaycan dialektologiyasimn
aslan” (Baki, 1968) vo b.-nin dialeklogiyaya aid qiymotli osorlori vardir.
cildlik “ Azorbaycan dilinin dialekto>ji lüğoti” (Baki, 1999) bu sahoyo aid
• ioyorli osordir.
Azorbaycan dilçiliyinin dil tarixi salıosindo qazandığı nailiyyotlor do böyiikdür. B.Çobanzadonin “ M.F.Axun
dov vo azori lohcosi” , A.Tağızadonin
“ Tiirk dilçiliyi vo oski tiirk dilbri” osorlori dil tarixi sahosino aid ilk niimunolor
olmuşdur. Ə.Domirçizadonin “ Azor
baycan odobi dili tarixi xiilasobri”

(Baki, 1938), “ M.F.Axundov dil haq
qinda vo M.F.Axundovun dili” (Baki,
1941), “ “ Kitabi-Dodo Qorqud” dastanlarinm dili” (Baki, 1958) osorlori Azor
baycan odobi dili tarixinin öyronilmosindo böyük rol oynamışdır. Ədobi dil
tarixi sahosindo müx. üzvlor Tofiq Haci
yev, Nizami Coforov vo b.-nin da
ohomiyyotli todqiqatlan vardir.
Tarixi qrammatika vo fonetika sa
hosindo Hadi Mirzozadonin (“ Azor
baycan dilinin tarixi morfologiyasi” ,
Baki, 1962; “ Azorbaycan dilinin tarixi
sintaksisi” , Baki. 1968), A.Axundovun
"Azorbaycan dilinin tarixi fonetikasi”
(Baki, 1973), Mirzo Rohimovun “ Azor
baycan dilindo zaman vo şokil kateqoriyalannin iııkişafı” (Baki, 1966) kitab
lan da qiymolli osoriordir.
Azorbaycanda böyiik ononosi vo tari
xi olan leksikoqrafiya Azorbaycan dilçiliyinin on çox inkişaf etmiş sahobrindon biridir. Heydor Hiiseynovun
redaktorluğu ib noşr olunmuş 4 cild
lik “ Rusca-azorbaycanca lüğot” (Baki,
1940—46) SSR İ Dovlot miikafatina layiq
görülmiişdür (1948).
1928 ildo B.Çobanzadonin “ Lüğot vo
onun toşkıli” , Voli Xuluflunun “ Lüğot
işi” moqalolori ilo toşokkiil tapan leksi
koqrafiya Əliheydor Orucovıın osorlorindo daha da inkişaf etdirilmişdir. 4
cildlik “ Azorbaycan dilinin izahlı lüğoti”
bu sahodo uğurlu addımdır (1964-87).
Ümumi dilçilik sahosindo do (A.Axun
dov, miix. iizv Afad Qurbanov, Əbülfəz
Rocobov vo b.) ciddi araşdırmalar aparılmışdır.
Azorbaycanda iimumi tiirkologiyanın inkişafında Forhad Zeynalovun
böyiik xidmoti olmuşdur. О, “ Tiirk dillorindo nitq hissolorinin tosnifi prinsiplori” (Baki, 1959), “ Miiasir tiirk dillorindo kömokçi nitq hissolori” (Baki, 1971),
“Tiirkologiyamn osaslari” (Baki, 1981)
vo s. monoqrafiya, dorslik vo dors vosaitlorinin miiollifidir.
Azorbaycan dilçiliyi üslubiyyat, etimologiya, yazıçı dili vo s. saholordo do
uğurlar qazanmışdır (Ə.Domirçizado,
T.Haciyev, Tiirkan Əfəndiyeva vo b.).
Ə.Domirçizado “ Azorbaycan dilinin
iislubiyyati” (Baki, 1962) kitabi ilo
Azorbaycan dilçiliyindo üslubiyyatın
osasını qoymuşdur. 1970 ildo “ Azor
baycan odobi dilinin iislubiyyati” adli
kitab da buraxılmışdır. Yazıçı dili iizro
bir sira doyorli osorbr noşr edilmişdir.
A.Qurbanovun “ Azorbaycan onomalogiyasının osaslan” (Baki, 2004) 2

cildlik monoqrafiyasinda Azorbaycan
dilinin onomastik sistemi araşdırılmışdır.
Azorbaycanda dilçilik elmi sahosindo
monşoyino vo tipino göro bir-birindon tamamilo forqlonon dillor do hortorofli öyronilir. Rus, german, roman, orob vo fars
dilbri sahosindo ciddi todqiqat işlori apanlmışdır. Monnnod Tağıyev vo Firidun
Hiiseynovun rus dili frazeologiyasina,
miix. iizv Vasim Mommodoliyevin orob
dili morfologiyasina hosr etdiklori vo s.
osorbr Azorbaycanda dilçiliyin çoxşaxoli
inkişafını göstorir.
V .Mommodoliyevin “ Ərob dilçiliyi”
(Bakı, 1985) kitabı, müx. üzv Zemfira
Verdiyevanın “ Dilçilik problemlori”
(F.Ağayeva vo M.Adilovla birgo, Bakı,
1982) adli monoqrafiyasi da maraq
doğurur.
Azorbaycanda sosiolinqvistika (“ Hey
dor Əliyev dil haqqinda vo Heydor Əliyevin dili”, Baki. 1998; N.Xudiyev. “ Hey
dor Əliyev vo Azorbaycan dili” . Baki,
1997), terminologiya, riyazi dilçilik vo
miihondis dilçiliyi (A.Axundov. “ Riyazi
dilçilik” . Baki, 1979) saholorindo geniş
todqiqatlar apanlir.
d e l: B a b a y e v A. Azarbaycan dilçiliyinin
tarixi. B „ 1997.
Ağamusu Axundov

Şərqşünaslıq
Azorbaycan şorqşünaslığınm toşokkiilii vo inkişafı islam sivilizasiyasi, tiirk
dünyası, Yaxin vo Orta Şorq ölkolorinin
modoniyyoti ib six olaqodo olmuşdur.
Azorbaycanin böyiik mütəfokkir vo
alimlori Bohmonyar Azorbaycani, Xotib
Tobrizi, Şihaboddin Siihrovordi, Mah
mud Şobüstori, Nizami Goncovi,
Mohommod ibıı Hinduşah Naxçıvani,
Seyid Yohya Bakuvi, Hoson boy Rumlu, Haci Zeynalabdin Şirvani vo digorlori öz osorlori ilo Şorq xalqlannm
tarix, odobiyyat, folsofo, coğrafiya vo
etnoqrafiyasinin inkişafına vo imiumiyyotlo, diinya elmino ovozsiz töhfolor
vermişlor.
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osrdo Azorbaycanda şorqijünaslığın inkişafına tokaıı vermiş bir sira alim
vo odiblor Abbasqulu ağa Bakixanov,
Mirzo Fotoli Axundzado (Axundov),
Mirzo Kazim boy, Mirzo Cofor Topçubaşov vo b. foaliyyot göstormişlor. Eyni za
manda Rusiyada vo Avropa ölkoloıindo
şorqşünaslıq elminin toşokkül vo iııkişafinda da onlann miihiim rolu olmuşdur.

yarandi. Miix. üzv Nailo Volixanlinin
Azorbaycanda şərqşünaslığa dair sis
vo şorhlərini, homçinin Azorbaycanla
vo b. osorlori islamm yaranmasi vo yayiltemli tədqiqat işlərinə 1935 ildon başlabağlı olan orta osrlor orob odobiyyatimasi, Abbasilor xilafotindo üsyanlar,
nıldı. Todqiqatlar, osason, Yaxin vo
nin vo folklor olaqolorinin öyronilorob coğrafiyaşünas-soyyahlarımn Azor
mosini ohato edir.
Orta Şorq ölkolərinin tarixi, iqtisadiyyabaycan haqqinda molumatlarmin todqi
Tiirk (ilologiyasina dair todqiqatlar
ti, ictimai-siyasi fikri vo filologiyasmin
qino hosr edilmişdir.
sahosindo do böyük uğurlar oldo edilaktual problemlorinin kompleks şokildo
Şorqşünaslıq institutunda Conubi
mişdir. Todqiqatçılar tiirk odobiyyatiöyronilmosino, Şorq xalqlarının yazili
Azorbaycan tarixi şöbosinin yaradilmasi
nin nozori mosololorino, onun sosial
abidolorinin todqiqi vo noşrino, homçiproblemlorino, Namiq Kamal, Əbdülnin Azorbaycan xalqimn orobdilli vo
Conubi Azorbaycanm sosial-iqtisadi,
siyasi vo modoni inkişafı problemlorinin
hoqq Hamid, Tofiq Fikrot, Ömər Seyfarsdilli abidolorinin tərcümə vo araşdıöyronilmosinə yeni tokan verdi. Burada
foddin, Yaşar Kamal, Nazim Hikmot,
rılmasma yönoldi.
20
osrin 50- 80-ci illorindo Azorbayaparilan todqiqatlarda Conubi Azor
Əziz Nesin vo digorlorinin yaradicibaycanda 20 osrin ovvollorindoki inqilab
can şorqşünaslığının inkişafı akad.-lor
lığına dair monoqrafiya vo moqalolor
Əbdiilkorim Əlizado, Əlisöhbot Sumvo milli azadliq horokati mosololori osas
yazmışlar.
yer tutur. Homin mosololor “ 1905-1911Todqiqatlarda nozoriyyo vo odobiybatzado, Homid Araslı, Ziya Bünyadov, homçinin Mübaviz Əlizado, Riisyatşünaslıq mosololori araşdırılır. Əkci illordo Conubi Azorbaycanda de
tom Əliyev, Aida İmanquliyeva vo b.
rom Coforin “ Əruzun nozori osaslan"
mokratik vo milli-azadhq horokati” ,
alimlorin adı ilo bağlıdır.
“ 1917—1920-ci illordo Iran Azorbaymonoqrafiyasi qiymotli todqiqat osori
Bu dövıdo iranşünaslığa dair todqi
kimi bu gün do öz elmi ohomiyyotini
caninda milli-azadhq horokati” (Baki,
qatlar da genişlondirilmişdi. Bir sira
1956), “ 1905-1911-ci illordo Tobrizdo
saxlamaqdadir.
osorlordo iranda aqrar münasibotlər, so
Hind vo iran odobiyyatinm qiymotl
inqilabi horokat” kimi todqiqat osorlosial-siyasi proseslor, 19 osrin sonu - 20
nümunolorindon “ Kolilo vo Dimno’
osrdo iran comiyyotindo sosial toboqoloodobi abidosi, Əmir Xosrov Dohlovinii
ЯМ. БУНИЯТОВ
rin tohlili, fohlo horokati, siyasi toşkilat“ Şirin vo Xosrov” poeması, Ömor Xoylarin yaranmasi, İranın qonşu Şorq ölyamm
rübailori. Sodinin “ Bustan” v.
ГО С УЛ Д РС ТВО
Z.M.Bünyadovun
XO PE3M I11ЛХОВkoloıi ilo münasibotlorinin bir sira ak
“ Giilüstan” osorlori, Hafizin qozollori
“ Xarəzmşahların
АНУШ ГГЕГИ H И ЛО В
Anıışlokinlər
tual problemlori araşdırılmış, ölkonin
Caminin “ Yusif vo Ziileyxa” osori, eyn
dövloti
iqtisadi inkişafı vo hiiquqi sistemino dair
zamanda Fozlullah Roşidoddinin “ Cam
(1097 1231)”
todqiqat işlori aparılmışdır.
ot-tovarix” , Mohommod Hinduşah Nax
kitabi.
Azorbaycanm tiirkoloq alimlorinin
çıvaııinin “ Dostur ol-katib fi toyin ol
Moskva.
1985.
osorlorindo yeni vo on yeni dövrdo Türmoratib” kimi osorlor Azorbaycan di
kiyonin sosial-siyasi inkişafınm aktual
lino torciimo edilmişdir. Ə.Əlizadonin
problemlorinin öyrənilməsinə xiisusi diq
Z.Bünyadovun, N. Volixanlinin vo b
qot yetirilmiş, ölkonin 19-20 osrbrdo so
todqiqatlan Azorbaycan vo qonşu ölkosial-siyasi vo modoni inkişafının miihiim
rindo araşdırılmışdır. 1945-46 illordo
lorin tarix, odobiyyat vo modoniyyotim
aspektlorino osorlor hosr olunmuşdur. Bu
Conubi Azorbaycanda M illi Hökumotin
öyronmok baximmdan ohomiyyotlidir.
osorlordo Tiirkiyonin dövlot quruluşu vo
yaradilmasi, dövlot quruluşu vo qanun
Yaxın Şorq xalqlarmin dillorino dai ■
vericilik foaliyyotino hosr edilmiş todqi
linqvistik todqiqatlarda Azorbayca
hiiquq sistemi, gone tiirklor horokatmin
qatlar da aparılmışdır. Conubi Azor
alimlori miihiim uğurlar oldo etmişlə
yaranmasi vo inkişafı, Tiirkiyonin B i
Ərob, tiirk vo fars dillorinin leksika, lek;
rinci diinya miiharibosi. dövründo sosi
baycana dair todqiqatlarda bu ölkonin
sosial-iqtisadi vo siyasi inkişafı moso
koqrafiya, fonetika, morfologiya \
al-iqtisadi vo siyasi voziyyoti, Türkiyosintaksisino dair miihiim ohomiyyo'
losi “ Conubi Azorbaycan tarixinin
SSR İ münasibətlori, Türkiyodo maarif
malik todqiqatlar aparılmış, orta osrl
vo ictimai fikir, Türkiyodo dovlot kapioçerki. 1828-1917” (Baki, 1985) adli
didaktik abidolori şorhlorlo noşro h
talizmi vo s. problemlorin tohlili osas
fundamental osordo işıqlandırılmışdır.
yer tutur.
R.Əliyev klassik vo miiasir iran odo- zırlanmışdır.
Şorqşünaslıq institutunda ictim
biyyatinin miixtolif aspektlorinin horto
Ərob ölkolorinin sosial-iqtisadi, si
fikir vo islamşünaslığa dair apanlm
rofli öyronilmosi sahosindo doyorli todqi
yasi vo modoni inkişafının todqiqi
todqiqatlar Yaxin vo Orta Şorq xab
Azorbaycan orəbşünaslığının yeni saho- qatlar aparmışdır. Azorbaycan oroblarmin ictimai, dini vo folsofi fikir tar:
şünas fıloloqları da orta osrlor, yeni vo
lorindondir. iraq, Misir, Suriya vo s.
xini öyronmok baximmdan ohomiy)
on yeni dövrlər orob odobiyyatını todqiq
orob ölkolorindo sosial-siyasi durum,
lidir.
siyasi partiyalarm foaliyyoti todqiq
etmoklo bu sahonin inkişafı iiçiin böyük
1991 ildon sonra Azorbaycan şorqşı
iş
görmüşlor.
Ərob
odobiyyatının
bir
si
edilmişdir.
naslığının moqsod vo problematikasi
ra görkomli niimayondələrinin hoyat vo
Respublikada orobşiinaslıq-mediyeosasli şokildo yenidon işlonmişdir. Şorq
yaradıcılığının todqiqi A.im anquli
vistika moktobinin banisi Z.Biinyadovölkolori ilo iqtisadi, siyasi vo modoni ola
yeva, Gövhor Baxşoliyeva vo b. alimlo
dur. 60-80-ci illordo orta osrlor Ərob
rin araşdırmalarında öz oksini tapmışqolorin genişlondirilmosi miihiim oho
Şorqindo islam mozhoblorino, Xilafot
miyyot kosb edir.
dır. Ərob-Azorbaycan odobi olaqolori
dövründo xalq horokatlari vo Abbasilor
AMEA-nin Şorqşiinaslıq institutun
dövlotinin süqutu noticosindo yaranmış
do todqiq olunur. Bu todqiqatlar tonqidövlotlorin ictimai-siyasi voziyyotinin
di motnlorin tortibini, orobdilli Azor
da elmi todqiqat işlori Şorq ölkolərinin
tohlilino hosr olunmuş bir sira osorlor
baycan odobiyyati abidolorinin torciimo
ictimai-siyasi, iqtisadi, modoni inkişafı-

nin qanunauyğunluqlarının öyronilmosi: Şorq xalqlarmin tarixi. filoloji. dinifolsofi irsinin araşdırılması; yazili abidolorin todqiqi, torcümosi vo noşri; ŞorqQorb sivilizasiyalararası münasibotlərin
araşdırılması; Azorbaycan vo Şorq xalqlarmin tarixi-modoni olaqolorinin todqi
qi: miistoqil Azorbaycan Respublikasi
ilo Şoıq ölkolori arasmda siyasi, iqtisadi,
diplomatik vo modoni miinasibotlorin
aaışd nlması, onlarm proqnozlaşdırılmasi istiqamotlorindo apanlir.
Azorbaycanda mətnşünaslıq elminin
yaranmasi Ə.Əlizadonin adi ilo bağlıdır.
О, Nizami Goncovi, Fozlullah Roşidoddin vo Mohommod Hinduşah Naxçıvaninin irsini toplamaq, osorlorinin elmi-ton11idi motnlorini tortib etmoklo Azorbaym elmino ovozsiz xidmot göstormişdir.
Öziiniin biitiin yaradıcılıq qüvvosini,
xcohotli istedadini Azorbaycan odo1 yyatşünaslığmın inkişafma vo klassik
bbi irsin öyronilmosino sorf etmiş
Araslmin elmi foaliyyotindo Azorycan vo Şorq xalqlan odobiyyatinm
ta osrlor dövrünün araşdırılması osas
t tutmuş'dur.
Z.Biinyadovun osorlori Azorbaycan vo Yaxin Şorq ölkolorinin Ərob
iafoti vo son orta osrlor dövrii tarixi11 todqiqino hosr edilmişdir. Onun
' \zorbaycan V II- IX osrbrdo” (Baki,
>89) adli monoqrafiyasi Azorbaycan
ixinin erkon orta osrlor dövrüniin
Mil yazili abidobr, hom do arxeoloji vo
mizmatik materiallar osasmda öyroImosino hosr edilmişdir. Z.Biinyadoin “ Azorbaycan Ataboybri dövloti
( 136-1225)” (Baki, 1985) osori 12 osr
/.orbaycan tarixini vo qonşu ölkolərin
ixini öyronmok baximmdan böyiik
lomiyyoto malikdir. Əsor 1980 ildo
zorbaycan SSR Dövlot mükafatına
yiq görülmüşdür.
A.imanquliyeva SSRİ-do orob “ mohr” odobiyyatinm ilk todqiqatçısı olmuşur. Onun araşdırmaları Azorbaycan
obşünaslığını zonginloşdirmişdir.
institut orob odobiyyatinm miixtolif
ıosolələrino vo Azorbaycan-orob odobi
aqobrino dair bir sira kitablar noşr
i tdirmişdir.
Gövhər Baxşəliyevtı, Şaltin Mustafayev

AMEA-nın Şorqşünaslıq institutu
ilo yanaşı, BDU-nun şorqşünaslıq fakültosindo do orob, fars vo tiirk fılologiyası
sahosindo geniş elmi todqiqat işlori apanlir.

Miix. iizv Vasim Mommodoliyev
“ Bosro qrammatika moktobi” , “ Kufo
qrammatika moktobi” , “ Ərob dilçiliyi” ,
“ Ərob odobi dilindo felin zaman, şoxs vo
şokil kateqoriyalan” vo s. monoqrafiyaların müollifıdir. О, Z.Biinyadovla bir
likdo Qurani-Korimi Azorbaycan dilino
izahli torciimo etmişdir.
Universitetdo orta osrlorin məşhur
leksikoqraflarından biri olan Zonioxşorinin “ Ol-Miifossol” traktatinda hal
kateqoriyasi todqiq edilmiş, miiqoddimo
vo şorhlorlo Avesta Azorbaycan dilino
torciimo edilmişdir. Azorbaycan dilino
keçmiş orob sözbrinin leksik-qrammatik xiisusiyyotlori araşdırılmış, “ Azor
baycan dilindo orobizmlorin monim
sonilmosi" monoqrafiyasi çap olunmuşdur.
E.Z.Əzizov “ 9 osr orob poeziyasinda
xürromilor horokatmin oksi” monoqraUuJ>2
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A.N.İmanquliyevanm “ Yeni
ərəb ədəbiyyatı
korifeyləri”
kitabi.
Baki, 2006.

fıyasının vo orob şeirindo hocv janrina
dair todqiqat işlorinin müollifidir.
A.Ş.Qasımovanın “ 14-16 osr Azor
baycan odobiyyati vo Quran qissolori”
mövzusunda monoqrafiyasi noşr olunmuşdıır.
T.İ.Cahangirov fars dilindo sözdiizoldici sinomorfemlor mövzusunda tod
qiqat işlori aparmış, Azorbaycan dilindon fars dilino vo oksino miixtolif torcümolor etmişdir.
R. Sultanovun “ Fars dilino dair oxu
kitabi” , “ Sodi yaradıcılığmda “ Gülüstan” ” vo s. osorlori diqqotolayiqdir.
N.Z.Hatomi orta vo ali moktoblor
İİÇÜ11 20-don artiq fars dili dorsliyi vo
dors vosaiti, iki monoqrafiya noşr etdirmişdir. О, 1999 ildo Tehranda noşr
olunmuş vo 60 min sözü ohato edon 2cildlik “ Farsca azorbaycanca liiğot” in
müollifıdir.
M.Ə.Əlizadonin fars odobiyyatinm
todrisi vo todqiqi sahosindo miihiim xidmotləri olmuşdur. О, “ Azorbaycan odo
biyyati tarixi” kitabinda Nizami Goncovinin hoyat vo yaradıcılığına hosr olun-

ınuş bölmonin ilk miiollifidir. M.Ə.ƏIİzadonin torciimosindo Firdovsinin “ Şalınamo” si, Ə .Caminin “ Yusif vo /iileyxa” poeması, M. Şohriyarın, M. Eşqinin, S. Behbohaninin, Ə.Lahutinin vo b.
osorlori Azorbaycan dilindo noşr
olunmuşdur.
Ə.Şofainin fars dilindo tabeli miirokkob cümləloro, H.Ş.Mahmudovun fars
dilindo sado ciimlo sintaksisino dair todqiqatlan iran alimlori torofindon yiiksok
qiymotləndirilmişdir.
M.Ş.Rohimovun fars tomayüllü orta
moktoblor üçün “ Fars dili” dorsliyi noşr
olunmuşdur. О, “ Sovet dövriindo Azor
baycan milli dilinin inkişaf tarixinin qanunauyğunluqları” (Moskva) kitabinin
miiolliflorindon biridir.
T.Rüstomova fars dili iizro respubli
kada ilk azorbaycanli qadin elmlor doktorudur. Onun 2003-04 illordo Tehran
da “ Fars dili” dorsliyi vo “ Fars vo Azor
baycan dillorinin miiqayisoli qrammatikasi” kitabi noşr edilmişdir.
M.D.Kazımovım “ Nizaminin “ Xomso” si vo farsdilli odobiyyat” , “ Nizaminin
davamçıları” , “ Nizaminin “ Hoft peykor” i vo 14-15 osrlor farsdilli odobiyyat”
monoqrafiyalan, orta osrlor miiollifiorinin farscadan rus dilino iiç izahli tor
ciimo kitabi nəşr olunmuşdur.
Ş.İ.Şiroliyev “ Miiasir fars dilindo mo
dal sözlor” mövzusunda todqiqat işinin.
bir sira kitab vo dorsliklorin miiollifidir.
R.Ə.Riistomov Azorbaycanda tiirk
dili sahosindo ilk elmlor doktorudur.
Onun “ Miiasir tiirk dilindo kömokçi nitq
hissolori” , “ Miiasir tiirk dilindo toqlidi
sözlor” monoqrafiyalan. Ə.A.Rosulovla
birlikdo iki “ Tiirk dili” dorsliyi, “ Tiirkcorusca-azorbaycanca dilçilik terminlori
liiğoti” vo “Türkco-azorbaycanca-rusca
sözlük” kitabları noşr edilmişdir.
Şərqşünaslıq fakiiltosindo todrisin
yüksok soviyyodo aparılmasında, şorqşünas kadrlann yetişdirilməsindo, orobşünaslıq, iranşünaslıq vo türkologiya sa
hosindo nailiyyotlərin oldo edilmosindo
M.Ə.Əlizadonin. Ə.Şofainin, H.Ş.Malımudovun, M.R.Mahmudovun vo b.-nm
miihiim xidmotlori olmuşdur.
Şorqşünaslıq fakültosi indiyodok
Tiirkiyo, İran, Misir, Yomon, Vyetnarn,
Laos, Monqolustan, Maeanstan, Bolqanstan, Almaniya, Polşa, Qazaxistan,
Ukrayna, Moldova vo s. dövlotlor iiçün
do mütoxossislər hazırlamışdır.
Vasiın ManumdMivev, Elxan Əzizov

Politologiya

yayılırdı. Yeni qabaqcil fikirlor regionun
xalqlarinm mofkurosino mütoroqqi tosir
göstorirdi. Homin dövrdo Qorb ölkolərindoki ideya-siyasi proseslori öz oksini
Azorbaycan ictimai fikrindo do taparaq
ölkədo formalaşmaqda olan yeni miitoroqqi ziyalılar zümrosinin şüuruna sirayot
edirdi. Abbasqulu ağa Bakixanov,
M.F.Axundzado, H.Zordabi, Ə.Hüseynzado, Əlımod boy Ağayev (Ağaoğlu).
Colil Mommodquluzado vo onlarla digor
ictimai-siyasi fikir nümayondolori Qorbdo coroyan edon siyasi proseslori diqqotlo
izloyir, millotin sosial inkişaf yolunu
Qorb ictimai-siyasi doyorlorino qovuşmaqda göriir, xalqin siyasi modoniyyoto
yiyolonmosinin yollanm axtarirdilar.
Avropada vo Rusiyada parlament,
konstitusiya, votondaş azadlıqları, insan
hüquqları vo s. haqqmda ideyalar
Azorbaycan ziyalilanm da düşündürürdü.

Azorbaycanda politologiya elmi 20
osrin 90-ci illorindo toşokkül tapsa da,
siyasi-dövlotçilik ideyalan qodim tarixo
malikdir. Holo orta osrlor miisolman Şorqindo siyasotşünaslıq sahosindo miihiim
miilahizolor söylonilmişdi. İnsanlar despotik siyasi rejimlordo, comiyyotdo odalotsizlikloro moruz qaldiqlarmdan adil
hökmdar, odalotli dövlot vo comiyyot ideyaları uğrunda mübarizoyo qalxırdılar.
Orta osrlordo miisolman Şorqindo
siyasot elminin inkişafında Nizam olmiilk Hoson ibn Əlinin (1017/19-92)
“ Siyasotnamo” (1076) osori xiisusi yer
tutur. 50 fosildon ibarot bu osor Azorbaycamn Solcuqilor imperiyasinm torki
bindo olduğu illordo yazıldığından
Azorbaycan xalqimn siyasi fikir tarixi
üçün do qiymotlidir. Əsər orta osrlorin
hiiquq qanunlanm, idaroetmo sistemini,
RÖVŞEN MUSTAFAYEV
siyasi rejimini vo horbi hakimiyyotini,
daxili vo xarici siyasot mosololorini oks
etdirir. Nizam əl-mülkiin siyasi görüşloR.Mustafayevin
rindo hakimiyyot vo oxlaq problembri
XXI. YU ZYIL
“ X X I osr miistosna yer tutur. “ Siyasotnamo” nin
İLÜZYONLAR
illiiziyalar
POLİTİKASI
miiollifi dövlotin odalotli olmasim idarosiyasoti”
çilikdo miihiim oxlaqi meyar sayirdi.
kitabi.
Istanbul,
Azorbaycanda siyasi biliklorin lor2004.
malaşmasında Nizami Goncovinin miis
tosna rolu olmuşdur. Onun “ İsgondornamo” osorindo toklif etdiyi adil şah vo
odalotli comiyyot modellori Avropa icti
mai-siyasi fikrino, ilk utopik sosialistlor“ Komalüddövlo moktublan” (“ Hindisdon Tomas Mora vo Tommazo Kampatan şahzadosi Komaliiddövlonin öz dosnellaya, miixtolif “ ictimai müqavilo” no- tu Iran şahzadosi Colaliiddövloyə yazzoriyyolorinin yaramb meydana golmodığı iiç moktubu vo Colalüddövlonin ona
sino ideyaca giiclii tosir göstərmişdir.
göndordiyi cavab” , 1865) M.F.Axund
Göte özüniin “ Şorq-Qorb divanı” nda
zadonin siyasi-hiiquqi ideyalarmin oks
Nizami Goncovinin siyasi ideya irsindo
olunduğu ilk böyiik osoridir. 1869 ildo
odalot vo dövlot mosololorinin miihiim
İranın Londondakı sofiri Hacı Möhsiin
ohomiyyotini qeyd etmişdir.
xana “ şoxsi-namolum” imzasi ilo göndoAzorbaycamn siyasi fikrindo Mirzo
rilmiş bu osordo miitofokkir siyasot vo
Fotoli Axundzado (Axundov) sosial-si
comiyyot problemlorino öz münasibotini
yasi irsi miihiim morholodir. Siyasi fikir
bildirir. M.F.Axundzado “ Aldanmış kotodqiqatçılarından Mirzobala Momvakib” (1857) osorindo odalotli hökmdar
modzado, Hiiseyn Baykara, Yusif Vozir
pıoblemini ön sıraya çokmişdir. HakiÇomonzominli vo b. qeyd edirlor ki,
miyyotin sado xalqın içindon çıxmış Yu 
“ milliyyot ideyasi vo fikri” on ovvol
sif Sorraca tapşırılması, Yusif Sorracin
M.F.Axundzado, sonralar iso Hoson boy
qisa bir müddotdo hoyata keçirdiyi siyaZordabi vo Əli boy Hüseynzadənin osor
si-inzibati islahatlar vo onlarm hakim
lorindo azorbaycanhlarm milli-siyasi
sinfin monafelori ilo ziddiyyot toşkil et
şüurunun formalaşmasının monboyi ki
mosi noticosindo hakimiyyotdon devrilib
mi toqdir edilmişdir. Ziya Göyalp,
yenidon Şah Abbasla ovoz olunmasi
Firidun boy Köçorli Azorbaycanda yeni
comiyyotin liberal islahatlar üçün holo
dövr yeniloşmo horokatim “ Axundov
yetişmodiyini göstorirdi. Xalq konstitumorholosi” adJandırırdılar.
siyamn vo dcmokratiyanm, respublika
О
dövrdo Qorb ideyalan Şorqdo, Qafquruluşunun doyorlorini, despotizmin
qazda Rusiya, Iran vo Tiirkiyo vasitosilo
vo monarxiyamn mürtoce mahiyyotini

dork etmoli, ölkosinin siyasi rejimini özü
seçmolidir. О, “ Con Stüart M ill azadliq
haqqmda" moqalosindo ingilis aliminin
siyasi azadliq haqqmda fikirlorinin konkret siyasi mahiyyotini açıqlayır. 19 os
rin sonu - 20 osrin ovvollorindo Azorbaycanm ictimai hoyatinda canlanma vo
yeniloşmo hiss olunmağa başladı. Qaf
qazda, eloco do Azorbaycanda miitoroqqi ziyahlar diinyada vo xiisusilo Rusiya
da baş veron sosial-siyasi prosesloro pozitiv reaksiya verirdilor. Azorbaycamn
iimumrusiya iqtisadi bazanna colb olunmasi, iqtisadiyyatin vo xiisusilo neft so
nayesinin inkişafı formalaşmaqda olan
milli burjuaziyamn siyasi ideyalarla
miibarizo meydanma çıxmasına sos.ai
şorait yaradırdı. Baki todricon Rusiyadaki siyasi hadisolorin ağırlıq morkoz v
rindon birino çevrildikco siyasi cohotd n
toşkilatlanmağa meyilli sosial qrupi r
çarizmin milli vo dini ziilmiino qarşı ir ili istiqlal çağırışları ilo çıxış edorok, R siya dövlotindon islam-türk xalqi; \
üçün ovvolco muxtariyyot, sonralar '
milli müqoddorat tolob etmoyo b; ladilar. M.F.Axundzado, H.Zordal ,
Nocof boy Vozirov, C.Mommodqu! zado, Ömor Faiq Nemanzado, Sul! i
Əfondiyev, Y.Çomonzominli, М р о
Əlokbor Sabir, Əbdürrohim boy Haqv diyev, Noriman Norimanov kimi t' mokratik mofkuroli ziyahlarin osorb ; do inkişaf etdirilon ictimai-siyasi и yalar Ə.Hüseynzadonin, Ə.Ağaogi nun, Mommod Əmin Rosulzadonin,
Fotoli xan Xoyskinin, Əlimordan I у
Topçubaşovun vo b.-nin elmi-nozori о
prakliki foaliyyotino böyük tokan ver<:i.
Beloliklo, Rıısiyanın tiirk xalqları iç;' sindo Azorbaycan yeniloşmo vo loro |i
sahosindo ön sıraya çıxdı. M illi dildo n buatın, teatrın, operanın vo moktoblr i
meydana golmosi siyasi şüurun inkiş; nı şortlondirirdi. Bu horokat Rusiya
i
digor tiirk xalqlarinm da siyasi cohotc ı
toşkilatlanmaq meylini artırırdı. tsma.!İ
boy Qaspırah Knmda “ Torciim;
(1881) qozetini noşr etmoyo b a ş l a d ı . sif Akçura “ Tiirk” (1904) qozetin io
“ Dildo birlik, fıkiıdo birlik, omoldo b lik” şiiarı ilo çıxış edirdi. Sonrai.-ir
Ə.Hüseynzado Bakida noşr etdiyi “ Fiiyuzat” mocmuosindo (1906) bu şüarı
“ ttirkloşmok, islamlaşmaq vo avropalaşmaq’Ma tamamladı. “ Tiirk yurdu”
(1912) jurnali turançılığı vo türkçülüyü
siyasi ideologiya kimi toqdim etmoyo,
tiirk dünyasım vahid “ Turan” momlokotindo birloşdirmoyə soy göstorirdL

Ə.Ağaoğlunun osorlorindo 20 osrin
siyasi mahiyyotini tonqid edirdi. O. so
canda Intibah dövrünü öziindo ehtiva
1-ci riibiindo tiirkdilli xalqların yaxınlaşvet hökumoti rohborlorino yazdığı mok- edon 10 14 osrlordo böyük miitofokkirlomasmi zoruri sayan nozori miilahizolor
tublarinda Azorbaycanda milli siyasotin
rin
Əbiilhoson Bohmonyar Azorbaymiihiim yer tutur. Onun “ Üç modoniycaninin (?• 1066), Nizami Goncovinin
düzgün yeridilmodiyini göstorirdi.
(1141-1209), Siracoddin Urmovinin
yot" (istanbul. 1927) osorindo Qorb vo
Xalqin dövlotçilik vo parlamentarizm
Şorq dövlotçiliyinin müqayisoli tohlili fotarixindo ikinci respublika Azorbaycan
(1198-1283), Nosiroddin Tusinin (1201
nunda dövlot vo millot anlayışlarınm
Sovet Sosialist Respublikasi (Azorbay
74) vo b.-nın yaradıcılığında sosial prob
lemlor koskin şokildo qoyulmuş vo onla
qarşılıqlı asılılığı verilir. О, burada
can SSR) oldu. Siyasot sahosindo hakim
rm holli istiqamotindo miihiim fikirlor
“ döviot millotiııdir” miilahizosini söylomarksist ideologiyanin vo kommunist
yir. “ Millot dövloti quran ünsiirdiir.
partiyasinm hegemon foaliyyotino bax- söylonilmişdir. Nizami Goncovi comiyBiitiin hakimiyyot ona aid olduğu kimi,
mayaraq, miitoroqqi ideyalar özüno ge- yotdoki ictimai boraborsizliyin soboblorini ayrı-ayrı şoxsiyyotlorin, о ciimlodon
biitiin hiiquq da onundur” . Ə.Ağaoğlıı
niş yer ala bilmişdi.
layda vermoyon romantizmo qapilmaq1969
ildon respublikaya rohborlikşahların şoxsi-sosial keyfiyyotlərindoki
dansa, Jan Jak Russodan bohrolonmoyi
edon Heydor Əliyev inzibati-amirlik re- naqisliklordo axtarırdı.
Nosiroddin Tusinin bütünlüklo sosial
daha üstiin sayirdi. M illi azadliq horo- jimindo Azorbaycamn milli monafelori
problemloro lıosr olunmuş “ Əxlaqi Nakati ideyalarmin mocmusu olan tiirkçiinamino ölkonin inkişafına çalışmışdır.
siri” (1233; Baki, 1989) osorindo comiy
lük dövrüno göro mütoroqqi siyasi-ideoİri sonaye obyektlorinin Azorbaycanda
yotin iimumi xarakteristikasi ilo yanaşı,
loji xarakter daşıyırdı.
yerloşdirilmosi. elmi vo horbi kadrlann
onun iqtisadi, sosial, hiiquqi, dini tomol20
osrin ovvollorindon “ Hiimmot” hazirlanmasi, holo о dövrdo ermoııilorin
(1904), “ D ifai” (1906), “ Müsavat”
orazi iddialarimn qarşısının ahnmasi
lorinin do geniş şorhi verilmişdir. Əsoriıı
miiollifi real sosial hadisolori, comiyyot(1911) partiyalarmm vo digor siyasi co- vo s. onun siyasi foaliyyotinin miihiim
miyyotlorin yaranmasi Azorbaycanda
cohotlori idi. Heydor Əliyevin siyasi foa- doki mövcud münasibotlori, onlan xasiyasi proseslorin inkişafma, eloco do
rakterizo edon miisbot vo monfi cohotlori
liyyoti miistoqil Azorbaycanda politolo
xalqin milli monlik şüurunda siyasi oyagiya elminin inkişafına geniş imkan yahortorofli araşdırmaqla dövrünün hanışa ycııi tokan verdi. Millot kimi ilk si
kimlorino omoli tövsiyolor do vermişdir.
ratmışdır. Bu monada siyasi sabitlik,
yasi addimlarim atan azorbaycanhlar is
Mütofokkirin sosioloji göriişbrindo ailomiiasir elita vo hakimiyyot mosolosi,
lam Şorqindo vo türk diinyasinda ilk do
nin vo dövlotin idaro olunmasi iisullan
Heydor Əliyev vo Azorbaycamn müstəfo olaraq parlament tipli demokratik
barodo ideyalan miiasir dövrdo do aktuqilliyi. votondaş comiyyoti vo hiiquqi
respublika yaratdilar. Azorbaycan Xalq
alliq kosb edir.
dövlot quruculuğu, Azorbaycamn bey
( iimhuriyyoti özüniin mövcud olduğu
Siracoddin Urmovinin sosioloji banolxalq siyasi vo iqtisadi prosesloro inte23 ay orzindo miihiim siyasi-hiiquqi qo- qrasiyasi problembri todqiqatlarda
xışlarında miilkiyyot formalan, hiiquqi
miinasibotlor, feodal comiyyotinin sosial
rarlar qobul etso do, onlarm heç do ha- önomli yer tutur.
Milli tohliikosizlik vo siyasi strategi- stratifikasiyasi vo s. haqqmda miilahizo
misi yerino yetirilmodi. Azorbaycan
lor miihiim yer tutur. O, comiyyoti insan
ya mosololori, miiasir gcnderologiya,
Xalq Ciimhuriyyotinin tarixi tocriibosi
orqanizmino bonzodir vo qeyd edirdi ki,
neft strategiyasi, Xozor siyasoti, Ermoni
sübut etdi ki, Azorbaycan xalqi miistoqil
stan-Azorbaycan Dağlıq Qarabağ mü- “ başçının roiyyoto münasibəti başın bosiyasi hoyatını qurmağa hazırdır, dövlot
dono münasiboti kimidir” . S.Urmovi
naqişosi vo onun otrafmda baş veron ha
yaratmaq üçün siyasi modoniyyoto ma
disolorin politoloji tohlili vo s. todqiqat- şoxsiyyotin sosial vo psixoloji keyliyyotlikdir. Xalq öz missiyasmi dork etdi,
larin miihiim istiqamotloridir.
milli inkişaf inorholosino qodom qoydu.
lorinin formalaşmasına, insanin öziinii
idaroetmosi mosololorino, comiyyot-şoxPolitologiya sahosindo araşdırmalar,
Azorbaycan dili dövlot dili elan edildi.
siyyot vo şoxsiyyot-şoxsiyyot miinasibotosason, AMEA-nm Folsofo vo SiyasiAzorbaycan Respublikasi öz milli orduHüquqi Todqiqatlar institutunda vo ali
lorino xiisusi diqqot yetirirdi. Onun fiksunu, mohkomo, odliyyo, gömrük siste
rinco, şoxsiyyotlo comiyyotin iimumi vomini yaratdı, sorhodlorini müoyyonloşmoktoblorin folsofo vo politologiya
ziyyoti bir-birino uyğun şokildo formalakafcdralannda apanhr.
dirdi, gerbini, bayraq vo himnini qobul
şır, “ insanin şoxsi xoşboxtliyi comiyyotin
etdi, milli valyutasim todavülo buraxdi.
Əlikrəm Tağıyev
xoşboxtliyino uyğun golir” . Sonralar da
Müstoqil ölkonin miistoqil xarici siyasoti
islam modoniyyoti prinsiplorindon çıxış
yeridilmoyo başlandı. Yeni siyasi idaroedon Azorbaycan mütofokkirlori co
etmo kadrlarimn hazirlanmasi istiqamo
Sosiologiya
miyyot problemlorinin islam ideologitindo miihiim işlor görüldü. Bu dövıdo
yasi vo konsepsiyaları çorçivosindo holli
Azorbaycan sosial-siyasi fikrinin niimaAzorbaycan mokaninda sosioloji ba- no çalışmışlar.
yondolorindon biri N.Norimanovun si
xışlar çox qodim zamanlardan intişar
19
osrin 1-ci yarisinda Azorbaycan
yasi görüşlorindo osas ziddiyyot onun
tapmışdır. Hob Avestada comiyyotdo ictimai fikrindo sosioloji miiddoalar
diinya inqilabı prosesino münasibəti ilo
Xeyirlo Şorin mübarizosi vo son noticodo Mirzo Fotoli Axundzado (Axundov) vo
bağlıdır. Qorbdo do sosialist inqilabmin
Xeyirin qolobosi, insanlar üçün normal
Abbasqulu ağa Bakixanovun osorlorindo
qalib golocoyino inanan N.Norimanov
hoyat şoraiti yarada bibcok odalotli co do işlonmişdir. 19 osrin sonu 20 osrin
özünün “ Şorqin yegano qurtuluş yolu
miyyotin qurulmasi, hökmdar-toboo
1-ci yarisinda Azorbaycan romantiklori
idaro sistemini doyişmokdir” yazısında,
münasibotlori haqqmda doyorli fikirlor
Mohommod Uadi, Hiiseyn Cavid, Ab
hotta “ Avropa ictimai sovet respublikasöylonilmişdir.
dulla Şaiq vo b. öz yaradicihqlannda
ları” ifadosini işlotmişdir. N .Norimanov
Biitiin Şorqdo, о ciimlodon Azorbay dövriin aktual sosial problemlorinin tollmilli mosolodo hakim rus şovinizminin

lilinə xüsusi diqqot yetirmişbr. Bu
Hiiquq
dövrdo yaşamış, sonradan ya repressi
yaya məruz qalmış, ya da mühacirət etAzorbaycanda hiiquq elmi bütövтэуэ mocbur olmuş bir sira ictimai və
lükdo dövlot vo comiyyotin siyasi sisteminin toşkilinin vo foaliyyotinin hiiquqi
siyasi xadimlərin - Məmməd Əmin
Rosulzadonin. Ə li boy Hüseynzadənin,
formalarini, onlarm miixtolif totbiqetmo
Əhmod Ьэу Ağaoğlunun, Yusif Vozir
aspektbrini öyronir.
Çomənzəminlinin, Üzeyir Hacıboyovun
Azorbaycanin dovlot vo hiiquq tarixi
vo b. osorlorindo do sosial problemlorin
qodim dövr, erkon orta osrlor dövrü, or
ta osrlor dövrii, Azorbaycan Xalq Ciim
qoyuluşıı vo holli miihüm yer tutmuşhuriyyoti dövrii (1918-20), sovet dövrü
dur. Onların ictimai-elmi foaliyyoti
sayosindo sosioloji ideyaları inkişaf (1920-91) vo miistoqil Azorbaycan dövlotçiliyinin borpası dövrünü (1991 ildon
etdirmək üçün cəmiyyətdə demokratik
sonra) ohato edir.
mühit yaranmış, Azarbaycan Xalq
Cümhuriyyəti (1918-20) elan olunBu saho iizro “ Azorbaycan SSR-in
dovlot vo hiiquq tarixi” kitabimn 1-ci
muşdu.
20
osrin 60-cı illərinə qodor SSRİ-do cildi (Baki, 1964), “ Azorbaycan SSR-in
sosiologiya ilə moşğul olmaq yasaq edil- dovlot vo hiiquq tarixi” kitabimn 2-ci
cildi (Baki, 1973) noşr edilmişdir. Ho
mişdi. Cəmiyyətdə insanlar arasmda
mövcud olan miixtolif sociyyoli vo so- min dovrdo “ Azorbaycanda sovet dövviyyoli münasibətlər sistemini öyronmok
lotçiliyinin inkişafı” (Moskva, 1959),
iiçün ümumi xarakter daşıyan sosial
“ Azorbaycanda sovet mohkomo siste
müddoalar iso artıq kifayot etmirdi. Be- mi” (Baki, 1970), “ 19 osrdo-20 osrin ov
loliklo, çeşidli suallara cavab üçün elmi
volbrindo Azorbaycanin siyasi qurulumetodologiya osasmda sosioloji todqi- şu” (A.Milman, Baki, 1977), “ Azorbay
qatların keçirilməsi zoruroti yarandı.
can SSR-in konstitusion inkişafı” (Baki,
Azarbaycanda 60-cı ilbrin sonunda
1976), “ Azorbaycanda sovet cinayot vo
sosiologiyaya dair bir sıra nəzəri xarakcinayot-prosessual hüququnun osaslariterli osorbr meydana gəldi.
nin yaradilmasi” (A.Babayev, Baki,
Azorbaycanin dövbt miistoqilliyi
1973), “ Sosializm quruculuğu dövründo
bərpa edildikdən (1991) sonra respubli
Azorbaycan SSR-in miilki hiiququ”
ka sosioloqları sosioloji xidmotlərin in- (M.Xolofov, Baki, 1977), “ Azorbaycan
kişaf etdirilməsində, sosiologiya saho
da kollektiv miiqavilo” (İ.İsm ayılov,
sindo yeni problemlorin işlonmosində
Baki, 1967) osorlori çap olunmuşdur.
miihiim rol oynayir, sosial idaroetmoAzorbaycanin dövlot müstəqilliyi
nin struktur-funksional tohlili, sosial
borpa edildikdon sonra ölkonin dövlot
vo hiiquq tarixinin todqiqi vo todrisi ön
idaroetmo modelbrinin miiqayisoli toh
lili, idaroetmo probleminin sosial-psiplana çokilmişdir. Son illor todqiqatçılar
xoloji aspektlori, idaroetmodo obyekt“ Qodim dövrbrdo vo erkon orta osrlordo
subyekl miinasibotlori, cinayotkarliq vo Azorbaycanin dövlot vo hiiququ” (M.Molikova, X.İsmayılov, Baki, 2001), “ Azor
onun sosioloji tohlili, ekoloji voziyyoti
baycanin dovlot vo hiiquq tarixi” [(13vo s. mövzular iizorindo çalışırlar. Res
publikada “ Sorğu” , “ Toroqqi vo De14 osrlor), E.Colilov, Baki, 1995], “ Sofomokratiya Fondu” , “ Turan” informa
vilor dövloti: mohkomo orqanlan vo hor
siya Agentliyi nozdindoki sosioloqlar
bi toşkilatın quruluşu” (N.Coforli, Baki,
2000), “ 19 osrdo Azorbaycanda mohko
qrupu, “ Sinergetika” , “ Siqma” , “ Proqnoz” vo s. qurumlar sosioloji sorğu ke- mo sistemi” (İ.İsmayılov, Baki, 2004),
çirmok vo onun noticolorini ümumiloş“ 1918-1920 illordo Azorbaycanda dövdirmok toşəbbiisü ilə çıxış edirbr.
lot hakimiyyotinin toşkili” (M.Domirov,
Respublikada sosiologiya elminin
Odessa, 1998), “ Azorbaycan Respubliproblemlori AM EA-nin Folsofo vo
kasi Konstitusiyasina elmi-praktiki tofSiyasi-Hüquqi Todqiqatlar institutunda
sir” (Ş.Əliyev, Baki, 2000) vo s. osorlori
vo Baki Dövlot Unversitelinin sosiolo
yazılmışdır.
giya kafedrasında öyronilir.
Cinayot hiiququ. Şimali Azorbayca
nin Rusiya imperiyasimn torkibino qaComil Əlımədli, Rofiqo Əzimova
tıldığı vaxtdan (1828) başlayaraq bura
da Rusiyamn cinayot hiiququ qanunlan
totbiq edilmişdir. 20 osrin 30-cu illorino
qodor respublikada cinayot hiiququ iizro
todqiqatlar aparılmamışdır. 1924 ildo

SSRİ-nin 10 şohorindo, о ciimlodon, Ba
kida xiisusi kriminoloji kabinet (1929 ib
qodor foaliyyot göstormişdir) yaradilmışdır.
Vahid Qohromanov vo b. ölkonin ye
ni cinayot hiiququ qanunvericiliyinin
işlonilmosindo miihiim işlər görmüşlor.
V.Qohromanovun “ Aib-nikah miinasi
botlori sahosindo cinayotlor” (Baki,
1953), “ Sovet cinayot hiiququnda cozanın anlayışı” (Baki, 1955), “ Sovet cina
yot hiiququ iizro cozanin sistemi” (Baki,
1957), “ Azorbaycan SSR Cinayot Mocolbsinin elmi-praktik kommentariyasi” (Baki. 1978) vo s. osorlori bu giin do
öz elmi doyorini saxlamaqdadir.
20
osrin 60-ci illorindon ba.slavaraq
cinayot hiiququ sahosindo intensr
-ini
todqiqatlann yekunu olaraq “ (
ot
hiiququnda residiv problemi" (1
rov, Baki, 1972), “ Cinayotkarliq
>
nayot hiiququ siyasoti'' (İ.İsıv
Baki, 19..) kitablan, Folsofo \
;
institutunun hazırladığı 3 cildlik
baycan SSR-in dovlot vo hüq u-;
(Baki, 1969 -79) noşr edilmişdir.
1980-87 illordo hüquqşünas .
jr
şoxsiyyot oleyhino cinayotlor, ki
laşdırma vo dekriminallaşdınru
kriminallaşdınlmasında hiiquqi
ч
rolu, yetkinlik yaşına çatmayan
nayotlori vo onlarm mosuliyyot i;i
:diloşdirilmosi mosololorini tod ^
mişlor. 20 osrin 80-ci ilbrindo
;r
cinayotlor” (T.Qarayev, Moskva.
^).
“ Sovet kriminologiyasimn bozi
>
lolori” (F.Somondorov, Baki
7),
“ Cinayotin tövsifınin nozori os i ,n”
(T.Qarayev, R.Şomsizado, Baki
))
osorlori dorc olunmuşdur.
Sonraki illordo “ Qaçaqmalçı!
ilori ib cinayot-hiiquqi miibarizo i
ri” (M.İmanlı, Baki, 1999), “ Hiiq.
;
vo cinayot hiiququ yaradıcılığı”
mondorov, Baki, 1996), “ Cinayoi.
qunda cozanin sosial-psixoloji pi
lori” (R.Giiloliyeva, Baki, 2001).
yot hiiququnda xiisusi subyekt” ( К
rova, Baki, 2003), “ Terrorçuhıq
i
ib mübarizonin cinayot-hiiquqi vo 1
noloji problemlori” (R.Giiloliyeva
2004), “ Azorbaycan Respublikasmn ı inayot Mocollosinin kommentariya. ”
(Baki, 2001) vo “ Cinayot hiiququnda to
krar cinayotlor” (İ.Ağayev, Moskva,
“ Yurist” , 2004) kitablan noşr edilmisjclir.
“ Narkotizm oleyhino” (E.Hosonov,
Baki, 1994), “ Mohkomo proqnozu nozo
riyyosi” (İ.Rohimov, Baki, 1987), “ Coza
nin folsofosi vo onun toyin edilmosi prob-

lemlori" (i.Rohimov, Baki, 1998), “ Cina
yotkarliq vo kompromis” (X.Əlokborov,
Baki, 1992). “ Əmlak oğuıiuğuna göro
cinayot məsuliyyotinin problemlori”
(C.Mustafayev, Baki, 1995), “ Silah tot
biq etmoklo zorakılıqla törodilon cinayotlorin tövsifı" (F.Cavadov, Baki, 1997),
“ Azorbaycan Respublikasi cinayot qanunvericiliyi islahatmin nozori problem
lori" (Q.Qurbanov, Baki, 1997), “ Terrorçuluğun miiasir problemlori” (K.Solimov, Moskva, 1999), 5 cildlik “ Cozaicra hiiququnun tarixi" (Baki, 2003-04)
Azorbaycanda kriminologiya sahosindo
ohomiyyotli todqiqatlardir.
Əmək hiiququ sahosindo obyektiv
aıaşdırmalara yalniz 20 osrin 90-ci illo
rindon başlanılmışdır. Əmok hiiququ
sosiologiya, statistika vo iqtisadiyyat ilo
six olaqodo öyronilir. ilk dofo olaraq
Azorbaycanda kollektiv miiqavilo instiutu, omok hiiququ iizro fohlo vo qulluqularin maddi mosuliyyoti, Azorbaycan
SSR materiallan osasmda ticarot işçiloriiin müossisəyo, idaroyo, toşkilata vurUiqlan zororo göro maddi mosuliyyoti,
.zorbaycan SSR qanunvericiliyi osasinla omok hiiququ iizro qadinlann vo yeuyetmolorin omoyinin miihafizosi mosoolori. Azorbaycan SSR qanunvericiliyi
isasinda omoyin miihafizosi qaydalanıa omol olunmasina nozarot problemi,
ovet omok hiiququ iizro qadin omoyiıin miihafizosi mosololori, Azorbaycan
>SR materiallan osasmda sovet omok
liiiququ iizro fohlo vo qulluqçuların istiahot vaxtinin hiiquqi tonzimlonmosi
mosololori, omok vo onunla six bağlı
>lan miilki hiiquq miinasibotlorindon
imolo golon ovozli vo ovozsiz omlak soahiyyotlori sistemi, habeb Azorbaycan
Respublikasinin omok hiiququnda qar1 ıqlı maddi mosuliyyot mosololori
ıraşdırılmışdır.
Azorbaycan Respublikasi Əmok
Mocollosi ilo xarici votondaşların, votoniaşlığı olmayan şoxsbrin, onlann özlori
orofindon vo ya onlarm iştirakı ib yaralılmış. yaxud tosis olunmuş toşkilatların
•ток miinasibotlori no şamil olunmasi
kimi iimumi prinsip nozordo tutulur.
Əmok hiiququnun vo inzibati hüququn qarşılıqlı foaliyyoti sahosindo holli
zoruri olan problemlor do todqiqatlarda
miihiim yer tutur.
Sosial tominat hiiququ. Azorbaycan
da sosial tominat hiiququ sahosindo
beynolxalq hiiquqi aktlann elmi tohlili
mosololori, xarici ölkolorin sosial tomi
nat sisteminin toşokkiilü vo inkişafının

iimumi qanunauyğunluqları vo homin
ölkolordo sosial tominat iizro miinasibotlorin tonzimlonmosi xiisusiyyotlori
araşdırılır. Respublikada sosial tominat
hiiququ iizro ilk todqiqatlar kolxozçularin pensiya vo müavinot hiiququ, fohlo
vo qulluqçuların pensiya vo miiavinot
hiiququ vo sosial tominat hiiququ vo
onun totbiqi problemlori, Azorbaycan
Respublikasinin pensiya hiiququ, pen
siya hiiququnun problemlori mövzularmda aparılmışdır.
Azorbaycan Respublikasinin sosial
tominat hiiququnda osas todqiqat metodlan kimi sistemli tohlil, normativ, el
mi vo praktiki materiallarm ümumiloşdirilmosi, tarixi yanaşma, xiisusi hiiqu
qi, eloco do miiqayisoli hüquqşünaslıq,
montiqilik, texniki-hiiquqi vo s.-don istifado edilir. Azorbaycan hiiquqşünaslan ohalinin sosial miidafiosinin todqiqindo sosioloji sorğu, müşahido, statis
tik tohlil vo digor metodlardan da isti
fado edirbr.
Konstitusiya hiiququ. Azorbaycan
Xalq Ciimhuriyyotinin (1918-20) mövcııd olduğu dövrdo konstitusiya qobul
edilmodi. Azorbaycan SSR-in konstitusiyalan (1921, 1925, 1937 vo 1978) da
sovet dovlot siyasotino vo ideologiyasina
uyğunlaşdırılmış, formal “ demokratizmi” hor vasito ilo osaslandırmağa cohd
göstorilmişdir.
Homin dövrdo “ Azorbaycan SSR-in
Konstitusiyasinin təşəkkülii vo inkişaf
tarixi” (B.Hiiseynov, Baki, 1948-49),
“ Azorbaycan SSR-in yaranması” (F.Əhmodov, Baki, 1953), “ Azorbaycan SSRin yerli sonayesinin idaroçiliyi” (A.M il
man, Baki, 1958), “ Sovet dovlot hiiqu
qunda votondaşlıq institutu” (M .A lt
man, Baki, 1959), “ Azorbaycan SSR-in
biidco quruluşu” (F.Ağaboyova, Baki,
1968), “ Azorbaycan SSR-in 1937-ci il
Konstitusiyasi vo onun inkişafı” (S.Vahabov, Baki, 1968), “ Azorbaycan SSRin Ali Soveti respublikanm qanunverici
lik orqanidir” (Z.Qasimov, Baki, 1969)
osorlori yazılmış, ilk dofo “ Hiiquq terminlori liiğoti” (Baki, 1991) tortib edilmişdir.
Konstitusiya hiiququ iizro mütoxossislor Azorbaycan Respublikasi Konsti
tusiya Mohkomosi haqqmda qanun layihosinin, Azorbaycan Respublikasi
Milli Moclisinin reqlament layihosinin,
“ Azorbaycan Respublikasi Milli Mocli
sinin qanun vo qorarlarm layiholorinin
hazirlanmasi, toqdim olunmasi vo baxilmasi qaydasi haqqmda” sonodin vo s.

hazirlanmasinda bilavasito iştirak etmiş,
Azorbaycan Respublikasi Milli Moclisindon, Prezident Aparatmdan, Ədliyyo
Nazirliyindon, Daxili İşlor Nazirliyindon vo digor qurumlardan daxil olan
miixtolif qanun layihobrino dair toklillor
vermişlər.
1995 ildo Azorbaycan Respublikasi
Konstitusiyasinin qobul edilmosi Azor
baycan dövlotçiliyi tarixindo miihiim
hadiso oldu. Konstitusiyamn konseptual prinsipbrini rohbor tutaraq hiiquqşütıaslar dovlot vo hiiquq nozoriyyo
si, Konstitusiya hiiququ, Azorbaycanda
demokratik hiiquqi dövlotin formalaşmasi istiqamotindo intensiv todqiqatlar
apanrlar.
ictimai miiqavilo nozoriyyosi, votondaş comiyyotinin tarixi, votondaş comiyyotindo şoxsiyyotin azadlığı prinsipi,
keçid dövründo M D B ölkolərində kon
stitusiya çorçivosindo votondaş comiyyo
tinin formalaşması mosololori todqiq
olunur.
Dovlot vo hiiquq nozoriyyosi. Azor
baycan hüquqşünasları dövlot vo hii
quq nozoriyyosi çorçivosindo dövlotin
vo hüququn omolo golmosi, foaliyyoti
vo inkişafının iimumi qanunauyğunluqlarmi todqiq edirbr. Azorbaycanda
20 osrin 60-ci illorindon dovlot vo
hiiquq nozoriyyosi, sovet dovlot orqanlarının bozi funksiyalarmin todricon ic
timai toşkilatlara keçmosi, sovet sosialist dovlot vo hiiququ, sosialist qanunçuluğu vo hiiquq normalarmin totbiqi
(miix. iizv Mosumo Molikova), SSRİ
Konstitusiyasi, qanunçuluq vo hiiquq
qaydalan problemlori öyronilmişdir.
Dovlot vo hiiquq anlayışı, onun mahiyyoti vo formalari, dövlot-hiiqııq
problemlori, dövlot aparati funksiyaları. dövlotin, comiyyotin siyasi sistemi,
hiiququn sosial normalar sistemindoki
yeri, hiiquq yaradıcılığı, normativhiiquqi aktlar, hiiquqi normalar, onla
rm realizo formalari, hiiquqi miinasibotlor, hiiquq mosuliyyoti kimi mosololor öyronilmişdir. M.Molikovamn “ Dov
lot vo hiiquq nozoriyyosi” (Baki, 1988),
“ Azorbaycanda hiiquqi islahat vo kon
stitusiya mohkomosi” , “ Azorbaycan
Respublikasi qanunvericiliyinin konstitusiya-hüquqi osaslan” vo “ Azor
baycan Respublikasinin Konstitusiyasi
vo insan hiiquqlan” (Baki, 2002). M.Somodovun “ Dövlotin yurisdiksiyası hüdudlarmda beynolxalq hiiquq normalarinin implementasiyasi” (Baki, 2002)
kitablan nəşr olunmuşdur.

Azorbaycanda dövlət vo hiiquq nozo
riyyosi problemlori AMEA-nm Folsofo
vo Siyasi-Hüquqi Todqiqatlar institu
tunda vo ali moktoblorin hiiquq kafedralarında araşdırılır.
Oil. .
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A lif Qasimov, Masumn Malikova

Pedaqogika
Xalqin hoyat müşahidolorinə vo empirik dünyagöıüşüno osason formalaşan
pedaqoji biliklor şifahi xalq yaradıcılığında öz oksini tapmışdır. Xalq pedaqogikasi elmi-pedaqoji fikrin inkişafında
miihiim rol oynamışdır.
Xalq yaradıcılığında tocossüm olu
nan monovi-oxlaqi keyfiyyotlor, nocib
davranış normalan, didaktik istiqamot
Əbiilhoson Bohmənyar Azorbaycani,
Nizami Goncovi. Nosiroddin Tusi, Əvhodi Marağayi, İmadəddin Nəsimi,
Mohommod Füzuli vo b.-mn osorlorindo
daha yiiksok pilloyo qaldırılmışdır.
Orta osrlordo daha humanist vo de
mokratik istiqamotdo iııkişaf etmiş is
lam sivilizasiyasi Avropa modoniyyotini
xeyli qabaqlamışdı. Qorb ölkolorindo
din ictimai şüurun digor formalan
iizorindo hakim kosildiyi bir dövrdo
miisolman Şorqindo yiiksok soviyyoli
elmi-folsofi vo pedaqoji tolimlor mövcud
idi. 14-15 osrlordo Qorb humanistlorinin
tolim-torbiyo sahosindo söylodiklori bir
çox ideyalar holo 12-13 osrlorin görkomli Şorq alimlori torofindon iroli siiriilmiişdü. Avropa alimlorinin 18 osrdo ailo
vo uşaq torbiyosi haqqindaki fikirlorini
13 osrdo N.Tusi daha dorindon şorh etmişdi. Orta osrlordo Azorbaycan ora
zisindo geniş yayilan moktob vo modrosolor böyümokdo olan noslin tohsili,
torbiyosi vo inkişafı ilo bağlı bitkin
nozoriyyolorin, müəllim vo tolobolor iiçün
dorsliklorin yaranmasina sobob olmuşdu.
Orta osrlordo Azorbaycanda islam
modoniyyoti kontekstindo formalaşan
pedaqoji fikir tohsil-torbiyo nozoriyyosi
nin toşokkül tapmasına şorait yaratdi.
İlk vaxtlar tosviri xarakter daşıyan vo
empirik faktlara osaslanan nozoriyyobr
19 osrin 2-ci yarısında sistemloşorok bitkin konsepsiyalara çevrildi. Maarifçi
pedaqoqlar (Abbasqulu ağa Bakıxanov,

Mirzo Şofı Vazeh, Mirzo Fotoli Axundzado (Axundov), M ir Möhsün Novvab,
Mohommod Tağı Sidqi, Abbas Sohhot
vo b.), Azorbaycandan konarda ali tohsil
almış görkomli şoxsiyyotlor (Hoson boy
Zordabi, Mohəmmodağa Şahtaxtlı, Əli
boy Hüseynzado vo b.), homçinin Qori
miiollimlor seminariyasinin mozunlan
(Üzeyir Hacıboyov, Roşid boy Əfondiyev,
Siileyman Voliboyov, Mahmud boy
Mahmudboyov, Colil Mommodquluzado, Forhad Ağazado, Noriman Norimanov vo b.) pedaqogika elminin inkişafinda miihiim rol oynadilar. Onlar
moktob vo müəllim, tohsilin mozmunu,
tolimin prinsip vo iisullari, ana dilinin
todrisi, estetik, fiziki, zehni. dini torbiyo, qadm azadlığı vo tohsili, ailo torbi
yosi ilo bağlı miitoroqqi fikirbr iroli
siirdiilor. Pedaqogikamn bir elm kimi
formalaşmasmda vo inkişafında onla
rm nozori fikirlori, moktob tocrübolori
ilo bağlı iimumiləşdirmoləri böyük ohomiyyoto malikdir.
Azərbaycan xalqimn zəngin peda
qoji fikir tarixinin ilk sistemli tədqiqatçısı Ə.Y.Seyidov olmuşdur. О,
Azərbaycan məktəbi və pedaqoji
fikir tarixinin tədqiqi sahəsində elmi
məktəb yaratmışdır.
Azorbaycan Xalq Cümhuriyyoti
(1918-20) dövründo xalq maarifinin
milli ruhda, milli mozmunda toşkılino,
moktoblorin milliloşdirilmosinə, pedaqo
gika elminin milli vo boşori doyoıior zəminindo inkişafma başlanıldı.
Azorbaycanda sovet hakimiyyoti qurulduqdan (1920) sonra pedaqogika elmi
yeni metodoloji osasda inkişaf etdirildi.
Tohsil miiossisolorinin inkişafı, iimumi icbari ibtidai, yeddiillik vo daha sonra orta
tohsilin hoyata keçirilməsi pedaqogika el
minin inkişafma tokan verdi.
Azorbaycanda yeni comiyyot quruculuğu, ictimai-siyasi hoyatda baş veron
koskin doyişikliklor pedaqogikamn yeni
metodoloji prinsiplor zominindo inkişafında problematik baxışlar, miixtolif fi
kir vo ideyalar, nozoriyyo vo konsepsiyalar yaratdi. Pedaqoji nozoriyyonin bozi
miihiim mosololori (pedaqogikamn predmeti vo sorhodlori, siyasot vo pedaqogi
ka, folsofo vo pedaqogikamn qarşılıqh
münasibəti, şoxsiyyotin formalaşması is
tiqamotlori vo ona tosir göstoron amillor
vo s.) elmi-pedaqoji diskussiyalann
mövzusuna çevrildi. Metodoloji prinsip-

lorin mozmunu M ikayil Rohimli,
V.Mustafayev. Ə.Kazımzado, Əhmod
Seyidov, Saleh Xolilov vo S.Şamilovun
osorlorindo şorh olundu. 30-cu illordo
başlanan repressiya dalğası, ifşa iclasları Türkiyodon dovot olunmuş pedaqoqları pantürkist, panislamist, kamalizm tobliğatçıları kimi damğaladı, mil
li pedaqoqların bozilorini (M.Rohimli
vo b.) cismon mohv etdi. Metodoloji
prinsiplorin deformasiyasi noticosindo
pedaqoji yaradıcılığı demokratikbşdiron bir sira normativ aktlar logv olun
du. Pedologiya burjua elmi adlandmlaraq monovi repressiyaya uğradıldı.
Keçnıişin oxlaqi-pedaqoji irsini öyronmok, onu pedaqoji tofokkür sü/,ı>ocindon keçirib gone noslin torbiyosi ndo
istifado etmok. moktob tocriibosin.
;;
mok 30-cu illorin 2-ci yansindar
baycan pedaqoqlanm ciddi diişün ' i
osas problemlordon biri oldu.
Pedaqogika elminin inkişafn (
daqogika nozoriyyosi vo tarixino d
mi-pedaqoji todris odobiyyatmin.
lik vo dors vosaitlorinin [X.Fiki;
biyo vo todris tarixi, 1-2 hisso (I
A.İ.Əfondizado. Fonni torbiyo 1
B.B.Komarovski. Pedaqogikann
mi osaslan (Baki, 1930); S.Xolilo
daqogika tarixi, I 2 hisso (193
);
M.M.Mehdizado vo b. Pedaqogika:
1
hisso (Baku 1958-59); M .Ə.M ur
nov. Pedaqogika (Baki, 1964) ' > '.]
noşri miihiim rol oynamışdır.
Pedaqogika elminin toşokkülii
ikişafı pedaqoji motbuatin yaram s i
(“ Azorbaycan moktobi". “ Azorba- ;n
miiollimi” vo s. qozet vo jurnallar)
bağlıdır. Azorbaycan pedaqoji moi
ti
ölkodo tohsil quruculuğunun ged;
i,
tohsil ocaqlarinm foaliyyotinin ok
rilmosindo, qabaqcıl tocriibonin
miloşdirilmosi vo yayilmasmda, pe:
ii
nozoriyyolorin tobliğindo, elmi-pe
ii
yeniliklorin hoyata keçiıilmosind
hiim rol oynamışdır.
20
osrin 90-ci illori Azorba у.
i
tohsil islahatlarmin apanlmasi ilo ;
yovidir. M illi dövlot quruculuğ
n
torkib hissosi olan Tohsil Qanunu n
(1992) vo Tohsil İslahatı Proqrar
n
(1999) tosdiqi milli tohsilin yeni nv/mun vo mahiyyotdo qurulmasma yönoldildi. Tolim-torbiyo prosesinin strategiyası müoyyonloşdirildi. Yeni peda
qoji tofokkür, milli qaynaqlar vo ümumboşori doyorlor zominindo yaranan,
moktobin inkişafına tosir edo bilocok
todqiqatlar meydana çıxdı. Şagirdin bir

şoxsiyyot kimi formalaşdırılması tohsil
sisteminin başlıca vozifosi hesab olun
du. Tohsilin daha da humanistləşdirilmosi. humanitarlaşdırılması, tolimin
inkişafetdirici vo torbiyoedici funksiyasinin genişlondirilmosi ön plana çokildi. Pedaqogikamn metodoloji prob
lemlorino. strukturuna dair yeni fikirlor
formalaşdı. Bu dövrdo torbiyo nozoriyyosindo ciddi doyişiklik baş verdi.
saxta beynolmilolçilik ideyasi iflasa uğradı. Şoxsiyyot torbiyosi nin yeni moz
munu açıqlandı. Ümumtəhsil moktobi
şagirdlorinin musiqi modoniyyoti, bodii
yaradıcılıq qabiliyyotlori, estetik tor
biyosi. milli şiiur vo milli loyaqot tor
biyosi, torbiyonin demoqrafik problemlori, kiçikyaşlıların oxlaq torbiyosindo
monovi doyorlorin rolu, moktoblilori ailo
'ıoyatına hazırlamağın nozori vo tocrübi
problemlori todqiqat predmetino çevildi. Dövlotin tohsil sistemino verdiyi
osial toloblor zominindo todqiqatlara
iistiinliik verildi.
Todqiqatlarda tohsilin mozmununun
okmilloşdirilmosi, tohsil sisteminin priniplori. tolim vasitolori, miivoffoqiyyotin
liymotlondirilmosi, tolim zamam müolıınin öz psixoloji voziyyotini tonzim
tmosi vo s. pedaqoji problemlorin araşlırılması osas yer tutdu. Klassik pedaqo|i irsin vo pedaqoji elmin inkişaf tarixi
ilo bağlı araşdırmalar apanldi.
Azorbaycanda pedaqogika elminin
nkişafında xidmotbrino göro Mehdi
Mehdizado SSR İ PEA-nın hoqiqi iizvii,
Abasqulu Abaszado, Sodi İmanov, Hiiseyn Əhmodov miix. üzvləri seçilmişlor.
Od.:
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М . M . A zo rb ay ca n so 

ot m o k to b in in ta r ix in o d a i r x iilaso lo r. B .. 1959;
Ihmodov

I I . М . X I X o sr A z o r b a y c a n m o k to -

i. B .. 1 985; А н т о л о г и я п е д а г о г и ч е с к о й м ы с л и
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A.
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Farrux Rüstəmov

Psixologiya
Azorbaycanda ilk psixoloji tosoviirlor digor qodim Şorq ölkolorindo olduğu kimi, e.o. toşokkül tapmış, xalqin
qodim adot-ononobri, morasim vo ayinlori, oylonco vo oyunları ilo bağlı olmuşdur. E.o. 2-1-ci minillikbrdo Avestada
ruh, psixi hadisolor haqqinda miixtolif
mozmunlu tosovvür vo ideyalar öz oksini
tapmışdır. “ Kitabi-Dodo Qorqud” da insanm miixtolif emosional habtlori tosvir

noz, ctnopsixologiya vo horbi psixologiedilmiş, davranış normalarında özünü
yaya dair fikir söloyir, gözdoymo haqqin
biiruzo veron xoyanot. hosod, qorxaqhq,
forarilik kimi monfi sifotlor tonqid edil- da xalq etiqadı ilo razılaşır. О, sosial nor
mişdir. Azorbaycan psixoloqlan “ Kitama vo stereotipbrin, adot vo ononobrin
şoxsiyyotin, şoxsiyyotlorarası miinasibotbi-Dodo Qorqud” boylarmda psixoloji
ideyalarm inkişafı problemini (akad.
lorin formalaşmasında miihiim rol oyAleksandr Osipoviç Makovelski vo b.)
nadığını göstormiş, insanlarm psixi foa
todqiq etmişlor. A ib vo moişot (toy, yas
liyyotini ronglor vasitosilo xarakterizo etvo s.) morasimlorindo, şifahi xalq odo
mişdir. Nizami osorlorindo insan miina
biyyati nümunələrində kiitlovi psixoloji
sibotbrinin otrafii sosial-psixoloji tohlihadisobrin maraqli xarakteristikalarma
lini vermişdir. Homin ideyalar sonraki
rast golinir. Keçol, küpogiron qan. kosa
dövrlordo Azorbaycanda psixoloji fikrin
obrazlan uzun miiddot hom do xalq
inkişafına miihiim tosir göstormişdir.
düşüncosinin mental xüsusiyyotlorini
13-16 osrbrdo Tusi, Nosimi. Fiizuli
ifado etmişdir. Azorbaycan lotifobrindo
yaradıcıldığında psixoloji ideyalar özü(xiisuson, Molla Nosroddinlo bağlı)
nü daha qabarıq göstormiş, “ Əxlaqi Na
xalqin sosial hadisolor haqqinda ictimai
siri” , “ Aliconab insanlarm xarakteri vo
royi ifadosini tapmışdır. Molla Noskeyfiyyotlori” (Tusi), “ Etiqadın başroddin, Bohlul Danondo el-oba içori- lanğıcı” , “ Soadoto çatmışların bağı” ,
sindo “ insan sorrafi” kimi moşhurlaş“ Qirx hodis” (Fiizuli) kimi xiisusi folsofimışdılar.
psixoloji risablordo zongin psixoloji
11
osrdon başlayaraq Azorbaycandaideyalar öz oksini tapmışdır. Tusi psixopsixoloji ideyalar folsofi risalo vo bodii
logiyam - nofs elmini tobiot elmlori tosodobiyyat niimunolorindo daha geniş ok
nifatina daxil etmiş, “ nofs” anlami altin
sini tapir. Nosiroddin Tusi. Bohmonyar
da ruh. psixika, monoviyyat, ağıl, şüur
Azorbaycani, Nizami Goncovi, Əfzovo iradonin ahongdarlığım zoruri sayloddin Xaqani, İmadoddin Nosimi,
mışdır. О, insan xarakterinin iradi vo ixtiyari aşılama (torbiyovi tosirb) yolu ilo
Mohommod Füzuli, Abbasqulu ağa Bakixanov, Mirzo Fotoli Axundzado
doyişdiyini qeyd etmişdir.
(Axundov), Hoson boy Zordabi, Colil
Nosimiyo göro, insan miirokkob
struktura malik, hom genetik, hom do
Mommodquluzado, Mirzo Əlokbor Sa
bir vo b. filosof vo miitofokkirlorin osor- sosial cohotdon şortbnmiş vo öz fordiylorindo dövrün psixoloji ideyaları öziino- yoti olan şüurlu vaıiıqdır. Onun fikmoxsus şokildo işıqlandırılmışdır. Resrinco, şoxsiyyotin formalaşmasmda üspublikamn psixoloqlan klassik irsin
tün ınövqeyi hoyatda qazanılan keyfıyniimayondolorinin psixoloji ideyalarmi
yotlor toşkil edir. Homin keyfıyyotlərin
hor bir forddo toşokkülü. osason, torbiyo
todqiq etmişlor. Bohmonyann folsofi ir
sindo bu gün iiçiin aktuallığını itirmoyon
vo öziinütorbiyodon asılıdır. Nosimi şohpsixoloji ideyalara rast golinir. O. fikri
vot, qozob, hosod, tokobbür, horislik vo s.
kiıui insanı alçaldan hisslordən uzaq olinsan zehnini “ dorketmo foaliyyotinin
horokoti” adlandırmış, idrakda hissi vo mağı xiisusi qeyd edirdi.
rasional (montiqi) anlarin olaqosini, toFüzulinin “ Leyli vo Məcnun” poefokkiir formalarinin (moflium, hökm vo masında mocnunluq xüsusi psixoloji feistidlalin) psixoloji mahiyyotini şorh et- nomendir. Mocnunun autizmi bir neço
miş, insan fikrinin noticodon sobobo osr sonra Avropa elmindo xiisusi psixo
doğru horokotino diqqot yetirmişdir.
loji halot kimi öyronilmoyo başlanmışDövrünün elmi biliklorini yaradıcılıdir. Kiitlovi psixoloji hadisoloro böyük
ğında sintez edon Nizami Goncovi ruhla
ohomiyyot veron Fiizuli öz poemasinda
bodonin vohdotini qeyd etmiş, insamn
qrupdaxili tolqin hallanni tosvir etmiş,
daxili alomino, monovi diinyasina dorin
onun soviyyosini bilavasito şoxsiyyotin
don niifuz edorok doqiq psixoloji tosvirbr
oqli vo iradi keyfiyyotlori, motivlor sis
vermiş, mühitin vo şoxsiyyotin öz iradi
temi, emosional halotlorinin xarakteri
soyi ib insanda baş veron psixoloji doyivo s. ilo bağlamışdır.
şikliklori, dorin mohobbot hissinin, ehtiAzorbaycanda psixoloji fikrin inkişafında 19 osrin maarifçilori miihiim rol
rasın insanı özgəloşdirmosi, miimarisolor
oynamışlar. Psixoloji hadisolor barodo
vastitosilo şoxsiyyotin öz baeanq vo qabimiilahizolor bıı dövrdo tobiotşünaslığın
liyyotlorini inkişaf etdirmosi vo s. kimi
inkişafına istinad edon elmi-nozori
psixoloji problemloro toxunmuş, onlari
müddoalarla osaslandırılmışdır. A.Ba
konkret obrazlarm timsalinda oks etdirkixanovun “ Nosihotnamo” vo “Tohzimişdir. Nizami osorlorindo tolqin vo hip-

laboratoriyasi toşkil edilmiş, orada psiSon dövrdo ali moktob psixologiyasibül-oxlaq” osorlorindo “ monoviyyot folna aid bir sira todqiqatlar aparılmışdır:
xoloq vo pedaqoqlar (Əhmod-Korodi
sofosi” adlandırdığı etika vo torbiyo noZokuyev, F.İbrahim boyov, Mordan
tolobolorin qrup şoraitindo mosolo holli
zoriyyosindo tolim-torbiyo sayosindo in
prosesindo tofokkiir keyfiyyotlorinin
Muradxanov. Homid ağa Şahtaxtiııski,
sanin əxlaq vo mənoviyyatını moqsodotozahiir xiisusiyyotlori vo homin keyA.O.Makovelski vo b.) aktual todqi
uyğun dəyişdirməyin mümkünlüyü idefiyyotlorin somoroli inkişafı mosololori
qatlar aparmışlar. 1928-29 illordo Ba
yası osaslandırılmışdır. Homin ideya
kida psixoloji tocrübolor vasitosilo ye- araşdırıhr. Patoloji psixologiya mosoloM.F.Axundzadonin osorlorindo daha
lorinin 1930-cu illordon başlayan todqiqi
niyetmo vo gonclordo omok vordişloriqabarıq verilmişdir. M.F.Axundzadoyo
(Surxay Haciyev. F.ibrahimboyov) mii
nin toşokkülünün qanunauyğunluqlarıgöro, ruh “ cismin müstoziyyatındadır vo
haribodon sonraki ilbrdo daha da genişnı araşdmnaq, omoyin psixofizioloji
cism ilo qaimdir” ; bodonin ayrılmaz
lonmişdir. Homin todqiqatlar SSR İ moimkanlarmı öyronmok moqsodilo totbi
xassosi olduğundan miistoqil yaşaya bil
kaninda miitoxossislorin diqqotini colb
qi psixotexnika vo psixofiziologiya co
moz. Tolqinin, şayiəlorin psixologiyası,
etmişdir. Psixologiya elmindo yeni istimiyyoti yaradılmışdı.
bir sıra kütlovi psixoloji hadisolor baro
qamotlordo todqiqatlar apanlmasina
Azorbaycanda eksperimental psixodo M.F.Axundzadonin istor folsofi risa1980-ci illordon başlandı, psixologiyn
logiyamn vo psixoloji todqiqatlann inkilolorindo, istorso bodii osorlorindo oksi
elmindo ononovi memarhq psixolo
şafı 1931 ildo Azorbaycan Elmi Todqi
ni tapmış maarifçilik vo psixoloji ide
giyasi, sosial, etnik vo hiiquqi psixoqat Pedaqoji institutunun nozdindo psi
yalar 19 osrin ikinci yarisi - 20 osrin
logiyanin bir sira mosololori iizro aras
xologiya laboratoriyasinin yaradilmasi
ovvollorindo Azorbaycan bodii söz
dirmalar apanldi.
ilo xiisusi morholoyo daxil olmuşdur. Bu
ustaları, yazıçı vo şairlori iiçiin örnək
Azorbaycanda psixologiya iizro tod
rada 30-cu illordo psixotexnika vo psixo
olmuşdur. Seyid Əzim Şirvani, M.Ə.
qiqatlar, osason. Baki Dövlot Unive
logiya şöbolori təşkil edilmiş, eksperi
Sabir, C.Mommodquluzado, H.Zor
mental psixologiya iizro todqiqatlar
dabi, Əbdiirrohim boy Haqverdiyev,
sitetinin vo Azorbaycan Pedaqoji Un
versitetinin psixologiya kafedralarmc
aparılmışdır. Sonralar psixologiya şöboÜzeyir Haciboyov kimi mütofokkirlorin
si pedaqogika şöbosi ilo birloşdirilmiş vo
osorlorindo insan psixologiyasını doyişapanlir.
1958 ilo kimi foaliyyot göstərmişdir.
dirmok, onu yeniləşdirmək, intellektual
del.: B a y r a m o v Ə. S. E t n ik p six o lo g iv
Alimlor ana dilinin monimsonilmosi vo
vo monovi cohotdon kamilloşdirorək
B ., 2001; B a y r a m o v Ə. S., Ə l i z a d ə Ə .
tolim psixologiyası, tofəkkürün tolim
dövrün toloblori soviyyosino qaldırmaq
Psixologiya, B ., 2 0 0 3 ; B a y r a m o v Ə . S ., Ə
zorurəti ilo bağlı maraqli miilahizolor
prosesindo inkişafı, omok psixologiyasi
z a d ə Ə . Ə . S o s ia l p s ix o lo g i y a . B .. 2 0 0 3 ; Ə ı
z a d ə Ə. 0 . A z ə r b a y c a n e tn o p s i x o lo g iy a s ı n a
vo s. problemlor iizro eksperimental tod
vardir. M .Ə .Sabirin satiralarında ayrıriş, B „ 2 0 0 3 .
qiqatlar aparmışlar.
ayrı qrupların etnik xüsusiyyotlorinin
1950
ildon başlayaraq moktoblilorin
sosial-psixoloji baxımdan xarakteristiƏkbar Bayrarno ■
idrak fəallığmm artırılmasına tolobat,
kası verilir. ‘“Molla Nosrəddin” juronlarm şoxsiyyot kimi formalaşması
nalında neqativ davranış vo rəftar torproblembri, şagirdlorin oqli inkişafında
Kulturologiya
zini doyişmok osas psixoloji mövzu oltolimin rolunun artinlmasi, tolim matemuşdur.
İnsanın vo boşoriyyotin qurucu hoya
19
osrin sonu - 20 osrin ovvollorindoriallarmi somoroli monimsotmok imkanti foaliyyoti haqqmda elm olan kult
ları, müollim-şagird münasibotlorinin
Azorbaycan pedaqoqlarının, maarifçilopsixoloji osaslan vo s. mosobbr psixoloji
logiya diinya elm tarixino nisboton
riniıı osorlorindo yaş vo pedaqoji psixotodqiqatlann ana xottini toşkil etmişdi.
daxil olmuşdur. Modoniyyot anlani
logiya mosololərino geniş yer verilso do,
1990 illoro qodor respublikanin psixo- boşoriyyotin inkişafında onun roi
onlar, osason, psixoloji aspektdo maraq
loqlari, osason, miixtolif yaşlı şagirdbrdüzgiin yanaşmaq, homçinin mod:
doğurmuşdur. Mohommod Tağı Sidqiyot tarixinin araşdırılması vo dorki
do idrak proseslorinin inkişafı mosolobnin “ Niimuneyi-oxlaq” osorindo miixto
Azorbaycamn bir çox alim, miitoi
rino diqqot yetirmişbr. Kiçik moklif uşaq xarakterlori tosvir edilmişdir.
tobyaşlı şagirdlorin iinsiyyot vo nitqinin
vo maarifçilorinin osorlori miihiim r
Psixologiya elmi öz tokamülünün bi
doloji ohomiyyot kosb edir.
inkişaf xiisusiyyotlori, liiğot ehtiyati,
rinci morholosindo folsofonin bir sahosi
onun zonginləşdirilməsinin psixoloji
Azorbaycan Respublikasinda k>
kimi inkişaf edirdi. Bu prosesdo tobiotmosololori, ana dilini monimsoyorkon
rologiya sahosindo ilk araşdırmal
şünaslıq elmlori do miioyyon rol oynaosrin sonlarından aparılmağa ba^:
qarşıya çıxan çotinliklor vo onlann ara
mışdır. Azorbaycanda ilk psixologiya
mışdır. Hazirda Azorbaycan Milli
idan qaldırılması yollan, ikidilliliyin
laboratoriyasi 1926 ildo Fuad İbrahimbr Akademiyasinda, “ Simurq” A: r(bilinqvizmin) psixoloji problembri
boyov torofindon yaradılmışdır. Homin
baycan Modoniyyoti Assosiasiyasir>da
vo s. mosobbr geniş todqiq edilmişdir.
illordo Azorbaycanda ilk eksperimental
vo respublikanin bir sira ali moktoblo1960-ci illordon başlayaraq todqiqatpsixotexnika laboratoriyasi Bakida
rindo geniş todqiqatlar apanlir.
larda yeniyetmolorin cinsi torbiyosi mo“ Azorneft” Birliyinin peşo-texniki tohsil
Kulturologiya fonn kimi bu vo ya di
sololori xiisusi yer tutur. Azorbaycan psişöbosindo toşkil edilmişdi. Laboratorigor formatda Azorbaycan Modoniyyot
xoloqları gonclik yaşı dövrünün psixolo
yada omoyo psixoloji hazırlığm probvo İncosonot Universitetindo, Baki Dövlemlori. peşo hazırlığı, peşo üçün lazım ji xiisusiyyotlori, goncbrin bodii yaradicılıq qabiliyyotlorinin, bodii vo riyazi to- lot Universitetindo, Azorbaycan Res
olan bilik, bacarıq vo vordişlorin tor
publikasi Prezidenti yanında Dövbt
fokkürünün, toxoyyiiliintin inkişafı vo
biyo edilmosi yollarına aid todqiqatlar
İdaroçiliyi Akademiyasinda, Rossamliq
formalaşması spesifikasi iizro todqiqat
aparılmışdı. Homin dövrdo Bakı Xalq
Akademiyasinda, Slavyan Universitelar aparmışlar.
M aarifı Şöbosi nozdindo psixologiya

tindo, Baki Musiqi Akademiyasinda
vo s. ali moktoblordo todris olunur.
1993 ildo Azorbaycan Dövlot Modo
niyyot vo incosonot Universitetindo kulturologiya fakültəsi açılmışdır. Azor
baycan Modoniyyoti Assosiyasiyasimn
A M EA ib birlikdo noşr etdirdiyi “ Simurq" jurnah respublikada kulturoloji
todqiqatlann inkişafında miihiim rol oynayir.
Son ilbrdo aparılmış todqiqatlann
noticosi kimi “ Azorbaycanlilan etnokulturoloji inkişafm siyasi-ideoloji üfüqlori” (miix. üzv N.Coforov, Baki, 2001),
“ Çətin vo dolaşıq durumlarm kulturologiyasi” (N.Mehdi, Baki, 2001), “ Tarixi
nodoniyyotbrin modelloşdirilmosi osaslan" (S.Dadaşova, E.Əliyeva, Baki,
2005) vo b. kitablar noşr olunmuşdur.
Sirf kulturoloji todqiqatlarla yanaşı
Azorbaycan alimlorinin folsofo, sonotşünashq, pedaqogika, filologiya, din tarisi vo s. saholordoki araşdırmaları da
Azorbaycanda kulturologiyanin inkişafına rovac veron qiymotli monbobrdir.
Qeyri-hökumot toşkilatı olan “ Siınıırq" Azorbaycan Modoniyyoti Assosiisiyasi kulturologiyaya dair 100-don ariq elmi vo elmi-maarif kitabları ııəşr etdirmiş, Azorbaycamn vo xarici ölkolorin
ilimlori, miitoxossisbri vo diplomatlarimn iştirakı ilo 200-don çox kulturoloji
seminar, treninq, doyirmi masa vo kon!rans keçirmişdir. 2006 ildo “ Kulturolo
giya, effektiv hoyati foaliyyoto aparan
yol kimi” monoqrafiyasi çapdan çıxmışdır.
“ Simurq” assosiasiyasının apardığı
kulturoloji todqiqatlar Azorbaycanda
nodoniyyot vo s. saholordo proqramlann işlonib hazirlanmasinda istifado
olunur.
del.: М а м е д о в Ф у а д. Культурология
сак путь к эффективной жизнедеятельности.

Б., 2006.
Fuad Mənunədov

Sənətşünaslıq
Azorbaycanda sonətşünaslıq elmi 20
;>srdo formalaşsa da, holo orta osrlordo
yaşayıb-yaratmış şair vo mütofokkirlordon Nizami Goncovinin “ Xomso” sindo,
İmadoddin Nosiminin, Mohommod
Füzulinin, Şah İsmayıl Xotainin, Molla
Ponah Vaqifin poetik osorlorindo, 16-17
osrlordo yaşamış rossam vo sonot nozoriyyoçilori Qazi Əhmodin “ Xottat vo rossamlar haqqmda traktat” (1597), Sadiq

abidolorinin qorunmasi vo öyronilmosi
boy Əfşarın “ Qanun üs-siivor” (1602),
işino qayğı göstoıilirdi. Memar Zivor
İsgondor Münşinin “ Tarix-i alom arayi
boy Əhmodboyov mühoııdis Ömor boy
Abbasi” (toqr. 1630) risalo vo todqiqatAğayevlo birlikdo “ islam incosonotini
larında xottatlıq, noqqaşlıq, bütövlükdə
sevonlor vo qoruyanlar comiyyoti” ni yaincosonot vo memarhq haqqmda geniş
ratmışdılar. Z.Əhmodboyov, memar
vo maraqli nozori fikirlor, elmi-estetik
Nobioğlu Qacar, mühondis Mohommod
müddoalar iroli sürülmüşdür.
hoson Hacinski vo Haci boy Axundov
Azorbaycanda intibah modoniyyotiŞirvanşahlar sarayı kompleksinin todqi
ni tomsil edon Nizaminin “ Xomso” sindo
ofsanovi memarhq abidolorinin ozomo- qi sahosindo çalışmışlar. Soııotşiinaslardan Mohommod Ağaoğlu, Hiiseyn boy
tindon, saraylarm divarlanm bozoyon
Mirzocamalov, memar Nobioğlıı Qacar
monumental rosmlordon, ronglorin estetik moziyyotlorindon, Çin vo Rum ros- islam modoniyyotinin öyronilmosi, muzeyşiiııaslıq vo qodim maddi modoniyyot
samlarınm yarışından otrafli bohs olu
niimunolorini qorumaq sahosindo geniş
nur, memar Simnar, heykoltoraş Forfoaliyyot göstormişlor.
had, rossam Şapur kimi sonotkarlarm
Azorbaycanda sovet hakimiyyoti qumoharoti yiiksok qiymotlondirilir. “ Xomrulduqdan (1920) sonra “ Maarif vo mo
so"doki fikirlor Nizaminin müasiri oldoniyyot” dorgisindo (1923 ildon noşr
muş dahi memar Əcomi Naxçıvaninin
olunan “ Azorbaycan” jurnahmn ilkin
yaradıcılığı ilo sosloşir.
adi), Azorbaycan Arxeo/oji Komitosinin
Şah İsmayıl Xotainin hakimiyyoti
dövriində estetik fikir yiiksok inkişaf vo Azorbaycani Todqiq vo Totobbö Co
miyyotinin (hor ikisi 1923 ildo tosis edilmorholosinə çatmışdı. Sadıq boy Əfşarın
“ Qanun üs-süvor” (“ Tosvirin qanunlan” ) mişdi) “ Xoborlori” ndo maddi modoniyyot, arxeoloji, memarhq vo incosonot
risalosindo orta osrlorin Şorq rongkarlığıabidolori haqqmda ardicil moqalolor
nın nozori vo praktik prinsiplori öz oksini
tapmışdır. О, hoyati müşahidolorə osas- dorc olunurdu. Dövıi motbuat sohilolorindo Azorbaycan rossamlarimn ilk yalanmağa, sonotiıı sirlorino dorindon yiyoradıcılıq toşkilatlarınm foaliyyotini işıqlonmoyo, yaradıcılıqda toqlido, tokrara
landıran materiallara da miioyyon yer
yol vermomoyo çağırırdı.
17
osriıı ortalarından Azorbaycana verilirdi. Tarixçi vo modoniyyotşünas
golnıiş bir sira ocnobi soyyah, rossam vo alimlordon Əlosgor Əlokborov, Davud
Şorifli, Vsevolod Zummer, Pyotr Frimemarlardan Adam Oleari, Jan Şarden,
Evliya Çolobi, Boris Dorn, Qriqori Qa- dolin, İ.Şeblıkin, rossam vo sonotşiinaslardan Cavad boy Rofiboyli, Riistom
qarin, İlya Berezin, Vasili Vereşşagin
Mustafayev, Salam Salamzado vo
vo b. Baki, Bordo, Şamaxı, Gonco, Şuşa,
O.Hosonovun memarhq vo tosviri sonot
Şoki, Naxçivan, Dorbond, Tobriz, Ərdobil vo digor şohorlərdəki milli memarhq
mosoblorino hosr olunmuş moqalo vo
todqiqatlan bu qobildondir. Görkomli
vo rossamlıq abidolərinə maraqlı yazılar,
odobiyyatşünas M ikayıl Rofilinin
xoritolor, yol qeydlori hosr etmişlor.
19
osrdo Azorbaycanda estetik fikrinNizami yaradıcılığına vo Azorbaycan
modoniyyotindo intibah problemino
inkişafında miihiim rol oynamış görkomhosr olunmuş todqiqatlan sonotşiinasli yazıçı vo mütofokkirlordon A.Bakıxalığın inkişafına miisbot tokan vernov, Mirzo Fotoli Axundzado (Axun
mişdir.
dov), Mir Möhsün Novvab, Seyid Əzim
M illi memarhqda klassik irsin öyroŞirvani, Hoson boy Zordabi vo b. Avropa
nilmosi, miiasir memarlığın nozori vo
vo Rusiyada toşokkiıl tapmış mütoroqqi
omoli problemlorinin araşdırılması,
sosioloji vo kulturoloji ideyalardan
todqiqi vo tobligi sahosindo akad.-lor
faydalanımş, sonotin miixtolif növlori
haqqmda maraqli fikirlor iroli sürmüşlor.
Sadıq Dadaşov vo Mikayıl HüseyııoM.F.Axundzadonin sonot nozoriyyosi vo vun foaliyyoti xiisusilo diqqotolayiqdir
bodii tonqido dair tolimindo estetik tolo
(“ Bakida Azorbaycan memarlığı abido
bat vo zövq, incosonolin ictimai vo torbi- lori” , Moskva, 1938).
20
osrin ikinci yansindan Azorbay
yovi rolu, sonot osorlorindo gözollik, mozmun vo forma vohdoti, istedadm mahiycan sonətşünashğının inkişafında yeni
yoti haqqindaki fikirlori ohomiyyotli yer
morholo başlanmışdır. 1945 ildo Azor
baycan SSR EA-nin Memarhq vo inco
tutur. H.Zordabinin sonotlo bağlı miilahisonot institutu toşkil olunmuş, 1946 ildo
zolori do diqqoti colb edir.
Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyoti
Azorbaycan Dövlot Universitetinin filo
logiya fakültosi nozdindo sonotşünaslıq
(1918-20) dövrüııdo modoniyyot vo sonot

şöbəsi açı/mış, Azorbaycan Dövbt inco
sonot Muzeyinin fəaliyyəti genişlonmişdir. Azarbaycan SSR EA-nın “ Xoborlori” vo “ Moruzolori” ndo, Memarlıq
vo fncosonot Institutunun hazırladığı
(1949-69) 13 cilddon ibarot “ Azorbay
can incəsənəti” toplusunda klassik və
müasir Azorbaycan memarlığına və incosənotino dair elnıi moqalolor dorc
olunmuşdur. Azarbaycan sonətşünaslığında memarlığın, dekorativ-totbiqi vo
təsviri sonotin tarixini yaratmaq istiqamotindo orijinal todqiqatlar aparılmış,
kitab vo monoqrafıyalar noşr edilmiş,
kataloqlar hazırlanmışdır. Akad.-br
M.Hüseynov və Əbdülvahab Salamzado, homçinin Qozonfor Əlizado, Leonid
Bretanitski vo b.-nın Azorbaycan memarlığmm ayrı-ayrı tarixi inkişaf morhələlorino, memarlıq moktəblərinə, tipoloji qruplarına, nozori problemlorino,
görkəmli sonotkarların yaradıcılığına
dair todqiqatlan xiisusi qeyd olunmalıdır. Bunlardan S.Dadaşov vo M .Hiisey
novun “ Bakının memarlıq abidolori”
(Moskva, 1946), “ Azorbaycan memarlığı. Nizami dövrii.” (Bakı-M oskva,
1947), M .Hiiseynovun “ Azorbaycanin
memarlıq abidolori” (Moskva, 1951),
“ Azorbaycan memarlığı” (Baki, 1952),
S.Dadaşov vo M.Hiiseynovun “ Bakida
Şirvanşahlar sarayı kompleksi” (Mos
kva, 1956), Ə.Salamzado vo Ə.Sadıqzadonin “ X V III- X IX osrlordo Azorbay
canda yaşayış binalan” (Baki, 1961),
Q.Əlizadonin "Azorbaycan memarlığı vo
onun proqressiv ononolori” (Baki, 1961),
Norgiz Əsgorovanin “ Azorbaycanin memarliq ornamentlori” (Baki, 1961), müx.
iizv Şamil Fotullayevin “ X IX osrin sonu-XX osrin ovvolbrindo Azorbaycanda
şohor yaşayış binalan” (Baki, 1963),
Giilçöhro Mommodovanm “ Qafqaz Albaniyasmin dini memarlığı” (Moskva,
1999), Niyazi Rzayevin “ Memarliq terminlori lüğoti” (Baki, 2002) kitablan memarliq tarixino vo abidobrino hosr
edilmişdir.
Ə.Salamzadonin “ X V I- X IX osrlor
Azorbaycan memarlığı” (Baki, 1964) vo
L.Bretanitskinin “ X II- X V
osrlordo
Azorbaycan memarlığı vo onun Yaxin vo
Orta Şorq ölkolorinin memarlığmda mövqeyi” (Moskva, 1968) adli monoqrafiyalarında miiollifbrin çoxillik axtarışları öz
oksini tapmışdır. M.Hüseynov, Ə.Salamzado vo L.Bretanitskinin “ Azorbaycan
memarlığı tarixi” (Moskva, 1963) osori
faktik materialm zonginliyi, elmi-nozori
soviyyosi ilo forqlonir.

Azorbaycanin zongin memarliq irsi
nin öyronilmosi ardicil olaraq davam et
dirilir. Bu sahodo görülon işlor Ə.Salamzadənin “ Əcomi Əbubokr oğlıı vo Nax
çivan memarliq abidolori” (Baki, 1976),
E.Avalovun “ Şuşa şohorinin memarlığı”
(Bakı, 1977), Kamil Mommodzadonin
“ Azorbaycanin inşaat sonoti” (Bakı,
1978), Ə.Salamzado vo K .Mommodzado
nin “ Arazboyu abidolor” (Baki, 1979),
Ə.Salamzado, Elturan Avalov vo Roza
Salayevamn “ Azorbaycanin tarixi şohorlorinin qorunub saxlanmasi vo yenidon
borpasi problemlori” (Baki, 1979), Davud Axundovun “ Azorbaycanin qodim
vo erkon orta osrlor memarlığı” (Baki,
1986), Ş.Fotullayevin “ X IX osrin sonu vo
X X osrin ovvolbrindo Azorbaycanda şo-

Rasim Əfəndi. Azərbaycan incəsənəti.
Baki. 2004.

horsalma vo memarliq” (Leninqrad,
1986), “ Bakmin memarliq ensiklopediyasi” (Baki, 1998), “ Abşeron memarlığı”
(Baki, 2003), miix. üzv Cofor Qiyasinin
“ Nizami dövrü memarliq abidolori”
(Baki, 1991), R.Əmonzadonin “ Azor
baycan memarlığında baştağlar” (Baki,
1995), A rif Mehdiyevin “ Azorbaycanin
yaşayış binalan” (Baki, 2001). R.Salayevanm “ Naxçivan memarliq irsi”
(Baki, 2002) kitablarmda vo digor todqiqatçıların araşdırmalarmda oks olunmuşdur.
Sonotşünas alimlorin yaradıcılığında
Azorbaycanin miiasir dövr memarlığınin aktual problemlorinin todqiqi xiisusi
ohomiyyot kosb edir. Ə.Salamzado vo
L.Bretanitskinin “ Azorbaycan sovet me-

marlığı tarixi” (Baki, 1952), Ənvor
Qasimzadonin “ Miiasir dovrdo Azor
baycan sovet arxitekturasinin inkişaf
problemlori” (Baki, 1967), Rona Əfondizadonin “ Sovet Azorbaycaninin memarlığı” (Baki, 1986), Ayboniz Hosonovanin “ Azorbaycanin bag vo parklan”
(Baki, 1996) kimi icmal sociyyoli osorlori
ib yanaşı, miiasir memarlığın bir sira
miihiim nozori vo omoli problemlorino da
ir todqiqat işlori do ııoşr olunmuşdur.
L.Bretanitski vo Ə.Salamzadonin “ Sovet
Azorbaycaninin memarlığı” (Moskva.
1973) monoqrafiyasi çapdan çıxmışdır.
ikinci diinya müharibosindən ( i 939—
45) sonraki dovrdo Azorbaycan tosviri
vo dekorativ-totbiqi sonotinin tarixini,
inkişaf yollanm, miihiim nailiyyotbrini
todqiq vo toblig etmok sahosindo ciddi
soylor göstorilmiş, bir çox irihocmli monoqrafıyalar, oçerk vo elmi-kütbvi osor
br noşr olunmuşdur. Qodim vo orta
osrlor Azorbaycan incosonotinin miixto
lif dövrlori. növ vo janrlan, xalçaçılıq
keratnika. zorgorlik, bodii tikmo. daş v;
metal bozoklori. xalq sonotkarlarmin ya
radıcılığı haqqinda monoqrafiyalai
oçerk vo moqalolor yazılmışdır. So
notşünas Adil Qazıyevin çoxillik foaliy
yoti “ Sadiq boy Əfşar" (Moskva, 1963)
“ Nizami “ Xomso” sinin 1539 1543-cii il
lor olyazmasinin miniatürlori” (Baki
1964), “ X III X V II osrlor Azorbaycar
olyazma kitabimn bodii tortibati” (Mos
kva, 1977) vo digor todqiqatlarmda ö/
oksini tapmışdır. N. Rzayevin “ Qafqaz
Albaniyasimn incosonoti” (Baki, 1976),
müx. üzv Korim Korimovun “ Sultan
Mohommod vo onun moktobi” (Mo
kva, 1970), “ Azorbaycan miniatiirlori
(Baki, 1979), “ Nizami Goncovi. Xoms.
Miniatiirlor” (Baki, 1983) kitablan mil
tosviri sonotin zongin ononolori haqqn
da molumat veron todqiqatlardandir.
20
osr Azorbaycan tosviri sonotin 1
toşokkülü vo inkişaf morholobrini, on;
növ vo janrlanm, ayn-ayn görkomli sr*notkarlann yaradıcılığını öyronmok о
toblig etmok sahosindo xeyli iş görülmü
dür. K.Korimov, akad. Rasim Əfon< •
yev, N.Rzayev, Nuroddin Hobibov tor-fındon yazılmış “ Azorbaycan incosonoti” (Baki, 1992) kitabi qodim dövrlordon
başlayaraq 20 osro kimi milli sonot tari
xini ohato edir. Comilo Novruzovamn
“ Sovet Azorbaycaninin heykoltoraşlığı”
(Baki, 1979), Paşa Haciyevin “ Azor
baycan sovet qrafikasi” (Baki, 1962),
Rofiqo Korimovanm “ Azorbaycan sovet
portret boyakarhğı” (Baki, 1964) vo s.

kitablar sonotşünaslıq elminin nailiyyotbrindondir.
Sonotşünaslıq vo bodii tonqidin
miihiim nozori vo omoli problemlorinin
holli sahosindo SSR I Rossamliq Akademiyasinin akad.-lori Mikayil Abdullayev vo Tahir Salahovun xidmotlori böyükdür.
Azorbaycan dekorativ-totbiqi sonoti
nin çoxosıiik tarixi, bodii keramika, xalçaçılıq. bodii tikmo, zorgorlik, metal, daş
vo ağac iizorindo oyma sonotbrinin zon
gin ononolori sonətşünaslarm diqqot
morkozindo olmuşdur. Xalq yaradıcılığının on geni* yayılmış növlorindon olan
xalçaçılıq sonotinin moşhur bilicisi Lotif
Korimovun todqiqatlan miistosna oho
miyyoto malikdir. Onun çoxillik axtarışlarının noticosi olan “ Azorbaycan xalçası” (Baki, c.l. 1961; c. 2-3, 1983) funda
mental osori Azorbaycanda, homçinin
bir sira xarici ölkobrdo yiiksok qiymotlondirilmişdir. Bodii tikmo, olboso, bodii
metal, zorgorlik, parça, xalça, daş iizo
rindo oyma kimi sonot növlorini araşdıran R.Əfəndiyevin Azorbaycanda vo xa
rici ölkobrdo geııiş yayılmış todqiqatlan
“ Azorbaycan dekorativ-totbiqi sonotlori” (Baki, 1976), “ Azorbaycan bodii soaotkarlığı diinya muzeylorindo” (Baki,
1980), “ Azorbaycan xalq sonoti” (Baki,
1984), “ Azorbaycan daş plastikasi”
(Baki, 1986), “ Azorbaycan dekorativtotbiqi sonoti (X I—XVI11 yüzillikbr)”
(Baki, 1999) adli osorlorindo öz oksini
tapmışdır. Nosibo Nocofovanm “ X IIXV osrlordo Azorbaycanin bodii keramikasi” (Baki, 1964), Soriyyo Əsodovanın
'X IX X X osrlordo Azorbaycan zorgorik incosonoti” (Baki, 1978) kitablan,
jülsüm Əliyevanın “ Azorbaycanin bolii parçalan vo tikmobri” (Baki, 1990),
3rtokin Salamzadonin “ Dizaymn tarid ” (Baki, 1995), “ Azorbaycan sonot'ünaslığı. X X osr.” (Baki, 2001), Röya
Tağıyevanın “ Azorbaycan xalçası” (Ba
ki, 1998), Kübra Əliyevanın “ X V IX V II osrlordo Tobriz xalçaçılıq mokto
bi” (Baki, 1999), Toğrul Əfondiyevin
"Azorbaycan dekorativ-totbiqi sonoti
X IX X X yüzilliyin ovvolbrindo” (Baki,
2003) todqiqatlan milli bozok vo orna
ment sonotinin növlori, maddi-monovi
vo bodii sorvotlorin rongarongliyi haq
qinda dolğun tosovviir yaradir.
Nuroddin Hobibov

Musiqişiiııaslıq. Azorbaycan musiqisinin nozori vo estetik problemlorino

1922) Türkiyodo oldo etdiyi 18 osro aid
hosr edilmiş osorbr 13 osrdo yaranmağa
başladı. Azorbaycan musiqişünası So- “ Ədvar” risalosi anonim osordir. Akad.
Üzeyir Haciboyov “ Azorbaycan xalq
fioddin Urmovi (1217-94) öz osorlori ib
musiqisinin osaslari” (1945) adli kitatokco Şorqdo deyil, Qorbdo do şöhrot
binda Azorbaycanin diinya şöhrotli mutapmışdır. Onun “ Kitabiil-odvar” (“ Mu
siqişünasları S.Urmovi vo Ə.Marağasiqi dövrlori haqqinda kitab” ) vo “ Riyidon sonra M ir Möhsün Novvabin
saleyi-Şorofiyyo” osorlori Azorbaycanda
(1833-1918) adını çəkmiş vo onun
musiqi elminin osasını qoymuş vo onun
golocok inkişafı üçün zomin yaratmışdır
“ Vüzuhül-orqam” risalosindo Yaxm
(Hor iki osor 2006 ildo “ Şorq-Qorb”
Şorq xalqlarmin musiqisindon bohs
noşriyyatı torofindon Azorbaycan dilin
olunduğunu qeyd etmişdir. Risalodo
do buraxılmışdır). О, musiqi elmino
musiqinin omolo golmosi, onun tobabot“ sistemçilik” moktobinin yaradıcısı, talo olaqosi, şeirlo muğamın bağlılığı, estebulaturanm banisi kimi daxil olmuşdur.
tika mosololori, sosin akustikasi, dostUrmovinin yaratdığı musiqi sistemi, not
gahlarm torkibi. muğamlarda roqomlocodvoli о dövrün on kamil not sistemi vo rin izahi kimi mosololor, muğamların adtabulaturasi idi. Urmovi hom do muğni
lan, musiqi alotlori haqqmda molumat
vo niizho kimi musiqi alotlorinin ixtiraçıverilmişdir.
si vo ud alotinin mahir ifaçısı olınuşdur.
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osrin ovvolbrindo yaradıcılığa
Onun ud alotindo ecazkar ifası, homçi- başlayan böyük bostokar 0.Haciboyov
nin xottatliq, noqqaşlıq bacarığı vo mo- “ Sonayeyi-nofısə” mocmuosindo (1921,
haroti haqqmda Şorqdo miixtolif rova- №1) dorc etdirdiyi “ Vozifeyi-musiqiyyomizo aid mosololor” adli proqram xarakyotlor gozirdi.
14-15 osrlordo Yaxin vo Orta Şorqdo terli moqalosindo Azorbaycan musiqisi
nin golocok inkişafını miioyyon etmiş,
moşhur musiqişünas, bostokar, şair kimi
tanınan, gözol soso malik vo miixtolif professional musiqi kadrları yetişdiralotlordo çalan Əbdülqadir Marağayi
mok, Azorbaycan musiqisinin osaslanm
(1353 1435) Urmovi moktobinin davamtoyin etmok, diinya musiqisini öyronmok
kimi mosololori iroli sürmüşdür. “ Azor
çısı olmuşdur. О, “ Kənzül-olhan” (“ Mebaycan musiqi hoyatina bir nozor” ,
lodiyalar xozinosi” ), “ Came ol-olhan”
“ Şorq musiqisi vo Qorb musiqi aloti” ,
(“ Melodiyalar külliyyatı” ), “ Kitabül“ Musiqido torciimo” , “ Azorbaycanda
lohniyyo” (“ Lohnlor haqqmda kitab” ),
musiqi toroqqisi” , “ Azorbaycan tiirk
“ Moqasid ol-olhan” (“ Mclodiyalarin
moqsodlori” ), “ Şorhül kitabiil-odvar” , xalq musiqisi haqqinda” , “ Leyli vo
Mocnun” dan “ Koroğlu” ya qodor” ,
“ Fovaidi-oşoro” (“ On fayda” ) kimi ri“ Çaykovski vo Azorbaycan musiqisi” vo
salolorin müollifidir. Risalolordo musiqinin mahiyyoti, sosin keyfiyyoti, uca- s. moqalolorindo, bir sira moruzo vo çıxışlarmda Azorbaycan musiqisinin lad,
lığı vo sortliyi, tetraxordlar, pentaxordhır, intervallar, ladlar, muğam şöbolori,
melodiya, metroritm, sos sistemi, çoxritmik iisullar, musiqi abtbri vo digor
soslilik, vokal sonoti, eloco do musiqi
mosololor araşdırılır. “ Şorhül kitabiiltarixi, nozoriyyosi vo inkişafı ilo bağlı
odvar” S.Urmovinin risalosinin şoıhino
problemlori araşdırılmışdır. Uzun illor
hosr cdilmişdir.
xalq musiqisinin öyronilmosi ilo moşğul
Ə.Marağayidon sonra yaranmış ri- olmuş, çoxsaylı moqalolor yazmış Ü.Hasalolordo Şorq musiqi nozoriyyosinin
cıboyovıın elmi axtarışları “ Azorbaycan
osasını toşkil edon bir çox miirokkob no
xalq musiqisinin osaslan” adli todqiqazori problemlorin todqiqino soy göstoriltmda tamamlanmışdır. Ü.Haciboyov bu
so do, bunlar ovvolkilorin miixtolif varitodqiqatinda xalq musiqisinin nozori
antlarda tokrarı olmuşdur. Homin risaproblemlorinin dorin elmi tohlilini vcrlolorin osas doyori iso onlarm təcrübi
mişdir. Birinci hissodo milli musiqinin
ohomiyyotindo idi (Marağayinin kiçik
sos sistemi, tetraxordlann birloşmo iisuloğlu ƏbdiibzizÇəbbinin “ Noqavotil od- lan, Azorbaycan ladlarmin omologolmo
var” vo onun oğlu Mahıuud Çolobinin
qaydalan kimi osas miiddoalar açıqla“ Moqasid ol-odvar” osorlori).
nir. ikinci hissodo xalq üslubunda Azor
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osrdo Conubi Azorbaycanda ya-baycan ladlan osasmda musiqi bostoloranmış maraqli risalolordon biri Mirzo
mok qaydalarmdan bohs edilir. Bu osor
boyin “ Musiqi haqqinda” risalosi, digori
Azorbaycanda musiqişünaslıq fikrinin
iso Əbdiilmömin Sofioddinin Tchranda
inkişafmda ohomiyyotli rol oynamış vo
bu giin do öz aktuallığını saxlamışdır.
noşr edilmiş “ Behcotül-ruh” risalosidir.
Miiasir Azorbaycan musiqişiinaslığmın
Rus türkoloqu V.D.Smirnovun (1846

banisi Ü.Hacıboyov Azorbaycanda
böyiik musiqişiinaslar ordusu yetişdirmiş, onun özünün yaradıcılığı iso Azor
baycan musiqişünaslığında “ Üzeyirşünaslıq” kimi mühüm qolun yaranmasına səbəb olmuşduı*. Bir çox musiqişünaslar bostokarın hoyat yoluna, yaradıcılığının ayrı-ayrı saholorinə, nozoriestetik görüşlorino vo digor problemloro
dair todqiqatlar aparmışlar.
Azorbaycanm digor bəstəkarlarınm
Müslüm Maqomayev, Asof Zeynallı,
Zülfüqar Hacıboyov, Əfrasiyab Bodolboyli, akad. Qara Qarayev, müx. üzvlor
Fikrot Əm irov və A rif Məlikov,
Cövdot Hacıyev, Soltan Hacıbəyov,
Cahangir Cahangirov, Niyazi, Soid
Rüstomov, Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Firongiz Əlizado vo b.-nın yaradıcılıq portretlori musiqişünaslar torofındon işlonmişdir.
1932 ildo Azorbaycan Dövlot Konservatoriyası nozdindo Bülbülün toşobbüsü
ilo yaradılan elmi todqiqat musiqi kabiııosindo onun rohborliyi ilo A.Zeynallı,
Q.Qarayev, C.Hacıyev, Niyazi, S.Riistomov, T.Quliyev vo b. bostokarlar Azor
baycan xalq musiqisi nümunolorini toplayıb nota salmış vo sistemloşdirmişlor.
Bülbülün redaktosi ilo çap edilmiş “ 50
Azorbaycan el mahnısı” (Bakı, 1938) vo
“ Azorbaycan xalq mahnıları” (Bakı,
1956, 1958) toplularının Azorbaycan mu
siqi folklorşünaslığının tarixindo miihiim
ohomiyyoti olmuşdur. Sonradan Azor
baycan xalq mahmlan, xalq roqs melodiyalan, tosniflor, Azorbaycan muğamlarimn not köçürmolori noşr edilmişdir.
Azorbaycan xalq musiqisinin ayn-ayn
saholori geniş todqiq edilmişdir.
Azorbaycan musiqişünaslığınm inkişafında Azorbaycan M illi Elmlor Akademiyasmin Memarliq vo incosonot
institutu (institutu 1945 ildo Ü.Hacıboyov yaratmış vo ömrünün sonunadok
onun direktoru olmuşdur), Azorbaycan
Dovlot Konservatoriyasmin (indiki Ba
ki Musiqi Akademiyasi) vo Bostokarlar
ittifaqimn musiqi tarixi vo nozoriyyosi
iizro elmi todqiqat şöbo vo bölmoləri
miihiim rol oynamışdır. Azorbaycanm
musiqi tarixini, Azorbaycan bostokarlarının yaradıcılığını vo xalq musiqisinin
elmi-nozori problemlorini araşdıran todqiqatlar aparılmış, “ Azorbaycan incosonoti” (Baki, 2-ci c„ 1949; 8-ci c„ 1962),
“ Sovet Azorbaycani musiqi hoyatimn salnamosi (1920-25)” (Baki, 1965), “ Sovet
Azorbaycani musiqisi incosonotinin
oçerklori (1920-56 illor)” (Baki, 1970),

“ Azorbaycan xalq musiqisi” (Baki, 1981),
“ Sovet Azorbaycani musiqi hoyatimn
salnamosi (1926-1932)” (Baki, 1982),
“ Azorbaycan xalq mahmlan vo oyun
havalan” (Baki, 1984) kimi toplular noşr
edilmişdir.
Azorbaycanm simfonik, opera, balet, xor, kamera-instrumental, kameravokal, teatr vo kino musiqisi, homçinin
muğam sonotinin bir sira miihiim prob
lemlori todqiq olunmuşdur.
Musiqi tarixinin todqiqindo monboşünaslıq xiisusi ohomiyyot kosb edir.
Azorbaycan musiqişünaslığında monboşünaslığın osasi M.M.Novvabm olyazması şokliııdo olan “ Viizuhiil-orqam” risalosinin 1989 ildo noşri ilo qoyulmuşdur.
2006 ildo Fotullah Şirvaninin (1417-86)
“ Musiqi mocollosi” Azorbaycan dilindo
noşr edilmişdir. Orta osrlor Azorbaycan
alimlori S.Urmovinin, Ə.Marağayinin vo
M.M.Novvabm musiqi elmi irsi barodo
bir sira osorlor noşr olunmuşdur.
Azorbaycan musiqi elminin geniş
monzorosi Z.Soforovanm “ Azorbayca
nm musiqi elmi (13-20 osrlor)” osorindo
(Baki, 1998) oks etdirilmişdir.
Musiqişünaslarla yanaşı, musiqi el
minin inkişafında bostokarlardan Ə.Bodolboylinin, Q.Qarayevin, F.Əmirovun,
F.ƏIizadonin böyük xidmoti olmuşdur.
Memarliq vo incosonot institutunun
musiqi tarixi vo nozoriyyosi şöbosi Azor
baycanda musiqi irsinin noşri sahosindo
ohomiyyotli işlor görmüşdür: Ü.Hacıboyovun musiqi osorlorinin akademik
noşri (3 cilddo, Baki, 1983-2004), “ Azor
baycan xalq musiqisinin antologiyasi” nin 1-6-ci cildlori (Baki, 2002-2006)
çapdan çıxmışdır. “ Üzeyir Hacıboyov
ensiklopediyasi” (Baki, 1996, Azorbay
can vo rus dillorindo), “ Qara Qarayevi
anarkon” (Baki, 2002) kitabi da noşr
olunmuşdur. S.Abdullayevamn “ Azor
baycanm xalq musiqi alotlori” (Baki,
2000), Z.Soforovanm “ Hoıııişoyaşar ononolor” (Baki, 2000) vo "Bilik, xeyirxahhq,
obodilik toxumlarmi sopmok” (Baki,
2002), R.Mommodovanin “ Azorbay
can muğamı” (Baki, 2002), Ramiz
Zöhrabovun “ Zorbi muğamlar” (Baki,
2004) todqiqatlarmda Azorbaycan mu
siqisinin tarixi vo nozori problemlori
araşdırılmışdır.
Əd.: H a c ı b ə y o v Ü. Azərbaycan xalq
musiqisinin əsasları. В., 1950; Кара Караев.
Научно-публицистическое наследие. Б., 1988;
S o f ə r o v a Z. Azorbaycanm musiqi elmi. В.,
1998.
Zemfira Safarova

Tcatrşünaslıq. Azorbaycanda teatrşünaslığın osasi 19 osrdo qoyulmuş,
miistoqil elm kimi 20 osrdo formalaşmışdır. Lakin ictimai fikir sahosi kimi
onun toşokkülü Mirzo Fotoli Axundzadonin (Axundov) adi ilo bağlıdır. M .F.
Axundzadonin teatr vo dramaturgiya
haqqindaki fikirlori (“ Mirzo Aganin
pyeslori haqqinda kritika” , “ Fehristi kitab” moqalolori) teatr sonoti uğrunda sonraki mübarizolər üçün möhkom zomin olmuşdur. 1890 1920 il
lordo Mirzo Mohommod Axundov,
Soforoli boy Voliboyov. Eynoli boy Sul
tanov, Ağalar Vozirov (Saloddin),
Haşım boy Vozirov, Rohim boy Molikov, Qurbanoli Şorifov, Mehdi boy Hacinski, Mir Abbas Mirbağırov, Haci
İbrahim Qasımov, Xolil İbrahimov
vo b. teatr tamaşaları, ayn-ayn aktyorlar barodo moqalolorini dorc etdirmişlor. Azorbaycan teatrşiinaslığının inkişafında Noriman Norimanovun, Noco!
boy Vozirovun, Əbdürıohim boy Haqverdiyevin teatr haqqindaki fikirloi
xiisusilo ohomiyyotli olmuşdur. Dö.vr
motbuat sohifolorindo teatrşünaslıq
iizro xiisusi rubrikalar açılmış, “ Teatr’
“ Teatr vo musiqi” başlıqları altind
teatr hoyalina aid yazilar dorc olun
muşdur. 1913 ildo N. Vozirovun odob
vo teatr foaliyyotinin 40 illiyi ilo olaqo
dar noşr edilmiş kitabçada ilk teatr ta
maşalarınm tarixi haqqinda da molu
mat verilmişdi. 1923 ildo Azorbaycan
teatnnm 50 illiyi münasibotilo “ Azoi
baycan tiirk teatnnm miixtosor tarixçosi (1873-1923)” kitabçası noşr olun
muşdur. Bu osordo Azorbaycan teatr
tarixi ilk dofo olaraq xronoloji qaydada
todqiq edilmişdir. A.Şorifovun “ Azor
baycanda tiirk teatri tarixi materialla
n ” (Baki, 1930), M.Əfoııdiyevin “ Pro
letar teatri uğrunda” (Baki, 1931) ki
tabları çapdan çıxmışdır. 1930-50 illoı
do Azorbaycanda teatrşünaslıq elmi il
Əziz Şorif, M ikayil Rofili, akad.-l?
Mommod A rif Dadaşzado vo Mom
modcofor Coforov, miix. üzv Color Co
forov, Mehdi Hüseyn, Ə li Sultanli
Əkbor Ağayev kimi odobiyyatşünaslaı
moşğul olmuşlar.
Sonraki dövrdo Adil Babayev, Hüseyn Abbaszado, Cabir Soforov, müx.
üzv İnqilab Korimov, Mehdi Mommo
dov vo b. teatrşünaslıq sahosindo ciddi
foaliyyot göstormişlor.
Azorbaycan teatrşünaslığımn inkişafında C.Coforovun xidmoti böyükdür.
Onun “ Azorbaycan Dram Teatri” (Baki,

1959), “ Azorbaycan teatri” (Baki, 1974)
vo s. osorlori, eloco do M.Mommodovun
“ Azori dramaturgiyasmin estetik prob
lemlori” (Baki, 1968), İ.Korimovun
“ Azorbaycan teatnnm toşokkülü vo inkişafı” (Baki, 1991), “ Azorbaycan peşokar teatnnm tarixi vo inkişaf morhololori" (Baki, 2002) kitablan Azorbay
can teatrşünashğınm mühüm nailiyyotlorindondir.
Respublikada teatrşünaslıq mosololori ilo Azorbaycan M EA Memarliq vo
incosonot institutu, Azorbaycan Dovlot
Modoniyyot vo incosonot Universiteti,
Azorbaycan Teatr Xadimlori İttifaqi
moşğul olur.
inqilab Karimov

Kinoşünaslıq. Azorbaycanda milli kimun elmi cohotdon todqiq olunmasma
osrin 20-ci illorindon başlanmışdır.
"5-45 illordo Azorbaycanda yaradilan
ixtolif bodii vo sonodli filmloro, Baki
lostudiyasının foaliyyotino, ayn-ayn
ıotkarlara dair dövri motbuatda renziyalar, reportajlar, informasiyalar
. p edilmişdir.
ikinci diinya miiharibosindon sonraon il orzindo kino istehsahnda yaran durğunluq, az film çokilmosi kişünaslığa da tosir göstonniş, onun inşafmı xeyli longitmişdir.
Ədhom Quluboyovun 1958 ildo noşr
с ımmuş “ Sovet Azorbaycamnin kinoAzorbaycan kino sonotino dair ilk iri
1 icmli osordir. Bu osordo Azorbaycan
1 nosunun 1916-57 illordo keçdiyi inkiş I yolıı icmal formasında öz oksini tapi ş. filmlor, onlarm yaradicilan barodo
cam molumat verilmişdir. Homin
; or rus dilindo 1960 ildo “ Azorbaycanm
I no sonoti” adi altinda çap oluni ışdur.
Azorbaycanda teatr vo kino tarixini
Iqiq etmok, bu sahodo elmi-todqiqat
i
rini genişlondiımok moqsodilo 1959
avqust ayinda Azorbaycan SSR EA; Memarliq vo incosonot institutunda
i tr vo kino şöbosi açılmışdır. Burada
i itr sonoti ilo yanaşı Azorbaycan kinos tarixi do todqiq olunur. 60-ci illordo
azim Sadixov vo Mommod Mordanovun “ Abbas Mirzo Şorifzadonin teatr
vo kino foaliyyoti” (Baki, 1963), “ Azor
baycan teatr aktyorlan kinoda” (Baki,
1966), Mommod Qurbanov vo Ə .Qulu
boyovun “ Sovet Azorbaycamnin kinosu” (Baki, 1969), N.Sadixovun “ Azor
baycan bodii kinosu” (Baki, 1970),
Mosumo Rzayevanin “ Azorbaycan so

nodli kinosu” (Baki, 1971), Nelli HaKitabxanaşünaslıq
cinskayamn “ Odlar diyarimn kino so
noti” (Baki, 1971) kitablarmda Azor
Azorbaycanda kitabxanaşiinaslıq
baycanm kino tarixi araşdırılmışdır.
fikrinin toşokkül tapmasi 5 osrdo Alba
80-90-ci illordo kinoşünaslıq saho
niyada olifbamn yaradilmasi, kilso vo
sindo miioyyon iroliloyiş nozoro çarpır.
dini moktoblorin nozdindo ilkin kitabxaM.Rzayevanin tortib etdiyi “ Xronikalnaların toşkili ilo bağlı olmuşdur. 7 10
sonodli, elmi-kiitlovi vo sifariş filmlorinin
osrlordo islam dininin yayılması notico
kataloqu” (Baki, 1985) vo Aydin Kazisindo moscid vo modrosolorin nozdindo
mov, Mommod Babayev vo Mehdi
kitabxanalarin yaradilmasi, kitablann
Mehdiyevin “ Filmlorin izahli kataloqu”
toplamb miivafiq qaydalara uyğun su
(Baki, 1991)çapdan çıxmışdır. Bundan
rotdo mühafiızo edilmosi, qruplaşdırılbaşqa, sonotşünaslar, kino todqiqatçıları
ması, istifadosi vo s. kitabxana işinin
torofindon yazılmış elmi-kiitlovi osorlor - toşkilino dair fikirlorin formalaşmasında
“ Sohno, ekran, miiasirlik” (İ.Rohimli,
ohomiyyotli rol oynamışdır. Bu dövrdo
Baki, 1980, ), “ Kino vo zaman” (İ.Tağıkitabxanalan savadli din xadimlori
zado, Baku 1981), “ Müasir Azorbaycan
idaro edirdi.
kinoaktyorlari” (A.Mohorromov, Baki,
11-14 osrlordo Azorbaycanda icti
1974), “ Azorbaycan kino rejissorlan”
mai, saray vo şoxsi kitabxanalarin mey
(N.Sadixov, Baki, 1988), “ Hoson Mom
dana golmosi vo şobokoyo çevrilmosi ki
modov” (Ə.Hüseynov, Baki, 1990), “ Te
tabxana işini todricon formalaşdınrdı.
leviziya iki osrin ayncinda (E.Quliyev,
Kitaba yiiksok miinasibot Nizami GonBaki. 1993), “ Azorbaycan bodii odo
covinin, Əfzoloddin Xaqaninin, Xotib
biyyatmin vo kino sonotinin qarşılıqlı
Tobrizinin, Bohmonyar Azorbaycaninin,
olaqolori problemlori” (Ramiz Heydor,
Nosiroddin Tusinin vo başqa orta osr
Baki, 1997), “ Ekran dramaturgiyasi”
mütofokkirlorinin osorlorindo öz oksini
(A.Dadaşov, Baki, 1999) vo s. nəşr
tapmışdır.
edilmişdir.
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osrdo Azorbaycan alimi N.TusiSSRİ-nin siiqutundan sonra Azor
nin rohborliyi ilo yaradılmış Marağa
baycan Respublikasinda kino tarixinin
rosodxanasının kitabxanasi kitabxanatodqiqi sahosindo bir sira addimlar atilşünaslıq haqqinda fikirlorin formalaşmışdır. Azorbaycanda filmlorin ilk nii- masında miihiim rol oynamışdır.
mayişinin 1898 il yanvarm 8-do olduğu
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osrdo Şah İsmayıl Xotainin formüoyyonləşdirilmişdir. Filmlorin ilk
mam ilo yaradılmış Tobriz saray kitab
kiitlovi nümayişi iso avqust ayının 2-do xanasi kitabxanaşünaslıq istiqamotindo
olmuşdur. Bıına uyğun olaraq ümummil- yeni miiddoalann meydana golmosino
li lider Heydor Əliyevin 18 dekabr 2000 il
sobob olmuşdur.
tarixli soroncami ilo 2 avqust kino işçiloGörkomli alim, yazıçı vo mütofokrinin peşo bayramı - Azorbaycan Kinosu
kirlor Abbasqulu ağa Bakixanov, Mirzo
günti elan edilmişdir.
Fotoli Axundzado vo Noriman Norima
2000
ildon sonra milli kino sonotino novun tohsil vo torbiyo, modoni-maarif
dair bir sira osorlor çap olunmuşdur:
problemlori ilo bağlı foaliyyoti kitabxa“ Azorbaycan kino sonotindo odobi osorlo- naşünaslıq nozoriyyosinin formalaşmarin tocossümii” (A.Babayev, A.Kazimov,
sına tosir göstormişdir. 1875 ildo noşro
Baki, 2000); “ Kinorejissor Nazim Rza
başlamış Azorbaycanm ilk motbu or
İsrafıloğlu” (A.Kazimzado, Baki, 2001);
qani “ Əkinçi” qozetinin vo 1906 ildo
“ Kino tarixindo feminizm” (H.Ömomeydana golmiş “ Molla Nosroddin”
rova, Baki, 2001); “ Azorbaycan kinosu. jurnahnin sohifolorindo dorc edilon ki
Filmlorin izahli kataloqu” (I II cildlor.
tabxana işino dair publisistik moqalolor,
A.Kazimzado, Baki, 2003); “ Bizim
yeni kitabxanalarin açılması ilo olaqodar
“ Azorbaycanfilm” ” (A.Kazimzado, Ba
elanlar, kitablar haqqinda molumatlar
ki, 2004); “ Rejissor A rif Babayev”
comiyyotdo kitabxana işinin sosial ma(A.Dadaşov, Baki, 2006) vo s.
hiyyotini açıqhımaq baximmdan böyiik
ohomiyyot kosb edirdi. 1894 ildo N .No
Respublikada kino problemlori
Azorbaycan M EA Memarliq vo incoso
rimanovun Bakida ilk ictimai kitabnot institutunda, Azorbaycan Dövlot
xana-qiraotxana yaratmasi, 20 osrin
Modoniyyot vo incosonot Universitetinovvollorindo Azorbaycanda foaliyyot göstoron “ Nicat” , “ Nəşri-maarir’, “ Soadot” ,
do vo Azorbaycan Dovlot Film Fondun“ Ədobi yurd” , “ Sofa” kimi eomiyyotlorin
da todqiq olunur.
Aydin Kazimov
kitabxana vo qiraotxanaların toşkili sa-

həsindəki foaliyyoti kitabxanaşünaslığın
inkişafında miihiim rol oynadi.
Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyoti
(1918-20) yarandığı gündon Azorbay
can parlamenti vo hökuməti sosialmodoni sahonin köklü inkişaf etdirilmosi
üçün sistemli şokildo todbirlor hoyata
keçirmiş, ölkodo kitabxana işinin inkişafına böyük diqqot yetirmişdir. 1919
ildo Bakıdakı şohor ictimai maclisinin
texniki cəmiyyatlari şahar özünüidarəsinin qulluqçularına kitabxana xidmoti
göstarirdi.
1920-91 illar Azarbaycanda sovet kitabxanaşünaslığının formalaşması dövrüdür. Onıın təşəkkiilü va formalaşması
(1920-50) marhalasindo Mikayıl Rzaquluzadonin, Hüseyn Tağıyevin foaliyyəti,
hamçinin 30-cu illarda M.F.Axundov
ad. Respublika Kitabxanasındakı kitabxanaşünaslıq kabinasinin işi xüsusila
qeyd olunmahdir. 1947 ilda Azarbaycan
Dövlat Universitetinin (indiki Baki
Dövlat Universiteti) filologiya fakültasi
nozdindo kitabxanaçılıq şöbosinin yara
dilmasi respublikada ali tohsilli kitabxanaşünasların yetişdirilmosindo, kitabxanaşünaslığın inkişafında miihiim rol
oynadi.
ikinci morholodon (1950-91) başlayaraq Baki Dovlot Universitetindo Azor

baycanda kitabxana işinin tarixi, kitabxana-informasiya fondunun formalaşması, istifadosi, oxuculara xidmot,
kitabxana işinin toşkili vo idaro olunmasi istiqamotindo todqiqatlar apanlmışdır.
Bu dovrdo Azorbaycanda kitabxanaşünaslığın inkişafında M.F.Axundov
adina Respublika Dövlot Kitabxanasinin, EA-nin Morkozi Elmi Kitabxanasinin, Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasmin, digar elmi kitabxanalarm da
böyük rolu olmuşdur.
Od.: X э 1э f o v Л. Kitabxanaşünaslığa giriş.
1 З-cü h.. В., 2001 2003; X о 1э f о v A. Azorbay
canda kitabxana işinin tarixi. 1-ci h., 2004.
A bazar Xələfov, Rasim Kazimov

Biblioqrafivaşünaslıq
Azarbaycanda erkan orta asrlardan
mascid va madrasa nazdindaki kitabxa
nalarm, Marağa rasadxanasmin (13 asr)
va Tabrizdoki Raşidiyya akademiya şaharciyi kitabxanalarinm, hamçinin rniixtalif dövrlarda mövcud olmuş saray ki
tabxanalarinm özünəməxsus kataloqları
ila biblioqrafik informasiyanin asasi qoyulmuşdur. Biitiin bunlar biblioqraflya-

şünaslıq elminin formalaşmasına giiclii
tasir göstarmişdir.
Azorbaycanda biblioqrafiyaşiinaslığm inkişafında yeni morhala 20 asrin
ikinci yarısından başlasa da, holo 40-ci
illordo ayri-ayn moqalolorda biblioqrafiyanin mahiyyati ila alaqadar fikirlor
irali sürülmüşdür (“ Bir biblioqrafik göstarici haqqinda” , M.Əsadov; “ Biblio
qrafik kitablanmiz haqqmda” , Ə.Mirahmadov; “ M .F.Axundov haqqmda
biblioqrafiya” , Q.Mammadli).
Biblioqrafiyaşünaslıq elminin sis
temli inkişafı ilk növbadə Azarbaycan
Dövlat Universitetinin (indiki Baki
Dövlət Universiteti) faaliyyati ila bağlıdır (Əliheydar Qahramanov va b.)
Azarbaycanda biblioqrafiyaşünashq
elminin inkişafmda M.F.Axundov ad.
Azarbaycan M illi
Kitabxanasin ,
Azarbaycan M illi Elmlar Akademiyi nin Markazi Elmi Kitabxanasmin x matlari da böyiikdür. Bu kitabxanalar i
elmi tadqiqat şöbaları faaliyyat gösto
Ə^/ . : Əl i yev Z. Ümumi biblioqrafiyaşiit:
hq. В., 2001; İ s m a y ı l o v N. Azarbaycan '
publikasının kitabxana. biblioqrafiya vo infoı
siya ehtiyatlan: voziyyoti vo təkmilləşdirilməsi
lari. B„ 2003.
Zöhrab Oli

TƏHSİL*
Azarbaycanda tarixi kökləri qodimloro vo erkon orta osrloro gedib çıxan
milli maktab tahsilinin toşokkiilii, formalaşması vo inkişafı xalqm maddi vo
monovi modoniyyotinin tokamiilii, dinin
yayılması, nohayot, dövlotçilik ononosinin mövcudluğu ilo bağlı olmuşdur.
Moktob tahsilinin meydana çıxmasında
yazının yaranmasi va xalqm yazi modoniyyatinin formalaşması miistasna rol
oynamışdır.
Tarixi qaynaqlar göstarir ki, ölkada
maktab tahsilinin takamülünii şortlondi. n bu amillar Azarbaycanm canubunda
ropatena, şimalmda isa Albaniya
wlotbrinin yaranmasi ila reallaşmağa
aşlamışdır.
5 asrda arami qrafikali alban alilbasi
eydana çıxmaqla, 5-7 asrlardo kilso
ininda ibtidai moktoblor yaranmağa

-

:»ərqdə ən mükəmməl universiətlərin birincisi sayılan Nizamiyyə
nədrəsəsində Azarbaycan alimorindən Xətib Təbrizi, İsmayıl Təbizi, Tacəddin Urməvi, Mahmud Ərlabili, Qivaməddin Şirvani, Ziyaədlin Sührəvərdi, Mahmud Zəncani,
3bülfəzl Ərdəbili və b.-nın müdərris
kimi böyük xidmətləri olmuş, yüzləriə azərbaycanlı həmin mədrəsəni
bitirmişdi.
aşladı. Adurbadaqanda (qodim Atroıtena) iso arami monşoli pohlovi (orta
rs) olifbasından istifado olunurdu. 6
rdan başlayaraq Adurbadaqanda iln yazı, oxu vo ilahiyyat öyrodon
iıdai moktoblor yarandi. Bütiin ibtidai
aktablar dini məbədlərin tarkibinda
aliyyat göstarirdi. Burada dini bilikloryanaşı, tarix, adabiyyat, astronomiya,
'lağət (ritorika), idman oyunlan va s.
dris edilirdi.
Azarbaycan tahsili 8-12 əsrlordə. 7
rin ortalannda Azarbaycanm Ərəb
ilafoti tarafindan işğalı, onun har iki
hissasinin
Albaniya va Adurbadaqai;in xilafatin torkibino qatılması ölkodo
islam dininin yayılması ilo noticolondi.
İşğalaqadarki dövrda do tahsil sistemi
xeyli inkişafetmiş Azarbaycanda islam
* Moqalo Azorbaycan Respublikasi Tohsil
Nazirliyi rohborliyinin iştirakı ilo hazırlaıımışdır.

madaniyyatinin daşıyıcıları olan yeni
tohsil miiossisolori - moktob vo modrosolor şobokosi yaranmağa başladı. Bag
dad, Bosro, Kufo, Qahiro, Domoşq
şohorlorindo tohsil alan azorbaycanlilann sayi artdi.
Xilafotin niifuz etdiyi biitiin orazilordo
olduğu kimi, Azorbaycanda da moktob
vo modrosolorda tadris arab dilinda apanlir, dini biliklarla yanaşı, tobabot, dil, folsafa, hiiquq, mantiq, riyaziyyat, ritorika
va s. dünyavi elmlar da öyrədilirdi.
Orta asrlarda miisolman tahsil sistemi
3 morhalodon - maktab (ibtidai tahsil),
madrasa (orta tahsil) va mazhordon (fordi
ali tohsil) ibarot idi. Maktabin tadris
plain va proqramlannda asas yeri Quranın öyrodilmosi tuturdu.
Orta tohsil veron ilk madrasalar
10-11 osrlordo Azorbaycanin Marağa,
Tobriz, Xoy, Şamaxı şohərlərində tosis
cdilmişdi.
Tohsilin mozhor formasi da Azor
baycanda geniş yayılmışdı. “ Ət-tohsil”
osorinin miiollifi Əbülhoson Bohmonyar
Azorbaycani (11 osr) Əbu Əli İbn
Sinanın, odobiyyatşünas alim Xotib
Tobrizi ( 11 osr) iso orob alimi Əbiil-Əla
Moorrinin yanmda mozhor tohsili almışdılar.
11-12 osrlor biitiin islam Şorqindo
olduğu kimi, Azorbaycanda da elmin,
tohsilin, maarifın, bütövlükdo modoniyyotin inkişafında osl intibah morholosi
olmuşdur. Bu dövrdo Bohmonyar. Xotib
Tobrizi, Qotran Tobrizi, Xaqani Şirvani,
Əbiil-ÜIa Goncovi, Nizami Gancavi
kimi böyiik mütofokkirlər yaşayıb yaratmışlar.
Maktab va madrasalar, asasan, Tab
riz, Şamaxı, Baki, Ganca, Naxçivan,
Beybqan, Hamodan kimi iri şahorlarda
comloşmişdi. Bu dövrdo Böyiik Solcuq
impcratorluğunun torkibindo olaıı Azor
baycanda maarif vo modoniyyotin inkişafı üçün olverişli şorait yaranmış, ali
tohsil veron modrosolor do tosis edilmişdi.
Şorqda vo türk-islam dünyasında
moşhur olan Nizamiyyo modrososi 22
sentyabr 1067 ildo Bağdadda Böyiik
Solcuq imperatoru Alp Arslanin voziri
olmuş Nizam əl-mülkün taşobbüsü ilo
yaradılmışdı. Nizamiyyo modrasasi
dövrün elm-tahsil morkozi idi. Burada
tadris prosesi tamamilə dövlot xozinosi
hesabma maliyyoloşdirilirdi. Şorqin on

məşhur alimlori Nizamiyyo modrososino
dovot edilirdi. Orta osrlor Azorbaycan
alimbrinin bütöv bir nosli bıı elm-tohsil
morkozindo yetişmişdir.
Modrosolor, adoton, onlarm osasmi
qoyanın adi ilo adlandırılırdı. Monbo
lordo II 12 osrlordo Marağada Əhmod
ağa, Atabokiyyo vo ol-Qazi, Xoyda olForoc ol-Xüveyyi modrosolorinin açıldığı qeyd edilir. Bu tipli modrosobrdon
ikisi Naxçıvanda Ataboy Mohommod
Cahan Pohlovanin hakimiyyoti ilbrindo
[1175 86] tosis olunmuş vo Mömüno xatın tiirbosi (1186) kompleksino daxil idi.
Naxçivan madrasalari Mömiina xatın
tiirbasinin voqflorinin goliri hesabma
idaro olunurdu.
11-12 osrlordo Gonco, Tobriz, Nax
çivan, Şarnaxı şəhərlərində foaliyyot
göstoron “ hikmot” evlori, şol'a ocaqlan
11-12 əsrlərdə Azarbaycanda təbabət sahasinda da madrasalar va
“Şafa” evlari olmuşdu. Onlardan biri
12 asrda Şamaxı yaxınlığındakı
Malham kandinda Xaqani Şirvaninin amisi Omar ibn Osman Kafiaddin (1080-1150) tarafindan açılmış,
Azarbaycanm elm-tahsil tarixina
Malham Tibb Akademiyasi kimi
daxil olmuş “Madraseyi-tibb» (“Tibb
madrasasi”) tadris-müalicə müəssisasi idi. Burada ham tibbi tahsil
verilir, elmi araşdırmalar aparılır,
ham da darmanlar hazirlanir, xastalar müalica edilirdi.
da birbaşa clm-todris işino, xalqm
maariflonmosino xidmot edirdi.
Azarbaycan tahsili 13—18 osrlordo. 13
osrdon etibaron moscidlor yanmda foa
liyyot göstoron “ yetimbr evi” , “ tolim
evi” adlanan xcyriyyo miiossisolori do
ibtidai tohsil veron maktablor şobokosino
daxil idi.
13-15 osrlordo Tobrizdo Roşidiyyo,
Qiyasiyyo, Qazaniyyo, Fobkiyyo, Domoşqiyyo, Moqsııdiyyo, Miizofforiyyo,
Nosriyyo modrosolori, Bakida Şirvaıışahlar sarayının Şah moscidi nozdindoki modroso vo Seyid Yohya modro
sosi, Ərdobildo Dariil-İrşad, Dorbonddo mohollo moscidi yanmdaki modroso,
Naxçıvanda Mömiino xatin tiirbosi
kompleksindoki modrosolor foaliyyot

göstərirdi. Bıı mədrəsələrdə Nosiroddin
Tusinin “ Ədob ol-mütollimin vo ol-mühossilin” (“ Müollimbr vo tələbələr üçün
odob qaydaları” ) osorindən todris vo
saiti kimi istifado olunurdu.
Nizamiyyo ali modrososindon sonra
miisolman Şorqində ikinci darülfünun
hesab edilon, Tobriz yaxınlığındakı
Robi-Roşidi şohorciyindo yerləşən Roşidiyyo modrososi toqr. 1300-04 illordo
tosis edilmişdi. 14 osrdo Yaxin vo Orta
Şorqin on böyük ali tohsil miiossisosi
sayılan bu darülfünunun osası görkomli Azorbaycan tarixçisi vo dövlot xadimi
Fozlullah Roşidoddin torofindon qoyulduğu üçün Roşidiyyo adlandırılmış,
toqr. 100 il foaliyyotini davam etdirmişdir. Burada tobiotşünaslıq, folsofo,
tarix, tobabot, nücum, montiq, ilahiyyat şöbolori foaliyyot göstorirdi. Tohsil
miiddoti 5 il idi.
Roşidiyyo darülfünununun kitabxanasinda elmin miixtolif saholorino dair

lorindon do dors vosaiti kimi istifado
edilirdi.
Sofovilor dövlotinin (1501-1736) ya
ranmasi ölkodo maarif vo modoniyyotin
inkişafına güclü tokan verdi. Bu dövrdo
do moktob vo modrosolor daha çox osas
modoniyyot morkozlori sayilan Tobriz,
Marağa, Ərdobil, Gonco vo Şamaxıda
comləşmışdı. Todris orob vo fars dillori
ib yanaşı, Azorbaycan (tiirk) dilindo do
aparıhrdı. Ərob vo fars dilbrindo olan
bir sira elmi osorlor ana dilino torciimo
edilirdi. ibtidai moktobbrdo ilkin dorslor ana dilindo idi. Əsas todris vosaiti
kimi Qurandan, homçinin Sodi Şirazinin
“ Gülüstan” vo “ Bustan” , Hafiz Şirazinin “ Divan” , N.Goncovinin “ Xomso” ,

siya-İran miiharibolori noticosindo
Azorbaycamn iki yero parçalanması vo
Şimali Azorbaycamn Rusiya torofindon
işğalı moktob tohsilino do tosir etdi. Çar
Rusiyasimn Azorbaycanda tohsil saho
sindo hoyata keçirdiyi todbirlor mahiyyotco onun müstomləkəçilik siyasotinin
torkib hissosi idi. Lakin bununla beb
tohsil tarixindo 19 osr xiisusi yer tutur.
Bu dövrdo tolim rus dilindo olsa da,
Azorbaycanda miixtolif tipli dövbt tohsil
miiossisolorinin (qoza ibtidai moktoblori,
miisolman moktoblori, gimnaziya vo
realni moktoblor, rus-Azorbaycan mok
toblori, rus vo miisolman qiz moktoblori,
domiryolu vo sonot moktoblori, seminariyalar, peşo vo orta ixtisas moktoblori

Azərbaycanın maarif və mədəniyyət tarixinə ilk darülfünun kimi
daxil olan Rəşidiyyə mədrəsəsində
500-ə qədər alim-müdərris çalışır,
7000 tələbə təhsil alırdı. Burada
Çindən, Hindistandan, Misirdən,
Suriyadan dəvət olunmuş 50 nəfər
alim və həkim də fəaliyyət göstərirdi.
Çin, Misir, Bizans, Hindistan vo b. ölkolordon gotirilmiş 60000 nüsxodon artıq
kitab saxlamlırdı. Bundan olavo, Fozlul
lah Roşidoddinin miixtolif elm saho
lorino dair yazdığı osorlordon, xüsuson
astronomiya, okinçilik, bağçılıq, memarliq vo s. saholori ohato edon 24 cild
lik “ Əl-ohya vo-l asar” , cloco do tarix vo
coğrafıyadan bohs edon “ Cami ot-tovarix” osorlorindon dors vosaiti kimi isti
fado edilirdi.
13-15 osrlorin tohsil tarixindo iz qoymuş todris ocaqlanndan biri do böyük
Azorbaycan alimi N.Tusi (1201-74)
torofindon yaradılmış, Yaxin vo Orta
Şorqin on məşhur rosodxanasi kimi 50
ib yaxin foaliyyot göstormiş Marağa
rosədxanasmın (1259) nozdindoki modroso idi. “ Böyük riyaziyyat moktobi”
adlandinlan bu modrosodo bir çox ölkəlordon golmiş müdavimlor tohsil alır,
elmi araşdırmalar aparırdılar. Burada
N.Tusinin “ Zic Elxani” (“ Elxani codvollori” ), “ Tohriri-Öqlidis” (“ Evklidin
şorhi” ), “ Əxlaqi N asiri” vo s. osor-

yil özünü göstorirdi: ononovi miisolman
tohsil formalarınm saxlamlmasi vo yeni
ibtidai rus moktoblorinin yaranmasi.
1842 ildo Baki, Quba. Qarabağ, Şoki,

lor yalniz rus məmurlarının uşaqlarınm
tohsil aldığı rus moktoblorindo todricon
azorbaycanhlarm da sayi artirdi. 1857 il
do biitiin qoza moktoblorindo bütövlükdo

Bakida Mariya qiz gimnaziyasi (1885 87,
memar M.D.Botov), indiki Azorbaycan Incosonot Muzcyi.

Bakıda "Miiqoddos Nina" qiz nıəktəbi (1888, memar D.D.Buynov),
indiki 132 vo 134 №-li orta məktəblər.

N.Tusinin “ Əxlaqi Nasiri” vo Mohom
vo s.) yaranmasi xalqin modoni sov;
mod Füzulinin “ Leyli vo Mocnun” osor- yosinin yüksolmosino giiclü tokan ver
lorindon istifado edilirdi. 17 osrin orta19 osrin 2-ci yansmdan foaliyy
larinda tokco Tobrizdo 600 mohollo mok
başlayan yeni tipli gimnaziya vo rea
tobi vo 47 modroso, Şamaxıda iso 40
moktoblori bitiron azorbaycanli got
moktob vo 7 modroso foaliyyot göstolorin böyük bir hissosi Rusiya vo Av1
rirdi. Sofovilor dövründo Tobrizdo tosis
pamn ali moktoblorindo tohsil aim
edilmiş Sadiqiyyo, Talibiyyo modrosolori
imkani qazandi. Noticodo 19 osj
çox niifuzlu maarif ocaqlanndan sa- sonu 20 osrin ovvollorindo Azorbayc;
yılırdı.
da giiclii ziyalilar dostosi yetişdi. Onk
18
osrdo maarif vo modoniyyotin in-ölkodo milli maarifçilik horokatm; i
kişafında tonəzzül baş verdi. 1736 ildo
inkişafında miistosna rol oynadilar. Bu
Nadir şah Əfşar torofindon maarif
dövrdo qadin tohsili miiossisolori şobokosi genişlondi, Avropa modelli modern
miiossisolorinin osas maliyyo monboyi
olan voqf torpaqlanndan mohrum edil
tohsil sisteminin qurulmasına başlandı.
Biitiin bunlar Azorbaycanda ononovi
mosi moktob vo modrosolorin normal
foaliyyotini pozdu, onlann böyük oksomiisolman tohsil sisteminin do yenidon
riyyotinin bağlanmasına sobob oldu.
toşkilino tosir etdi.
19
osrin 1-ci yarisinda Azorbaycan
Azorbaycan tohsili 19 osr vo 20 əsrin
ovvollorindo. 19 osrin ovvollorindo Rumoktobinin inkişafında iki başlıca me-

irvan vo Lonkoran qozalannda mosidlorin nozdindoki 502 moktobdo 5242
agird tohsil alirdi ki, onlarm tolim-toriyosi ib 534 müollim moşğul olurdu.
vloscidlorin nozarotindon konarda da
btidai moktoblor foaliyyot göstorirdi.
Azorbaycanda ononovi milli moktobloin mövcudluğu, onlarm idarəçiliyinin
uhanilorin ixtiyannda olmasi faktinian narahat olan çar hökumoti rus todis miiossisolorinin yaradilmasi vo yayilnasina xiisusi ohomiyyot verirdi. Yerli
nomur kadrlarma olan ehtiyac da rus
noktoblorinin toşkili prosesini siirotlondirirdi.
Azorbaycanda “ qoza moktoblori” adındırılan ilk rus dövlot moktoblori 1829
о 1835 ilbrdo tosdiq edilmiş “ Zaqalqaiya moktoblori haqqinda Əsasnamo” эго uyğun olaraq Şuşa (1830), Nuxa
Şoki, 1831). Baki (1832), Gonco (1833),
iamaxi (1838) vo Naxçıvanda (1838)
açılmışdı. Artiq 19 osrin 50-ci illorindo
\zorbaycanda 9 rus moktobi foaliyyot
göstərirdi. Bunlardan 5-i üçsinifli ibtidai
qoza moktobi, 3-ü birsinifli aşağı ibtidai
moktob (bunlara “ prixod moktoblori”
deyilirdi) vo l-i dördsinifli ali ibtidai
moktob idi. 1829 il “ Əsasnamo” sino göro
rus moktoblorindo Azorbaycan dilinin
todrisino, az da olsa, yer verilirdi. Əvvol-

148 azorbaycanli tohsil almışdı. Azorbaycanlilar arasinda rus moktoblorindo
tohsilo maragin artmasinin başlıca sobobi Azorbaycan dili vo islam dininin todri

qoyuldu. Qoza moktoblorinin todris proqramlannda rus dili, hesab, hiisnxot, ilahiyyat, tarix, coğrafiya, hondoso osas yer
tuturdu.
Rusiyaya sodaqotli ruhanilorin ha
zirlanmasi moqsodilo 19 osrin ortalarmda Azorbaycanda klassik dini modrosolordon forqlonon yeni tipli todris miiossisolori - “ miisolman moktoblori” tosis
edildi. Tohsil miiddoti 6 il olan beb
moktoblor 1849 ildo Gonco, Şuşa, Şamaxi vo Bakida tosis edilmişdi. 1853 il
do foaliyyot göstoron 8 miisolman moktobindo 468 şagird tohsil alırdı. Hökumot torofindon eksperiment kimi açılmış bu moktoblor sonralar dövbt xozinosindon maliyyoloşdirmo dayandırıldığından 50-ci illorin sonunda bağlandi.
19
osrin 60-ci illorindo Rusiyada apa
rilan moktob islahati, о ciimlodon 1867 il
“ Əsasnamo” sino göro Azorbaycandakı
moktoblorin do imperiya daxilindoki tod
ris sistemino uyğunlaşdırılmasına başlanıldı. Azorbaycan dili todris proqramlarından çıxarıldı, tohsilin mozmunundaki
ruslaşdırma siyasoti daha da sortbijdirildi. Bu dövıdo iimumtohsil sistemindo
apanci yeri rus ibtidai moktoblori tutmağa başladı. 19 osrin 70-ci illorindo
Azorbaycamn biitiin qoza moktoblori 6
illik tohsil miiddoti olan şohor moktoblorino çevrildi. Bununla yanaşı, Azorbay

Bakida miisolman qiz moktobi (“11. Z.Tağıyevin qiz moktobi” ;18()8 1901, memar I.V.Qoslavski).
indiki ЛМЕЛ Əlyazmalar Institutu.

sino icazo verilmosi idi. Qoza moktoblo
rindo yalmz oğlanlar tohsil ala bilordi.
Azorbaycanda rus dilindo qadin tohsilinin osasi 1848 ildo Şamaxıda eyniadli
xeyriyyo comiyyoti torofindon tosis edilmiş “ Miiqoddos Nina” qiz moktobi ilo

canda kond moktoblori do foaliyyot göstorirdi.
19
osrin 2-ci yarisinda Azorbaycanda
kapitalist münasibətlərinin yaranmasi,
iqtisadiyyatin siirotli inkişafı vo sonaye
do. kond tosorriifatmda ixtisasli fohloloro.

baycanın tohsil tarixindo milli müollim
kadrları hazırlanmasının bünövrosi qo
yuldu. Homin şöbo mövcud olduğu 40 il
müddətində Azorbaycan moktobi üçün
250-yə yaxın müəllim (Roşid boy Əlondi-

Bakıda l-ci realni məktəbi (1901 04, memar D .D .Buynov).
İııdiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.

Bakıya köçürülməsindən sonra daha da
intensivbşdi. Ölkodo moktob şobokəsinin
genişləndirilməsi yeıii müəllimlərə ciddi
ehtiyac doğururdu. Buna görə do 1876

Haşım bəy Vəzirov. “Bakıdakı
rusi-müsəlmani məktəblərin 25
illik yubiləsi münasibətilə” (Bakı,
1914) kitabından:
“1887 ildə Tiflisdəki Aleksandrovski
Uçitelski institutu qurtaran iki cavan
müəllim: Sultanməcid Qənizadə və
Həbibullah bəy Mahmudbəyov Bakıya varid olurlar... Vətənin bu iki
halal oğlu... Vətən balalarının təlim
və tərbiyəsinə şüru etmək üçün
himmət kəmərlərini qurşayıb tamam
Qafqazda və Bakıda əvvəlinci rusimüsəlmani məktəb açırlar. Məktəbin
"rusi-müsəlmani məktəbi” adlanmasına ümdə səbəb bu olur ki, onun
cavan müəllimləri müsəlman uşaqları üçün həm dövlət və Vətən dili
olan rus dilinin, həm də müsəlman
balalarının ana dili olan türk və fars
dillərinin bir meyarda müsəlmanlara
lazım olduğun düşünüb hər iki dili
bir nizamda aparmağa müsəmməm
olurlar...”
ildə Qori şəhərindo Zaqafqaziya Miiollimlər Seıninariyası tosis edildi. 1879 ildə
iso homin seminariyanın tatar (Azor
baycan) şöbosinin yaranmasi ilo Azor-

yev, Firidun boy Köçorli, Üzeyir
Hacıboyov, Colil Mommodquluzado,
Noriman Narimanov, Müslüm Maqomayev, Süleyman Sani Axundov vo b.)
hazırlamışdı. Azorbaycanda genişlonon
maarifçilik horokatmin özoyindo anadilli
moktoblorin yaradilmasi, yenilikçilik,
müasirlik uğrunda miibarizo osas yer tu-

Azorbaycanda maarifçilik horokatının bohrələrindən biri yeni rus-tatar/rusi-müsolmani (rus Azorbaycan)
məktoblərinin yaranmasi oldu. Bu tipli
ilk moktob 1875 ildo Qazaxin Salahli
kondindo T. Mamleyev torofindon açılsa
da, Azorbaycan moktobinin sonraki
inkişafında elo bir ohomiyyotli iz qoymadi. Rus-Azorbaycan moktobbrinin
yaradilmasinin hoqiqi tarixi vo goloeok
inkişafı Tiflis Müollimlər institutunun
mozunları H.Mahmudboyov vo S.Qonizadonin adlan ilo bağlıdır. Onlarm 1887
ildo Bakida tosis etdiklori rus-Azorbaycan moktobindo rus moktoblorindon
forqli olaraq, Azorbaycan dilinin todris;
mocburi fonlor sirasina daxil edilmişdı.
Tezliklo Bakida beb moktoblorin sa\
6-ya çatdı. Naxçivan (1894), Nuxa
(1894), Şuşa (1896), Salyan (1896) \ >
Goncodo (1899) do rus Azəıbayc
moktoblori foaliyyoto başladı. 1899 i:
bu moktobbrdo 837 şagird tohsil alu
Moktoblorin şagird vo pedaqoji kont
genti, osason, azorbaycanhlardan iba
idi. Rus-Azorbaycan moktoblori Az
baycamn moktob tohsili tarixindo, n
ziyalilann yetişdirilmosindo, maari
liyin inkişafında müstosna xidmot
tormişdir.
19 osrin 2-ci yarısmda Şimali A>
baycanda yaradilan rus Azorbayc
moktobbrinin qabaqcil tocriibosi tezl;

Bakida 1-ci kişi gimnaziyasi (1912-13. memar K.A.Borisöqlebski)
Indiki 4 №-li Kliniki xəstəxana.

turdu. Bu horokatin osas ideoloqlan
Mirzo Fotoli Axundzado (Axundov),
Hoson boy Zordabi, N.Norimanov,
R.Əfondiyev, Aleksey Osipoviç Çernyayevski, Hobib boy Mahmudboyov, Mah
mud boy Mahmudboyov, F.Köçorli,
Sultanmocid Qonizado vo b. idilor.

Conubi Azorbaycana da tosir etdi. Görkomli maarifçi Mirzo Hoson Rüşdiyyo
Tobrizi İrovana golorok burada yeni
üsullu moktob açıb (1883) bir müddot
orada işlodi. 1888 ildo Tobrizo qayidan
Mirzo Hoson homin ildo orada “ Modroseyi-Riişdiyyə” adli yeni tipli moktob aç-

Müsəlman qız məktəbinin şagird və müəllimləri. 2-ci sırada soldan 5-ci Sona xanım lağıyeva (H.Z.Tağıyevin həyat yoldaşO.
6-cı H.Z.Tağıyev , 7-ci Hənifə xanım Məlikova (məktəbin müdiri. H.Zərdabinin həyat yoldaşı). 8-ci Məryəm xamm Sulkeviç (müəllim).
9-cu H.Zərdabi. 10-cıı Pəri xanım Məlikova (H.Zərdabinin qızı. Ə.Topçubaşovun həyat yoldaşı).
11-ci Ə.Topçubaşov (1903-04 illər).

mütəxəssislərə olan tələbat mövcud
ümumtohsil vo peşo moktoblori şobokosinin genişlondirilməsinə tokan verdi. Bu
proses Şamaxıda baş verən zolzolo (1859)
ib bağlı quberniya morkəzinin oradan

dı. Bu məktəb Səfəvilər dövründən
sonra Conubda ilk Azorbaycan milli
məktəbi kimi təhsil tarixinə daxil oldu
və sonralar bir sıra “ Rüşdiyyo” moktoblərinin açılmasına təkan verdi.
19 əsrin 2-ci yansinda Azarbaycan
da ilk orta moktoblor - realni moktob,
gimnaziya vo progimnaziyalar yarandi.
İlk progimnaziya 1865 ildo Bakida tosis
edildi, 1867 ildo iso realni gimnaziyaya
çevrildi. “ Gimnaziya vo progimnaziyalarm Nizamnamosi” no (1871) göro bii
tiin gimnaziyalar klassik yönümlü oldu,
realni gimnaziyalar iso realni moktoblo-

19 osrin ortalarından başlayaraq
Azorbaycanin moktob tohsili tarixindo
ilk dofo olaraq texniki-peşə tohsili miios
sisolori yaradildi. Bu tipli peşo-sonot
moktoblorinin ilk nümunəsi 1843 ildo
Şokido “ Tocriibi ipokçilik moktobi” adi
ilo açıİmışdı. 1881 ildo Baki donizçilik
sinfi (1905 ildo Baki donizçilik moktobino çevrildi), 1888 ildo Baki sonot mokto
bi (1897 ildo Baki aşağı texniki moktobo,
1905 ildo iso Baki orta texniki moktobo
çevrildi) tosis edildi. Zaqatala (1882) vo
Gonco (1884) sonot moktoblori yaradildi.
Beloliklo, 19 osrin sonunda Azorbaycan

19 osrin 90-ci illorindon başlayaraq
musiqi, rossamhq, mühasiblik, ticarot,
tibb, bodii tortibat vo s. peşo vo ixtisaslar
iizro xiisusi ixtisas moktoblori vo kurslan
yarandi. Bakida ilk musiqi moktobi 1896
ildo, ilk rossamhq moktobi 1897 ildo tosis
edildi.
19 osrin 80-ci illorindo Baki, Şamaxı
vo Goncodo kişi vo qadinlar üçün “ bazargiinü” moktoblori, homçinin axşam
savad kurslan açılmağa başladı. Bu todris ocaqları yaşlıların savadlanmasmda
ohomiyyotli rol oynadi. Yaşlılann tohsilindo Bakida toşkil olunan kitabxana vo
qiraotxanalarm, xiisuson 1894 ildo
N.Norimanovun toşobbüsü vo bir qrup
ziyalimn yaxindan iştirakı ib Bakida to
sis edilon “ Norimanov qiraotxanasi"ып
müstosna rolu olmuşdur.
19 əsrin 2-ci yarısında Azərfc canda neft, dağ-mədən sənay
və kənd təsərrüfatının inkis f
etməsi ixtisaslı fəhlələrə böyük
ləbat doğururdu. Bu tələbat m
təlif peşə yönümlü sənət məktəblərinin - ilk peşə ıməktəblərin
yaranmasına gətirib çıxardı. Mo;
dəkan və Quba məktəblərinin
yaranmasi ilə Azərbaycanda kə: ■
təsərrüfatı profilli təhsil müəs.1
sələrinin bünövrəsi qoyuldu.

Baki kommersiya moktobi (1912).
indiki Azorbaycan Dovlot Pedaqoji Universiteti.

ro çevrildi. Bakidan sonra realni moktoblor Gonco (1867) və Şuşada (1881)
açılmışdı. 1896 ildo Bakida klassik kişi
gimnaziyasi tosis edilmişdi. 19 osrin so
nunda Azorbaycanda kişilor üçün 7 natamam orta vo orta moktob fəaliyyot göstorirdi, onlarda 2366 şagird tohsil alirdi.
1874 ildo Bakida ilk qadin gimnazi
yasi açıldı vo Azorbaycanin moktob tohsili tarixino “ Mariya qiz gimnaziyasi” adi
ilo daxil oldu. Bakıdakı “ Müqoddos Ni
na" qiz moktobi 1897 ildo orta moktobo
çevrildi. 1899 ildə isoeyniadli ibtidai mok
tob osasmda Goncodo do qadin progimnaziyasi yaradildi vo sonralar (1902) gim
naziyaya çevrildi. 19 osrin sonunda qadin
orta moktoblorindo 1283 şagird tohsil
alirdi.

da 1 texniki moktob, 3 sonot moktobi vo
1 donizçilik sinfi foaliyyot göstorirdi.
1900 ildo homin moktoblordo 416 şagird
tohsil alirdi.
Bu dovrdo xiisusi kond tosorriifati
moktoblori do açılmağa başladı. 1896 il
oktyabnn 27-do Mordokanda Haci Zey
nalabdin Tağıyevin maliyyo vosaiti hesabına bağbanlar hazirlayan birinci xii
susi moktob açıldı. ikinci belo bağçılıq
moktobi 1899 ildo Qubada tosis edildi.
19 osrdo tohsildo baş veron yeniliklordon biri do 80-ci illordon başlayaraq
domiryol qulluqçuları vo fohlolorinin
uşaqları üçün aynca moktoblorin açılmasi idi. ilk domiryolu moktoblori Gon
co (1888), Haciqabul (1893). Baki (1896)
vo Ağstafada (1901) açılmışdı.

19 osrin 2-ci yarısmdan Azərbay. ■
da başlanan maarifçilik horokatının
siri ilo moktob, maarif, elm, tohsil,
doniyyot işi osrin sonlannda vo 20 , in
ovvolbrindo ictimai-siyasi vo modoni
hoyatın apanci milli mosolosino çevr
Bu dövrdo yetişon milli burjuaziya
mayondolori, yerli sahibkarlar da n
tin maarifbnmosi, savadlanmasi, m
ni vo intellektual soviyyosinin yiikso
si yolunda olbrindon goloni osirgom
lor. H.Z.Tağıyev, Şomsi Əsodullav
Murtuza Muxtarov, Musa Nagiyev
a
boy Hacinski kimi onlarla sahibkar
li ziyali noslinin yetişmosindo, tohsil
teminin inkişafında müstosna rol о;
ırıışlar. 20 osrin ovvolbrindo Azor!' /can tohsilinin inkişafında maarifç: iyalılardan H.Zordabi, Ə li boy Hiisey i zado, Əlimordan boy Topvubaşov,
Əhmod boy Ağayev, N.Norimanov,
Ü .Haciboyov, S.Qonizado, F.Köçorli vo
başqalarının ovozsiz xidmotlori olmuşdur.
20 osrin ovvolbrindo Azorbaycanda
baş veron sosial-iqtisadi vo modoni

Miisolman qiz moktobindo ana dili dorsi.
Miiollim Şəfıqə xamm Əfəndizadə (toqr. 1907—08 illor).

Hobib boy Malımııdbəyov Baki 1-ci rus Azorbaycan moktobinin
şagirdləri arasinda (19 osrin sonu- 20 osrin ovvollori).

vüksoliş maarif sisteminin do inkişafına
giiclii tokan verdi. Ölkodo çox sayda ye
ni iisullu. Avropa modelli todris miiossi
solori açıldı. H.Zordabinin tövsiyosi ilo
holo 19 osrin 90-ci illorindon qadin
tohsili veron moktob açmaq uğrunda
miibarizo aparan H.Z.Tağıyeviıı gorgin
omoyi vo vosaiti hesabina 1901 il oktyabrin 7-do Bakida milli tohsil tarixino
"H.Z.Tağıyevin qiz moktobi” kimi da
xil olan ilk miisolman qadin moktobi
açıldı. Moktobin ilk miidiri Honifo xanim Molikova (H.Zordabinin hoyat
yoldaşı'. idi. Qapali pansion tipli homin
moktobo yalmz azorbaycanli qizlar qo
bul edilirdi. Qadin moktobi ovvollor 4
illik, az sonra 5 illik, bir qodor sonra 6
llik oldu. Moktobo ilk dofo 58 nofor qotıl edilmişdi ki, onlardan 35-i pulsuz
ihsil alirdi. 1916 ildo ali ibtidai moktoо. sonra iso seminariyaya çevrilon bu
loktobin foaliyyoti 1918 ilin martinda
ışnak-bolşevik quldur dostolori to>iındon azorbaycanlılara qarşı törodi'iı Bakı qırğını zamaııı dayandınldı.
Z.Tağıyevin qız nıoktobindon sonra
lonco, Nuxa, Ağdaş, Baki, Quba, Naxıvan, Ağdam, Şuşa vo s. yerlordo do bu
,pli moktoblor açılmışdı.

1901 ildo Baki kommersiya moktobi,
1905 ildo iso Baki aşağı texniki moktobinin bazasinda Baki orta texniki inoktobi yaradildi. H.Z.Tağıyevin maliyyo
dostoyi ib hor iki moktob iiçiin Qorb me-

Azorbaycanda biitiin tiplordon olan 976
tohsil miiossisosindo 73,1 miıı nofor şagird
(tolobo) tohsil alirdi.
Azorbaycan tohsili Xalq Ciimhuriyyoti illorindo (1918-20). Şorqdo ilk de-

Bakida “Soadot” moktobi (1912 13, memar Zivor boy Əhmodboyov).
İndiki akademik Zorifo Əliyeva adina Elmi Todqiqat Göz Xostoliklori institutu.

marlığı üslubunda möhtoşom todris binalari da tikilmişdi. ixtisas yönümüno
göro Qafqazda yegano olan Baki orta
Son araşdırma və hesablamalara
texniki moktobi digor şohorlor üçün do
görə, 19 əsrin sonlarında Şimali
xeyli miitoxossis hazırlamışdı. Tosadüfı
Azərbaycanda ziyalıların sayı 5635
deyil ki, bu moktobin bazasinda sonra
nəfər, 20 əsrin əvvəllərində isə
lar Baki Politexnik Institutu (1921, indi
12000 nəfərdən çox olmuşdur ki,
ki Azorbaycan Dövlot Neft Akademiyaonların yarısını milli ziyalılar təşkil
si) yaradildi. 19 osrdo tosis edilmiş Baki,
edirdi.
Gonco, Zaqatala sonot moktoblori, eloco
do musiqi vo rossamhq moktoblori bu
20 osrin ovvollorindo tohsil işindo on dövrdo do öz foaliyyotini davam etdi'iddi problem miiollim çatışmazlığı idi.
rirdi.
\zorbaycan müollimlorinin l-ci (1906)
20 osrin ovvollorindo maarifçilik foa
-о2-ci (1907) qurultaylarinda bu mosolo
liyyoti ilo məşğul olan bir sira xeyriyyo
leııiş müzakiro edilmiş, Qori müəllimlor
comiyyotbri yarandi. “ Noşri-maaıif’
minariyasi tatar (Azorbaycan) şöbo- (1906), “ Nicat” (1906), “ Soadot” (1907),
inin Azorbaycamn şohorlərindən birino
“ Sofa” (1910) vo digor xeyriyyo comiyıçürülmosi mosolosi qaldırılmış, lakin
yotbrinin açdırdığı moktoblor, savad
unu о dövrdo holl etmok miimkiin olmakurslari azorbaycanli ohalinin maarifnışdı. Ziyalilarm apardiqlan gorgin
lonmosindo miistosna rol oynadi. Homin
comiyyotlorin foxri sodri, qoyyumu olan
niibarizo sayosindo 1914 ildo Goncodo,
Azorbaycan mesenatları I l.Z.Tağıyev.
1916 ildo Bakida miiollim seminariyalal açıldı. Orta tohsil moktoblori şobokosi
M.Muxtarov, M .Nağıyev, Ş.Əsodullalo genişlondirildi. 1914 ilin statistikasiyev, İ.Hacınski vo başqaları bu moktobııa göro, Azorbaycamn 5 kişi gimnaziyalorin maliyyobşdirilmosi sahosindo misilsiz xidmotlor göstormişdilor. Bu ilbrdo
stnda 2422, 3 realni moktobindo 1433,
H.Z.Tagiyev Bakida ohalinin ınaarifloıı7 qadin gimnaziyasinda 3158 şagird
tohsil alirdi. Homin moktoblordo todris
mosino kömok moqsodilo moktob-todris
lovazimati satışı ilo moşğul olan xiisusi
rus dilindo aparıhrdı. Bu dövr texnikipeşo vo orta ixtisas tohsili moktoblori şo- pasaj da tikdirmişdi.
Beloliklo, 1914 iliıı statistikasına göro.
bokosinin genişlonmosi ilo sociyyolonirdi.

mokratik, hiiquqi dövlot olan Azor
baycan Xalq Ciimhuriyyoti hökuməti
xalq maarifinin, elm vo modoniyyotin
inkişafına miistosna ohomiyyot verorok,
bu sahoni modoni quruculuğun prioritet
istiqamoti, milli dövlot siyasotinin tomol

“Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
qiz məktəbi”nin rəsmi açılışı
(07.10.1901) barədə qərardadnamədən (aktdan) çıxarış:
“Oxundu, hansından məlum oldu ki,
о məktəbin qərardadnaməsi 1898ci ilin may ayının 19-cu günündə
təsdiq olunub... Sonra müəssis və
banisi cənab Hacı Zeynalabdin
Tağıyev о məktəbin imarətini qoyubdur. Hansının ki, təmirinə
183533 rubl xərc olunubdur. Bun
dan əlavə, cənab Hacı 125000 rubl
həmişəlik vəch təyin edib veribdir ki,
onun faidəsi və mənafeyi о məktəbin əczalarının vəzifə və məvaciblərinə və pansionun məxaricinə sərf
olunsun...”
prinsiplorindon biri elan etdi, tohsil saho
sindo islahatlara vo tohsil quruculuğuna
başladı. Hökumot tohsil sistemino vahid
rohborlik vo ölkodo tohsil siyasotini tonzimlomok üçün 1918 ilin iyununda Xalq

Maarifi vo Dini Etiqad Nazirliyinin
strukturu vo ştat vahidlərini təsdiq etdi.
Qori müəllimlər seminariyasının Azor
baycan şöbosi əsasında Qazax müollimlər

tohsil miiossisolorinin milliloşdirilməsi
haqqinda” 28 avqust 1918 il tarixli
qorari ilo tohsil miiossisolori milliloşdirildi, tolimin başqa dillordo aparıldığı

aparila bilordi. Homin qorarla tolimin
rus dilindo aparıldığı moktoblordo dov
lot dili mocburi fonn kimi todris olunmali, azorbaycanli uşaqlar yalmz milli-

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Mordokanda açdığı kond tosorriifati
(bağbanlar) moktobindo dors (1907).

“Soadot” comiyyotinin açdığı “Soadot” moktobinin miiollim vo şagirdlori.
2-ci sirada soldan 3-cii moktobin miidiri Əli boy 1liiseynzado, 5-ci miiollim Üzcyir Haciboyov (1909).

seminariyasmin yaradilmasi (ilk direktoru F.Köçorli idi) haqqinda qorar
(22.06.1918) verdi. 27 iyun 1918 ildo
Azorbaycan Xalq Cümhuriyyoti höku20 əsrin əvvəllərində ibtidai, iimu
mi orta və texniki peşə təhsili, orta
ixtisas məktəbləri, məktəbdənkənar təhsil, yaşlıların təhsili üzrə
mövcud şəbəkənin genişlənməsi
prosesi intensivləşdi. Milli məktəb
tarixində ilk dəfə azərbaycanlı qa
dinlar üçün dünyəvi təhsil verən
maarif müəssisələri təsis edildi.
məti türk (Azorbaycan) diliııi dövlot dili
elan etdi. Bu tarixi addim tohsil miiossiso
lorinin milliləşdirilməsi vo todrisin ana di
lindo aparılmasına keçid üçün olverişli
şorait vo hüquqi zomin yaratdi. Hökuınətin “ İbtidai, ali ibtidai vo iimumi orta

moktoblor vo siniflor loğv edildi. Qorara
osason, biitiin todris miiossisolorindo
tolim, istisnasiz olaraq, dövlot dili olan
Azorbaycan dilindo aparilmah idi. La
kin 1918/19 todris ilinin başlanması bu
sahodo ciddi problemlor yaratdi. Tez
liklo tohsildo milliloşdirmə ilo bağlı
çoxlu sayda uşağın tohsildon konarda
qalmasi fakti molum oldu. Hökumət 28
avqust 1918 il tarixli qorarina miioyyon
doyişikliklor etmok mocburiyyotindo qaldi
vo bu moqsodlo 1918 il noyabrin 13-do
xiisusi qorar qobul etdi. Yeni qorara
osason, bir orta tohsil miiossisosi olan
şohorlərdə Xalq M aarifi Nazirliyinin
xiisusi razılığı ilo yuxan hazııiıq siniflorindon başlayaraq rus bölmolorinin
do açılmasına icazo verilirdi. Bir neço
eynitipli iimumtohsil miiossisosi olan
şohorlordo tohsil miiossisolorinin bir
hissosi milliloşdiri 1diкdon sonra qalaninda todris biitiin siniflordo rus dilindo

loşdirilmiş moktoblordo tohsil ali ;i
idilor. Müstosna hallarda onlar Xalq
Maarifi Nazirliyinin xiisusi icazos 'b
rus bölmosindo tohsil ala bilordilor.
AXC hökumətinin “Dövlət dili
haqqinda” 27.06.1918 il tarixli
qərarından:
“Dövləti lisan tiirk dili qəbul edilərək iləridə bütün məhkəmə, id<
reyi-daxiliyyə və sair dəvair vəzifə
ləri başında duranlara bu lisanı bilənlər olana qədər höküməti müəssisələrdə rus dili istemalına müsaidə edilsin..."
Bu qorarla milli hökumot Azorbay
canm tohsil tarixindo müstosna rolu
olan bir addim atdi. Azorbaycan dili
dövlot dili statusu qazandı, ölkonin to
lim-torbiyo, tohsil dilino çevrildi.

Sultanmocid Qonizado, llonifo Məlikova vo b. Bakidaki 3-cii rus Azorbaycan
qiz moktobinin şagirdlori ilo (20 osrin ovvollori).

100 tələbədən bir
qərarı ılə alı təhsıi almaq üçün xarici ölkələrə göndərilmiş

1919 ildo Baki orta texniki vo kom
mersiya moktoblori, iki kişi vo üç qadin
gimnaziyası istisna olunmaqla, ölkodo
foaliyyot göstoron biitiin tohsil miios
sisolori milliloşdirilmişdi.
1919/20 todris ilinin ovvollorindo
Azorbaycanda 643 ibtidai vo 23 orta vo
orta ixtisas moktobi (6 kişi vo 4 qadin
gimnaziyasi, 5 realni moktob, 3 “ M ii
qoddos Nina” qiz moktobi, 3 müəllimlər
seminariyasi, 1 politexnik vo 1kommer
siya moktobi) foaliyyot göstorirdi ki,
miivafiq olaraq onlarda 48070 vo 9611
sagird (tolobo) tohsil alirdi. Bu sahodo
1914 illo miiqayisodo moktob sistemi komiyyot baxımından aşağı düşmüş, ölkodoki ictimai-siyasi proseslorlo bağlı
tohsil sistemindo böhranlı voziyyot yaıanmışdı.
Belo bir şoraitdo hökumət müharibo
ı digor soboblordon foaliyyotini dayanrmış moktoblori borpa etmok, yeni
lisil miiossisolori yaratmaq, onlarm
iddi-texniki bazasini möhkomlonmok iiçün ciddi addimlar atdi. 1914
o tokco Şamaxı vo Göyçay qozalarinxalq 'moktoblori müfottişliyinin
otunda olan 108 moktobdon 1918 ildo
almz 10-u foaliyyot göstorirdiso,
919/20 todris ilindo belo moktoblorin
,yı 70-0 çatdırılmışdı. Tohsil sahosindo
oyata keçirilon islahatlar içorisindo
calni moktoblorin. kişi vo qadin gimlaziyalarinin, miiollim seminariyalan
obokosinin genişlondirilmosi miihiim
yer tuturdu. M illi hökumot ovvolco
ölkodo ümumi icbari ibtidai tohsilo,
sonra iso iimumi icbari orta tohsilo
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
1918—20) dövründə iki tədris
ilində anadilli məktəblərin şəbəkəsi yarandi, ana dilində milli
proqram və dərsliklər hazırlandı və
nəşr edildi.
eçidi özünün tohsil siyasotindo prioritet
liqamot hesab edirdi. Ölkodo moktob
slahati sahosindo dövlot proqrami üçün
okliflor hazirlamaq moqsodilo hökumot
Bakida 10 günliik Müollimlor qurultayı
1919, avqust) keçirdi, 1919 il noyabrin
7-do Xalq Maarifi Nazirliyi yaninda
nazir miiavini Homid boy Şahtaxtinskinin sodrliyi ilo tslahat Komissiyasi
yaradildi. Komissiya qısa müddotdo
xeyli işlor gördii. Ümumi tohsil saho
sindo islahat aparmaq, milli proqram vo
dorsliklor hazirlamaq moqsodilo höku-

mot torofindon xüsusi fəıın komissiyaları
da tosis edildi. Fənn komissiyaları torofindon hazırlanmış bir sıra yeni dorsliklər hökumətin ayırdığı vosait hesabina
1919 ildo noşr edilib moktoblilorin istifadosino verildi. Bundan olavo, hökumot

Tohsildon yayınmış kimsəsi/ uşaqlar
üçiin dövlot hesabina “ Uşaq cvi" vo
“ Uşaqlara yardını bürosu” loşkil olundıı.
Yeni peşo-ixtisas moktoblorinin yaradılması, yaxud mövcud tohsil müəssisələrinin inkişaf etdirilmosi sahosindo

Baki orta texııiki məktəbi (1898 1900. memar İ.V.Qoslavski). İndiki
Azorbaycan Dövlət Ncft Akademiyası.

müollimloro mctodiki kömoklik göstormok moqsodilo pedaqoji-metodiki jurnallar tosis etmiş, Türkiyodon miioyyon
dorsliklorin alinmasma da vosait ayirmışdı.
Ölkodo moktob islahatmı longidon
osas soboblordon biri peşokar miiollim
kadrlarının azlığı idi. Bu çotinliyi
aradan qaldirmaq üçün 1919 ilin
sentyabrmda Bakida kişi miiollimlor
seminariyasi foaliyyoto başladı. Eyni
zamanda 1914 ildon Goncodo foaliyyot
göstoron miiollimlor seminariyasi milli
osaslarla yenidon quruldu. Bundan
olavo, hökumotin qoran ilo (1919, 17
iyul) Qazax, Nuxa, Şuşa, Quba, Za
qatala, Salyan, Baki vo Goncodo 2
ayliq pedaqoji kurslar açıldı. Azor
baycana Türkiyodon do miiollimlor
dovot edildi.
Azorbaycan Xalq Cümhuriyyoti lıökumotinin tohsil sahosindoki todbirlorindon biri do miiasir tipli moktoboqodor torbiyo miiossisolorinin ilk
niimunosini yaratmasi oldu. Azorbaycan
Parlamentinin qoran ilo (1919, I sen
tyabr) Bakidaki 1-ci qiz gimnaziyasi
nozdindo dövlot tominatinda olan Av
ropa modelli uşaq bağçası tosis edildi.

do miioyyon todbirlor görüldü. Domiryol, bank, rabito, poçt, teleqraf saholori
iiçiin ixtisash milli kadrlar hazirlayan
todris kursları açıldı. Azorbaycanli
gonclorin texniki-peşo moktoblorino qobulunda miioyyon güzoştlor edildi. Ali
tohsilli milli miitoxossislorin hazirlanAzərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Par
lamentinin qərarı ilə (01.09.1919) 100
nəfər azərbaycanlı gənc xaricə ali
təhsil almağa göndərildi. Hökumətin
bu addımı ilə Azərbaycanın təhsil tarixində dövlət səviyyəsində azərbaycanlıların xaricdə təhsil alması kimi
mütərəqqi ənənənin təməli qoyuldu.
ması tohsil quruculuğunda mühiim yer
tuturdu. Bu vozifonin iki istiqamotdo
azorbaycanli gonclorin dövlot hesabina
xarici ölkolorin tanınmış ali moktob
lorino tohsil almağa göndorilmosi vo
ölkodo ali tohsil miiossisolorinin losis
edilmosi yolu ilo holli nozordo tutulurdu.
Birinci istiqamotdo milli hökumotin
ilk todbiri xiisusi parlament komissiyasi
(sodr Mohommod Əmin Rosulzado,

üzvləri Əhməd Ьэу Pepiııov, Qara Ьэу
Qarabəyli, Mehdi Ьэу Hacınski və
Abdıılla Ьэу Əfondizado idi) tərəfındən
seçilmiş 100 nəfər azorbaycanli gəncin
xaricdə oxumağa göndorilmosi oldu.
Onlardan 10 nəfərinin İngiltərəyə, 23
nofərinin İtaliyaya, 45 nəfərinin Fransaya, 9 nəfərinin Tiirkiyoyo, 13 nofərinin
Rusiyaya göndərilməsi qoraıa alınmışdı.
Lakin sonradan bu bölgüdə müvafıq
doyişiklik edildi. Seçilən toləbələrdən
49-u Almaniyanın, 27-si Fransanın, 4-ü
İtaliyanın, 1-i İngiltoronin, 6-sı Tiirkiyonin ali moktoblorino parlament və hökumot üzvlərinin, tanmmış iş adamlarının, din xadimlərinin, ictimaiyyətin
iştirakı ilo tontonoli şokildo yola salındı
(14.01.1920). 13 nəfərini Rusiyada və“Bakıda Döviət Darülfünunun
təsisi haqqm da” Azarbaycan
Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin
01.09.1919 il tarixli Qanunundan
çıxarış:
“Maddə 1. Dörd fakültədən ibarət
Bakı şəhərində Dövləti Darülfünun
təsis edilir: Şərq şöbəsi ilə bərabər
tarix və lisanə fakültəsi; riyaziyyat
fakültəsi; hüquq fakültəsi və tibb
fakültəsi.
Maddə 2. Hələlik tibb fakültəsinin
dörd əvvəlinci kursları, tarix və
lisanə fakültəsinin birinci kursu üçün
1919 sənəsi sentyabr ayının birindən müvəqqəti bir sənə müddətinə
Darülfünunun ştatı və smetası təyin
edilir...”
təndaş miiharibosi başladığına görə oraya göndormok mümkün olmadı. Dövlot
hesabına xaricə ali tohsil alırıağa göndorilon tobbolordon başqa, parlament
komissiyası tərəfmdən 31 nəfər əlavə
abituriyent də seçilmişdi ki. onların da
böyük oksoriyyoti öz hesabma, yaxud
mesenatların maliyyə dostoyi ib Qorbi
Avropa ölkələrinin ali moktoblorino
göndorildi.
Azarbaycan Xalq Ciimhuriyyoti hökuməti ikinci istiqamətdə Bakı Dövlət
Universiteti, Kond Təsərrüfatı institutu,
Pedaqoji İnstitut vo Dövbt Konservatoriyasınm açılması üzro тйэууэп toşkilati işbr aparsa da, о dövrdə yaranmış
tarixi-siyasi şərait yalnız Bakı Dövbt
Universitetini tosis etmoyo imkan verdi.
Azarbaycan Parlamenti 1919 il sentya
brm 1-də 4 fakültodon ibarət Bakı
Dövbt Darülfıinununun təsis edilməsi

haqqinda qanun qəbul etdi. Universitet
1919 il noyabrın 15-do ovvolco 2 fakültə
(tibb və tarix-filologiya), 44 nəfərdən
ibarət professor-müəllim heyəti, 877
tolobo və 217 azad dinbyici ilo dərslərə
başladı. Beblikb, “ Azorbaycan öz ali
təhsil ocağını yaratdı. Türk (Azərbaycan) xalqınm tarixinə yeni parlaq səhifo
yazıldı. Avropa ib Asiyanın qovuşuğunda yeııi çıraq yandı” (Vasili İvanoviç Razumovski. BDU-nun ilk rektoru). Bununla Azərbaycanda miiasir
dünyovi ali təhsilin t3m3İi qoyuldu, 20
əsr Azərbaycan elmi və ali tohsili bu
tomol üzorində yüksoldi.
Azərbaycan Xalq Ciimhuriyyoti
dövründo ölkodo ilk dəfə horbi tohsil
miiossisolori do yaradıldı. 1918 ildo
Goncodo praporşikbr (yunkeıior) moktəbi tosis edildi, 1919 ikb iso homin
moktob iiçşöbəli Hərbiyyə moktobino
çevrildi. Homin il Bakıda yunkcr,
unter-zabit hazırlayan iiç hərbi mok
tob açıldı. 1919 ilin sonu-20 ilin ovvolindo artıq ölkodo süvari, artilleriya,
istehkam, aviasiya və hərbi feldşer
moktoblori foaliyyot göstərirdi. Beb
likb, bu dövrdo Azorbaycanda horbi
tohsilin tomoli qoyuldu.
Azərbaycan Xalq Ciimhuriyyoti dövründo tohsil vo modoniyyot üçün tarixi
ohomiyyotli olifba islahati sahosindo do
miioyyon addimlar atildi. Parlamentin
21 mart 1919 il tarixli qorari ilo olifba
islahati aparmaq üçün xüsusi hökumot
komissiyasi yaradildi. Latin qrafikali
yeni Azorbaycan olifbasi layihosinin
ilkin variantı boyonildi, latın qrafikasi
ib “ Əlifba” dorsliyi (miiollifi A.Əfondizado idi) noşı* edildi. Lakin Aprel işğalı (1920) noticosindo süquta uğrayan
Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyoti milli
tohsil quruculuğu sahosindo nozordo tutduğu osasli islahatları axıra çatdıra
bilmodi.
Azorbaycan tohsili sovet hakimiyyoti
ilbrindo (1920-91). Azorbaycanda sovet
hakimiyyoti qurulduqdan sonra xalq
maarifi sisteminin yeni prinsiplor osasinda toşkili ib tohsil tarixindo yeni dövr
başlaııdı. Bu işdo Sovet Rusiyasinm toh
sil modeli osas götürüldü, vahid, diinyovi
omok moktobi. birgo tohsil, tohsildo hii
quq boraborliyi prinsiplori ön plana çokildi. Xalq Maarifi Komissarlığı (1920,
aprel) tosis edildi.
Azorbaycan
moktobi
20
osrin
20-30-cu
i l l o r i n do.
Azorbaycanda sovet maarif sistemi
qurulmasimn hiiquqi osaslanm miioy

yon edon “ Köhno orta vo ibtidai moktob
tiplorini politexnik moktoblorlo ovoz
etmok haqqmda” dekret (1920) verildi.
“ Azorbaycan SSR vahid omok moktoblorinin Əsasnamosi” (1920, may) tos
diq edildi. Homin Əsasnamoyo göro
iimumtohsil moktoblori ikipilloli (1-ci
pillo 5 illik tohsil müddoti ib 1 5 siniflori, 2-ci pillo 4 illik tohsil miiddoti ib
6-9 siniflori ohato edirdi) oldu. Hor iki
sonodlo tolimin ana dilindo vo pulsuz
aparılacağı, moktobin zohmotkeş balalarmin iiziino açıq olacağı, din vo dini
qurumlann tosirindon uzaqlaşdırılacağı,
cinsi forq qoyulmadan hammin birg;
tohsil alacağı tosbit edildi. Yeni moktobloro “ vahid omok moktoblori” adi veril
di. Az sonra Azorbaycan inqilab Ko> :itosinin xiisusi dekreti (1920. dekabr) ib
Azorbaycan (tiirk) dili 1-ci vo 2-ci pillo
moktoblorindo osas todris dili kimi >sdiq olundu.
20-ci illərdə Azarbaycanda yaranmaqda olan sovet məktəbində ta silin məzmununda milli-mənəvi d
yərlərirı yerini “beynəlmiləlçilik” tı
du. Azarbaycan sovet məktəbin
təməli qoyuldu, uşaqların məktə
lərə kütləvi şəkildə cəlb edilmasi
üçün şərait yaradildi, hamılıqla sa
vadlanma uğrunda mədəni-ideoloii
hərəkat başlandı.
20-ci illordo 1-ci vo 2-ci pillo mok
toblori ilo yanaşı, 7 illik ( 1924/25) vo 9
illik (1926/27) moktoblor do açıldı. 7 illik
moktoblor iimumi tohsil vermoklo, gonclori orta ixtisas moktoblorino daxil
olmağa hazııiayırdı, 9 illik moktoblor i-о
mahiyyotco 1-ci vo 2-ci pillo moktoblor n
birloşməsindon ibarot idi.
1920-22 illordo hökumot müxto, f
şohoıiordo müollim hazırlayan seır,
nariyalar (sonralar “ texnikum” adla dırıldı) vo 3 ayliq müollim hazırlı
kurslan açdı. Tokco 1925/26 todris ilim!
Azorbaycanda 2 min noforodok tolobr"
olan 16 pedaqoji texnikum foaliyyot gös
torirdi. Respublikada müollimlorin say
1920/21 todris ilindo 2611 nofor olduğ
halda, 1925/26 todris ilindo 5232 nofor.
çatdı.
1920-30 illordo maarifm tomol prinsiplorindon biri ohali arasmda savadsizlığı loğv etmok sayılırdı. Bu horokat Xalq
Maarifi Komissarlığı nozdindo yaradilmış (1920, sentyabr) Savadsızlığı Loğvetmo iizro Morkozi Komissiya torofindon

hoyata keçirilirdi. Əhalinin biitiin toboqolorini ohato edon savadsızlığı loğvetmo
moktoblori vo kurslan açıldı, “ Savadsizliqla miibarizo komitosi” (1923, dekabr)
vo “ Rodd olsun savadsizliq” comiyyoti
(1924, iyul) tosis edildi. 20-ci ilbrin ovvolbrindo holo Azorbaycan Xalq Ciimhu
riyyoti dövründo başlanmış (1919) olifba
islahati sahosindo işlor yenidon canlandırıldı, Xalq Maarifi Komissarlığı
vaninda Əiifba islahati iizro Komissiya
(1921, yanvar), az sonra Yeni Tiirk Əlifbasi Komitosi (1922, may) yaradildi.
Rosmi yazışmalarda oski orob olifbasi ib
vanaşı, yeni latin qrafikali olifbadan da
istifadoyo (1923, oktyabr) icazo verildi.
Azorbaycanda latin qrafikali olifbaya
eçid prosesindo Bakida çağırılmış
26.02-06.03.1926) Birinci Beynolxalq
Гмkoloji Qurultay müstosna rol oynadi.
zun miizakirolordon sonra latin qraikalı olifbaya keçidlo bağlı tarixi qorar
latin qrafikali olifbamn lehino- 101 sos,
>lah olunmuş orob olifbasimn lehino - 7
os, bitorof- 9 sos olmaqla) qobul edildi.
20-30-cu illarda dina qarşı mübarizə adi altinda minillik tarixi ananasi
olan klassik müsəlman tahsil müəssisalari - maktab va madrasalar
tamamila lagv edildi.
iu qorar ölkodo latin qrafikali Azorbay
can olifbasına keçid prosesini siirotlondirdi. Əlifba islahati latin qrafikali Azor
baycan olifbasina keçidlo bağlı hökumot
qoran ilo (1928, iyul) başa çatdı. 1929 il
anvann 1-don yeni olifbaya tam keçid
osmən elan edildi, moktoblordo todrisin
ıomin olifba ib apanlmasına başlanıldı.
0-cu illordo latin qrafikali olifba ilo dorsklorin hazirlanmasi vo ııoşri tam realışsa da, SSRİ-do aparilan ruslaşdırma
iyasotino uyğun olaraq bu olifba tezliklo
ığv edildi (1939, 11 iyul) vo heç bir hazirıq işi apanlmadan 1940 il yanvann 1ion biitiin tohsil müossisəlorində Kirill
us) qrafikali Azorbaycan olifbasimn
;>tbiqino başlaııdı.
Azorbaycanda latin qrafikali olif
baya kcçid iimumi icbari ibtidai tohsilo
keçilmosi, yaşlı ohali arasmda savadsızlığın aradan qaldinlmasi prosesini
siirotlondirdi. Respublikada 10 il or
zindo iimumi icbari ibtidai tohsilo
keçilmosi haqqmda qorar (1928, fevral)
qobul edildi. 1933/34 todris ili bu
sahodo hollcdici morholo oldu. ibtidai
moktoblorin sayi 1930 ildoki 1779-dan

2383-0 qodor artdi. Bu moktoblordo
tohsil alan 383470 şagirddən 99242-sini
qızlar toşkil edirdi. 1932/33 todris ilindon ibtidai moktoblordo tohsil miiddoti
5 ildon 4 ib endirildi. 1934 ildon res
publikada iimumi icbari 7 illik tohsilo
keçilmosi qorara alindi vo iimumi toh
silin strukturu doyişdirildi: ibtidai moktoblor (1-4 siniflor); 7 illik moktoblor
(1-7 siniflor); orta moktoblor (1-10
siniflor).
Bu dövrdo “ Əmokdar ibtidai vo orta
moktob müollimi” foxri adi (1936) tosis
edildi. Ümumi icbari ibtidai tohsilin tam
yerino yetirilmosi, iimumi icbari 7 illik
tohsilo keçilmosino başlanması, nohayot,
orta tohsil şobokəsinin genişləndirilməsi
iizro dövlot tohsil strategiyası açıqlandı.
30-cu illordo tohsilin mozmununda
milli doyorbr arxa plana keçdi, saxta
beynolmilolçilik aparıcı amilo çevrildi,
noticodo tohsilin mozmunu tamamib
sovet ideologiyasma tabe etdirildi.
Azorbaycanda vahid sovet tohsil sistemi
yaradildi. 1940/41 todris ilindo respub
likanm 1668 ibtidai moktobindo 406153,
1240 yeddiillik moktobindo 192825,
bütövliikdo iso 3575 iimumtohsil mok
tobindo 653071 şagird tohsil alirdi.
Azorbaycanda moktoboqodor torbiyo
miiossisolori bu morholodo dovlot tohsil
sisteminin torkib hissosino çevrildi. 20-ci
illordo respublikada uşaq bağçaları vo
uşaq evlorindon başqa, fabrik-zavod
fohlolorinin uşaqları üçün “ uşaq ocaqlan” da toşkil edildi, moktoboqodor torbiyoyo dair vahid proqram qobul (1932)
olundu.
P e ş o - i x t i s a s t o h s i l i 20 os 
ri n 2 0-30-cu i 11o r i n d o. Azor
baycanda tohsilin qarşısında duran vozifolordon biri do sonaye vo kond tosorriifatını ixtisaslı işçi qiivvosi ib tomin
etmok, sosializm quruculuğu miitoxossislori yetişdirmok idi. Bıı moqsodlo
mövcud peşo-ixtisas tohsili moktoblorinin sovet ideologiyasinin prinsip
lori osasmda toşkilino başlandı. Xalq
Maarifi Komissarlığı yanmda TexnikiPeşo Tohsili Komitosi (1920, avqust)
yaradildi. Azorbaycanda bu dövrdo 3
tip tcxniki-peşo tohsili miiossisosi foa
liyyot göstorirdi: fabrik-zavod şagirdliyi (FZ Ş) moktoblori; peşo vo sonot
moktoblori; peşo kurslan. ilk fabrikzavod şagirdliyi moktoblori Bakida
miixtolif fabrik vo zavodlann nozdindo
yaradildi (1921, dekabr). Belo moktoblor respublikanm digor böyük şohorbrindo do açıldı. Bu dovrdo iimumtoh

sil moktoblorino yaxm, eyni zamanda
miioyyon omok sahosindo işbmək üçün
kadr hazirlayan kondli-gonclor moktoblori do yaradildi.
Hökumotin “ Dövlot Əmok Ehtiyatlari haqqinda” qoranna (1940, oktyabr)
uyğun olaraq tcxniki-pcşo tohsilinin
yeni sistemi yaradildi, mövcud FZŞ
ovozino, 3 tip (sonot moktoblori, domiryol moktoblori vo fabrik-zavod tolimi
moktoblori) texniki-peşə moktoblori
toşkil edildi. 1940 ilin sonunda Azor
baycanda artiq 18 fabrik-zavod tolimi,
12 sonot, 2 domiryol moktobi, biitöv“Ali təhsil müəssisələrinə va texnikumlara qabul haqqinda” SSRİ
MİK va XKS-nin 29.12.1935 il
tarixli qararmdan çıxarış:
“Ali tahsil miiassisalari va texnikumlara mövcud qabul qaydalarina asa
san, sasverma hiiququndan mahrum edilmiş zəhmətkeş olmayan
şaxslarin övladları hamin tahsil
müəssisalərina buraxılmırlar. Hazirda bu mahdudiyyata zarurat olmadığını nazara alaraq SSRİ MİK va
XKS qarara ahr:
1. Ali tahsil müəssisələri va texnikumlara qabul imtahanlarina buraxılış zamam hamin tahsil müəssisalarina qabul edilanlarin sosial manşayi, yaxud valideynlarinin hüquqlarının mahdudlaşdırılması ila bagli
müayyan edilmiş qadağalar lağv
edilsin.
2. Ali tahsil miiassisalari va texnikumlara... hamin tahsil müassisəlarina qabul üçün müayyan edilmiş
imtahanlarda uğur qazanan har iki
cinsdan olan bütün vatandaşlar
qabul edilsin...”.
liikdo iso 32 texniki-peşo tohsili miios
sisosi foaliyyot göstorirdi. 1940 ildo texniki-peşo tohsilino rohborlik moqsodilo
Nazirlor Kabineti yanmda Əmok Lhtiyatları Baş idarosi tosis edildi.
A li v o o r t a i x t i s a s t ohsi l i
2 0 osr i n 20-30-cu i 11о r i n do.
Hökumotin ali vo orta ixtisas tohsili
sahosindo osas moqsodi tohsil alanlarm
“ proletariatlaşdırılmasfna, yoni ali vo
orta ixtisas moktoblorino qobulda fohlokondli goncloro iistiinliik verilmosino yönoldilmişdi. Bu moqsodlo Baki Dovlot
Universitetinin nozdindo fohlo lakiiltosi
(1920. dekabr) açılmışdı. Fohlo fakültolorinin başlıca vozifosi fohlo-kondli gonc-

ləri ali məktəbə hazırlamaqdan ibarət
idi. Onlar ali moktobo imtahansız qobul
edilirdi. Sosial monşoyinə göro fəhlo vo
kəndli olmayanların ali moktobo qobulu
hökumot torofindon mohdudlaşdırılmışdı. Bir-birinin ardınca yeni ali moktoblor - Baki orta texniki moktobin bazasında Baki Politexnik İnstitutu (1921),
Azorbaycan Kişi Pedaqoji institutu
(1921), Azorbaycan Moktoboqodor Tor
biyo institutu (1921; 1922/23 todris ilindo
Ali Qadin Pedaqoji institutuna çevrildi,
1923 ildo iso Kişi Pedaqoji institutu ilo
birloşorok vahid Azorbaycan Ali Pedaqoji
institutu yaradildi), Dovlot Konservatoriyasi (1921), Ali incosonot Moktobi
(1921) tosis edildi.
1926/27 todris ilindo respublikada
foaliyyot göstoron 5 ali moktobdo 5360
tolobo tohsil alirdi. 20-ci illorin ovvollorindon Azorbaycanm ali moktoblorindo
todris rus dilindo, sonundan başlayaraq
hom rus, hom do Azorbaycan dilindo
aparılırdı. Bu illordo hom xarici ölkolordo, hom do Moskva vo Leninqradin
(indiki S.-Peterburq) ali moktoblorindo
xeyli azorbaycanli tohsil alirdi. Tokco
1925/26 todris ilindo Rusiyamn ali
moktoblorindo 120 azorbaycanli tolobo
oxuyurdu. Azorbaycan SSR-in dövlot
toqaüdçüsü olan 129 azorbaycanli tolobo
iso Almaniya, Fransa, İtaliya vo Türkiyodo ali tohsil alirdi. 1929/30 todris
ilindo Azorbaycandan Rusiya vo SSRİnin digor respublikalarinin ali mok
toblorindo 249 tolobo oxuyurdusa,
1930/31 todris ilindo onlarm sayi 492-yo
çatmışdı.
Ali moktobloro qobulda fohlo fakiiltolorini bitironloro üstünlük verilir,
osason, fohlo vo kondlilorin uşaqları ali
moktobloro qobul olunurdu ki, bu da notico etibarilo yeni “ sosialist hoyat qurucuları” nın yetişdirilmosino xidmot edirdi. Əhalinin ziyali hissosinin, imkanli
votondaşların uşaqlarının ali moktobloro
daxil olmaq hüquqlarının mohdudlaşdırılması kimi antidemokratik, antihumanist siyasot noticosindo öz votonindo
uşaqlarına ali tohsil vermok imkanmdan
mohrum olan belo insanlar monovi
terrordan vo toqiblordon qorxaraq
Azorbaycandan xarico mühacirot edirdilor. Apanlan siyasot öz “ bohrolorini”
verdi. 30-cu illordo ölkənin ali mok
toblorindo tohsil alan tolobolorin 70%-i
fohlolor, fohlo fakültosindo oxuyanlann
iso 90%-i fohlo vo muzdurlar idi. Ölkodo kadr hazırlığı sahosindo “ proletariatlaşdırma” siyasotinin antihumanist

mahiyyotini dork edon SS R İ hökumoti
“ Ali tohsil miiossisolorino vo texnikumlara qobul haqqinda” 29.12.1935 il
tarixli qorari ilo ali vo orta ixtisas moktoblorino qobul zamam abituriyentlorin
sosial monşoyino göro totbiq edilon
mohdudiyyotlori aradan qaldirdi, biitiin
votəndaşlara ali vo orta ixtisas tohsili
almaq hiiququ verildi.
20-ci illorin sonunda Baki Politex
nik institutunun kond tosorriifati faki.iltosi osasmda Goncodo Azorbaycan
Kond Tosorriifati institutu (1929) tosis
edildi. 30-cu illordo Azorbaycanda ali
tohsil sistemi “ eksperimentlor” meydanına çevrildi. Hökumotin “ Azorbay
can SSR ali vo ali texniki moktobbrinin
yenidon qurulmasi vo rayonlaşdırılmasi, onlarm miivafiq tosorriifat orqanlarmin vo xalq komissarliqlarimn
soroncamina verilmosi haqqinda" qoranna (1930) uyğun olaraq Baki Po
litexnik institutu Azorbaycan Neft
institutuna (1930) çevrildi, sonralar iso
homin institutun mühondis-inşaat fakiiltosi osasmda miistoqil İnşaat institutu
(1932) tosis edildi.
1930 ildo Azorbaycan Dovlot Universiteti 4 miistoqil ali moktobo (Tibb
institutu, Pedaqoji institut, Sovet Quruculuğu vo Hiiquq institutu, KooperativTicarot institutu) aynldi. Bununla yanaşı, Bakida Zaqafqaziya Bodon Torbiyosi
institutu (1930) vo bir sira yeni ali moktob
vo filiallar tosis edildi. Artiq 1932/33 tod
ris ilindo respublikada 19 ali moktob foa
liyyot göstorirdi ki. onlarda 10,6 min
tolobo tohsil alirdi. Ali moktobloro vahid
rohborlik yox idi. Az keçmodi ki, ali
tohsildo “ eksperiment” lorin özünü doğrultmadığı bolli oldu. 1934/35 todris
ilindo Azorbaycan Dovlot Universiteti
yenidon borpa olundu, Neft institutu ilo
İnşaat institutu birloşdirilorək Azorbay
can Sonaye institutu, Sosial-iqtisad
institutu ilo Sovet Ticaroti institutunun
bazasinda iso Azorbaycan Xalq Tosorrii
fati institutu toşkil edildi.
30-cu illorin sonunda Bakida rus di
li müəllimlori hazirlayan 2 illik Azor
baycan Miiollimlor institutu (1938),
Gonco, Şuşa, Naxçivan, Xankondi vo
Nuxada 2 illik miiollimlor institutlan
yaradildi. Bu illordo bir çox ali moktob
do qiyabi vo axşam şöbolori açılmış,
hotta Bakida Qiyabi Pedaqoji institut
(1936) tosis edilmişdi. 1940/41 todris
ilindo respublikanm 16 ali moktobindo
14,6 min tolobo qiyabi tohsil alirdi.
Beloliklo, bu morholodo Azorbaycanda

ali tohsil miiossisolorinin geniş şobokosi
yaradildi.
Azorbaycan sovet tohsil sistemindo
orta ixtisas tohsili miiossisolorinin çoxunu texnikumlar toşkil edirdi. 20-ci illorin
sonunda respublikada foaliyyot göstoron
pedaqoji, sonaye-iqtisad, sonaye-texniki, noqliyyat, tibb, kond tosorriifati, vokal-musiqi, teatr vo modoni-maarif ixti
sas yönümlü 39 texnikumda 7137 tolobo
tohsil almışdı. 30-cu illordo orta ixtisas
tohsili miiossisolorinin yenidon qurulmasına başlandı. Bakida vo Goncodo bir
sira yeni texnikumlar açıldı.
Ümumi
tohsil
20 o s r i n
40-6 0 -ci i l l o r i n d o . ikinci diin
ya miiharibosi illori tohsilin inkişafında
on çotin, böhranlı morholo oldu. Mok
toblordo iş ahongi pozuldu, miiollimlo in
bir qismi soforborliyo ahndi, todris bi< ilarinin horbi moqsod üçiin istifadosi ,obobindon moktob şobokosi ixtisar ol idu. 1941/42 todris ilindo 3463 ümı \tohsil moktobindo 569850 şagird toi il
alırdısa, müharibonin vurduğu zc о
noticosindo 1944/45 todris ilindo m
toblorin sayi 3233-ə. şagirdlorin s ı
482720-yo enmişdi. Miiharibo ümı ii
icbari 7 illik tohsilo keçid prosesini lo
longitdi. iimumi tohsilin soviyyosi aş ğı
düşdü. Müharibodon sonraki illor io
(1949) iimumi icbari 7 illik tohsilo к ' d
sürotləndirildi vo bu proses 50-ci illor :o,
osason, başa çatdı. 50-ci illorin sonun la
(1959) iimumi icbari 8 illik tohsilo
keçildi vo 60-ci illorin ovvollorindo b<;sa
çatdı. Tohsil miiossisolorinin madditexniki bazasi möhkomlondirildi.
1950/51 todris ilindo respublika a
4233 iimumtohsil moktobi vardi a,
1970/71 todris ilindo onlarm sayi 511 о
çatdı. Ümumtohsil moktoblorindo 4( ı
illorin sonunda 660000, 60-ci ill: n
sonunda iso 1444000 şagird var
Yaşlıların istehsalatdan ayrılmac i
tohsil alması üçiin 1970/71 todris ili ; о
772 iimumtohsil qiyabi (axşam) mokt, i
foaliyyot göstorirdi. Bu morholon ;i
sonunda (1970) Azorbaycanm iimu tohsil moktoblorindo 73,4 min nobr
miiollim çalışırdı.
1966
ildo iimumi icbari orta tohs о
keçilmosino başlandı. Ümumi tohsilin
“ internat” forması yarandi, politexnik
tolimə üstünlük verildi, 7 illik mok
toblor 8 illiyo, 10 illik moktoblor iso
istehsalat tolimli 11 illik orta mok
tobloro (1959) çevrildi. 60-ci illorin
ortalarmda (1966) 11 illik tohsil miiddoti yenidon 10 illiklo ovozlondi.

Bu morholodo moktoboqodor torbiyo
miiossisolori do miioyyon inkişaf yolu
keçdi. 1970 ildo Azorbaycanda 111 min
uşağı ohato edon 1600 moktoboqodor
torbiyo vo 172 moktobdonkonar tohsil
miiossisosi foaliyyot göstorirdi.
P e ş o - i x t i s a s t o h s i l i 20 os 
r i n 4 0- 6 0 -ci i l l o r i n d o . Ikinci
diinya miiharibosi peşo-ixtisas tohsili
sahosindo do inkişafı xeyli longitdi. Bu
illordo foaliyyot göstoron sonot, domiryol
vo FZT (fabrik-zavod tolimi) moktoblori
xalq tosorriifati üçün 43 min ixtisasli
fohlo yetişdirmişdi. Müharibodon son
raki borpa illorindo iso 95,5 min ixtisasli
fohlo hazırlanmışdı. 50-ci illordo bıı
sahodo islahatlar apanldi, texniki-peşo
noktoblorinin şobokosi yenidon quruliu. 1959 ildo Dövlot Əmok Ehtiyatlan
istemi bazasinda Texniki Peşo Tohsili
zro Dovlot Komitosi yaradildi. Bu
lorholonin başlanğıcında (1940) resublikada 32 texniki-peşo tohsili müəsisosi vardi. 1970 ildo onlarin sayi 76-ya
70 80-ci illərdə ali təhsil sahəsində
böyük uğurlara görə respublikanm 5
ali məktəbi SSRİ-nin yüksək ordenləri ilə təltif olunmuşdu. “Azərbaycan SSR-in əməkdar ali məktəb
işçisi” adı (1980) təsis edilmiş,
yüzlərlə ali məktəb işçisi bu fəxri
ada layiq görülmüşdü.
çatmışdı vo orada 150 ixtisas iizro 40.9
min şagird tohsil alırdı.
Müharibo illorindo ali tohsil sistenindo yenidon doyişikliklor edildi. 1941
Ido Pedaqoji institut, Xalq Tosorriifati
nstitutu, Qiyabi Pedaqoji institut vo
}odon Torbiyosi institutu Azorbaycan
)övlot Universitctino (A D U ) birloşlirildi. Az sonra (1943) Pedaqoji institut
\DU-dan aynlaraq miistoqil instituta, 2
ilik Gonco Miiollimlor institutu iso
Jedaqoji instituta (1943) çevrildi. Bir
jodor sonra (1944) Xalq Tosorriifati
iStitutu ADU-dan aynldi. Yeni Teatr
istitutu (1945) tosis edildi. Bu cür “ biroşmo” vo “ ayrılmalar” müharibodən
;onra vo 50-ci illordo do davam etdirildi.
Noticodo 1945/46 todris ilindo respub
likada 17 ali moktob olduğu halda,
1950/51 todris ilindo onlarm sayi 20-yo
çatdırıldı. Azorbaycan Pedaqoji Xarici
Dillor institutu (1948), Azorbaycan
Politexnik institutu (1950) yaradildi, 2
illik miiollimlor institutlan loğv (1953)
edildi. Azorbaycan SSR Nazirlor Soveti

yaninda Ali vo Orta ixtisas Tohsili
Komitosi (1959) yaradildi, az sonra
(1962) iso Ali vo Orta ixtisas Tohsili
Nazirliyino çcvrildi.
40-60-ci illordo ali moktob şobokosi
genişlonmoklo yanaşı, tolobo kontingenti
do artmışdı. 1945/46 todris ilindo ali mok
toblordo 19,6 min tolobo tohsil alirdisa.
1970/71 todris ilindo bu roqom 101,1 min
olmuşdu. 1970 ildo ali moktob miiollimlorinin sayi 1950 ildoki 2 min nofordon 6
min noforodok artmışdı. Bu dövıdo
respublikadan konarda yüzlərlo gone
SSRİ-nin tanınmış ali moktoblorindo
tohsil alirdi. Tokco 1950 ildo Moskva vo
Leninqradin ali moktoblorindo 800-don
çox azorbaycanli oxuyurdu.
1956 ildon xarici ölko tolobolorinin
Azorbaycanm ali moktoblorino qobulu
başlandı. Bu proses 60-ci illordo daha da
genişlondi vo respublika Ali vo Orta
ixtisas Tohsili Nazirliyindo xiisusi şöbo
(1962) yaradildi. Tokco 1961-71 illordo
respublikanm ali moktoblorindo 300
ocnobi tolobo vo aspirant tohsil almışdı.
40-60-ci illordo orta ixtisas tohsili
miiossisolorinin şobokosi do xeyli inkişaf
etmişdi. 1970/71 todris ilindo respubli
kada 79 orta ixtisas tohsili miiossisosi
foaliyyot göstorirdi. Bu morholonin
(40-70-ci illor) sonunda orta ixtisas
tohsili moktoblorini bitirmiş mütoxossislorin sayi 223 min noforo çatmışdı.
A z o r b a y c a n t o h s i l i 20 os
rin 7 0-80-ci i l l or i ndo. Azor
baycanm sosial-iqtisadi vo modoni
hoyatinda miihiim morholo sayilan bu
illordo tohsil, elm vo modoniyyotin inkişafında da böyiik toroqqi vo yüksoliş
baş verdi.
Azorbaycanda iimumi icbari orta
tohsilo keçido 60-ci illorin ortalanndan
başlansa da, bu ideyamn tam gerçokləşmosi 70-ci illordo mümkün oldu.
Ümumi orta tohsil moktoblori şobokosi
1965 illo miiqayisodo 2,6 dofodon çox ar
taraq, 765-don 1965-0 çatdı, 1145 ibtidai
vo natamam orta moktob orta iimum
tohsil moktobino çevrildi, sağlamlıq imkanlan mohdud olan uşaqlar üçün
respublika tabeliyindoki xiisusi moktob
lorin sayi 1979 ildo 22-yo, moktobyam
internatlar şobokosi 215-ə çatdırıldı.
70 80-ci illordo respublikada apanlan
genişmiqyaslı moktob tikintisi iimumtohsil
moktoblorindo todris şoraitinin yaxşılaşdırılmasına, todrisin soviyyosinin yüksoldilmosino sobob oldu. 1970 ildo 28300 yerlik 88, 1975 ildo iso 48200 yerlik 100
miiasir tipli moktob binasi inşa edildi.

Biitövlükdo 70 80-ci illordo 683.1 min yer
lik 1191 iimumtohsil moktob binasi tikilib
istifadoyo verildi ki, bu. 1946 70-ci illordoki miivafiq göstoricidon (520 moktob) 2
dofo çox idi. Noticodo 70-ci illorin sonun
da giindüz iimumtohsil moktoblorindo
tohsil alanlann sayi 1436096 noforo çatdı
ki, bu da respublikada iimumi icbari orta
tohsilo tam keçilmosinə imkan verdi.
Bu dövrdo moktoblorin todris, madditexniki vo kadr tominati da osasli şokildo yaxşılaşdı. Gündüz iimumtohsil
moktoblorinin fizika vo kimya kabinetlori ilo tominati 99%, kitabxana vo
dorsliklorlo tominati iso 97,9 % oldu.
1978 ildo gündiiz iimumtohsil mok
toblorindo çalışan 94 min miiollimdon
(ovozçilorsiz) 1970 ildoki 51,2 % miiqabilindo 68,3%-inin, 5 lOsiniflordo çalışan miiollimlorin iso 83,7%-inin ali
tohsili vardi. Bu dövrdo respublika
maarif işçilorinin 8718 nofori SSRİ-nin
orden vo medallarma layiq göriilmüş, о
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
respublika rəhbərliyinə gəlişi ilə
(1969, 14 iyul) ölkənin sosial-iqti
sadi və mədəni həyatı xeyli zənginləşdi, təhsil müəssisələrinin madditexniki bazasi möhkəmləndirildi,
yüksəkixtisaslı kadrlar hazırlanmasına diqqət daha da artırıldı, məktəb tikintisi intensiv xarakter aldı,
təhsilin inkişafında yüksəlişə nail
olundu.
ciimlodon 3 noforo Sosialist Əmoyi
Qohromam, 4 noforo SSR İ xalq miiollimi, 817 noforo iso respublikanm
omokdar miiollimi adi verilmişdi.
1982 ildo respublikada 4395 iimum
tohsil moktobi foaliyyot göstorirdi. Ho
min ilin sonunda Heydor Əliyevin
SSRİ-nin ali rohborliyino iroli çokilmosi, dövlotin hom do tohsil siyasotino
vo tohsil islahatlarma rohborlik etmosi
Azorbaycanda iimumtohsil moktoblo
rinin inkişafına vo moktob islahati
aparilmasina zomin yaratdi. 1984 ildo
SSRİ-do apanlan iimumtohsil vo peşo
moktoblori iizro islahatin osas istiqa
motlori vo strategiyasının miioyyonloşdirilmosi, homin islahatin icra mexanizminin işlonib hazirlanmasi mohz
İslahat Komissiyasmm sodri Heydor
Əliyevin acli ilo bağlıdır. Komissiyanin
hazırladığı “ Ümumtohsil vo peşo mok
tobi islahatinm osas istiqamollori"ndo
nozordo tutulan bir çox mosololor (6 yaş-

dan tohsil. 11 illik icbari orta tohsil, “ Bilik
güniT’nün tosis edilmosi, iimumi orta
tohsildo todrisin tomayüllor vo dorinloşmiş
sinifhr osasinda qurulmasi vo s.) hoyata
keçirilso do, sonraki siyasi proseslor
qarşıya qoyulan moktob islahatimn tam
reallaşmasına imkan vermodi.
Bu morholonin sonunda (1990) respublikadaki 4356 ümumtohsil moktobin
do hor il orta hesabla 1,4 milyon şagird
tohsil alirdi, müəllimlərin sayi 1970 ildoki
77 mindon 132 min noforo çatmışdı.
70-80-ci illordo moktoboqodor torbiyo
miiossisolori şobokosi do siirotlo inkişaf
etdi. Onlarm sayi 1969-82 illordo 1555don 1956-ya, orada torbiyo alanlarm sayi
iso miivafiq olaraq 108,4 mindon 153,4
min noforo çatdı. 80-ci illorin sonunda
homin tohsil müossisolərindo 191 min

nunda (1990) iso 176 olmuşdur. Beloliklo, 70-80-ci illordo texniki-peşo mok
toblorinin sayi 2,5 dofo, tohsil alanlarm
sayi iso 2,3 dofodon çox artmışdı. Bu il
lordo 5276 yerlik texniki-peşo tohsili
komplekslori, 2400 yerlik todris binalan, 2800 yerlik laboratoriya-tocriibo
korpuslari, iimumi sahosi 15559 m2
olan yataqxana binaları tikilmiş, 194
todris-istehsalat emalatxanasi, 786 todris kabineti, 22 tolim tosorriifati yaradılmışdı.
70-80-ci illordo respublikada ali
tohsil miiossisolori şobokosi daha da
genişlondi, 5 yeni ali moktob (Azorbay
can Pedaqoji Rus Dili vo Ədobiyyatı
institutu, Naxçivan Pedaqoji institutu,
Xankondi Pedaqoji institutu, Azorbay
can İnşaat Mühondislori institutu,

Bakı Dövlət Universiteli.

uşaq torbiyo edilir vo onlarla 18,8 min torbiyoçi moşğul olurdu. Bu illordo mok
toboqodor torbiyo miiossisolorinin madditcxniki bazasi da möhkomlondi.
Homin dövrdo Azorbaycanda moktobdonkonar todris-torbiyo miiossisolori
şobokosi formalaşdı. 80-ci illorin so
nunda respublikada 231 moktobdonkonar tohsil miiossisosi foaliyyot göstorirdi.
70-80-ci illordo Azorbaycanda texniki-peşo, ali vo orta ixtisas tohsili miios
sisolorinin şobokosi do siirotlo inkişaf
etdi. Peşo tohsili sahosindo yeııi inkişaf
strategiyasi vo proqrami hazirlamb ho
yata keçirildi. 35 şohor vo 54 rayoııda
yeııi texniki-peşo moktoblori yaradildi.
1970 ildo respublikada 76 texniki-peşo
moktobi foaliyyot göstorirdiso, 80-ci illo
rin ovvolindo (1982) bu roqom 184, so

Azorbaycan Texnologiya institutu)
yaradildi. Ali tohsil miiossisolorinin sayi
1969 illo miiqayisodo 12-don 17-yo , tolobolorin sayi iso 99 mindon 107 mino
(1979) çatdı. Bu illordo ali moktoblordo
fakiilto, kafedra vo ixtisaslann sayi da
siirotlo artdi. Əgor 1970 ildo respubli
kada 13 ali moktob, bunlarda 105
fakiilto, 450 kafedra mövcud idiso vo
139 ixtisas iizro kadr hazırlığı aparihrdisa, 1982 ildo artiq 136 fakültoni vo
530 kafedram biıioşdiron 18 ali moktobdo vo 2 ali moktob filiahnda 158 ixtisas
iizro miitoxossis hazırlanırdı. 1990 ildo
17 ali moktobdo 172 ixtisas iizro kadr
hazırlığı aparılırdı. Bundan olavo,
Bakida S S R İ-nin digor şohorlorindo
yerloşon 5 ali moktobin filiali da foa
liyyot göstorirdi.
70-80-ci illordo respublikadan konar-

da, SSRİ-nin 50-don artiq böyiik şohərinin 135 miilki, 105 horbi ali moktobindo
250-don çox nadir ixtisas iizro 17 mindon
artiq azorbaycanli miitoxossis hazirlanmışdı. 1969/70 todris ilindo respubli
kadan konara nozordo tutulmuş 60 nofor
ovozino 47 nofor (onun da oksoriyyoti
qeyri-azorbaycanli idi) göndorilmişdisə,
bu roqom 70-ci illorin sonunda ildo 800900, 80-ci illorin ovvollorindo 1000 1400
noforo yüksolmişdi.
Bu morholodo respublikadan konarda tohsil alan azorbaycanhlarm real lorkibi 1970 ilodok 40% idiso. 1976 ildo
85%-o, 1980 illorin ovvollorindo 97,6% о
çatmışdı. 1972 ildon başlayaraq hor il
300-400, 70-ci illorin sonu-80-ci illorin
ovvollorindon iso ildo 800-900 azorbavcanli gone SSRİ-nin apanci ali horbi
moktoblorino tohsilo göndorilmişdi. 19 3
ildo ümummilli lider Heydor Əliye' n
toşobbüsü ilo Bakida Comşid Na ıvanski adina ixtisaslaşdırılmış orta h bi moktob tosis edildi. Bu gün miist il
Azorbaycan Respublikasi ordusu li
zabit korpusunun osasini öton os n
70-80-ci illorindo SSRİ-nin ali ho i
moktoblorindo vo respublikadaki ho i
moktobdo tohsil almış azorbaycanli .r
toşkil edir.
70-80-ci illordo Azorbaycamn ii
moktoblorindo tohsil alan ocnobi vot daşlarm sayi artmış vo ohato etdiyi i isasların coğrafıyası genişlonmişdi. R
publika Ali vo Orta ixtisas Tohs-li
Nazirliyi yaninda ocnobi tolobolos n
tohsili iizro işçi orqan da (1972) yai dılmışdı. 1971 ildo respublikanin li
moktoblorindo 43 ölkodon 943 ocnobi
tolobo oxuyurdusa, 1979 ildo 70 ölkoc a
1915 tolobo tohsil alirdi.
1988 ildo M aarif Nazirliyi, Ali о
Orta ixtisas Tohsili Nazirliyi vo Te niki Peşo Tohsili Komitosi osasin 1
Xalq Tohsili Nazirliyi, 1993 ildo о
Tohsil Nazirliyi yaradildi. 80-ci illoı i
sonlarında yaşı 15-don yuxan ol i
ohalinin hor min noforindon 129-u a
146-si orta ixtisas, 425-i iimumi on
190-m natamam orta tohsilli idi. Biit \
bu uğurlara baxmayaraq, 80-ci illoı ı
sonlanndan (1988) başlanan proseslor,
Ermonistan-Azorbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişosi, nohayot, SSRİ-niıı
süqutu (1991), dövlot idaroçiliyindo teztez baş veron doyişikliklor tohsil siste
mindo böhranın yaranmasına gotiıib
çıxardı.
Azorbaycan tohsili müstəqillik illo
rindo. Dövlot müstoqilliyinin borpası

(1991) ilo Azorbaycan tarixindo ikinci
dofo tohsil sisteminin milli ononolor,
iimumboşori doyorlor osasinda yenidon
qurulmasi iiçün tarixi şorait vo imkan
yarandi. Lakin miistoqillik orofosindo

şagirdloro pulsuz verilmosi dayandırıldı. Tohsilin maliyyoləşdirilməsi minimuma endi vo tohsil sistemindon kadr
axmi başlandı. Bu illordo Ermonistanm
ölkomizo horbi tocavüzü noticosindo 288

lara başlamaq iiçün iqtisadi vo hüquqinormativ baza yaradildi.
Azorbaycan Respublikasinda tohsil
sahosindo islahatlar üzro Dövlot Komis
siyasi torofindon “ Azorbaycan Respub-

Dövlot giindiiz iiııııııııtohsil moktoblori (todris ilinin ovvolino)

Sağlamlıq
imkanlan
məhdud olan
uşaqlar
üçün xiisusi
moktoblor

о ciimlodon:
Todris ilbri

Moktoblorin
sayi,
comi:

1990/1991

4268

1991/1992
1992/1993
1993/1994

4332
4388
4426

1994/1995
1995/1996

4480

1996/1997
1997/1998
1998/1999

1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003'
2003/2004
2004/2005
2005/2006

onlardan:
ibtidai

osas

520
519
500

1148

2578

1082

2710
2833

1035
992

509

4480
4474

525
526
521

4507

517

977
975
953
934

4536
4549

511
481

917
921

4548

470
446

922

4538

4538

988—91) tohsildo başlanmış böhranlı
oziyyot müstoqi 1liyin ilk illorindo
991 93) daha da doıinloşdi. Moktob
ikintisi tamamilo dayandı. İqtisadiyatda baş veron böhranh proseslor peşoxtisas tohsili müossisolərinə marağı
zaltdi. Ali moktoblorin texniki yöniimii ixtisaslarma tolobo qobulu nozoroarpacaq dorocodo, ibtidai peşo vo orta

gimnaziyalar

2
8

3

9
9

9

12

10

15

9
9

6

28
31
33
36

3188
3208

8
6
6
6
6

47
51

3226

uşaq bağçası, 799 iimumtohsil moktobi,
11 texniki-peşo moktobi, 1 ali moktob, 2
ali moktob filiali, 9 orta ixtisas moktobi
dağıdıldı.
Heydor Əliyevin yenidon Azorbay
can rohborliyino qayıdışı ilo tohsil, elm
vo modoniyyotdo do böhranın qarşısı
alındı, tczliklo ölkodo siyasi vo iqtisadi
sabitlik tomin olundu. Miistoqil Azor-

1423090
1462188
1487700

20
20
21
‘ 21
20
20

7

41
43

1349489
1375441
1401699

18

8
8
8

27

3157

22
21
20
20
20

2

22

3136
3149

926
915
897
885

419
407
406

4533

liscylor

2905
2958
2961
2980
3036
3087
3126

923

431

4533
4542

orta

Şagirdlərin
sayi, comi
(noforlo):

1525680
1578472
1611034
1623275
1653703
1658570
1688189

19

20
21
21

1676196
1627057
1581173

likasimn tohsil sahosindo İslahat Proq
rami'’ hazirlamb tosdiq (1999, 15 iyun)
olundu. Dövlot Proqraminda milli tohsil
sistemindo apanlacaq islahatlann konsepsiyası, uzunmüddotli inkişaf strategiyasi vo prioritet istiqamotlori miioyyonloşdirildi.
Azorbaycan tohsilindo islahat Proqramının hoyata keçirilmosi 3 morholo iizro

Dövlot moktoboqodor torbiyo miiossisolori (ilin sonuna)

İllor
1990
Moktoboqodor
torbiyo
miiossi
solorinin sayi,
comi:
2185

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2168

2099

2172

2006

1973

1918

1879

1854

1814

1790

1794

1781

1777

1758

1761

Moktoboqodor
torbiyo miiossisolorindo
uşaqların
sayi,
comi (noforlo): 180870 173080 165139 166194 147531 136796 125676 119488 116114 112280 111020 111352 111367 110774 109925 109867

ixtisas tohsili müossisolərinə iso qobul 2
dofodon çox azaldi. Moktoboqodor tor
biyo müossisolorino uşaqların colbolunma soviyyosi aşağı düşdü. Ümumi toh
sildo icbarilik 8 ilo endirildi, dorsliklorin

baycan Respublikasinin Konstitusiyasinda (1995) tohsilin dövlotin strateji
sahosi olmasi bir daha tosdiqlondi, pul
suz icbari iimumi orta tohsilo dövlot
tominati verildi. Ölkodo osasli islahat-

nozordo tutulmuşdur. Azorbaycan toh
sili 21 osrin ovvollorindo özüniin bey
nolxalq olaqolorini daha da genişlondirorok diinya tohsil sistemino inteqrasiya olunmaqdadir.

Azarbaycan Respublikasmda milli
təhsil quruculuğu sahəsində islahatlar
“ Azarbaycan Respublikasinin tahsil
sahəsinda İslahat Proqram i” va bu
Proqramm komponent va alt-komponentlari iizra tasdiq olunmuş İnkişaf
Proqramlan; Azarbaycan hökumati ila
Diinya Banki arasmda imzalanmış bi
rinci (1999, 12 iyul) va ikinci kredit
(2003, 19 sentyabr) sazişlari asasinda
hazırlanmış tahsil sektorunun inkişaf

tahsil sahasinda bir sira proqramlar ha
yata keçirilir. Tahsil Nazirliyinin Asiya
İnkişaf Banki ila hazırladığı 12 pilot
rayonu ahata edan “ Erkan yaş dövründa
uşaqlann inkişafı Proqrami” (2006-11)
va
“ Azarbaycan
Respublikasmda
maktabaqadar tahsilin takmillaşdirilmasina dair Dövlət Proqrami” nda
(2006-10) maktabaqadar tarbiya miiassisalarinin osasli tamiri, avadanhq va
tadris lavazimati ila tachizati, kadr

Naxçıvan Dovlot Universiteti.

layihalari; beynalxalq qurumlarla Tah
sil Nazirliyi arasmda bağlanmış sazişlar iizra hayata keçirilan layihələr asasında aparilir.
Azarbaycan Respublikasinin tahsil
sistemi maktabaqadar tahsil, iimumi
tahsil, peşə-ixtisas tahsili (texniki-peşa,
orta ixtisas), ali tahsil, ali tahsildan son
raki (diplomdansonraki) marhalalardan
ibaratdir.
M a k t a b a q a d a r t a h s i l . 1990
ilda respublikada 2185 maktabaqadar
tarbiya müassisasinda 181 min uşaq tarbiya olunurdusa, bu raqamlar miivafiq
olaraq 1991 ilda 2168 va 173 min nafar,
1999 ilda 1814 va 112 min nafar taşkil
etmişdir. Ölkadaki 1764 maktabaqadar
tarbiya müassisasinda 110 min uşaq var
va onlarla 14557 pedaqoji işçi maşğuldıır (2006). Ölkada 3 qeyri-dövlat mak
tabaqadar tarbiya müəssisəsi da vardir.
Bütövlükda ölka iizra uşaqların ictimai
tarbiya ila ahataolunma göstaricisi
19,1% təşkil edir (2005). Azarbaycanda
faaliyyat göstaran beynalxalq quruinların (Y U N İS E F , Asiya İnkişaf Banki
va s.) maliyya dastayi ila maktabaqadar

taminatı va şəbakanin optimallaşdırılmasi nazarda tutulmuşdur.
Ü ınum i tahsi l . Azarbaycan tah
silinin tamalini taşkil edan ümumtəhsil
Azorbaycanda 1764 məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsi, 4549
gündüz ümumtəhsil məktəbi, 107
texniki-peşə təhsili müəssisəsi, 60
orta ixtisas təhsili müəssisəsi, 48
ali məktəb, 384 məktəbdənkənar
təhsil müəssisəsi fəaliyyət qöstərir
(2006).
miiassisalari şabakasi inkişaf etmiş,
iimumi tahsilin dövlat standartları va
bazis tadris plain hazırlanmış, mazmunca
yenilaşdirilmasi istiqamatinda mühüm işlar görülmüşdür.
1991/92 tadris ilinda 4332 gündüz
iimumtahsil maktabindan 2710-u orta
maktab (62,6%) idisə, 2003/04 tadris
iliııda 4542 dövlət gündüz maktabindan
3188-ini (70%) orta maktablar taşkil etmişdir. Ümumtahsil maktablarinin sayı
1991/92 tadris ilindəki 4332-dən 2005/06

tadris ilinda 4538-ə, orada tahsil alanların
sayi isa müvafıq olaraq 1375 min nafardan 1581 min nafara yüksalmişdir.
İslahat Proqramına uyğun olaraq,
ölkada istedadlı şagirdlarin calb edildiyi yeni tipli iimumtahsil miiassisəlarinin da şabakasi genişlandirilmişdir.
1998/99 tadris ilinda 36 dövlət liseyi və
gimnaziyasında 16900 şagird tahsil
alırdısa, 2005/06 tadris ilinda onlarm
sayi miivafiq olaraq 57-ya va 31678-a
çatmışdır. Sağlamlıq imkanlan mahdud olan uşaqlar üçün 21 tahsil müassisasi, internat tipli 38 iimumtahsil
maktabi mövcuddur. Ölkada sağhımlıq

sina imkan yaradılmışdır. Naticada,
asash islahat illarinda iimumtahsil mak
tablarinin şagirdlari bir sira beynalxalq
fann olimpiadalannda faal iştirak etmiş,
riyaziyyat, informatika, fizika, kimya,
biologiya fanlari iizra 13 qizil, 18 gümüş,
50 bürünc medal qazanmışlar. Ölkada
istedadlı uşaq va gənclərin hartarafii inkişafına dövlat qayğısını artırmaq maq
sadila Azarbaycan Respublikasi Prezi
dentinin sərəncamı (17.04.2006) ila “ Xii
susi istedada malik olan uşaqların (ganclarin) yaradıcılıq potensiahnm inkişafı
iizra Dövlat Proqramf’nin (2006 10 illar)
icrasina başlanılmışdır.

“Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmııləşdirilməsi haqqmda" Prezident
fərmanına (18.06.2001) uyğun ola
raq həmin il avqust ayının 1-dən sosial-siyasi və mədəni həyatın büti.n
sahələrində latin qrafikali Azor
baycan əlifbasına tam keçid təm ı
olundu. Buna görə, xüsusi Pre; dent fərmanı ilə (09.08.2001) həı il
avqust ayının 1-i “Azərbaycan əlTbası və Azorbaycan dili” günü kı ni
qeyd olunur.

2003 ildə ölkədə 15451 yerlik 56
yeni məktəb binası, 522 olavo sinif
otağı tikilmiş, 442 məktəbdə əsaslı
təmir aparılmış, 2004 ildə 20961 yer
lik 54 yeni məktəb binası, 451 əlavə
sinif otağı tikilmiş, 400 məktəbdə isə
əsaslı təmir isləri görülmüşdür. 2005
ildə 36016 yerlik 194 yeni məktəb,
134 məktəbdə 13716 yerlik əlavə
korpuslar inşa edilmiş, 396 məktəbdə isə əsaslı təmir işləri aparılmışdır. 194 yeni məktəbdən 20-si dövlət proqramına əsasən, 132-si Heydər Əliyev Fondunun, 42-si isə
digər mənbələr hesabına tikilmişdir.
2006 ildə 74897 yerlik 206 yeni
məktəb (onlardan 100-ü HeydərƏliyev Fondunun hesabma inşa olunmuşdur), 11 uşaq bağçası, 82 məktəbdə 27192 yerlik əlavə korpuslar
tikilmiş, 340 məktəb və 14 uşaq
bağçası əsaslı təmir edilmişdir.

imkanlan məhdud olan uşaqların !alara verilmasi va xiisusi tipli ır >ssisalarin deinstitutlaşdırılması ila I lı
“ Azarbaycan Respublikasmda tl( at
uşaq müassisalarinda uşaqların ail, та
verilmasi va alternativ qayğı iizra I övlat Proqrami (2006—2015-ci illa ı) ıın
icrasina başlanılmışdır. Ölkada f;v iyyat göstaran 11 özal ümumtahsil m 'S sisasinda 4510 şagird tahsil alır. Üm mtahsil məktəblərindən 684-ü qaço va
macburi köçkün şagirdlar üçün
il
edilmişdir. Dövlət və qeyri-d
lat
iimumtahsil maktablarinda şagin
in
talim-tarbiyəsi ila 176454 nəfar p ;aqoji işçi məşğuldur (2005/06).
İslahat Proqramıııa uyğun ol
j,
Azarbaycan tahsili tarixinda ilk
'a
iimumi tahsilin dövlat standartlaı va
bazis tadris planı hazırlanaraq h
ta
keçirilmişdir. Bu planın tatbiq edi asi
ila şaxsiyyat yönümlü inkişafı
as
tutan variativ milli tadris proqramlan
va dərsliklərin yaradılmasına, tadrisin
tahsil alanin mcyil, maraq va bacarığı
asasinda qurulmasma, 1-11 siniflar
iizra haftalik dars saatlarmin avvalki
illarla miiqayisada 330 saatdan 271
saata endirilmasina, bütövlükda isa
iimumi tahsilin saviyyasinin yiiksalma-

Miistaqillik illarinda ümumi tahsilin
mazmunu milli dövlatçilik prinsiplari va
azarbaycançılıq ideologiyasına uyğun
yenilaşdirilmış, talim prosesi Azarbay
can va rus dillarinda aparilan maktablar
üçün 300-adak yenidan işlənmiş darslik
va dars vasaitlari hazırlanmışdır.
1995/96 tadris ilindan iimumtahsil
maktablarinin 1-4 sinif şagirdlari darsliklarla dövlat vasaiti hesabma tamin
edilir. “ Azarbaycan Respublikasmda
yoxsulluğun azaldılınası va iqtisadi
inkişaf üzra Dövlat Proqramf’na uyğun
olaraq iimumtahsil maktablarinin 5-11
sinif şagirdlarinin da darsliklarla pulsuz
taminatına kcçilmasi prosesi 2005 ilda
basa çatdırılmışdır. Azarbaycan postsovet makanmda orta maktab şagirdlarinin darsliklarla pulsuz tamin edilmasini reallaşdıran yegana ölkadir.

“ Azarbaycan Respublikasi iimum
tahsil maktablarinin maddi-texniki
bazasmm möhkəmlandirilməsi haq
qmda” Prezident sarancamina (2002, 4
oktyabr) asasan hazırlanmış va 2003
07 illari ahata edan “ Dövlat Maktab T i
kintisi Proqramf'nda (2003, 17.fevral)
44698 yerlik 149 yeni maktab binasmin
inşası, 26560 yerlik 175 maktabda 1328
alava sinif otağının tikilmasi, 164690
yerlik 408 maktabda asaslı tamir işlariııin apanlmasi planlaşdırılmışdır.
2005-07 illari ahata edan “ Azar
baycan Respublikasmda iimumtahsil
maktablarinin informasiya va kommu
nikasiya texnologiyalan ila taminati
Proqrami” nm (2004. 21 avqust) hayata
keçirilməsi tahsilin bu pillasinda tadrisin
keyfiyyatinin yüksalmasina, diinya tahsil
sistemina inteqrasiyasina, vahid infor
masiya makani yaradilmasina imkan
verir. Tadris prosesinda Azarbaycan
dilinda istifada olunan miiasir elektron
tadris-metodiki materiallann, elektron
darsliklarin, elektron kitabxanalarm
yaradilmasi, yayilmasi va tatbiqina, tah
sil sisteminin informasiya infrastrukturunun formalaşmasına, informasiya
texnologiyalarına uyğun miiasir tahsil
metodologiyasi işlanib hazırlanmışdır.
Proqramm icrasi naticasinda tahsilda in
formasiya va kommunikasiyadan istifadanin yeni, miiasir texnologiyalar
saviyyasina yüksalmasi, ölkanin iimum
tahsil maktablarinda 3 ilda har 33 şagirdin 1 miiasir koinpyuterla tamin olunmasi nazarda tutulmuşdur. Proqrama
uyğun olaraq 2005 ilda Bakida 186,
Sumqayitda 28, Naxçıvanda 14, bütövlükda 228 maktabda 5725 miiasir
kompyuter avadanlığı quraşdırılmış,
2006 ilda isa Bakida 120, Sumqayitda
21, ölkanin digar şəhər va rayonlarmda
599, bütövlükda 740 maktab 10908
miiasir kompyuter va informasiya va
kommunikasiya texnologiyalan (İKT)
avadanlığı, 435 maktab noutbuk va
proyektor ila tachiz edilmişdir. Bununla
yanaşı, İKT-nin talim prosesinda
samaraliliyini artirmaq va proqram ta
minati maqsadila ayn-ayn fanlar iizra
(Azarbaycan tarixi, kimya, biologiya,
fizika va s.) elektron tadris vasaitlari hazırlanmışdır. “ Azarbaycan Respublikasinin iimumtahsil maktablarinin avadanliqlarla taminati iizra İnkişaf Proqramf’na (2005-09 illar) uyğun olaraq
biitiin iimumtahsil maktablari zaruri
avadanliqlarla tamin edilir.
2005 -09 illar iiçün “ Azarbaycan Res

publikasinin iimumtahsil maktablari
şabakasiııda pedaqoji kadr taminati iizra
İnkişaf Proqrami” nda (2004. 4 noyabr)
respublikanm biitiin iimumtahsil maktablarini. xüsusan kand rayonlarmdaki
tahsil miiassisalari ni pedaqoji kadrlarla
tam tamin etmak, iimumi tahsili kcyfiyyatca yiiksaltmak nazarda tutulmuşdur. Proqrama uyğun olaraq güzaştli
şartlarla ucqar kaııd maktablarinin
miiallimlarla taminati sahasinda uğurlu
addimlar atılmışdır.
Azarbaycanda iimumi tahsilin hartarafli inkişafının tamin edilmasi takca
islahat Proqraminda deyil, beynalxalq
Azorbaycan müəllimlərinin indiyodək Baki şəhərində 12 qurultayı
çağırılmışdır. Onlardan 2-si 20 əsrin
əvvəllərində
(15-30.08.1906;
25.08-01.09.1907), 1-i Azorbaycan
Xalq
Cümhuriyyəti
dövründə
(20.08-01.09.1919), 7-si Azorbay
can S S R dövründə (25.05.1925;
01.01.1935;'15-20.08.1946; 1216.11.1960; 26-27.01.1967; 1819.05.1978; 23.05.1987), 2-si isə
Azorbaycan Respublikasi dövründo
(25.09.1998; 04.10.2003) keçirilmiş, təhsil quruculuğunun aktual
problemlori müzakiro olunmuş, müvafiq qorar və qotnamolər qobul
edilmişdir.
taşkilatlarla, о ciimlədən Dünya Bankı
ila birga hayata keçirilan tahsil islahati
layihalarinda da aparıcı yer tutur.
P e ş a - i x t i s a s t a h s i l i . Nazir
lar Kabinetinin “ Azarbaycan Respub
likasmda peşə tahsilinin takmilləşdirilmasi tadbirlari haqqmda” qaran (1996,
23 avqust) ila bir-birini takrarlayan,
maddi-texniki bazasi zaif olan bir sira
maktablar lagv edildi va birləşdirildi. ib
tidai peşa tahsilinda yeni struktur-pcşə
maktablari va peşa liseylari yaradildi.
Ölkadaki 107 ibtidai peşə tahsili miiassisasinda, о cümladan 47 peşa liseyi va
60 peşa maktabinda I0l peşə iizra 23847
şagird tahsil alir va 4271 mühəndispedaqoji işçi çalışır (2005/06). Hazirda
“ Azarbaycan Respublikasmda texniki
pcşa tahsilinin İnkişafı Proqrami (2006
09 illar)” hayata keçirilir.
O r t a i xt i s a s t a hs i l i saliasinde islahatlar, ölkanin bazar iqtisadiyyati
infrastrukturuna uyğun olaraq, asasan,
şabəkənin optimallaşdırılması va takmillaşdirilmasi istiqamatinda apanlir.

Respublikanm 56 dovlot orta ixtisas
təhsili müossisosindo 55280 tələbə tohsil
alir vo 6706 miiollim (ovozçilorsiz) çalışır
(2005/06).
Ölkodo yeni tipli todris muossisolori - kolleclor yaradılmışdır. Azorbay
canda 1998 ildo bu tipli 8 tohsil miios
sisosi vardi, 2004 ildo onlarm sayi 32-yo
çatmışdır. “ Orta ixtisas tohsili miios
sisolori şobokosinin təkmilləşdirilməsi
haqqinda” hökumot qorari (2002, 26
avqust) ilo bir sira orta ixtisas tohsili
miiossisolori ləğv edilmiş, 18 yeni kollec
yaradılmışdır. Ö'kodo 4 özol orta ixtisas
tohsili miiossisosi do foaliyyot göstərir.
Bütövlükdo orta ixtisas tohsili miios
sisolorindo 150 ixtisas iizro mütoxossis
hazırlanır. 2001 ildo respublikanm
omok qabiliyyotli ohalisinin hor 1000
noforindon 122-si orta ixtisas tohsilli
idi. iqtisadiyyatin miixtolif saholorindo,
о ciimlodon sosial sahodo çalışanların
12,2%-ini orta ixtisas tohsilli mütəxossislor toşkil edirdi.
A li t o h s i l sistemindo 34 dovlot
(5-i xiisusi toyinatli vo horbi ali tohsil
miiossisosi), 14 qeyri-dövlot ali tohsil
miiossisosi (2005/06 todris ili) foaliyyot
göstərir ki, bunlarda 129 mindon artiq
(xiisusi toyinatli vo horbi tohsil miios
sisolori istisna olunmaqla) tolobo tohsil
alir vo 14 mindon artiq professor-miiollim heyoti çalışır. Dovlot ali moktoblorinin sayı müstəqilliyin ilk illorindoki
17-don 34-o yiiksolmişdır. Qcyri-dövlot
ali tohsil miiossisolorinin hamisi miistoqillik illorindo yaranmışdır. Ali tohsil
sistemindo çoxpilloli ali tohsil modelino
(incosonot, modoniyyot, tibb vo idman
ixtisaslan istisna olunmaqla) keçilmişdir. 4 illik bakalavriat (1993/94)
vo 2 illik magistratura (1997/98) sis
temino keçidlo bağlı ali tohsilin dovlot
standartlari vo baza tohsil proqramlarınm totbiqino başlanılmışdır.
Ali tohsil sisteminin strukturunun
təkmilloşdirilməsi vo optimallaşdırılmasinda “ Azorbaycan Respublikasinda
tohsil sisteminin tokmilloşdirilməsi haq
qinda” Prezident formam (2000, 13
iyun) miihiim rol oynadı. Başqa nazirlik
vo dövlot qurumlarmin tabeliyindoki bir
sira ali tohsil miiossisolori Tohsil Nazirliyinin tabcliyino verildi, bozi ali moktob
lorin filialları loğv edildi, yeni ali mok
toblor (Rossamlıq Akademiyasi, M illi
Konservatoriya) vo onlarm nozdindo
kolleclor yaradildi, 7 institut universiteto (Azorbaycan Dovlot Iqtisad Universiteti, Sumqayit Dovlot Universiteti,

Baki Slavyan Universiteti, Azorbaycan
Dillor Universiteti, Gonco Dovlot Uni
versiteti, Azorbaycan Texnologiya Uni
versiteti, Azorbaycan Memarliq vo
İnşaat Universiteti) çevrildi, Azorbay
can Miiollimlor institutu vo onun miix
tolif regionlarda 12 filiali (2003 ildo
Naxçivan filiali miistoqil Miiollimlor
institutuna çevrildi) tosis edildi. 6 ali
tohsil müəssisəsinə (Baki Dövlot Uni
versiteti, Azorbaycan Dovlot Neft Aka
demiyasi, Azorbaycan Tibb Univer
siteti, Azorbaycan Kond Tosorriifati
Akademiyasi, Azorbaycan Dovlot iqti
sad Universiteti, Naxçivan Dovlot
Universiteti) özünüidaroetmo prinsipi
osasmda foaliyyot göstormok hiiququ
verildi. 2006 ildo Azorbaycan Res
publikasi Prezidentinin formanina
(06.03. 2006) miivafiq olaraq 2 yeni ali
moktob (Xarici İşlor Nazirliyi Diplomatik Akademiyasi, Azorbaycan Turizm institutu) yaradildi.
A li vo orta ixtisas moktoblorino
tolobo qobulunda (1992/93 todris ilindon) test iisulu totbiq edilir. Qobulda
yiiksok bal toplayan tolobolor üçün xii
susi Prezident toqaüdü tosis edilmişdir
(2001) vo ilk dofo 25 nofor bu ada layiq
görülmüşdiir. 2004 ilin sentyabnnda toqaüdçülorin sayi 4 dofo, toqaiidiin miqdari iso 2,5 dofo artırılmışdır. Dovlot ali
tohsil miiossisolorindo 1994/95 todris
ilindon ödonişli tohsil formasi totbiq
edilir. 2005/06 todris ilindo dövlot ali
moktoblorindo oxuyan tolobolorin toxm.
yansi (52%) ödonişli osaslarla tohsil alir.
2001 ildo Azorbaycanda yaşı 15-don
yuxan olan hor 1000 noforo 108 ali, 122
orta ixtisas, 520 iimumi orta, 151 natamam orta tohsilli şoxs düşürdü.
Azorbaycanda modoni quruculuq vo
tohsil sahosindo miihiim addimlardan biri
latin qrafikali Azorbaycan olifbasinin
borpasi haqqinda qanun (1991, 25 dekabr) oldu. 1992/93 todris ilindon iimum
tohsil moktobbrinin 1-ci sinfindo, 1993/94
todris ilindon iso biitiin sinifbrdo todrisin
latin qrafikali olifbada apanlmasina
keçildi, biitiin dorsliklorin latin qraflkasında noşrino başlandı.
A li
tohsildon
sonraki
( d i p 1о m da n s o n r a k i ) t o h s i l .
Bu tohsil şobokosino 94 struktur bölmo,
о ciimlodon 4 institut, 11 filial, 68 baza
kafedrası, 11 ixtisasartirma vo yenidonhazirlanma fakiiltosi daxildir (2006).
Bütövlükdo ölko iizro diplomdansonraki
tohsillo 26 tohsil miiossisosi moşğul olur
ki, burada ildo 15-20 min tohsil işçisinin

ixtisasartirma vo yenidonhazirlanma
prosesi hoyata keçirilir.
İslahat Proqraminda nozordo tutu
lan 130-a yaxin todbirdon 45-i bilavasito
ixtisasartirma vo yenidonhazirlanma
mosololori ilo bağlıdır vo homin todbirlorin hoyata keçirilməsi sahosindo işlok
model vo mexanizmlor yaradılmışdır.
Miiollimlorin ilkin hazırlığı, ixtisasartir
ma vo yenidonhazirlanma. tokmilloşdirilmo işindo Azorbaycan Miiollimlor
institutu vo onun bölgobrdoki fılialları,
Baki Tohsil İşçilorinin ixtisasartirma
institutu vo Naxçivan Miiollimlor insti
tutu osas baza rolunu oynayir.
Ali tohsildon sonraki tohsil sahosindo
xarici ölkobrlo omokdaşlıq vo qabaqcil
diinya tocrübosinin öyronilmosi prioritet
istiqamotlordondir. Azorbaycanda ali
tohsildon sonraki tohsilin olaqolon
Imosi vo tonzimlonmosi iizro Respi r.'iika
Todris-Koordinasiya Şurası foa' ot
göstorir.
Moktəbdonkonar
to’
I
miiossisolori uşaq vo goncbrin e:
k,
ekoloji vo fiziki torbiyosindo, or, in
yaradıcılıq tolobatmin ödonilnıo .ао,,
intellektual soviyyosinin artinlmas
aib, moktob vo ictimaiyyotin qara qli
olaqolorinin yaradilmasinda mii:
a
rol oynayir. 2005/06 todris ilindo o: do
384 moktobdonkonar tohsil müossis i о
ciimlodon 62 uşaq-gonclor şahma
ktobi, 66 texniki yaradıcılıq morko/ 61
ekoloji torbiyo vo tocrüboçilik mark.
!0
gone turistlar va diyarşünaslıq ma azi,
88 uşaq-gənclər idman makto!
84
uşaq yaradıcılıq morkozi vo 13
^ər
moktobdonkonar tohsil müossisəs
aliyyot göstorir. Bu miiossisolor00
mino yaxin şagird colb edilmişd
.i.
onlarm olavo tohsili ib 11 minds
ox
pedaqoji işçi moşğuldur.
Q e y r i - d ö v l o t tohsil m
s i s o l o r i 1992 ildon yaranmağ
lasa da, onlarm dovlot torofindc
vdiyyati 1995 ildon aparılmışdır.
Azorbaycanda 14 qeyri-dövl. ali
(“ Azorbaycan” Universiteti, “ (
Universiteti, “ Xozor” Univer
ti,
Baki Asiya Universiteti, “ Odlar
irdu“ Universiteti vo s.), 4 orta i: a,as
(Logman Tibb Moktobi. Sumqayit *;zol
Orta ixtisas Kolleci vo s.), 11 iimumi orta
tohsil miiossisosi (Bakida Heydor Əliyev
adina Miiasir Tohsil Kompleksi, Baki
Özol Tiirk Liseyi, “ Odlar Yurdu”
Universiteti nozdindoki Baki Oksford
moktobi vo s.), 3 moktoboqodor torbiyo
miiossisosi tosis edilmişdir.

D i n i t o h s i l mi i o s s i s o l o r i .
1989 ildo Baki islam Modrososi tosis
edilmiş, 1992 ildo onun bazasinda Baki
islam institutu (hazirda universitet)
yaradılmışdır. Ölkodo 1 ali moktob
(Baki islam Universiteti), 1 ilahiyyat
fakiiltosi (Bakı Dövlot Universitetindo)
vo bir neço modroso foaliyyot göstorir
(2005/06).
D ü n у а В a n к i ilo k r e d i t
s a zi ş i ç o r ç i v o s i n d o i s l a h a t 
l ar . Diinya Banki ilo birgo layiholor
osasmda islahatlara 1999 ildon başlanınışdır. Azorbaycan hökumoti ib Bey
nolxalq İnkişaf Assosiasiyasi arasmda
: /alanmış (1999) Birinci kredit sazişi
asinda apanlan islahatlar öyrodici vo
novasiya xarakteri daşıyırdı. Layihoni
hoyata keçirmok üçün 27 pilot miiossiso
ciimlodon 20 pilot moktob) miioyyon
ilmiş vo islahatlarm iiç istiqamotdo
ırılması nozordo tutulmuşdu: todris
əhsil Nazirliyi hazirda dünyanın
ıkişaf etmiş 30-dək ölkəsi ilə ikiərəfli saziş və müqavilələr çərçivəandə birbaşa əlaqələr quraraq, 20!ən artıq beynəlxalq təşkilatla
mumilikdə 70-dən çox birgə layihə
ə proqram həyata keçirir (2006).
anı, proqramlar vo todris-metodiki
minat; müəllimlərin ixtisasartırması;
yihənin monitorinqi vo qiymotlonı rilmosi. Layihodo nozordo tutulan
a iin müddəalar (1999-2003) tam hoata keçirilmişdir. Diinya Bankının
kspertlori torofindon birinci kredit
/işinin yekunlarma dair monitorinq
* qiymotlondirmo aparılmış, islahatin
'ticoləri qonaotboxş hesab edilmiş,
ünya Banki ib birgo layiholor osaada islahatlarm davam etdirilmosi
aqsodouyğun sayılmış, 2003 ildo İkinkredit sazişi imzalanmışdır. Tohsil
azirliyi tohsil islahatimn 10 illik
003 13) strategiyasmi hazırlamışdır.
eni Tohsil İslahatı Layihosinin moq>di 3 morholodo (2003-07 illor;
Ю7-09 illor; 2010 13 illor) iimumi
ihsilin keyfiyyotinin yiiksoldilmosini
amin etmokdon ibarotdir.
Tohsil Sektorunun İnkişafı Layihosi
adlanan 1-ci morholodo (2003-07) isla
hatlar aşağıdakı istiqamotlori ohato edir:
iimumi tohsilin keyfiyyoti vo real tolobatlara uyğunluğu; tohsildo somorolilik
vo maliyyoləşmo; moktob qranti pro
qrami; idaroetmo, planlaşdırma vo mo

nitorinq; layihonin olaqolondirilmosi vo
monitorinqinin toşkili.
Tohsil İslahatı Layihosinin 1-ci morholosindo nozordo tutulan todbirlorin bir
hissosi ölko miqyasinda (milli kurrikulumun hazirlanmasi, miiollim hazırlığı,
dorslik vo oxu materiallari vo s.), bir his
sosi iso yalmz İsmayıllı vo Ucar rayonlarında, Əli Bayramli şohorindo hoyata
keçirilir.
“ Ümumi tohsil sistemindo dorslik
siyasoti” vo “ Azorbaycan Respublikasinda iimumi tohsilin milli kurrikulumu” adli sonodlor hazirlamb tosdiq edilmiş, “ Azorbaycan Respublikasinda fasilosiz pedaqoji tohsil vo miiollim hazirlığının konsepsiya vo strategiyasi” soııodi hazırlanmışdır.
T o h s i l i n i q t i s a d i y y a t i vo
m a l i y y ə l o ş d i r i l m ə s i . Bu istiqa
motdo apanlan islahatlar tohsil sistemi
nin mövcud bazasinin daha da möhkomlondirilmosi ilo yanaşı, bazar iqti
sadiyyati şoraitindo yeni iqtisadi-toşkilati vo idaroetmo mexanizminin formalaşdırılmasına, tohsil sistemi işçilorinin
sosial müdafıosinin güclondirilmosinə
geniş tominat vermişdir. Tohsil sektoruna dövlot biidcosindon aynlan vosaitin
mobloği ilboil artmaqdadir. Tohsil sektoruna aynlan biidco 2003 ildo 2002 ib
nisboton 12,4%), 2004 ildo 2003 ib nis
boton 26,7%), 2005 ildo 2004 ilo nisboton
22,8%, 2006 ildo 2005 ib nisboton 31,7%
çox olmuşdur. Dövlot büdcosindo tohsil
xorclori 2006 ildo 12,4% toşkil etmişdir.
İslahat illorindo adambaşına düşon toh
sil xorclori toqr. 2 dofo artmışdır. Tohsilin
iqtisadiyyatinda apanlan islahatlarda
biidcodonkonar maliyyo resurslannin ya
radilmasi vo onlardan somoroli istifado
mexanizminin formalaşması todbirlori
ohomiyyotli yer tutur. Biidcodonkonar ma
liyyo resurslannin formalaşmasında başlıca yeri dövlot tohsil miiossisolorindo ödonişli tohsildon oldo edilon golirlor tutur.
B e y n o l x a l q o l a q o l o r miistoqillik illorindo daha da genişlonmişdir.
Azorbaycan Respublikasi tohsil saho
sindo Avropa, Conub-Şorqi Asiya
regional konvensiyalarma, homçinin
YUNESKO -nun Avropa Şurası ib
birgo hazırladığı (Lissabon, 1997) toh
sil sonodlori, diplomlar vo elmi dorocolorin qarşılıqlı tanmmasi haqqinda
konvensiyaya qoşulmuşdur. Respub
likanm ali tohsil sistemi Avrasiya
(1991), Qara Doniz l lövzosi (2000) vo
Xozorotrafi (2001) ölkolori universitetlori şobokələrinə do qatılmışdır.

Baki Dovlot Universiteti 2002-04
illordo QDHUŞ-o rohborlik etmişdir.
Müx. iizv Abel Mohorromovun BDUnun beynolxalq olaqolorino hosr olunmuş “ Qloballaşan diinyada elm vo
tohsil” adli kitabi Ruminiyada ingilis
dilindo çapdan çıxmışdır. Azorbaycanm
tohsil sistemi hazirda YU N ESK O ,
Y U N İSEF, İSESKO , YU N EVO K. Av
ropa Tohsil Fondu, Diinya Banki. Av
ropa Şurası, Avropa İttifaqı kimi bey
nolxalq təşkilatlarm miivafiq qurumlan
ilo omokdaşhq edir.
2005/06 todris ilindo Azorbaycanm
23 ali moktobindo dünyanın 45 ölkosini
tomsil edon 4,5 min nofor oenobi tolobo
vo magistr, 15-don artiq xarici ölkodo iso
dövlot vo qeyri-dövlot xottilo 3 mindon
çox azorbaycanli tolobo vo magistr tohsil
alir. Xarici ölkolorin nüfuzlu ali mok
toblorindo azorbaycanli goncbrin tohsil
almalari vo onlarm miistoqil AzorbayABEL MAHARRAMOV
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canın inkişafı üçün giiclii amilo çevrilmosini tomin etmok moqsodilo Azorbaycan
Respublikasi Prezidentinin soroncamina
(19.10.2006) osason “ Azorbaycan goncbrinin xarici ölkolərdo tohsilino dair
Dövlot Proqrami'' hazırlanmışdır.
Tohsilin
m üa s i r i nк i şa f
t e n d e n s i y a l a r i . Humanizm, de
mokratiya, idaroetmonin dövlot-ictimai
sociyyosi, todrisin şoxsiyyotyönümlülüyü, milli vo ümumboşori doyorloro hörmot, votondaşlıq torbiyosi, şoxsiyyotin
azad inkişafı, insan vo votondaş hiiquq
vo azadhqlarma lıörmot vo s. bu kimi
konseptual prinsiplor osasmda ölkodo
miiasir, diinyovi milli tohsil sisteminin
qurulmasi Azorbaycanm tohsil siyaso
tinin osasini toşkil edir. Azorbaycanda
tohsilin inkişafının prioritet istiqamotlorino davamli insan inkişafında tohsilin
rolunun artinlmasi; tohsil qanunverieiliyinin tokmilloşdirilmosi; tohsildo İKTnin totbiqi; tohsilin keyfiyyotinin tomin
edilmosi; tohsili idaroetmonin modcrnloşdirilmosi; biitiin tohsil pillolori iizro
yeni kurrikulumlarin hazirlanmasi;

müəllim hazırlığı vo ixtisasartırmanın
tokmilləşdirilməsi; ali tohsil müossisolorinin akkreditasiyası mexanizminin vo
kredit sisteminin tətbiqi; peşə-ixtisas
tohsili müəssisəlorində kadr hazırlığımn
этэк bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması; milli tohsil sisteminin beynol
xalq standartlara yaxınlaşdınlması və
diinya tohsil sistemino inteqrasiyası və s.
daxildir.
Y U N E S K O 21 osri “ tohsil osri”
elan etmiş, dünya təhsil sistemi üçiin
dörd prinsip miiəyyonloşdirmişdir: bir
yerdə yaşamağı öyrotmok; bilik oldo
etmoyi öyrotmok; işloməyi öyrotmok;
yaşamağı öyrotmok. Azorbaycanda
milli tohsil qııruculuğu vo tohsil siyaso
tinin də başlıca moqsodi vo strateji xotti
mohz bu konseptual prinsiplor osasinda
miiasir diinyovi tohsil sisteminin tam
formalaşdırılmasmı, beynolxalq tohsil
sistemino inteqrasiyasim tomin etmokdir.
Azorbaycan Respublikasi “ Avropa
ali tohsil mokani haqqinda Bolonya

Konvensiyasi” na (19.06.1999) qoşulmuşdur (19.05.2005). Vahid iimumavropa tohsil mokanmin yaradilmasina
yönolmiş modoni-maarifçilik horokatı
olan Bolonya Konvensiyasi boyannamosindo iroli süriilon 6 osas konsep
tual prinsipin - elmi dorocoyoqodorki
(bakalavriat) vo elmi dorocodon sonraki
(magistratura) ikipilloli ali tohsil siste
mino tam keçido nail olunmasi; asan
başa düşülon vo müqayiso edilo bilocok
elmi dorocolor sisteminin, homçinin
məzunların işo diizolmosini asanlaşdıran diploma olavolorin totbiqi vo toh
silin fasilosizliyinin (ömür boyu tohsil)
tomin edilmosi; kredit sistemino keçilmosi; tohsil alan vo tohsil veronlorin
mobilliyinin (sorbost horokotinin) to
min edilmosi; tohsildo keyfiyyotin to
minati vo ona nozarotin yeni mexanizmlorinin totbiq olunmasi; Avropa
tohsil sistemino inteqrasiyam siirotlondirmok iiçün ali moktoblorarasi birgo
elmi todqiqat işlorinin aparılması vo
todris proqramlarının hazırlanmasının

reallaşdırılmasını nozordo tutur. Bolon
ya prosesino qoşıılma Azorbaycamn ali
tohsil sisteminin 2010 ilodok Avropa
tohsil mokanma inteqrasiyasim, ali
tohsilin daha da modernloşmosi vo todrisin keyfiyyotino nozarotin (akkreditasiya) yeni mexanizmlorinin totbiqini,
ali tohsildo qiymotlondirmonin kredit
sistemino tam keçilməsini, ali tohsil
sonodlorinin, elmi dorocolorin Avropa
da qarşılıqlı tanınmasını siirotlondirocokdir.

Cavadov Maqsud Əlisimran oğlu (1902-1972)

M əmmədəliyev Y usif Hcydor oğlu (1905 1961)

Cəfərov Təyyar Cümşüd oğlu (1939)

Mommodyarov Mohorrom Əli oğlıı (1924)

Əhmədov Qoşqar Teymur oğlu (1917-1975)

Nağıyev Murtuza Fotulla oğlu (1908-1975)

Əkbərov Surxay Cabbar oğlu (1954)

Nagiyev Tofiq Murtuza oğlu (1941)

Əliyev Rafıq Əziz oğlu (1942)

Orucova İzzot Mirzoağa qızı (1909 1983)

Ə lizadə Ağasəməd Əbdiilhüseyn oğlu (1909 1990)

Rizayev Ramiz Hosonqulu oğlu (1939)

Əd.: М е х т и з а д е М. М., А л л а х в е р 
д и е в Т. А., А л и е в Г. К. Расцвет народного
образования в Азербайджане. Б., 1980: S c y i d o v F. Ə. Qori seminariyasi və onun rnozıınları. B., 1988; Ə h m ə d o v II. M. Azorbaycan
moktob vo pedaqoji fikir tarixi. В.. 2001; Hcy.lər
Əliyev. Tohsil millotin golocoyidir /torlib edoı. r;
M o r d a n o v М. C., Q u l i y e v Ə. Q .l.
2002; M ə r d a n o v M .C ., Q u l i y c v ö Q.
Azorbaycan tohsili Xalq Cümhııriyyəti illəri ,lə
(1918 20). B.. 2003.
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Həqiqi üzvlor:

Rüstomov Musa İsmayıl oğlu (1930)

Əsgorov Bəhram Mehrəli oğlu (1933)

Sadıxov Kamil İsmayıl oğlu (1927)

Ə zim ov Böyükağa Əliqulu oğlu (1924 1986)

Seyidov Nadir Miribrahim oğlu (1932)

H acıyev Asəf Hacı oğlıı (1951)

Şahtaxtinski Həbibulla Baxşəli oğlu (1900 1986)

Haciyev Sabir Əbdülmanaf oğlu (1928)

Şahtaxtinski Toğrul Nemot oğlu (1925)

H üseynov Firudin Homzo oğlu (1918 1984)

Zeynalov Bahadur Qasım oğlu (1917 1995)

^ s e y n o v Rohim Əyyub oğlu (1924)
sgəndərov Bala Ağahiiseyn oğlu (1936)

Müxbir üzvlor:

vərimov Sabit Qohroman oğlu (1940)
)ədim ov Yaqub Bala oğlu (1917-1983)

Abbasov Vaqif Mohorrom oğlu (1952)

uliyev Əyyub Salah oğlıı (1954)

Alxazov Tofıq Hoson oğlu (1932)

urbanov Ramiz Seyfulla oğlu (1934)

Babaxanov Rauf Əlimommod oğlu (1929-1992)

lehdiyev Mohommod Forman oğlu (1941)

Dadaşov Bilal Atoş oğlu (1915-2007)

ləlikov Ağası Zorboli oğlu (1957)

Əfəndiyev Ayaz Adil oğlu (1938)

irnimodov Firudin İbrahim oğlu (1936)

Əfondiyev Heydor Xolil oğlu (1907-1967)

iəmmədov İlham Tofiq oğlu (1955-2003)

Əhmodov Miibariz Mocid oğlu (1945)

lommədov Yohya Color oğlu (1930-2000)

Əzizov A kif Homid oğlu (1943)

►nımədov YusifƏbülfot oğlu (1950)

AZƏRBAYCANIN ELMİ ELİTASI
A M E A -m n Fizika-riyaziyyat və texnika elmlori

Əm onzadə Yusif Əm ən oğlu (1914 1982)

Fərzəliyev Vaqif Mocid oğlu (1939)

lirqasım ov Rüfət Mirosodulla oğlu (1940)

Hüseynov Mustafa Mommod oğlu (1928-1991)

luxtarov Abdulla İbrahim oğlu (1918)

Hüseynov Nazim Müseyib oğlu (1929)

İmanov Lətif Muxtar oğlu (1922 1980)

amazanov Korim Nozir oğlıı (1947)

Kolboliyev Qüdrot İsfondiyar oğlu (1946)

Karimov Mahmud Kərim oğlu (1948)

anıazanzadə Malik Heydor oğlu (1912-1987)

Korimov İsa Giilmommod oğlu (1919-1983)

Q acar Çingiz Üveys oğlu (1929)

eyidov Yühonnos Mirhosən oğlu (1927-1996)

Qarayev Siyavuş Forhad oğlu (1942)

Q asım ov Mirabbas Göyco oğlu (1939)

)üleymanov Nizami Məmmod oğlu (1945)

Qombərov Yunis Heydor oğlu (1928-1991)

Quliyev Noriman Ağaqulu oğlu (1926)

ağıyev Bahadır Hüseyn oğlu (1934)

Qurbanov Telman Xudam oğlu (1936-1990)

Abbasov Ə li Mommod oğlu (1953)

M aqsudov Fəraməz Qəzənfər oğlu (1930-2000)

ahirov Vladimir İsmayıl oğlu (1932)

Litvişkov Yuri Nikolayeviç (1946)

əliyev Zöhrab Əhmod oğlu (1953-2003)

Mocidov Əjdor Əkbor oğlu (1938)

Abdullayev Hoson Mommodbağır oğlu (1918-1993)

M ehdiyev A rif Şəfaot oğlu (1934)

Allahverdiyev Colal Eyvaz oğlu (1929)

M irzəcanzado Azad Xolil oğlıı (1928 2006)

Cuvarlı Çingiz Mchdi oğlu (1913-2000)

Paşayev A rif M ir Cəlal oğlu (1934)

Ə fəndizadə Azad Ə li oğlu (1907-1996)

Rəsulov Məcid Lətif oğlu (1916-1993)

Mohorromov Abel Mommodoli oğlu (1950)
Kimya elmlori bölmosi

Mommodoliyev Hobib Mehdi oğlu (1912 1975)
Mommodov Şamxal Əlimommod oğlu (1910 1984)

Ə livev Fikrət Əhmodoli oğlıı (1949)

Salayev Eldar Yunis oğlu (1933)

Ə liyev Maqsud İsfəndiyar oğlu (1924)

Sultanov Hacıboy Foroculla oğlu (1921)

Ə liyev Telman Abbas oğlu (1935)

Şahtaxtinski Mohəmmodomin Həbibulla oğlu (19.

>alin M ark Aleksandroviç (1906-1996)

Neqreyev Vsevolod Fyodoroviç (1903 1967)

Ə liyev Tofıq Məmməd oğlu (1928-1993)

Yesnıan İosif Qavriloviç (1868-1955)

)liyev Ağadadaş Mahmud oğlu (1940)

Nərimanbəyov Oleq Ayaz oğlu (1938)

)liyev Sahib Müseyib oğlu (1933 1990)

Rüstomov Paşa Hobib oğlu (1920 1997)

Ə m irxanov Həbibıılla İbrahim oğlu (1907-1986)
H acıvev A k if Cəfər oğlu (1937)

Müxbir üzvbr:

H aşım zad ə Firudin Məmmədəli oğlu (1935)
H ü sevnov Əşrof İsgəndər oğlu (1907-1980)

Abdullayev Əsgor Əbkbor oğlu (1927-1998)

Hoqiqi üzvlor:

Mordanov Mocid Əhod oğlu (1913-1982)
M övsümzado Mohommod Mirzo oğlu (1908 1984)

Ə liyev Vahab Sofor oğlu (1908-1993)

Rüstomov Yavıı/ İsmayıl oğlu (1933)

İsmayılov Rüstom Hacıoli oğlu (1909-1972)

Salahov Mustafa Sottar oğlu (1931)

Quliyev Əloddin Musa oğlu (1927-1983)

Somodova Fəzilə İbrahim qızı (1929)

X əlilov Zahid İsmayıl oğlu (1911-1974)

Babayev A rif Əliheydər oğlu (1934-1998)

Q ulivev Ə li Musa oğlu (1912-1989)

Zülfüqarlı Cümşüd İsmayıl oğlıı (1905 1982)

İbrahim ov İbrahim İbiş oğlu (1912-1994)

Bodolov Rza Əbdül oğlu (1915-1987)

Qutırya Viktor Stepanoviç (1910-1983)

Zülfüqarov Ziilluqar Hüseynqulu oğlu (1913 1992)

İbrahimov İsmayıl Ə li oğlu (1915)

Cavadov Mais Həbib oğlu (1929-1992)

M ehdiyev Soltan Cofor oğlu (1914-1985)

Yer elmləri bölmosi

Q uliyev A rif Mehdi oğlu (1933)

M ustafayev İmam Daşdəmir oğlıı (1910-1997)

Səmodov Niyazi Həmid oğlu (1915 1989)

Q uliyev Hotom Hidayot oğlu (1947)

N am azova Ədilə Əvəz qızı (1926)

Şiriııov Nəriman Mikayıl oğlu (1929)

Q uliyev İbrahim Said oğlu (1947)

Nozirov Mirzərza Mirzomosi oğlu (1903-1979)

Yolçuyev Yaqub Yamin oğlu (1938 2007)

Q uliyev Rafıq İsrafil oğlu (1945)

Rohimov Rəhim Nurməmməd oğlu (1923)

Abasov Midhət Teymur oğlu (1926)

Mommodov Xudu Surxay oğlu (1927-1988)

Şirokoqorov İvan İvanoviç (1869-1946)

Abramoviç Mixail Vladimiroviç (1884- 1965)

M ommodov Porviz Ziya oğlu (1937)

Tağıyev Şamxal Korim oğlu (1922)

Bağırzado Faiq Məmmod oğlu (1926-1988)

M ommodov Ramiz Mahmud oğlu (1950)

Topçubaşov Mustafa Ağaboy oğlu (1895 1981)

Budaqov Budaq Əbdiiləli oğlu (1928)

M ustafayev Həmid Veysol oğlu (1932)

Tutayuq Valido Xasbulat qızı (1919 1980)

Cəlilov Qurban Nizaməddin oğlu (1927-2000)

Orucoliyev Faiq Hacı Murad oğlu (1934-1998)

U lyanişşev Valeri İvanoviç (1898 ?)

Əhmodov Hoson Əbdüloli oğlu (1906-1981)

Araslı Həmid Məmmədtağı oğlıı (1909 1983)

O rucov Sabit Atababa oğlu (1912 1981)

Volobuyev Vladimir Rodionoviç (1909-1987)

Ə liyev Hoson Əlirza oğlu (1907-1993)

Aslanov Aslan Məmməd oğlu (1926 1995)

Seyid-R za M irkərim oğlu (1925-1996)

Ə liyev Musa Mirzo oğlu (1908-1985)

Sultanov Qodir Momınəd oğlu (1918-1995)

Ə lizado A kil'A ğa Mehdi oğlu (1934)

Şıxlinski Ənvor Mamay oğlu (1911 1992)

Ə lizadə Ələşrəf Əbdülhüseyn oğlu (1911-1985)

Tahirov Nəriman Cofor oğlu (1928-1992)

Həqiqi üzvlər:

Ə lizadə Qambay Əsgor oğlu (1899-1990)
Əzizboyov Şamil Əbdürrəhim oğlu (1906-1976)
Q aşqay Miroli Seyidoli oğlu (1907-1977)
Quliyev Səftər Mehdi oğlu (1908-1973)

B iologiya elmlori bölmosi

Hoqiqi üzvlor:

Hıımaııitar vo ictimai elmlor bölmosi

Hoqiqi üzvbr:

Büııyadov Teymur Əmiraslan oğlu (1928)

Müxbir üzvlər:

Biinyadov Ziya Musa oğlıı (1923 1997)
Coforov Məmmədcəfər Zeynalabdin oğlu (1909 1992)

Abasov İsmayıl Teymur oğlu (1922)

Dadaşov Sadıq Ələkbər oğlu (1905 1946)

Vğavev Telman Məmmədəli oğlu (1935)

Dadaşzado Məmməd A rif Mohərrəm oğlu (1908 1975)

Jabayev Mohorrəm Pirverdi oğlu (1937)

Daşdomirov Əfrand Firudin oğlu (1942)

)forov Faiq İlahi oğlu (1940)

Eldarov Ömər Həsən oğlu (1927)

bdürrohmanov YusifƏbkbər oğlu (1912-1977)

Əfondiyev Rasim Somod oğlu (1928)

Quluzado Mommodpaşa Piri oğlu (1914-1994)

Abdullayev Cahangir Məmməd oğlu (1901 1973)

Hondiyev Fuad Əbddin oğlu (1909-1963)

Əliyev İqrar Həbib oğlu (1924-2004)

M ehdiyev Şofaot Forhad oğlu (1910-1993)

Abdullayev İlyas Kərim oğlu (1913-1985)

Hokborov Kazım Əbdülmanaf oğlu (1909-1987)

Ə lizadə Əbdülkərim Əli oğlu (1906-1979)

M əmmədov Ələşrəf Veysəl oğlu (1931 2003)

Abutalıbov Müzəffər Heydər oğlıı (1908 1984)

>liyev Namiq Nəriman oğlu (1940)

Əzizboyova Püstə Əzizağa qızı (1929-1998)

Mommodov Şiroli Nəsiı* oğlu (1904 1984)

A ğayev Böyükkişi Ağa oğlu (1928)

liyev Seyfəddin Vəli oğlu (1930)

Haciboyov Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu (1885 1948)

Salayev Sübhi Hoşim oğlu (1927-1990)

Axundov Vəli Y u sif oğlu (1916-1986)

;>liyev Spartak Əsgər oğlu (1930)

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu (1951)

Sultanov Əzəl Cəfər oğlu (1905-1990)

Cavadzado Mirmommod Cavad oğlu (1927)

)zizov İbrahim Vahab oğlu (1947)

Hobibboyli İsa Əkbor oğlu (1949)

Şıxoliboyli Ədhom Şahlar Ьэу oğlu (1911-1996)

Coforov Məmmədtağı İbrahim oğlu (1936 -2007)

eyzullavev Nicat Zəki oğlu (1932-2001)

Hüseynov Heydər Nəcəf oğlu (1908-1950)

Vaqubov Əhod Əbkbər oğlu (1908-1979)

Derjavin Aleksandr Nikolayeviç (1878- 1963)

^ülohmodov Əbdürrəhman Niyaz oğlu (1908-1989)

Hiiseynov İsmayıl Abbas oğlu (1910-1969)

Əlokborov Urxan Kazım oğlu (1943)

tacıyev Dəmir Vahid oğlu (1929-1992)

Hiiseynov M ikayıl Əbsgər oğlu (1905 1992)

Ə liyev Colal Əlirza oğlu (1928)

losonov Əbdübhəd Səftər oğlu (1900-1972)

İbrahimov Mirzə Əjdəı* oğlu (1911-1993)

Ə liyev Cəmil Əziz oğlu (1946)

lüseynov Rohim Allahverdi oğlu (1914-1971)

Korimov Cahangir Əliabbas oğlu (1923)

Abbasov Zöhhak Yaqub oğlu (1939)

Ə liyeva Zorifo Əziz qızı (1923-1985)

namverdiyev Südeyif Bəşir oğlu (1938)

Köçorli Firudin Qasım oğlu (1920-2005)

Babayev Səfərəli Yaqub oğlu (1923-2003)

Ə lizado Mirzoağa Hacıbala oğlu (1910 1982)

Babazado Baba Qurbanqulu oğlu (1911-1962)

Ə m iraslanov Əhliman Tapdıq oğlu (1947)

)arayeva Ninel İsrafıl qızı (1932)

Qarayev Qara Əbülfəz oğlu (1918 1982)

Babazado Vasif Məmmodağa oğlu (1938)

Ə sodov Sottar Məcid oğlu (1910 1974)

)asımov Əbdül Hüseynoli oğlu (1929-2005)

Qasımzado Feyzulla Soməd oğlu (1908-1976)

Bağırov Bağır Ə li oğlu (1936)

H aciyev Vahid Colal oğlu (1928)

>asımov RaFıq Yıınisoli oğlu (1931)

Qasımzado Fuad Feyzulla oğlu (1929)

C alalov Qərib İsaq oğlu (1937)

H aciyev Yaqub Hüseyn oğlu (1929)

>asımov Xolil Mommodəli oğlu (1942)

Quliyev Comil Bahadur oğlu (1927)

Cavanşirov Rəşid Cəmil oğlu (1951)

Hosonov Hüseyn Heydər oğlu (1932 1996)

>uliyev Novruz Mohommod oğlu (1952)

Cəfərov İsgondor Sadıx oğlu (1948)

Mahmudov Əhmod Əkbər oğlıı (1923 1989)

H üseynov Cəbrayıl Muxtar oğlu (1913-1974)

Jurbanov Maqsud Rüstəm oğlu (1941)

M akovelski Aleksandr Osipoviç (1884 1969)

Ə hm odboyli Forhad Soltan oğlu (1923)

H üseynov Colil Yusif oğlu (1896 1979)

locidov Balababa Fərəc oğlıı (1912-1975)

Nadirov Asəf Abbasqulu oğlu (1929)

Ə liyev Əbdül Hacəli oğlıı (1911-1965)

Q arayev Abdulla İsmayıl oğlu (1910-1966)

lommodov Qərib Şamil oğlu (1947)

Nobiyev Bokir Əhırıəd oğlu (1930)

G ül Qasım Kazım oğlu (1909-1972)

Q oniyev Məmmədtağı Qasım oğlu (1907-1979)

lommodov Yaqub Cavad oğlu (1941)

Salaınzado Əbdülvahab Rohim oğlıı (1916 1983)

Hosonov A rif Hoson oğlu (1939)

Q rossheym Aleksandr Alfonsoviç (1888-1948)

^lusaboyova Ümnisə Suleyman qızı (1902-1974)

Sonıodzado Ziyad Əliabbas oğlu (1940)

Hosonov İlyas Saleh oğlu (1927-2002)

Q uliyev Ələkbər Məmməd oğlu (1911-1983)

Vlusayev Səlim Hiiseynpaşa oğlu (1937)

Sumbatzado Əlisöhbot Sumbat oğlu (1907 1992)

Hosonov Tofiq Abdulla oğlu (1921-2005)

M olikov Firuz Ə li oğlu (1902-1965)

Rohimov M ikayıl İsınayıl oğlu (1930)

Şiroliyev Məmmədağa Şiroli oğlu (1909 1991)

X eyirov Momməd Bəy oğlu (1925)

M ommodov Zülfüqar Mehdi oğlu (1903 1971)

Sadıqov İsmayıl Əlokbər oğlu (1928)

Talibzado Kamal Abdulla Şaiq oğlu (1923 2006)

X olilov Şahvoləd Binnət oğlu (1939)

M ommodova Siddiqə Rza qızı (1925)

Salayev Məmmədomin Məmmədəli oğlıı (1909-2000)

Vahabzado Boxtiyar Mahmud oğlu (1925)

İsınavılzado A rif Cəfər oğlu (1937)

Mirqasımov M ir Əsodulla M ir Ələsgor oğlu (1883- 1958)

Salm anov Məmməd Əhəd oğlu (1932)

Vokilov Somod Vurğun Yusif oğlu (1906 1956)

Korimov Kərirn Məmmodxan oğlu (1933)

M usayev Musa Əbdürrəhman oğlu (1921)

Soforov İbrahim Səfər oğlu (1913-1999)

Miixbir üzvlər:

■Caryagin İvan İvanoviç (1894-1966)

Köçorli Tofıq Qasım oğlıı (1929)

Miixbir üzvlor:

Q uliyev Əlövsot Nəcəfqulu oğlu (1922-1969)
Qurbanov Afad Mohommod oğlu (1929)

Abasov A rif Akim oğlu (1937-2005)

M ədətov Qaraş Ə li oğlu (1928-1993)

Aslanov Solvər Riza oğlu (1930-2000)

M əlikov A rif Cahangir oğlıı (1933)

Axundov Ağamusa Ağası oğlu (1932)

M əlikova Məsumə Fazil qızı (1929)

Axundov Bəhmən Yusif oğlu (1910-1980)

M əm m ədəliyev Vasim Məmmodəli oğlu (1942)

Budaqova Zərifə İsmayıl qızı (1929-1989)

M əm m ədəliyeva Sevda Yusif qızı (1946)

Cəfərov Cəfər Haşım oğlu (1914-1973)

M əm m ədov Aydın İsrafıl oğlu (1941-2003)

Cəfərov Nizami Qıılu oğlu (1959)

M əmm odov Zakir Cabbar Ьэу oğlu (1937 2003)

Dəm irçizadə Əbdüləzəl Məmməd oğlu (1909-1979)

M əm m ədova Fəridə Cofor qızı (1938)

Əfəndiyev Oqtay Əbdülkərim oğlıı (1926)

M əm m ədova Rəna Azər qızı (1950)

Əhm ədov Qara Məmməd oğlu (1928-2003)

M irohmodov Əziz Mirfeyzulla oğlu (1920-2002)

Ə ləsgərov Ağasəlim Kərim oğlu (1928)

M uradov Şahbaz Musa oğlu (1938)

Ə liyev Aqil Əlirza oğlu (1926-2006)

M usayev A k if Forhad oğlu (1947)

Ə liyev Voli Hüseyn oğlu (1936)

N em ətova Məşədixamm Sədulla qızı (1924)

Əmirov Fikrət Məşədi Cəmil oğlu (1922-1984)

N obiyev Azad Mövlud oğlıı (1945)

Fətullayev Şaırıil Seyfulla oğlu (1926)

N ərim anov İdeal Homid oğlu (1927-2006)

Göyüşov Ziyoddin Bahadur oğlu (1920-1985)

Nuriyev Ə li Xudu oğlu (1939)

H aciyev Tofıq İsmayıl oğlu (1936)

Orucov Əliheydor Əliabbas oğlu (1905 1987)

H üseynov Böyiikağa Murtuza oğlu (1926-1983)

Paxom ov Yevgeni Aleksandroviç (1880-1965)

İbrahimov Zülfəli İmamoli oğlu (1910-1972)

Rüstəm ova Azado Cəfor qızı (1932 2005)

İsm ayılov Mahmud Əliabbas oğlu (1920-2001)

Səfərli Əliyaı* Qurbanəli oğlu (1937)

Kərimov İnqilab Saleh oğlu (1931)

Səttarov Moqsod Mohommodoli oğlu (1925-2000)

Kərimov Kərim Cabbar oğlu (1921-1995)

Verdiyeva Zemfira Nadir qızı (1935)

Q arayev Yaşar Zahid oğlu (1936-2002)

Vəlivev Teymur Süleyman oğlu (1928- 2002)

Q asım zadə Ənvor Ə li oğlu (1912-1969)

V əlixanlı Nailo Mommodəli qızı (1940)

Qohromanov Vahid Pənah oğlu (1900 1978)

Zam anov Abbas Fottah oğlu (1911-1993)

Q iyasi Cofor Ə li oğlu (1942)

Zərgərov Əbdülqafur Əminulla oğlu (1929-1997)

MƏDƏNİYYƏT. İNCƏSƏNƏT

KİTABXANALAR
Boşor modoniyyotinin beşiyi olan
Şorqdo ilk kitabxanaçılıq fikirlori yarandığı kimi. gil lövholordoıı ibarot kitabları saxlayan ilk kitabxanalar da burada
meydana golmişdir. İlk kitabxana kataloqlarının burada tortib olunmasi da homin fikri tosdiq edir. Şorqlo Qorbin qovağında yerloşon Azorbaycamn zongin
arixi, osrlorlo formalaşan modoniyyoti
ardir. Bu modoniyyotin ayrilmaz hissoi olan Azorbaycan kitabxanalarimn da
arixi çox qodimdir. Holo 5 osrdo Albaiyada olifbamn meydana golmosi ilo
laqodar kitablar yaranmış, mobod vo
loktoblordo kitabsaxhıyıcılar toşkil
dilmişdi. 7 osrdo Azorbaycamn Ərob
ilafotinin torkibino daxil olmasi vo istm dininin yayilmasi noticosindo mosıdlordo Quranin miixtolif olyazmalanni
о digor dini kitabları comloşdiron kiçik
itabxanalar, sonralar iso din xadimlori
itazirlayan modrosolordo tolim-todris işiio kömok moqsodilo xiisusi kitabxanalar
loşkil olunurdu. Azorbaycanda ilk mosid vo modroso kitabxanalan Bordo,
Gonco, Şamaxı, Naxçivan, Ərdobil,
Tobriz, Beyloqan vo s. şohorlordo yaralılmışdı. Kitablar ilk dövrlordo sandiqarda vo xiisusi rollordo saxlamhrdi. Ariq 11-12 osrlordo bozi böyük moscid kiabxanalarinda kitab saxlamağın, onu
\ucuya vermoyin özünomoxsus sado
ısulları formalaşdı. Moscid kitabxanain başqa kitabxanaların yaradilmasinSa, kitabçılığın inkişafında, kitabxanaarın comiyyotdoki rol vo ohomiyyotinin
nöhkomlonmosindo miihiim rol oynadi.
loin kitabxana, hom do kitabın üzünü
<öçürüb yayan dini ocaqlar Azorbaycan
kitabçılığınm inkişafı, kitabxanaların vo
kitabxana işi proseslorin in tokmilloşdirilmosi sahosindo xeyli iş görmüşlor.
Moscid vo modroso kitabxanalan həmçiııin kitabxanaçılıq biliklorinin rüşeym
halinda meydana golib formalaşmasında da yaxından iştirak etmişdir. Moscid
kitabxanalarinda aynca kitabdar (ki-

dövrdo bu kitabxanada işlomiş, bir neço
tabxanaçı) vozifosi var idi. Ən savadlı
il homin kitabxananm müdiri olmuşdur.
ruhanilor bu vozifodo çalışmış, kitabxa
13
osıdo Tobrizdo Qazan xanin saranalan idaro etmok. kitabxanalann quyında zongin kitabxana yaradılmış, bu
ruluşuna, texniki tochizatina, kitab
fondlannin zonginləşməsinə kömok gös- moqsodlo xiisusi bina tikilmişdir. Dövlot
kitabxanası hüququna malik homin ki
tormok, kitabxana fondlannin miihafizo
olunmasi, düzgün saxlanma vo düzülüş tabxanada qiymotli elmi vo dini osorlorlo yanaşı dövlot formanlan, diplomatik
sistemlorinin yaradilmasi, kitablarm
moktubiar vo digor rosmi sonodlor do
oxuculara verilmo qaydalarmin iniioytoplanmışdır. Kitabxananm idaro olunyənləşdirilmosi, fondda olan kitablarm
masi xiisusi kitabdarlar torofindon hoya
siyahilarmin tortibi vo s. kimi vozifolori
yerino yetirmişlor. Moscid vo modroso ta keçirilmişdir.
Tobrizin Qazan adlanan hissosindo
kitabxanalarimn taxçaları sonralar ki
tab dolablarma (roflorino), siyahilar iso daha iki böyiik dövlot ohomiyyotli kitabxana olmuşdur. “ Beytül-kütüb” ("Kitab
kitabxana kataloqlarına çevrildi.
11-13 osrlordo Azorbaycamn iri mo evi” ) vo “ Beytiil-qanun” (“ Qanun evi” )
doniyyot vo tohsil morkozlorindo saray
adlanan bu kitabxanalarda miixtolif elm
kitabxanalan toşkil edildi. Belo kitabxa- saholorino dair zongin olyazmalari
nalarin Gonco, Şamaxı, Tobriz vo s. şo- miihafizo edilmişdir.
1300 ildo görkomli alim Fozlullah
horlordo olmasi barodo Nizaminin, Xaqaninin, digor alim vo şairlorin osorlorinRoşidoddin torofindon Tobrizin ijimaldo molumatlar vardir. 12 osrin 2-ci yan- şorqindo salınmış “ Robi-Roşidi” şohorsında Şirvanşahlar sarayinda zongin ki ciyindoki 7 mino qodor tolobonin tohsil
tabxana olmuş, minlorlo kitabi olan bu aldığı universitetin zongin kitabxanası
kitabxanadan dövrün görkomli alim vo olmuş, bu kitabxanada bir çox Şorq ölşairlorindon Əbül-Üla Goncovi, Əfzolodkolorindon gotirilmiş miixtolif elm saho
din Xaqani, Foloki Şirvani vo b. istifado
lorino dair 60 mindon artiq odobiyyat
etmişlor. Kitabxananm nozdindo şairlor saxlanılmışdır.
moclisi olmuşdur.
Orta osrlordo Azorbaycanda moşhur
12
osrdo Goncodo “ Dar-ol kitab” ad-elmi kitabxanalardan biri böyük alim
h böyük bir kitabxana foaliyyot göstoı ir- Nosiroddin Tusinin bilavasito rohborliyi
di. Bu kitabxana bir çox Şorq ölkolorin- vo iştirakı ilo 1258 61 illordo yaradılmış
don on qiymotli olyazma kitablan alirdi.
Marağa rosədxanasımn kitabxanası olKitabxananm özündo do kitabın üzü muşdıır. Kitabxanada İraqdan, İran
köçürülüb çoxaldılırdı.
dan, Suriyadan, Morkozi Asiyadan,
Orta osrlorin moşhur saray kitabxa- Anadoludan gotirilmiş riyaziyyat, astronalarmdan biri do 12 osrin 90-ci illorin
nomiya, folsofo, montiq, tarix vo s. elm
do foaliyyoto başlamış Qozvin şohorinin saholorino dair kitablar, о ciimlodon
N.Tusinin özünün 100-don artiq osori
şimalında yerloşən Əlomul qalasındakı
“ Seyyidano” kitabxanası idi. Qala vo ki vardi. Kitabxana fondunun iimumi hxtabxana İsmaililor dövlotinin banisi Ho
mi iso 400 min niisxo idi.
13 14 osrlordo modroso kitabxanalason Səbbah (1055-1124) torofindon yan öz fondlarirun zonginliyi ilo forqlonradılmışdı. “ Seyyidano” kitabxanasımn
Azorbaycanla yanaşı, xarici ölkolordodo miş, burada dini kitablarla yanaşı diin
oxucuları var idi. Nosiroddin Tusi 13 yovi odobiyyat da saxlanılmışdır.
14 16 osrlordo Qaraqoyunlular, Ağosrin 30-cu illorindo Kuhistanda lıobs
qoyunlular vo Sofovilor dövründo A/orolunub Əlomııt qalasıııda saxlandığı

baycanm bir sıra hökmdarları tarafin
dan zangin saray kitabxanaları yaradılmışdır. Bu kitabxanalar içarisinda Cahanşahın (Hoqiqi), Uzıın Həsənin, Sul
tan Xalilin va Sultan Yaqubun taşkil et
diyi saray kitabxanaları xiisusilo zangin
olmuş, onlarda dövriin bir çox alim, şair, xattat, rassam va digar görkomli şaxsiyyatlari foaliyyot göstərmişlər.
Safavi hökmdarı 1 Şah İsmayıl (Xotai) tarafindan yaradılmış Tobriz saray
kitabxanasında Şərqin böyıik klassiklarindan Nizaminin, Firdovsinin, Sadinin,
Hafızin, Əssar Tobrizinin qiymatli alyazmalan vardi. Kitabxanamn nozdinda həmçinin alyazma kitablarini hazirlayan, köçüran, miniatürlarla bazayan,
cildlayon, badii tartibatini tamin edan
emalatxana da faaliyyat göstaıirdi.

va elçilar orada saxlanilan qiymotli
olyazmalar haqqinda molumatlar vermişlər. 1852 ildo Ərdobila daxil olan rus
qoşunlarının başçısı general Suxtelen
Şeyx Safi kitabxanasmin biitiin kitablarını A.S.Qriboyedovun kömoyi ilo
Sankt-Peterburq İmperator Kitabxanasina (indiki Saltıkov-Şedrin adina Ru
siya M illi Kitabxanasi) göndarmiş va bu
kitablar homin kitabxanamn Şorq fon
dunun asasını taşkil etmişdir (əlyazmalarının oksoriyyoti indi do orada saxlanilmaqdadir).
Orta osrlordo kitabxanaların geniş
yayılmış formalanndan biri do şoxsi ki
tabxanalar idi. Bu dovrdo Azorbaycan
da Bohmonyann, Xatib Tobrizinin,
Əbiil-Üla Goncovinin, Xaqaninin, Niza
minin, Folaki Şirvaninin, Miiciroddin

Aznrbaycan Milli Kitabxanasi. Baki. 1960. Memar M. Hiiseynov.

Beyloqaninin, Nosiroddin Tusinin vo b.
1522 ildo I Şah İsmayıl tarafindan kiböyiik kitabxanaları olmuşdur.
tabxananm faaliyyatina dair xüsusi far17 asr şoxsi kitabxanaları içərisindo
man imzalanmış, bu farmanla görkamli
Tobrizli Şorofoddinin, Mommodrza
rassam Kamaladdin Behzad kitabxananın roisi vəzifəsinə tayin olunmuşdu.
Macruhun, 18 asrda isa Əbdülrozzaq
Dünbilinin kitabxanaları öz zonginlikloI Şah İsmayıl tarafindan ikinci kitabxa
na Ərdəbildə, babası Şeyx Safinin şorofiri ila xüsusilə farqlonirdi. Belo kitabxanalarda, asason, tazkirəlor saxlanılırdı.
na tikdirdiyi maqbaranin nozdinda yaradılmış vo bu elm-madəniyyət ocağı ki
Şoxsi kitabxanalar şobokosinin inkişaf
etmosino sobob ölkodo tohsilin inkişaf
tabxana işi tarixinda Şeyx Safi kitabxa
nasi kimi maşhurlaşmışdır. Safavilor
edorok kütloviloşməsi, kitab hazirlayib
sülalasinin hakimiyyatda olduğu 235 il
yayan miiossisolorin sayinin artmasi, ki
arzinda faaliyyat göstaron bu kitabxatab niisxolorinin çoxalması idi.
naya I Şah İsmayıldan sonra biitiin So
18 osrin şəxsi kitabxanalari arasmda
fovi hökmdarları tarafindan qiymatli ki- Qarabağ xam Ponah xamn kitabxanasi
tablarm hadiyyo edilmosi onənəyo çevrilxiisusilo forqlonmişdir. Ponah xanin
mişdir.
(1747 60) vo onun oğlu İbrahimxolil xa
17
18 əsrlardo bu kitabxanada ol-nin (1760-1806) hakimiyyoti ilbrindo
muş bir sira Avropa alimlori, səyyahlar
Qarabağda böyük abadlıq, inşaat işlori-

nin aparılması faktı molumdur. Şuşada
tarixi qalalar tikdirmoklo borabor Ponah
xan 18 osrin 2-ci yarısında özünün saray
oyanlarmin va elaca do Qarabağa golon
hörmotli qonaqlarin istifado edo bilocoyi
Şorq üslubunda möhtoşəm bir kitabxa
na binası tikdirmişdir. Kitabxanamn
fondu, osason, Qarabağın moscid vo
modrosolorindo toplanmuj, üzii köçüriilmüş qiymotli olyazmalar ilo zongin olmıışdur. ibrahimxolil xamn hakimiyyati
dövründo kitabxanamn fondu daha da
zonginləşmiş, hotta uzaq Venesiyadan
kitabxana üçün kitablar gotirilmişdir.
Homin dovrdo ibrahimxolil xamn vozi; i,
dövrünün mütofokkir şairi Molla Ponah
Vaqif do bu kitabxanadan bohrələnmiş,
sonralar burada üzünü köçürdiiyü alyazmalardan vo biitiin ömrü boyu topladığı
osorlordon ibarot şoxsi kitabxanasmi iratmışdır.
19
osrin tanmmış ziyalılanndan b basqulu ağa Bakixanov uzun illor 1 u
Şorq odobiyyatma vo tarixino dair to
dığı osorlordon ibarot zongin bir kita
tna toşkil etmişdi. Bu kitabxanamn ol !'
hissosi nadir olyazmalardan ibarot
Professor İ.Brez homin kitabxaı
i
olan olyazmalarm kataloqunu ha?
yaraq 1849 ildo Kazaııda nəşr oh
n
“ Dağıstana vo Zaqafqaziyaya soya osorinin olavolorino daxil etmişdi.
Azorbaycan dramaturgiyasmin
inisi Mirzo Fotoli Axundzadonin (A.x
dov) da böyük şoxsi kitabxanasi oln şdur. Onun kitabxanasinda folsofoy: siyasoto, tababato, iqtisadiyyata, tai o,
coğrafıyaya, adəbiyyatşünaslığa, с
liya, riyaziyyata, fizikaya va s. elm! о
aid kitablar olmuşdur.
Ən zongin şoxsi kitabxanalardan ri
do 1901 ildo qızlar iiçün seminariv,
mış Mommodqulu Kongorliyo mr
s
olmuşdur. Üç bölmodon ibarot h;
n
kitabxanada, osason, hiiquq vo folsr:
o
aid 3041 adda kitab toplanmışdır.
19 osrin ikinci yansinda Azor! /canda ilk ictimai-kütləvi kitabxan
r
va qiraotxanalar meydana golmoyo
ladi. 1859 ildo Şuşada, 1868 ildo Go
do, 1887 ildo Bakida ictimai kitabx: ilar açıldı. 1887 ildo Bakida iiç kitabx, a
var idi. 1890 ildo bu kitabxanalar biri >dirilorok Baki şohor bolodiyyo idarəsüio
verildi. 1887 ilda Qubada, Lankoranda
va Naxçıvanda ictimai-kütlovi kitabxa
nalar yaradildi.
1894
ildo görkomli yazıçı Noriman
Norimanov torofindon yaradılmış ilk ic
timai kitibxana-qiraotxana Azorbayca-

nin modoni hoyatinda böyük hadiso ol
odobiyyat, о ciimlodon Rusiya Elmlor
Akademiyasi) kitabxanasmin, 1921 ildo
Akademiyasının biitiin noşrlorini alib
du. Kitabxana 1898 ildo çar senzurasi
Azorneft morkozi elmi kitabxanasmin
torofindon bağlandı.
gotirmişlor. Kitabxanamn kitab fondu
(indiki Respublika Elmi-Texniki Kitab
19
osrdo Azorbaycanda iimumi fon 1924 ildo 24713 nüsxoyo çatmışdır. xanasi), 1923 ildo Azorbaycani Todqiq
du 18 min nüsxə olan 25 kiitlovi kitabxa
1928 29 illordo Baki Fransiz Comiyyoti- vo Totobbö Comiyyotiniıı kitabxanasinin 1000 nüsxodon ibarot kitabi, Maarif nin (indiki A ME A Morkozi Elmi Kitab
na foaliyyot göstorirdi.
1918
ildo yaradılmış Azorbaycan İşçiloıi Evi Kitabxanasmin 2000cilddon
xanasi), 1923 ildo Azorbaycan Respub
Xalq Ciimhuriyyoti hökumoti modoniy
ibarot rus dilindo jurnallar komplekti
lika Dövlot Kitabxanasmin (indiki
yot vo maarif sahosindo ciddi islahatlar
universitetin kitabxanasına verilmişdir.
M.F.Axundov adina Azorbaycan Milli
ıparmağa başlamış, kitabxana işinin inHomin illordo kitabxanamn fonduna
Kitabxanasi) vo 1925 ildo Dövlot Kitab
kışafına xiisusi diqqot yetirmişdir. Ho
professorlardan Bokir Çobanzado,
Palatasmin yaradilmasi Azorbaycanda
P.K.Juze vo b.-mn şoxsi kitablan da da
min dövrdo ölkodo foaliyyot göstoron
kitabxana işinin inkişafına tokan verdi.
biitiin tohsil müossisolərində - xalq mok- xil olmuşdur.
1921 ildo yaradilan Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasi normativ-texhiblorindo, seminariyalarda, politexnik
1940 ildo kitabxanamn fondunda
204613, 1975 ildo 1531769, 2006 ildo niki sonodlor, patent odobiyyati, elm vo
moktoblordo, gimnaziyalarda, realni
2500000 nüsxo çap vahidi olmuşdur. K i
texnika sahosindo odobiyyat vo digor somoktoblərində vo s. kitabxanalar yaranodlorlo Azorbaycan Respublikasinin
tabxana 1971 ildon ölkonin biitiin ali
dılmışdır.
Standartlaşdırma, Metrologiya vo Pa
Xalq Ciimhuriyyoti dövründa Azor- moktob kitabxanalarimn elmi-metodik
morkozi sayılır. Onun qizil fondu nadir,
tent iizro Dövlot Agentliyino kitabxanaaycanda kitabxana kollektoru vo iki
biblioqrafiya vo informasiya xidmotini
utbxana 1918 ildo Mirzo Əlokbor Sahoyata keçiron ixtisaslaşdırılmış kitabr adina Kiitlovi Kitabxana, 1919 ildo
Azarbaycan Milli Kitabxanasi
xanadır. Yarandığı vaxtdan indiyodok
->Baki Dovlot Universitetinin elmi kiAzarbaycan Respublikasmda an
onun fondu normativ-texniki sonodlor,
\anasi toşkil edilmişdir. 1920 il aprel
böyük kitabxana, respublikada çap
patent odobiyyati, elm vo texnika saho
zalina qodor Azorbaycanda 965 mokolunan asarlarin dövlat kitab saxlasindo odobiyyat vo digor sonodlorlo komb vo 102 şohor vo kond kitabxanasi foyıcısı, kitabxanaşünaslıq va biblio
iyyot göstormişdir.
plektloşdirilir. Kitabxana respublikadaqrafiya iizra elmi-metodik markaz.
M .Ə.Sabir adina Kiitlovi Kitabxana
ki biitiin elmi-texniki kitabxanalara ine1939 ilda M.F.Axundzadanin adi vetodik rohborliyi hoyata keçirir. Fonda
liversal xarakterli olub, о dövr iiçün
rilmişdir. Nadir kitablar bölmasinda
fayot qodor böyük oxucu auditoriyasidaxil olan yeni kitablar barodo oxuculatarix va elmi ahamiyyata malik qiy
! malik idi. 1925 ildon etibaron bu kira molumat vermok, oxucuların sorğıılamatli asarlar saxlamlir. Sankt-Peterrını öyronmok üçün kitabxana kiitlovi
bxana Azorbaycan Respublikasmda
burqda naşr olunmuş ilk Azarbay
todbirlorin miixtolif növlorindon, daimi
W olunan kitablarla komplektloşdirilcan çap kitabi (1720), Azarbaycan
sorgilordon, mövzu sorgilorindon, infor
ioyo başladı. Fondu rus vo Azorbaycan
adabiyyati klassiklarinin asarlarinin
dabiyyati ila zongin olan kitabxana ilk
masiya günlərindən vo normativ-texniki
nadir nüsxalari, Tabriz, istanbul,
llor 3 min odobiyyat toplaya bilmişdi.
sonodlorin sorgilorindon geniş istifado
Qahira, Tehran va b. yerlarda Azar
onralar kitabxanamn fondu 200 mino
edir.
baycan dilinda buraxılmış bir çox
ıtdı. Hazirda M.F.Axundov adina
1921
il yanvann 21-do Azorbaycan
çap mahsullari kitabxanamn qizil
lilli Kitabxanadan sonra ölkodo foaliySSR Xalq Torpaq Komissarlığının noz
fonduna daxildir.
dindo respublika ohomiyyotli ilk saho kiot göstoron universal tomayüllü on iri
itabxanadir.
tabxanalarmdan biri olan Respublika
Azorbaycan Respublikasinin on qodim kitablardan, rus odobiyyati fon
Elmi Kond Tosorriifati Kitabxanasi yaraöyük ali moktob kitabxanalanndan
dunun olyazmalarindan, Avropa dillo- dildi. 40-ci illorin ovvollorindo kitabxananin 13 mindon çox kitabi olmuşdur.
Ian Baki Dovlot Universitetinin Elmi
rindo olan fonddan, eloco do Azorbaycanşünaslıq vo Şorqşünaslıq şöbolorinin
1967
ildon Azorbaycan SSR Kond
>itabxanasimn osasi 1919 ildo Mixay>vski (indiki Moşodi Əzizboyov adina)
odobiyyatindan ibarotdir. Burada 14 18 Tosorriifati Nazirliyi nozdindo Respubli
ostəxanasının nozdindoki kitabxanamn
osrloro aid nadir olyazmalan toplanmışka Elmi Kond Tosorriifati Kitabxanasi
niversiteto verilmosi ilo qoyulmuşdur.
dır. Ən qodim olyazmasi 1308 ilo aiddir.
kimi öz foaliyyotini davam etdirdi. 1967
lomin ildo kitabxanamn fondunda 250
Bu zongin fonddan universitetin 15 min- ildon kond tosorriifati odobiyyatma dair
lüsxa çap vahidi olmuşdur. 1920 ildo don artiq miiollim vo tolobo heyotindon
geniş oxucu kütlosino molumat çatdırolavo, Azorbaycanin digor alim vo maq moqsodilo molumat-biblioqrafik
iabunçu xostoxanasi nozdindoki kitabananm fondu da universiteto verilmiş
noşrlor çap etdirir. 1973 ildon başlayamütəxossisləri do istifado edir. Onlarm
о fondu 212 çap vahidi olan tibb şöbo- xidmotino elmi, todris vo bodii odobiy- raq, Azorbaycanda çıxan kond tosorriisi toşkil edilmişdir. Kitabxanamn Şorq
yatdan ibarot olan 5 abonement, 12 qi- fatina dair biitiin odobiyyatm mocburi
şöbosi Şorq fakültosinin dekanı profes
pullu niisxolorini alir.
raot zali vo 30 kafedra kitabxanasi verilsor Panteleymon Kristoviç Juzenin to- mişdir.
Kitabxanamn 39 filiali, 51 şobəkosi
şabbüsü ilə yaradılmışdır. 1922 ildo pro20
osrin 20-ci illorindon başlayaraq foaliyyot göstorir. 1982 ildon kond to
fessorlar F.N.İlyin vo Pavel Yuryeviç
Azorbaycanda kiitlovi kitabxanalar vo sorriifati iizro depozitar miihafizo morRostovsev Petroqrada (Sankt-Peter
eloco do miixtolif tipli saho kitabxana şo- kozidir. Kitabxanamn iimumi fondunun
hocmi I mln. nüsxoyo yaxındır. Kitab
burq) ezam olunmuş vo onlar oradan
bokolori inkişaf etmoyo başladı. 1920 il
fondu 39260 nüsxodir (2006).
pulsuz olaraq 200 puddan artiq elmi
do Politexnik institutunun (indiki Neft

Axundov adina Azorbaycan Milli KiAzorbaycan M illi Elmlor AkademiMikayıl Müşfiq, Ədilo xanım Şahtaxtabxanasi) yaranmasi kitabxana işinin
tinskaya, İbrahim Eminbəyli vo başqa
yasmın Morkozi Elıni Kitabxanası res
daha da genişlonmosino tokan verdi. Bu
171 noforin 8152 nüsxo kitabi verildi.
publikada ölko vo dünya ohomiyyotli el
kitabxana noinki Qafqazda, Avropa qi1956 ildon etibaron kitabxana özümi nəşrlorin zongin fondlarına malik
tosindo, eloco do biitiin diinyada şöhrot
niin
beynolxalq
olaqolorini
genişlondirolan on iri, universal təmayüllü, aparıcı
tapan on böyük milli kitabxanalardan
miş, dünyanm 50 ölkosinin 570-don çox
elmi kitabxanadir. Morkozi Elmi Kitab
vo on iri kitabsaxlayicilardan biridir.
elmi miiossiso vo kitabxanasi ilo odobiy
xana 1923 ildo görkomli ziyalilar Nori
Kitabxana yarananda onun fonduna
yat miibadilosi aparmağa başlamışdır.
man Narimanov, Əbdürrohim boy Haq1959
ildo 600 mindon çox, о ciimloİmperator Texniki Comiyyoti Baki şöverdiyev, Tağı Şahbazi (Simurğ), Hanafı
bosinin vo Baki ictimai Comiyyoti ki
don 145 min niisxo xarici odobiyyata
Zeynallı və b.-nın taşəbbüsü vo yaxından
tabxanalarmm fondlarmdan 5000 niismalik olan kitabxanaya miistoqil miibaköməyi ilo Azorbaycanm tobii sorvotlorixo kitab verildi.
dilo aparmaq solahiyyoti verildi. Homin
ni, iqtisadiyyatını, tarixini, folsofosiııi,
Siirotlo inkişaf etmoyo başlayan ki
vaxta qodor miibadilo omoliyyatlan
odobiyyat vo incosonotini vo s. öyronmok
tabxana yarandığı vaxtdan osas diqqoti
moqsodi ilo Azorbaycani Todqiq vo ToSSR İ EA-mn kitabxanasi vasitosilo apafondun komplektloşdirilmosino verdi.
nlirdi. Kitabxana biblioqrafik noşriyyat
tobbö Comiyyoti yaninda yaradılmışdır.
1925 ildo onun fondunda 51000, 1928 il
Azorbaycanm, eloco do qonşu regionlarin
foaliyyotini do genişlondirdi vo “ Azor
do iso 300000 adda kitab, jurnal, qozet
baycanm elm vo modoniyyot xadimlori”
tarixi, arxeologiyası, etnoqrafiyasi, tobii
vo digor çap mohsullan toplanmışdı.
seriyasmdan respublikanm görkomli
sorvotlori, elm vo modoniyyotinin öyronilalim vo sonot adamlarinin hoyatina, elmi
Tokco 1928 ildo xaricdon 50 adda dö .ri
mosindo miihiim xidmotlori olmuş homin
Comiyyotin nozdindo görkomli odobiyfoaliyyotino hosr olunmuş şoxsi biblio
motbuat alınmışdı. ilk biblioqrafik e
qrafik göstoricilor çap etmoyo başladı.
yatşünas-biblioqraf professor A.V.Baqtoricilor 1927 ildo hazırlanmağa başi rinin rohborliyi ilo tosis edilmiş Biblioqramışdı. “ Şorq haqqinda jurnaf’ mate: Homin göstoricilərin noşri bu gün do
Morkozi Elmi Kitabxanada davam etdilan (1917-1927)” , “ 1927-ci ildo Ş q
fiya biirosu kitabxanamn toşokkülü üçün
ilkin baza olmuşdur.
rilir. Morkozi Elmi Kitabxanada 11 şöbo haqqinda S S R İ odobiyyati” adli go 1925 il avqustun 9-da Azorbaycani
ricilor bu silsilodondir. Kitabxanada
i
foaliyyot göstorir (2006). Fondunda 3,2
mln. nüsxo çap vahidi olan kitabxana 40 zali 1927 ildo açılmışdır. K ita b
Todqiq vo Totobbö Comiyyoti Morkozi
Azorbaycan Elmlor Akademiyasmin
Şurasının iclasinda Biblioqrafiya biiro
min oxucuya xidmot edir. Kitabxana
su ovozino Kitabxana-biblioqrafiya bii
Beynolxalq Kitabxana Assosiasiyalan
nasinda bir neço otaqda yerloşirdi.
8
rosu tosis edilir. Bu dövrdo Azorbaycan
Federasiyasinin üzvüdür.
ildo kitabxana 6 şöbədən: Şorq, !
ölkoşünaslıq materiallarinin toplanmasi
1920-50 illordo yeni kitabxanalarin
Qorbi Avropa, Xiisusi şöbo, Xİdmc э
sahosindo geniş iş apanlir. Elmi todqiqat
fondlarmi vo kataloq sistemlorini tosnif
Biblioqrafiya bürosundan ibarot oldı
işlorinin apanlmasi üçün zoruri olan in
vo toşkil etmok, mövcud kitabxanalarin
1939
ildo kitabxanaya böyük m >
fondlarmi miiasir osaslar iizorindo qurfokkir, dramaturq vo maarifçi Mirzo >
formasiya bazasi todricon formalaşmağa başlayır. 1926 ildo kitabxanada
maq üçün yeni tosnifat sistemino keçildi.
toli Axundovun adi verildi. Son >:i
ilk oxu zali istifadoyo verilir. Kitabxana
Respublikada ilk kitabxanaçılıq
dövrdo kitabxanamn foaliyyot dai si
biblioqrafik foaliyyotini genişlondirorok,
kurslan 1920 ildon açılmağa başladı.
genişlonmiş, onlarla yeni şöbo yaran: siş,
elmi todqiqat planlanna miivafiq olaraq
20-ci illordo dovlot orqanlan ilo yafondlannda odobiyyatin sayi milyoni a
“ Xozor donizi vo hövzosinin biblioqrafinaşı olaraq Azorbaycan Homkarlar İttiçatmışdır. Kitabxana memarliq b iyasi” , “ Azorbaycan haqqinda odobiyyafaqi Morkozi Şurası da kitabxanaçı
mmdan tarixi abido kimi qiymotlo m itın biblioqrafiyasi” , “ Azorbaycanda tiirk
kadrlann hazirlanmasi işindo yaxindan
lon ozomotli binaya (memar Mik il
motbuati” kimi göstoricilor noşr etdirir.
iştirak edirdi. Onluq tosnifat codvoli 20Hüseynovdur) 1961 ildo köçürülmib г.
1951
ildo Azorbaycan SSR E A Ro-ci illordo respublikada kitabxana işinin
Hazirda Milli Kitabxanada 25 şöb. 6
yasot Heyotinin qorari ilo elmi todqiqat
inkişafına giiclii tosir göstordi: respubli
bölmo foaliyyot göstorir. Kitab
a
kada geniş kitabxanalar şobəkəsinin yainstitutlarmin kitabxana şobokosinin fo
fondunda 4 milyon 513 min niisx:
p
aliyyotini olaqolondirmok vo onlara roh- ranmağa başlaması Onluq tosnifat codmohsulu saxlanilir. M illi Kitab
a
volino ciddi tolobat omolo gotirmişdi.
borlik etmok moqsodilo Kitabxana ŞuraAzorbaycan Respublikasinda ki >
Onluq tosnifati totbiq etmodon mövcud,
si yaradildi. Şuı*a Morkozi Elmi Kitabxaxana işi sahosindo dovlot siyasotini >
yeni yaranan kitabxanalar foaliyyot gösnanin vo şoboko kitabxanalarmm foaliy
yata keçiron, milli noşrlori, xarici
itoro bilmozdi. Ona göro do Azorbaycan
yotino, fondlarm komplektloşdirilmosi,
lordo noşr olunmuş Azorbaycan
[biblioqrafik göstoricilorin noşri, oxuculaXalq M aarif Komissarlığı bu codvolin
qinda vo Azorbaycan müolliflər n
ra xidmot modoniyyotinin yiiksoldilmosi
rus dilindon Azorbaycan dilino torciimo
osorlorini, diinya ohomiyyotli noşrb о
vo s. mosololoro nozarot edirdi. Bu dövrdo
edilmosi vo onun kitabxanalarda totbiq
ciimlodon xarici dillordo olan qiym: li
kitabxanamn fondlannda saxlamlan
edilmosino metodik kömok moqsodi ilo
molumat daşıyıcılarım toplayib mu içap mohsullarimn sayi 500000 nüsxə idi.
işçi qruplan yaratdi.
fizo edon milli modoniyyot xozinosi vo
1952 il iyul ayının 13-do SSR İ Baş Motdövlot kitabsaxlayıcısıdır. 2005 ildo
20-ci illordon başlayaraq Azorbay
buat İdarosinin göstorişi vo EA Royasot
ona “ M illi kitabxana” statusu verilcanda kitabxanaşünaslığa dair torciimo
mişdir.
Heyotinin soroncami ilo kitabxanada
osorlori ilo yanaşı olaraq orijinal osorlor
Azorbaycan M illi Kitabxanasi Avro
Xüsusi Mühafızo Fondu toşkil edildi vo do yaranmağa başladı.
pa M illi Kitabxanalar Konfransi Bey
1923 ildo Azorbaycan Respublika
buraya 1937-38 ildo repressiya qurbannolxalq Təşkilatının üzvüdür.
Dovlot Kitabxanasmin (indiki M .F.
ları Əhmod Cavad, Salman Mümtaz,

1928 ildo Azorbaycanda owollor qiArtiq 1945 ildo respublikada fondunda
2828499 niisxo kitab olan 765 kiitlovi ki
raotxana kimi foaliyyoto başlayan daha
tabxana foaliyyot göstorirdi.
bir kitabxana yaradilir. Bu kitabxanaya
1947 ildo Azorbaycan Dövlot Uni
1976 ildo Respublika Gonclor Kitabxaversiteti tilologiya lakiiltosindo kitabxanasi statusu vo Cofor Cabbarlimn adi
verilmişdir. Hazirda kitabxanamn 110 naçılıq şöbosinin açılması ilo respublika
da alitohsilli kitabxanaçı kadrlann hamindon artiq kitab fondu vardir.
20
osrin 30-cu illorinin ovvollorindonzirlanmasmin osasi qoyuldu.
1945 ildo SSRİ EA Azorbaycan Filiabaşlayaraq Azorbaycanda uşaq vo mok
linin Azorbaycan SSR Elmlor Akadetob kitabxanalarmm toşkilino diqqot
miyasina verilmosi respublikada zongin
artdi. Artiq 30-cu illorin sonlarmda
kitabxana şobokəsinin formalaşmasına
Azorbaycanda 1367321 niisxo kitab fon
sobob oldu. Bu dövrdo bir sira yeni ali
duna malik 2480 uşaq vo moktob kitabtohsil miiossisolorinin yaranmasi vo onxanasi foaliyyot göstorirdi.
larin nozdindo kitabxanalarin toşkil
30-cu illordo respublikada baş veron
edilmosi elm vo tohsilin kitabxana-informodoni elmi-texniki inkişaf elmi vo elmimasiya tominatinin inkişafına tokan
u xniki kitabxana şobəkəsinin genişbnmosino do miisbot tosir göstordi. 1934 il- verdi.
1950 illordo kitabxana işiııo aynlan
o Azorbaycanda 1662512 niisxo kitab
ondu olan 537 elmi, elmi-texniki vo vosaitin ohomiyyotli dorocodo artmasi ilo
olaqodar kitabxanalarin maddi-texniki
iisusi kitabxana vardi.
i 934 ildo kitabxanalarin SSR İ iizro bazasi xeyli möhkomlondirildi, fondlari
ohomiyyotli dorocodo çoxaldı. 1955 ildo
'ahıyaalınması keçirildi. SiyahıyaalınAzorbaycanda 9614,2 niisxo kitab fon
inm noticosino göro Azorbaycanda
duna malik olan 2394 kiitlovi kitabxana
037 kitabxana olmuşdur. Bunlardan
foaliyyot göstorirdi. Beş il miiddotindo
88-i şohorlərdə, 1249-u kondlordo yer104 yeni kitabxana açılmış, onlarm ki
•şirdi. Biitiin kitabxanalarda 4485907
tab fondu iso 5811,1 niisxo artmışdı.
iisxo kitab var idi.
1958 ildo Azorbaycanda kitab fondu
1938 ildo kitabxanalarda çalışmaq
20 milyon niisxodon artiq olan 5776 ki
içün orta ixtisasli kitabxanaçı kadrlan
azirlayan ilk tohsil miiossisosi Baki Kitabxana var idi. Bunlann 2583-ii kiitlovi
.ıbxanaçılıq Moktobi (sonralar Baki
kitabxanalar idi. Əıı böyük şobokoyo
malik olan Modoniyyot Nazirliyinin ki
>iyasi M aarif Moktobi, Baki Kitabxaıaçılıq Texnikumu (hazirda Baki Mo- tab fondu 7921,1 min niisxo olan 1115
kiitlovi kitabxanasi foaliyyot göstoriıdi.
loni-Maarif Texnikumu) yaradildi.
1940 ildo Azorbaycan SSR Xalq Ko- Homçinin homkarlar toşkilatının kitab
ıissarları Sovetinin göstorişi ilo Res- fondu 2229 min niisxo olan 157, kolxozlarin iso kitab fondu 8873 min niisxo
ublika Dovlot Elmi Tibb Kitabxanasi
olan 492 kiitlovi kitabxanasi var idi.
\skil olunur vo ilk illor tibb işçilərinin
1958 ildo 149 elmi, elmi-texniki vo
.^neft meydanındakı binasında ycrloşlirilir. Kitabxanamn ilkin fondu res- xiisusi kitabxana foaliyyot göstorirdi. Ali
aiblikanm qabaqcil hokimlorinin ver- vo orta ixtisas moktoblorindo 56 kitab
iyi odobiyyat osasmda formalaşır. 1982 xana, iimumtohsil moktoblorindo iso
2667 kitabxana var idi. 1965 ildo Azor
:do kitabxana indiki ABŞ sofirliyinin
inasına köçürülmüşdür. 1992 ildon ki- baycanda daha bir iri kitabxana - Firidun boy Köçorli adina Dövlot Uşaq Kiibxana yenidon Azneft meydamnda
erloşən ovvolki binada yerloşdirilmiştabxanasi yaradildi. Kitabxana respub
iir. 2002 ildo kitabxana qısa müddət or- likada foaliyyot göstoron biitiin uşaq kindo Ailo Sağlamlıq Morkozindo yerloştabxanalan iizro elmi-metodik morkozniş, 2005 ildon iso yeni dördmortoboli
dir. Kitabxanamn Bakinin miixtolif raina ilo tochiz olunmuşdur.
yonlannda foaliyyot göstoron 5 filiali,
1941-45 illordo respublikanm kitab206 min niisxo kitab fondu, 7 min 200
xanaları öz işlorini qolobo uğrunda
dövıi motbuat fondu var. Kitabxanamn
mübarizo istiqamotindo qurdu. Müharifondunda toplanmış tarix, ekologiya,
bonin ilk illorindo kitabxana işiııin inkikino, teatr vo s. saholori ohato edon ki
tablar uşaqların elmi idrak soviyyosinin
şafı, osason, dayanmışdı. Bir çox kitab
xanalar, xiisusilo do kond kitabxanalan
yiiksoldilmosi istiqamotindo miihiim
bağlanmağa moruz qalmışdılar. 1943 il ohomiyyot kosb edir. Kitabxanamn 25
min oxucusu var (2006). Bunlar 17 yaşa
do bu prosesin qarşısı alındı vo kitabxa
qodor olan moktoblilor vo uşaq mütalionalar siirotlo borpa olunmağa başladı.

sino rohborlik edon moktob miiollimlori.
metodistlor, kitabxanaçılar, dornok rohborloridir.
I960
80 illordo respublikada kiitlovi
kitabxanalar şobokosinin morkozloşdirilmosi vo tokmilloşdirilmosi, kitabxanala
rin informasiya foaliyyotinin inkişafı ilo
olaqodar onlarm funksiyalarimn oho
miyyotli dorocodo genişbndirilməsi, ki
tabxana fondlannin osasli şokildo yaxşılaşdırılması, depozitar kitab fondlannin
yaradilmasi, kitabxanaşünaslıq vo bibli
oqrafiya sahosindo elmi-todqiqat işlorinin genişlondirilmosi vo s. diqqoti colb
edir.
60-ci illordo köhııo kitabxanalan bor
pa etmok, yeni kitabxanalar açmaqla
yanaşı, yiiksokixtisasli kitabxanaçı
kadrlar yetişdirmok kimi miihiim işlor
hoyata keçirildi. Azorbaycanm kond rayonlarmi yiiksokixtisasli kadrlarla to
min etmok üçün Azorbaycan Dovlot
Universitetinin filologiya fakiiltosinin
torkibindo foaliyyot göstoron kitabxanaçılıq şöbosi miistoqil fakülto kimi formalaşdırıldı vo genişlondirildi. Onun mad
di-texniki bazasi möhkomlondirildi vo
tolobo qobulu artırıldı. 70-ci illordo Baki
Dovlot Universitetinin Kitabxanaçılıq
fakiiltosi Azorbaycanm kond rayonlan
iiçün xeyli kadr hazirladi.
1970-80 illordo moktobdonkonar
uşaq müossisolorindoki kitabxanalarin
şobokosi genişlondirilorok onlarin sayi
2185-0, miistoqil uşaq kitabxanalarmm
sayi iso 118-o çatmışdı.
Bu dövrdo tohsil sistemindo apanlan
islahatlarla olaqodar olaraq iimumtohsil
vo ali moktob kitabxana şobəkələrinin
maddi-texniki bazasinin möhkəmlondirilmosi ön plana çokilmiş, tohsil kitabxanalan tohsil sisteminin osas torkib hissolorindon birino, atributuna çevrilmiş,
onlara diqqot vo qayğı çoxalmış, tohsil
kitabxanalarmm qarşısında tohsil pro
sesinin toşkilindo yaxindan iştirak et
mok vozifosi qoyulmuşdu.
1969
82 illordo biitiin orta tohsil
miiossisolorindo kitabxanalar yaradildi.
Onlarm kitab fondu todris odobiyyati,
dorsliklor, dors vosaitlori, odobi-bodii vo
elmi odobiyyatla zonginloşdirildi. Əgor
1970 ildo 7,9 mln. niisxo kitab fonduna
malik olan 3749 moktob kitabxanasi var
idiso, 1981 ildo onlarm sayi 4238-0,
kitab fondu iso 25,2 mln. nüsxoyo çatmışdı.
1982 ildo elmi saho kitabxanasi olan
Respublika Elmi-Pedaqoji Kitabxanasi
yaradildi. O, ölkodo elmi-pedaqoji odo-

biyyatın osas kitabsaxlayıcısı funksiyasını yerino yetirməklo yanaşı, respublikanın bütün tohsil işçilorino, tohsil siste
mindo foaliyyot göstoron müossisəlorə ki
tabxana vo molumat-biblioqrafıya xidmotini vo eyni zamanda Tohsil Nazirli
yinin kitabxana şobokəsinin elmi-metodik vo olaqoləndirmə morkozi kimi müvafıq kitabxanalara metodik vo praktik
kömoyi həyata keçirir.
Kitabxanada 500 min nüsxodon ar
tiq kitab, avtoreferat, elmi osor, jurnal,
qozet, mikrofılm vo mikrolentlər saxlanılır. Kitabxanada fondu oks etdiron
zongiıı soraq-molumat aparatı yaradılmışdır. Baş, эП1Ъа vo sistemli kataloqlar, ayrı-ayrı mövzular üzro kartotekalar oxuculara odobiyyatı seçmoyo ко
ток edir. Foaliyyot göstordiyi dövrdə ki
tabxana torofindon metodik vəsait, tolimat, tövsiyo moktubları, sonodlor, miixtəlif biblioqrafık vosait və göstəricilər
çap edilmişdir. Onlardan “ Moktob kitabxanası işinin planlaşdırılması” ,
“ Məktob kitabxanası fondlannin kitabxana-biblioqrafıya təsnifatına keçmosi” ,
“ Moktob kitabxanalarında kond to
sorriifati peşolərinin tobliği” , “ Moktob
kitabxanalarında kitab bayramının toşkili” adlı metodik vosait vo materiallari,
“ Azorbaycamn görkomli maarif xadimlo
ri” , “ Xalq maarifi, pedaqogika, pedaqoji
elmlor” seriyasindan kitab, qozet vo jurnalların biblioqrafik göstoricilorini vo di
gor materiallari qeyd etmok olar. Kitab
xanada beş şöbo foaliyyot göstorir (2006).
1969-82 illordo Azorbaycanda 6
yeni ali moktob kitabxanası yaradılmış,
onlara bina ayrılmış vo zongin kitabxa
na fondlan ali moktob tolobolorinin istifadosino verilmişdir.
1970-80 illordo Azorbaycan SSR
Elmlor Akademiyasmin miihiim elmi
bazasi olan elmi kitabxanalar noinki
respublikanin, homçinin keçmiş SSRİnin on böyiik elmi kitabxanalan soviyyo
sino yiiksəlmişdir. Bu dövrdo akademiyanin kitabxanasi yeni binaya köçiirülmüş, qiymotli yeni avadanhqla, ki
tabxana texnikasi ilo tochiz edilmişdir.
M iiasir kitabxana metodlanni totbiq
edon, yeni kitabxana texnologiyasi ilo
zonginloşən, kitabxana xidmotinin mii
asir yeniliklorindon istifado edon kitab
xana yiiksokixtisasli akademiya oxucularinin on çox istifado etdiyi yeni tipli
elmi-informasiya müossisosinə çevrilmişdir. AMEA-m n kitabxanasi keçmiş
SS R İ miqyasinda ilk dofo olaraq akade
miya kitabxana şəbokəsinin morkozloş-

dirilmosi ideyasını iroli sürmüş vo onu
hoyata keçirmişdir.
1970-80 illor Azorbaycanda kitabxa
na işinin iııkişafı, yenidon qurulmasi vo
kitabxana işi sahosindo böyük islahatlar
dövrü olmuşdur. Mohz bu illordo kitab
xana işi sahosindo ilk dofo olaraq ölkodo
ohaliyo kitabxana xidmotinin forma vo
mozmununda, toşkilati prinsiplorindo,
kitabxana işino rohborliyin toşkilati formasi sahosindo islahatlar aparılmış, ki
tabxana işinin morkəzloşdirilməsi hoya
ta keçirilmişdir. Bir neço böyiik kitabxananin vo rayon kitabxanalarimn bütövliikdo morkozloşmo işi 1976 ildo başa
çatdırıldı. Respublikada tohsil miiossiso
lorinin kitabxana şobokosi, Elmlor Akademiyasinin elmi todqiqat institutlarinin
kitabxana şobokosi vo s. yaradildi. Ho
min illordo respublikada kitabxanalann
avtomatlaşdırılması prosesino başlanıldı.
1976 ildo Morkozi Elmi Kitabxana res
publikada ilk dofo olaraq kitabxana sis
temini qismon do olsa avtomatlaşdırdı.
Düzgün olmayan siyasot noticosindo
20 osrin 60-ci illorinin sonunadok Azor
baycanda 500 kond kitabxanasi loğv
edilmişdir. 1969 ildo Heydor Əliyev hakimiyyoto goldikdon sonra bunun ciddi
sohv olduğunu bildirmiş vo homin sohvi
düzoltmək üçün göstoriş vermişdi. Bu
göstorişdon sonra Azorbaycan Respub
likasi Dövlot Plan Komitosi hor il orta
hesabla 100 kond kitabxanasmin borpa
edilmosi haqqmda plan hazırladı. Loğv
edilmiş kitabxanalan toxminon 4-5 ilo
borpa etmok mümkün oldu.
Homin illordo respublikanin 8 şohorindo 111 filiali olan morkozloşdirilmiş
kitabxana sistemi yaradildi. Rayon kitabxanalarının morkozləşməsinin miivoflbqiyyotlo başa çatmasına baxmayaraq, şohor kitabxanalarimn, xiisusilo
Baki şohor kiitlovi kitabxanalarimn
morkozloşmosi prosesini miioyyon obyektiv vo subyektiv çətinliklor üzündon
tam başa çatdırmaq mümkiin olmadı.
Şohor kitabxanalannda morkozloşmonin
aparılması 80-ci illorin ovvollorino qodor
davam etdi.
Hazırlıq işi aparıldıqdan sonra,
1975-80 illor orzindo morkozləşmə, osa
son, hoyata keçirildi. Əgor 1970 ildo
Azorbaycanda 25 mln. 400 min nüsxo
kitab fonduna malik 2923 kiitlovi kitab
xana var idiso, 1985 ildo 38 mln. 800 min
kitab fondu olan 4245 kiitlovi kitabxana
foaliyyot göstorirdi. Son 15 ildo daha
1322 kitabxana yaradılmış, kitab fondu
iso 13 mln. 400 min niisxə artmışdır.

1970 ildo kiitlovi kitabxanalarda orta
hesabla hor 100 oxucuya 90 kitab
düşürdüsə, son 15 ildo hor 100 noforo diişon kitablarm miqdan 488 niisxo artmışdı. Bu dövrün on böyük nailiyyoti yeni kitabxanalann oksoriyyotinin yasayış montoqolorindo açılması idi. Bu da ohalini ki
tabxana xidmoti ilo tomin etmoyo imkan
verir, kitab modoniyyotinin, informasiyanın geniş yayılmasını tomin edirdi.
1970-80 illordo Respublika Dövlot
Kitabxanasi, 6 saho kitabxanasi, 17 ali
moktob vo Azorbaycan SSR Elmlor
Akademiyasmin 27 kitabxanadan ibaro!
kitabxana şobokosi daha siirotlo inkişaf
etmoyo başladı. Xiisusi statusa vo kadr
potensiahna malik olan bu kitabxana larin respublikada xalq tosorriifatimn. el
min, modoniyyotin inkişafında böyük
xidmotlori olmuşdur. Göstorilon kitab
xanalar respublikada kitabxanala ч
metodik tominatinda miihiim işlor gi moklo yanaşı, kitabxana işiniıı inki if
istiqamotinin miioyyoniəşdirilməsiı;
kitabxanaşünaslıq vo biblioqrafiya nasliq sahosindo elmi-todqiqat işinin I kilindo do geniş foaliyyot göstorirdiloı
80-ci illorin sonunda Azorbaycar i
ohalinin biitiin toboqolorino xidmot e< n
tokmilloşmiş kitabxana sistemi foaliy it
göstorirdi. Bu sistemo dövlot kitabxaı ilan, ayri-ayn nazirliklorin, idaro о
miiossisolorin, ictimai-siyasi toşkilatla n
kitabxanalar şobokosi daxil idi. Respi ilikada geniş, universal, universal-elr i.
universal-kütlovi, xiisusi, elmi-texniki o
tohsil kitabxanasi şobokolori meydana
lib inkişaf etmişdi. 1980 illorin ovvolloı do Azorbaycanda 120 mln.-dan artiq
lab fondu olan 10000-ə yaxin kitabxa a
foaliyyot göstorirdi. Bu kitabxanala 4
mln.-a yaxin oxucuya xidmot edirdi.
1980-ci illorin ikinci yansindan b layaraq Sovetlor İttifaqında aparilan ■ nidonqurma işlorinin iflasa uğram;. ,
ölkodo baş veron iqtisadi böhran öz t rini Azorbaycana da göstordi. Respul
kada, biitiin saholordo olduğu kimi.
tabxana işi sahosindo do ciddi probl.
lor yarandi. Kitabxana işino ayrılan ı liyyo vosaiti xeyli azaldi vo aynlan vos t
öz toyinati iizro xorclonmodi. 1988 ild n
respublikada iqtisadi vo siyasi böhı. n
daha da koskinloşdi. İdaroetmodo ciddi
horc-morclik, xaos yarandi. 1988 ilin
axırlarından başlayan qondarma Dağlıq Qarabağ problemi bu böhranı daha
da dorinloşdirdi. Ölkodo modoniyyot
miiossisolorinin, о ciimlodon kitabxana
işinin voziyyoti olduqca pisloşdi. 1993 ilo

qodor davam edon bu proses kitabxana
iijino olduqca böyük zorbo vurdu, bir çox
modoniyyot miiossisolorinin, о ciimlodon
kitabxanalann binası olindon alindi,
lOO-o yaxin texniki kitabxana bağlandı.
Torpaqlarm ermoni vandallan torofindon
işğalı zamam fondunda 4 mln. niisxo kilab olan 982 kitabxana mohv edildi.
Ümummilli lider Heydor Əliyevin
ikinci dofo hakimiyyoto golişi vo onun
bilavasito rohborliyi voqayğısı sayosindo
kitabxanalar dağılmaqdan xilas oldu.
Kitabxanalann özolləşdirilmosi, onlann
iiinalarmm başqa moqsodlor üçün istifa
do olunmasi iilko rohbori torofindon qadağan edildi. Mövcud kitabxana şobokolorinin qorunub saxlanılması uğrunda
nübarizo başlandı (1993 99). Mohz bu
illordo Azorbaycan dövloti keçid dövrüıün çotinliklorino baxmayaraq, kitabxaıa şobokolorini qorumağa müvoffoq oldu. 1996 ildo Azorbaycan Respublikasi
Mazirlor Kabineti “ Kitabxana işi haq
qmda” qorar qobul etdi. Bu qorarda kiabxana şobokolorini qoruyub saxlamaq
o ohaliyo xidmot işini yaxşılaşdırmaq
ıçün Azorbaycan Respublikasinin Moloniyyot Nazirliyinin qarşısında ciddi
ozifolor qoyuldu. Qorar keçid dövriindo
dtabxanalann qorunub saxlamlmasina
,eyli kömok göstordi. Bu dövrdo dövlotin
dtabxana sahosindo apardığı siyasotin
nühüm aspektlorindon biri kitabxanalaın maliyyəloşdirilməsi oldu. Biitiin çotinikloro baxmayaraq dövlot kitabxanalann saxlamlmasina vo kitabxana işçiloriiin omokhaqqimn verilmosino lazimi vo
saiti ayira bildi. Bu, kitabxana şobokolorinin qorunub saxlanilmasini tomin etdi.
1998 ildon başlayaraq dövlot biidcosindo kitabxanalara yeni kitablar almaq
üçün vosaitin nozordo tutulmasi vo onun
ilboil artırılması ohaliyo kitabxana xid
motinin toşkili işini xeyli yaxşılaşdırdı.
Ölkodo özol miiossisolorin yaradilmasi
lo olaqodar olaraq yeni özol kitabxana
lar toşkil edilmoyo başladı. Xiisusilo özol
tohsil miiossisolorinin, ali vo orta ixtisas
moktoblorinin kitabxana şobokolori formalaşmağa başladı.
Ayri-ayn nazirliklorin, idaro vo
miiossisolorin kitabxanalannda infor
masiya texnologiyasi artmağa, kitabxa
nalar todricon kompyuterloşdirilmoyo,
bir çox elmi kitabxanalar şobokosino in
ternet qoşulmağa başlandı. 1994 ildo ölkodo Parlament Kitabxanasmin yaradil
masi ideyasi iroli siiriildii. Bu ideya 1997
ildo hoyata keçirildi. 2006 ildo kitabxananin fondunda 7000 kitab olmuşdur.

quruculuğuna, hüquqa, folsofoyo, statistiBu fondun 80 faizini hiiquq odobiyyati
vo soraq-molumat noşrlori toşkil edir.
kaya. tarixo. ədobiyyatşünaslığa vo dilyiliyo dair odobiyyat üstünlük toşkil edir.
Parlament Kitabxanasi Tiirkiyo Böyük
2004
ildo Naxçıvanda Azorbaycan
Millot Moclisinin Kitabxanasi, Rusiya
tarixindo ilk elektron kitabxananm açıFederasiyasmin Duma Kitabxanasi,
lışı oldu.
Ukrayna, Belarus, Qazaxistan vo TaciSon dövrlordo miiasir informasiya vo
kistan parlamentlorinin kitabxanalan
kommunikasiya vasitolorinin kitabxa
ilo rosmi sonodlorin vo çap osərlorinin
nalarda totbiq edilmosi. informasiyanin
mübadilosini hoyata keçirir.
elektron şokildo yığılması, saxlanılması
1995 97 illordo dövlotin başçısı Hey
dor Əliyevin beş dofo Milli Kitabxanaya
vo ötürülməsi texnologiyasmin itıkişaft,
golmosi, onun işi. omokdaşları ilo tanış
informasiyanin kağız üzorindon siirotlo
olması, keçirilon todbirlordo iştirak vo elektron daşıyıcılarına keçmosino tokan
çıxış etmosi bu sahoyo dövlotin diqqot vo vermişdir. Bıı baxımdan Azorbaycan
Respublikasinin Prezidenti İllıam Əliyeqayğısının nəticosi idi.
vin 12 yanvar 2004 il tarixli Azorbaycan
1998 il dekabrın 29-da “ Kitabxana
dilindo latin qrafikasi ilo kiitlovi nəşrləişi haqqinda” Azorbaycan Respublikarin hoyata keçirilmosi haqqmda soronca
sının Qanunu qobul olundu. "Kitabxa
mi miihiim ohomiyyot kosb edir. Bu sona işi haqqinda” Azorbaycan Respubli
roncamda yenidon latin qrafikasi ilo çap
kasinin Qanununun totbiq edilmosi ba
olunan kitablarm elektron noşrinin vo
rodo 12 mart 1999 il formam ilo dövlot
internet mühitində yerloşdirilmosinin,
başçısı qanunun ayri-ayn maddolorinin
yerino yetirilmosino cavabdeh olan döv- eloco do biitiin kitabxanalara hodiyyo
olaraq paylanilmasmin nozordo tutul
lot orqanlarmi miioyyonləşdirdi.
masi vo bundan iroli golon vozifolorin ar
1998 ildo homin Qanunun 8-ci madtiq yiiksok soviyyodo yerino yetirilmosi
dosino osason Respublika Elmi-Texniki
dövlot başçısının uzaqgöron siyasotinin
Kitabxanasina elmi-saho kitabxanasi
vo Azorbaycan dövlotinin ölkodo infor
statusu verildi.
2003
ildo AMEA-mn Morkozi Elmi masiya comiyyotinin qurulmasina verdiyi önomin bariz nümunəsidir.
Kitabxanasi respublikada elmi todqiqat
2006
ilo olan molumata göro Azor
miiossisosi statusuna yiyolonmiş ilk ki
baycanda iimumi kitab fondu 38,8 mln.
tabxana oldu. Bu iso kitabxanada hoya
niisxo olan 4374 kiitlovi kitabxana foa
ta keçirilon islahatlara daha böyük to
liyyot göstorir. Bu kitabxanalar 298,4
kan vermoklo onun kitabxanaşünaslıq,
min oxucuya xidmot edir. Naxçivan
biblioqrafıyaşünaslıq vo informasiya sa
Muxtar Respublikasinda 2 respublika
hosindo apardığı elmi todqiqatlann da
ha intensiv xarakter almasina, aktual el
kitabxanasi (M.S.Ordubadi adina Res
publika Kitabxanasi 1922 ildo yaradilmi problemlorin hollindo yaxından iştimışdır; A.Babayev adina Respublika
rak etmosino vo elmi dorocosi olan yiiksokixtisash miitoxossislori kitabxana işiUşaq Kitabxanasi - 1960 ildo yaradilmışdır) vo 7 morkozloşdirilmiş kitabxa
no colb etmoyo imkan yaratdi. Burada
yaradılmış “ Azorbaycan dövlotçiliyi vo na sistemi foaliyyot göstorir. Onlardan
Heydor Əliyev Kitabxanasi” nda 5000- on qodimi olan Ordubad rayon kitabxadon artiq qiymotli kitab saxlanilir.
nasi 1922 ildo yaradılmışdır.
2003
ildo dövlot başçısı İlham Əliye- Hazirda respublikanin iri kitabxavin soroncami ilo Azorbaycan Respubli
nalarında kompyuterloşdirmo işlori ho
kasi Prezidenti İşlor İdarosinin Kitabxayata keçirilir.
nasi yaradildi. Kitabxana Baki şohoriRespublikada kitabxanalann foaliy
nin iki on qodim kitabxanasmin Mor
yotini koordinasiya etmok moqsodilo
kozi Şohor Kitabxanasmin (keçmiş
Azorbaycan Kitabxana informasiya
V .İ.Lenin adina Kitabxana) vo Azor
Konsorsiumu, Azorbaycan Kitabxana
baycan Respublikasi Prezidenti İşlor
İşinin İnkişafı Assosiasiyasi vo Azor
idarosi Tosorriifat şöbosinin nozdindo baycan Kitabxanaçılar Comiyyoti yaraolan kitabxananm (keçmiş Siyasi Maa dılmışdır.
rif Evinin Kitabxanasi) bazasinda forƏd.: I s m a y ı l o v X. Azorbaycan Rcspublimalaşdırıldı. Kitabxananm fondunda
kasinda kitabxana işinin metodik tominat sistcmi18 19 osrlordo vo 20 osrin ovvollorindo nin inkişaf tarixi (1918 2000). li.. 2000; Xol of ov A. Azorbaycanda kitabxana işinin tarixi. B..
ııoşr olunmuş miixtolif dillərdə olan zon
gin nadir odobiyyat niimunolori saxlam- 2004.
Avh.mi : üliyeva-K.mg.nli
lir. Fondda iqtisadiyyata, siyasoto, dövlot

1982), A.V.Baqrinin “ Azorbaycan bibBiblioqrafiya. Azorbaycanda bibliolioqrafik göstoricilorin do yaradilmasina
xiisusi diqqot verilir.
lioqrafıyası üçün materiallar” (iiç buraxiqrafiyanın ilk nümunolərinə qodim
Biblioqrafik molumatin on miihiim
lışda, 1924-25), Mommodomin Əfondidövrlordon tosadiif edilir. Orta osrlordo
ictimai funksiyalarmdan biri çap osorloyevin “ Azorbaycanin iqlim vo balneoYaxın Şərqdə, о cümlədən, Azarbaycan
rinin qiymotlondirilmosi vo onlarm tobqrafiyasi haqqmda biblioqrafik moluda geniş yayılmış təzkirələr, 19 osro aid
liğidir. Qiymotlondirmo funksiyasim
mat” (1932), Əliheydor Qohromanovun
ədəbi məcmuələr тйэууэп mənada bibhoyata keçiron tövsiyo biblioqrafıyasına
lioqrafık monbolor hesab olunur. 19 əs- “ Rus odobiyyati biblioqrafiyasi” (1953),
çox ohomiyyot verilir. Respublikanm
“ Azorbaycan odobiyyati biblioqrafirin sonu-20 əsrin ovvolbrindo Bakıda
böyiik kitabxanalan, ilk növbodo
yasi” (1954) adli osorlori, N .Goncovi,
foaliyyot göstoron müxtolif kitabxanalaM.F.Axundov ad. Azorbaycan Milli K i
M.F.Axundzado, M .Ə .Sabir, M.S.Orrın fondlarmin biblioqrafik tosviri olan
tabxanasi tövsiyo biblioqrafiyasimn osas
kataloqlar noşr edilmişdi. Bakı İctimai
dubadi, S.Vurğun, C.Cabbarlı, M .H ii
morkozbridir. 20 osrin 50-ci illorindon
seyn, S.Rohimov, S.Rüstom vo b. haq
Yığıncaqlar Kitabxanasmin (1887), Ru
başlayaraq tövsiyo vasitolori sistemi, elmi
qmda biblioqrafik göstoricilor noşr edilsiya Texniki Comiyyoti Bakı şöbosi kibiblioqrafiya işlorinin tortibi vo noşri gemişdir.
tabxanasının (1911), Xozordo gomiçilik
20
osrin 60-80-ci illori Azorbaycandanişlondi. Bu dovrdo “ Tobiot elmino dair
işlori ib məşğul olan “ Qafqaz vo Merkııno oxumali” (1950), “ Azorbaycan sovet
biblioqrafiyamn intensiv inkişaf dövriiri” sohmdar comiyyoti Baş şöbəsi kitabodobiyyati” (1954), “ Neftçiyo köırıok”
xanasının (1913) kataloqları, “ Bakı bo- diir. Homin dövrdo “ Azorbaycan neft to
(1966), “ Siyasi iqtisada dair no oxumali”
sorriifati” jurnalinda 1932 57 illor orzin
radəran-i Orucov kitabxanasmin əsa(1977) vo s. göstoricilər noşr olunmuşdur.
do buraxilan moqalolorin biblioqrafik
miiil-kiitiibii” (1913) noşr olunmuş ilk
Elmi-texniki toroqqi dövründo, x ubiblioqrafik nümunəbrdir. 1905-07 il- göstəricisi (üç buraxılışda, 1965), “ Azorson onun intensiv inkişafı ib olaqr ar
lordo “ Bakı mətbuatı” (1907-09), “ Neft
biblioqrafiyamn yeni növləri yar; r.
işi” jurnalının sistemli biblioqrafik gösBiblioqrafiya
Biblioqrafik materiallar haqqmda i itoricisi (1909) vo s. noşr edilmişdir.
“Biblioqrafiya” termini Qədim Yunalosiz informasiya veron biblioqrafiya ,n
20
osrin 20-ci illorindon Azarbay
mstanda meydana gəlmiş və əvvəlbiblioqrafiyasi növü bu giin perspek li
canda elmin. təsərrüfatın miixtolif saholər “kitab yazılması” mənasını verfoaliyyot sahosino çevrilmişdir. 194 ilərinə, mövzu vo problemlorino dair
mişdir. Yunan alimi və şairi Kollimadon ardicil çap olunan vo 1946 i ion
biblioqrafik göstəricilər nəşr edildi, res
xın (e.ə. 310-240) “Müxtəlif elmlərkeçıniş Sovet İttifaqı orazisindo ç n
publika kitabxanalarında oxuculara
də fərqlənənlərin hamısının və onlabiitiin biblioqrafik mohsulu oks etdi ii,
biblioqrafiya xidmoti osasli surotdo
rın yazdıqları hər şeyin cədvəlləri”
onlarm haqqmda cari molumat v. n
yaxşılaşdı, biblioqrafiyalaşdırma vo
əsəri ilk biblioqrafik nümunə hesab
“ Sovet biblioqrafiyasının biblioqrafi abiblioqrafik xidmot sahosindo zongin
olunur. Kitab çapından sonra bib
sı illiyi” noşr olunmuşdur.
tocriibo oldo olundu.
lioqrafiya çap əsərlərinin uçot və
20
osrin 90-ci illorindon biblioqi fiAzorbaycan biblioqrafiyasimn inkiqeydini aparan, onları sistemləşyanin bir növii kimi internet saytlarinin
şafinda Azorbaycan Dovlot Kitab Paladirən, təsvir, tövsiyə və təbliğ edən
siyahısını oks etdiron veblioqrafiy lar
tasi, M.F.Axundov adina Azorbaycan
elm və əməli faaliyyat sahəsi kimi
hazirlanir. Veblioqrafiya, osason, с kMilli Kitabxanasi, AMEA-nin Morkozi
formalaşmağa başladı. Azarbay
tron formada dorc edilir. Bir çox ö oElmi Kitabxanasi, F.Köçorli adina Res
canda ilk biblioqrafik toplular kitabiylordo bu monbonin kağız formasin an
publika Uşaq Kitabxanasi, Respublika
yat adlandırılırdı. Bir sıra təzkirələr,
da istifado olunur. Azorbaycanda bi iElmi-Texniki Kitabxanasi, Respublika
adlar lüğətləri biblioqrafik funksiya da
hodo ilk işlori Azorbaycan M E A Moi oKond Tosorriifati Kitabxanasi, Respub
daşıyırdı. 20 əsrin 10-cu illərindən
zi Elmi Kitabxanasi hoyata keçir iiş,
lika Elmi-Tibbi Kitabxanasi, BDU-nun
başlayaraq Azarbaycanda biblio
“ Veblioqrafiya kitabxanasi” seriy.
Elmi Kitabxanasi vo b. biblioqrafiya
qrafiya elmi əsaslarla inkişaf edir.
morkozlori miihiim rol oynamışdır.
dan “ Diinya kitabxanalanmn sayli
1925 ildo yaradılmış Dövlot Kitab Palaadli birinci buraxılışının kağız vo
tron versiyalarmi hazırlamışdır (200
tasi Azorbaycanda milli motbuatin dov
baycan SSR Elmlor Akademiyasi noşrlot qeydiyyati vo onun cari bibliolorinin biblioqrafiyasi” (1962, 1982,
Əä:. Ə I i у с v Z. Azarbaycan biblioqm S
ıqrafiyasi ilo moşğul olan morkozo çevril1984, 1985, 1986), “ Azorbaycan tarixi”
nin larixi (1920-1970). B., 1978.
di. Dövlot Kitab Palatasi 2002 ilin deka(1970), “ Xozor donizino dair annotasiZöhrab Əliyev, Ayb.vıiz Əliyeva-K.
Ii
brında loğv olunmuş, fondu M.F.Axun
yali biblioqrafik molumat kitabçası” ,
dov ad. Azorbaycan M illi Kitabxanasi“ Sovet Azorbaycanmda elmin inkişafı”
na verilmişdir.
(1970), “ SSR İ xalqlan odobiyyati Azor
Azorbaycanda biblioqrafiya sahosin
baycan dilindo” (1973), “ Azorbaycanin
do görülon on miihiim işlordon biri çap
palçıq vulkanlan” (1976), “ Azorbaycan
mohsulunun iimumi retrospektiv bibliodövri motbuatı. 1920—1970-ci illor”
qrafiyasinin - repertuar xarakterli bibli
(1979) adli osorlor, “ Azorbaycanin elm
oqrafik monbolorin yaradılmasıdır.
vo modoniyyot xadimlori” seriyasindan
Azorbaycan müollifiərinin nəşr olunmuş
kitablar vo s. biblioqrafik osorbr noşr
olunmuşdur.
osorlorini ohato edon “ Azorbaycan kitabı” göstoricisinin 1-ci vo 2-ci cildlori
Azorbaycanda miiasir texniki vasito(1780-1940 illor, с. 1, 1963; c. 2, 1 kitab,
lordon istifado olunmaqla yeni tipli bib

MUZEYLƏR
Azorbaycanda miiasir tipli muzeylor
19 osrin sonu, 20 osrin ovvolbrindo mey
dana golso do, onun solofi olan kolleksiyaçılıq ononolorinin tarixi çox qodimdir. E.o. son, eloco do eramizm ilk
osrlorindo Atropatena vo Albaniyanm
hökmdar saraylarmda, mobod vo kilsoiordo qiymotli oşyaların, nadir sonot
osorlorinin, diinyovi vo dini mozmunlu
zongin kitablarm, olyazmalarm qorunub saxlanıldığı molumdur. Azorbaycan
hökmdarları Cavanşir (7 osr), Mohom
mod Cahan Pohlovan (12 osr), Qiz.il
Arslan (12 osr) vo bir çox başqaları modosolor. moscidbr, rosodxanalar, karvanaralar, ovdanlar, xostoxanalar tikdirnoklo yanaşı, zongin kitabxanalar yaatmış, öz saraylarmda poeziya, musiqi,
osm moclislori yaratmış, alimloro, şair•ro, sonotkarlara hamilik etmişlor.

xanasi, olyazma fondu, modrosolori vo
xostoxanasi olan, diinya memarhgimn
şah osorlorindon sayılan Hoşt behişt
(Sokkiz connot) saray kompleksini
(1483) inşa etdirmişdi. Bu sarayda dövrün tanmmış dovlot xadimlori, ziyalılar,
şair vo rossamlar toplaşardılar. Sofovilor
dövründo miiasir muzeyçilik foaliyyoti
nin prototipi olan kolleksiyaçılıq onono
lori daha da inkişaf etdi. Homin dovrdo
qiymotli oşyalar, osason, xozinolordo vo
saray kitabxanalannda qorunub saxlanılırdı. Saray kitabxanasi sadoco kitab
xana olmayib, hom do böyük elm vo in
cosonot morkozi, tohsil ocağı. miizey oşyalarimn qorunduğu böyük bir dovlot

saray kitabxanalannda işlomiş, bu ki
tabxanalarda qorunub saxlanilan qiy
motli oşyalar fondunu gözol rosm osorlo
ri ilo zonginləşdirmiş, İsfahan miniatiir
moktobinin meydana golmosindo vo inkişaf etmosindo holledici rol oynanıışlar.
19
osrdo Azorbaycandaki ictimaisiyasi porakondolik bütövlükdo modoniyyoto, о ciimlodon muzey vo kolleksiyaçılıq ononolorino ciddi ziyan vurdu.
Ara çokişmələri, miiharibolor noticosin
do bir çox qiymotli maddi-modoniyyot
abidolori mohv edildi, qalanlan iso yad
ölkoloro aparıldı. 19 osrin ovvolbrindo
Azorbaycana Rusiya imperiyasinm tocaviizü noticosindo Gonco, Qarabağ, iro

Azarbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
Azarbaycanm an zangin muzeylariridan biri. Ekspozisiyasinda 5 mindan çox eksponat nümayiş etdirilir.
Nizaminin “İskəndərnamə” poemasinin 1413 ilə, Füzulinin "Bangü Badə" əsərinin 1569 ila aid alyazma
nüsxələri, M.F.Axundzadanin “A.S.
Puşkinin ölümüna Şərq poeması”nın avtoqrafi va s. muzeyin qiymatli
eksponatlarindandir. Elmi fondlar
şöbasinda 70 mindan çox qiymatli
asar qorunub saxlamlir.
N.Goncovi adina Azorbaycan Ədəbiyyatı Mıı/cyi. Baki. 1940.

Elxanilor vo Eldonizlor dövründo
Azorbaycanda modoniyyot daha da inkişaf etmişdi. Görkomli dövlot xadimi,
alim vo şair Fozlullah Roşidoddinin
О 247- 1318) toşobbüsü ilo 13 osrdo salitıan Roşidiyyo şohorciyindo (Tobrizin şinal-şorqindo yerloşiıdi; hazirda xarabaiıqları qalmışdır) digor tikilibrlo yanaşı,
60 mindon artiq kitab fondu olan iki
böyük kitabxana da foaliyyot göstorirdi.
Öz dövrüniin bu böyiik elırı mərkozindo
qiymotli sonot osorlori, nadir olyazmalar
miihafizo olunur, tanınmış alimlor, hokimlor, şairbr, rossamlar çalışırdılar.
Görkomli dövlot xadimlorindon Uzun
Hoson (1468-78) Tobrizdo Nosriyyo vo
Moqsudiyyo modrosolorini (15 osrin ikinci
yarısı; burada elm vo sonot incilori mii
hafizo olunurdu), Ağqoyunlu hökmdarı
Sultan Yaqub (1478 90) iso zongin kitab-

Memarlar S.Dııtlaşov, M.Hiiseynov.

miiossisosi rolunu oynayırdı. 1Şah İsmayılın, I Tohmasibin dövrlorindo Tob
riz vo Qozvinin saray kitabxanalan öz
ohomiyyoti vo zonginliyi ib daha çox
şöhrot qazanmışdı. Bu kitabxanalarda
qiymotli, nofis miniatürlor toplanmışdı.
Homin dövıdo saray kitabxanasmin
roisi görkomli Azorbaycan rossami Sul
tan Mohommod idi. Tobriz vo Qozvinin
saray kitabxanalannda vo rossamhq
emalatxanalarında dövrünün tanınmış
azorbaycanli rossamlan Mir Miisovvir,
Mir Seyid Əli, Mirzo Əli Tobrizi,
Müzoffor Əli vo b. yaradıcılıqla moşğul
olurdu. 16 osrin sonlarmda Mohommodi, Sadiq boy Əfşar, Siyavuş boy, Mir
Zeynalabdin Tobrizi kimi Azorbaycan
sonotkarlan Qozvindo vo Isfahanda

van, Talış xanlıqlarının xozinolori qarot
olundu, buradaki qiymotli oşyalar, na
dir kitab nüsxolori talan edildi.
1826 28 illor Rusiya iran miiharibosinin sonunda rus generalları Şeyx Soli
kompleksino moxsus zongin, qiymotli
oşyaları apardılar. Çarizm dövründo
Azorbaycanda muzeylorin toşkili işi
moqsodyönlü şokildo longidilir, bıı orazi
do aşkar edilon qiymotli arxeoloji abido
lor Tiflis, Moskva, Peterburq muzeyloriııo göndorilirdi.
Azorbaycanda miiasir tipli muzeylo
rin toşkili tarixi 19 osrdon başlayır. Ho
min osrin axırlarında, Naxçıvanın Nchrom kond moktobindo C.Mommodquluzadonin toşobbüsü vo yaxindan iştirakı ilo
muzey yaradilmasi fakti molumdur. 20

osrin ovvolbrindo Bakida, xalq moktobləri müdiriyyoti nəzdində Pedaqoji
Muzey, həmçinin Ümumrusiya Texniki
Comiyyotinin Bakı şöbosi nozdindo qapalı muzey olmuşdur. Bu muzeylor (Nehrom kondindoki ırıuzey istisna olun
maqla) çar üsuli-idarəsinə xidmot etdiklərindon Azərbaycanın modoni doyoıiorini zoif işıqlandırırdı.
Azorbaycanda dövlot soviyyosindo
ilk rosmi muzey Azorbaycan Xalq Cümhuriyyoti (1918-20) dövründo yaradılmış İstiqlal Muzeyidir. 1919 ilin dekabrında Bakıda təşkil edilmiş bu muzey
Cümhuriyyət Parlamentinin binasında
(indiki Əlyazmalar institutu) yerləşirdi.

(1930), Azorbaycan Dovlot Teatr Mu
Bohlulzado, Hiiseyn Cavid vo b.-nin evzeyi (1934) və Azorbaycan Dövlot inco
muzeylori toşkil edilmişdir.
sonot Muzeyi (1936) yaradildi. Dovlot
Respublikanm oksor rayonlarmda
tarix-diyarşünaslıq muzeylori yaradilMuzeyi 1936 ildon Azorbaycan Tarixi
mışdır. Baki, Gonco, Naxçivan, Quba,
Muzeyi adlamr.
1935
ildo S S R İ EA-nin AzorbaycanŞoki, Şamaxı, Lonkoran vo b. şəhorlordo, miixtolif rayonlarin orazisindo tarixifiliali nozdindo Din Tarixi vo Ateizm
memarliq abidolori borpa edilmiş, bu
Muzeyi toşkil olundu. 1939 ildo Nizami
Goncovinin anadan olmasinin 800 illiyi
abidolordo maraqli ekspozisiyalar qurulmuşdur. Homin muzeylordo, osason,
münasibətilə Bakida Nizami Goncovi
regional ohomiyyot daşıyan arxeoloji
adina Azorbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
materiallar, maddi modoniyyot nümunənin yaradilmasi qorara alindi. Homin
muzey 1945 ilin may ayindan foaliyyot
lori, incosonot osorlori, miixtolif oşyalar.
göstərir. 1940 ildo Azorbaycan Xalq
fotoşəkillor, sonodlor, dekorativ-totbiqi
M aarifi Muzeyi yaradildi. 1945 ildo
sonot momulatlari vo s. saxlamlir. Azor
Azorbaycanda 22, 1969 ildo iso 29 mu
baycan Respublikasi Modoniyyot vo Turizm Nazirliyinin Muzeybr idarosi:;do,
Muzey işi iizro Respublika Elmi-Muodiki Morkozindo, AMEA-nin Mem uliq
vo incosonot institutunda, M illi A/nrMilli Azorbaycan Tarixi Muzeyi
Muzeyin qiymotli metal və əşy? ir
fondunda 400-350 min il əvvəl у tşamış qədim insanın - azıxantropün
alt çənə sümüyünün fraqmenti s.\;xlamlir. Azorbaycan ərazisirıin düıiy >
nin ən qodim insan məskənlorind ir
biri olduğunu sübııt edon bu tapinti
Quruçayın sol sahilindo yerlo
n
Azix mağarasının orta aşel təbəqosində aşkar edilmişdir.

Milli Azorbaycan Tarixi Muzeyi. Şorq zali.

Muzeydo Quranın nadir nüsxolori, miix
zey var idi. 50-60-ci illordo Azorbaycan
tolif əlyazmaları, dekorativ-totbiqi sonot
da xeyli yeni muzeylor yaradildi.
nümunobri saxlanılırdı. Muzey beş aya
Respublikada göıkomli ictimai-siya
yaxın foaliyyot göstormişdir.
si, dövlot vo modoniyyot xadimlorinin,
Azorbaycanda sovet hakimiyyoti qu- tanınmış yazıçı, alim, bəstəkar vo rosrulduqdan sonra, 1920 il iyunun 15-do samlarm ev-muzeylorinin, homçinin xaAzorbaycan SSR Xalq Maarifi Komistiro-memorial komplekslorinin geniş şosarlığında muzey-ekskursiya şöbosi açılbokosi yaradılmışdır. Azorbaycanda ilk
mış vo onun ilk iclasında xüsusi todris
xatiro muzeyi Mirzo Fotoli Axundzadonin (Axundov) 1938 ildo Şokido açılmış
muzeylorinin toşkil edilmosi qorara alinmışdı. 1920 ilin oktyabrmda Azorbaycan
ev-muzeyidir. Sonralar Şamaxıda Mirzo
SSR Dovlot Muzeyi yaradildi.
Əlokbor Sabirin, Ordubadda Mommod
20
osrin 20-ci illorindo Bakida inqiSoid Ordubadinin, Qazaxda Somod
lab vo Əmok Muzeyi, Kond Tosorriifati
Vurğunun, Xızıda Cofor Cabbarlinin,
Muzeyi, həmçinin Gonco, Naxçivan, Şo- Şokido Sabit Rohmanin, eloco do Bakida
ki, Lonkoran vo başqa şohorlərdə tarixNoriman Norimanov, Üzeyir Haciboyov,
diyarşünaslıq muzeylori toşkil olunmuşSomod Vurğun, Cofor Cabbarli, Biilbiil,
du. Sonralar Azorbaycan SSR Dovlot
Mommod Soid Ordubadi, Əzim ƏzimMuzeyinin miivafiq şöbolori osasmda
zado, Colil Mommodquluzado, Abdulla
Azorbaycan Tobiot Tarixi Muzeyi
Şaiq, Niyazi, Vaqif Mustafazado, Sottar

baycan Tarixi Muzeyindo, digor ins it
vo təşkilatlarda muzeylorin tarixi vo no
zori mosololori, homçinin muzeyşün, ıq
elminin iimumi problemlori öyro
.
Bir çox osasli muzeylordo elmi şöb. г,
mərkəzlər, metodiki kabinetlor foal
it
göstorir.
Ermənistanın təcavüzkar ordusu rofmdon işğal olunmuş vo horbi om
yatlar getmiş Azorbaycan orazilori io
tarixi-memarliq abidolori, xatiro-me
>
rial komplekslori vo muzey-qoruqla
mamib dağıdılmışdır. Şuşa şohor о
Natovanın, Üzeyir Hacıboyovun, I
büliin, Əbdiirrohim boy Haqverdiy^ ı
vo b.-nın ev-muzeyləri mohv ediln
rosm qalereyası, Şuşa şohərinin Та i
Muzeyi, Xocalıdakı Tunc dövrüno d
kurqanlar, Ağdam Çörok Muzeyi (ki
miş SSRİ-do yegano olmuşdur), bir çox
başqa muzeylor dağıdılmışdır.
Azorbaycanda muzey şobokosi 20 os
rin 70-ci illorindon başlayaraq daha in
tensiv inkişaf etdirilmişdir. Respublika
da 1969-2006 illor arasmda 100-don ar
tiq yeni muzey yaradılmışdır. Hazirda

Modoniyyot vo Turizm Nazirliyi sis
temindo 170 muzey foaliyyot göstorir
(2006). Onlardan 75-i tarix vo tarixdiyarşünaslıq muzeyi, 66-si elm, siyasot,
modoniyyot vo incosonot xadimlorinin ev
muzeyi, 20-si odobiyyat vo incosonot mu
zeyi, 5-i horbi-votonporvorlik vo döyi'uj
şöhroti muzeyi, 4-ü qoruq-muzeydir.
A liuh Zeynalova, Ziya Abdullayev

Dövlət muzeyləri. M i l l i A z o r 
b a y c a n T a r i x i Mu z e y i . Azor
baycan tarixinin biitiin dövrlorino aid
maddi vo monovi modoniyyot abidoloriuin toplanılması, öyronilmosi, nümayişi
vo tobliği ilo moşğul olan elmi todqiqat
vo modoni-maarif müossisosidir. Bakida
yerbşir. 1920 ilin iyun ayinda “ Dogma
diyarin todris muzeyi” adi ib Azorbay
can SSR Xalq Maarif Komissarlığının
noktobdonkonar işlor şöbosindo tozoco
əşkil olunmuş “ Muzekskurs” yarımşöbosinin nozdindo yaradılmışdır. Əsas
Dazasını Azorbaycan Xalq Cümhuriyyəli Parlamentinin ildönümü miinasibotilo
1919 il dekabrm 7-do açılmış “ istiqlal”
muzeyinin materiallari toşkil edirdi.
1920 ilin iyulundan homin muzeyin şoroi'ino “ Doğma diyarin todris muzeyi - İsliqlal” , 1920 ilin oktyabnndan 1936 ilin
martmadok Azorbaycan SSR Dovlot
Muzeyi adlandırılmışdır. 1920 ilin iyu
lundan məşhur neft sahibkari vo xeyiyyoçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
1895 1901 illordo tikdirdiyi sarayda yerloşdirilmişdir. İlk tamaşaçılarını 1921
ilin mayinda qobul etmişdir. Yarandığı
ilk illordo muzeydo tarix, arxeologiya vo
etnoqrafiya, botanika vo zoologiya, mi
neralogiya vo geologiya, tosviri incoso
not vo bodii sonot, xalq tohsili, kömokçi
todris miiossisolori şöbolori, eloco do
Azorbaycan Dogma Diyarin Todqiqi
Comiyyoti vo Qodim abidolorin mühafizosi komissiyasi foaliyyot göstərirdi.
1923 ildo yaradilan vo muzeylo six olaqodo foaliyyot göstoron Azorbaycani Tod
qiq vo Totobbö Comiyyoti muzeyin torkibindoki comiyyoti vo komissiyam
özundo birbşdirdi. Sonraki illordo dövrün lobbino uyğun olaraq muzeydo dofolorb struktur doyişikliyi edildi. 1930
illorin ortalarmda böyümokdo olan noslin siyasi torbiyosi mosololorino diqqotin
artırılması, muzey ekspozisiyasinda so
sialist comiyyotinin “ üstünlükbrini” niimayiş etdirmoyin vacibliyino dair par
tiya vo hökumotin tolobbrinin hoyata
keçirilmosi tarixin totalitar rejimin siya-

sotino uyğun öyronilməsi vo təbliğini
giinün osas mosobbrindon etdi. Moktob
lordo tarixin todrisino artinlan diqqot
yeni tipli tarix vo tarix-diyarşünaslıq
muzeylorinin yaranmasi ilo müşayiət
olundu. Azorbaycan SSR XKŞ-nin 31
mart 1936 il qorarina göro Azorbaycan
Dovlot Muzeyinin yenidon qurulmasi,
tarix profilli yeni muzeyin yaradilmasi
vo onun Azorbaycan Tarixi Muzeyi adi
ib yenico toşkil edilmiş SSR İ EA-mn
Azorbaycan Filialina verilmosi ilo noticolondi. Bu, keçmiş Dövlot Muzeyinin
torkibindon 1934 ildo çıxınış Teatr Muzeyindon başqa qeyri-tarix profilli digor
saholorin ayrilmasina vo yeni muzeylo-

zularda sorgilor toşkil edon muzey
(1941 52 illordo H.Z.Tağıyev mülkündə
Azorbaycan SSR X K Ş Nazirlor Sove
ti yerbşdirilmişdi) müharibo vo sonraki
illordo elmi todqiqat (xiisusilo arxeoloji)
işlorinə daha çox üstünlük verdi. 1953 il
do Tağıyev mülkünün yenidon muzeyo
qaytarılması vo dövlotin muzey quruculuğu sahosindo gördüyü todbirlor Tarix
Muzeyindo xalqin ta qodimdon bu giinodok tarixini oks etdiron elmi ekspo/isiyanm qurulmasi üçün şorait yaratdi.
Muzeydo hazirda 9 şöbo (Azorbaycanm
on qodim dövrlordon 19 osrin ovvollorinodok tarixinin elmi ekspozisiya şöbəsi,
Azorbaycanm 19-20 osrin ovvollori tari

R.Mustafayev adina Azorbaycan Dovlot Incosonot Muzeyinin ekspozisiya zali.

rin (Tobiot Tarixi Muzeyi, incosonot
Muzeyi, Din vo Ateizm Tarixi Muzeyi,
Odobiyyat Muzeyi vo s.) yaranmasina
sobob oldu. 30-cu illorin sonu-40-cı illorin ovvolbrindo baş veron kiitlovi repressiya vo müharibo alimlorin, muzey işçilorinin siralanm seyroltdi. 1941 ildon bu
vaxtadok miistoqil qurum olan Tarix
Muzeyi SSR İ EA Azorbaycan Filialının
Tarix, Dil vo Odobiyyat institutunda
muzey şöbosino çevrildi. İki il sonra ye
nidon müstoqilləşən Azorbaycan Tarixi
Muzeyi 1945 ildo yaradılmış Azorbay
can SSR EA-mn torkibindo eyni adla
foaliyyoto başladı. 2005 ilin noyabrinda
Nazirlor Kabinetinin soroncami ilo ona
milli muzey statusu verildi. 1920-41 il
lordo H.Z.Tağıyev mülkiindo vo Şiı vanşahlar Sarayinda, osason, tarixi möv-

xinin elmi ekspozisiya şöbosi, Azorbay
canm 20-21 osrlor tarixinin elmi ekspozisiya şöbosi, Elmi maarif şöbosi, Fondların ııçot vo tosnifati şöbosi, Arxeolo
giya elmi fond şöbosi, Etnoqrafiya elmi
fond şöbosi, Heraldika elmi fond şöbəsi,
Nıımizmatika vo epiqrafika elmi fond
şöbosi), 12 fond, 2 laboratoriya (Fondlarin elmi restavrasiyasi vo Foto laboratoriyalari), 3 qrup (Bodii tortibat, likspozisiyanm tohliikosizliyi xidmoti vo is
tehsalat qruplari) foaliyyot göstorir.
2005 06 illordo hoyata keçirilən borpa
vo restavrasiya işlorindon sonra muzeyin
8 otağında Azorbaycan Prezidenti Ilham
Əliyevin toşəbbüsü ilo I laci Zeynalabdin
Tağıyevin ev-muzcyi yaradılmışdır.
Muzeydo ekspozisiya, elmi todqiqat,
elmi-kiitlovi vo fond işlorinin osas istiqa-

motbrini tarix elminin son ilbrdo oldo
etmiş olduğu nailiyyotləro vo muzeyşünaslığın dünya təcrübəsi ilo tosdiq olu
nan müasir prinsiplərinə əsaslanaraq
ekspozisiyanın qurulmasi, onun daim
zənginloşdirilərok təkmilləşdirilmosi toşkil edir. Muzeyin fondlarında müxtəlif
dövrloro aid 250 mindon çox eksponat,
1920 ildo toşkil olunmuş zongiıı kitabxanasında iso, osason, 19-20 osrin birinci
yarısına aid 80 mindon çox kitab, nadir
qozet vo jurnal nüsxolori toplanmışdır.
Arxeologiya fond şöbosindo qorunan eksponatlar Azorbaycamn Paleolit
dövründən son orta osrlorodok olan tari
xino aiddir. Burada daşdan düzoldilmiş

150 min odod sikko vo pul qorunur.
Fondlarda homçinin orden, medal vo nişanlar, möhürlor, poçt markalan da saxlanilir.
Etnoqrafiya fondunda miixtolif mis,
saxsi, gil qablar, Azorbaycamn ayri-ayn
bölgolərinə moxsus kişi vo qadin geyim
lori, xalça vo xalça momulati vo s. miiha
fizo olunur.
Azorbaycan zorgorlorinin orta osrlordon miiasir dövrodok hazırladıqları bo
zok nümunəbri muzeyin qiymotli metallar fondunda saxlanihr.
Silah vo bayraqlar fondunda qorunan Azorbaycan xanhqlanna, 19 osrdo
çar ordusu torkibindo foaliyyot göstoron

R.Mustafayev adina Azərbaycan Düvləl İııcəsənot Muzeyi.
Baki. 1888 90. Memar N.A.fon der Nonne.

omok alotlori, misdon, tuncdan, domirdon hazırlanmış tosorriifat vo moişot oşyalan, saxsi vo gil qablar, bozok şeylori
saxlanılır. Öton osrin 20-50-ci illorindo
Goncodo, Dağlıq Qarabağda, Şokido,
Qobolodo, Naxçıvanda, Qobustanda,
Mingoçevirdo vo b. yerlordo aparilan arxeoloji todqiqatlar respublikanin ilk ar
xeoloji morkozi olan bu şöbonin adi ilo
bağlıdır. Azorbaycamn ilk arxeoloqlan
Davud Şərifov, İshaq Coforzado, V.Leviatov, Saleh Qaziyev, Mohommodoli
Hiiseynov vo b. omok foaliyyotino bu
muzeydo başlamışlar. 60-ci illordon
arxeoloji işlorin aparılması, osason,
AM EA-m n Tarix İnstitutuna hovalo
edilso do, muzey yeni bir sahonin - sualti arxeoloji todqiqatlann morkozino çevrilir, 1968-72 illordo Xozorin bir sira
yerlori todqiq olunur vo zongin maddi
modoniyyot nümunolori aşkar edilir.
Numizmatika vo Heraldika fond şöbobrindo miixtolif dövrloro dair toqr.

azorbaycanlılardan toşkil olunmuş horbi
birloşmoloro moxsus bayraqlar, 19 osrin
ovvollorindo ölkonin Rusiya torofindon
işğalı zamam olo keçirilən şəhorlərin qapılarının açarları, miixtolif silah növlori
nadir eksponatlardir.
Sonodli monbolor fondunda miixtolif
sonod, fotoşokil. albom, afışa, qozet,
açıqca vo s. qorunur. Hodiyyolor vo xatiro oşyaları fondunda bodii sonot niirnunolori, miixtolif xarici ölkolordon Azor
baycana bağışlanmış hodiyyolor vo s.,
Tosviri materiallar fondunda, osason.
Azorbaycan rossamlarinin bir sira qiy
motli osorlori saxlanihr.
Foto-kino sonodlori vo texniki so
naye materiallari fondlarmda Azorbay
can tarixinin miixtolif dövrlərini işıqlandiran zongin maddi modoniyyot niimunolori vardir.
Muzeydo Azorbaycan tarixino, ar
xeologiya vo etnoqrafiyasina dair geniş
todqiqat işlori apanlir, aspirantura foa

liyyot göstorir, elmi osorlor, toplular, kataloqlar, bukletlor noşr edilir. ckspozisiya vo sorgilor vaxtaşırı yenisi ilo ovoz
olunur. Muzeyin xarici ölko muzeylori
ilo (A BŞ, Norveç. Tiirkiyo, Macanstan,
Rusiya vo b.) qarşılıqlı olaqolori vardir.
Nuih Valixunh

Ri i stom M u s t a f a y e v adi na
Azo rbaycan Dövlot incoso
not M u ze у i. 1936 ildo Azorbaycan
Dövlot Muzeyinin incosonot şöbosi osasında yaradılmış, 1937 ildo açılışı olnıuşdur. Bakıdadır. 1943 ildon muzey tamnmış teatr rossami R.Mustafayevin adini
daşıyır. Muzeydo 16 mindon artiq bodii
sonot nümunosi, rosm vo heykoltor, liq
osori, dekorativ-totbiqi sonot oşv lari
toplanmışdır. Burada, osason. Azoi-мусап, Qorbi Avropa. rus. Şorq ross; lannin vo xalq sonotkarlannin osorlor ,orunub saxlanihr. Muzeydo ekspo? yalar tarixi-xronoloji ardıcıllıqla о
:or
iizro qurulmuşdur. Muzeydo A/:
lycan incosonotinin qiymotli niimııı
rinin geniş kolleksiyası toplanmışdı
urada arxeoloji qazintilar zamam M: ,goçevir vo Xanlar rayonlan orazisind
tapilan e.o. 6-4 minillikloro aid moiş
əşyaları, 11-19 osrlorin kaşı, bürünc, ılça, mis momulatlan, zorgorlik nürn nolori nümayış etdirilir. Muzeydo M zo
Qodim İrovani. M ir Möhsün No- ib,
Usta Qonbor Qarabaği, Abbas Hiise ni,
Bohruz Kongorli, Əzim Əzimzado ik yanaşı, Mikayil Abdullayev, Tahir Salahov, Əlokbor Rzaquliyev, Qozonfo; ahqov, Ismayil Axundov, Salam S:
mzado, Baba Əliyev, Toğrul Norim. ' >
yov, Sottar Bohlulzado, Vociho S:: iodova, Ömor Eldarov, Fərhad Xoli >v,
Fuad Əbdürrohmanov, Tokay Mə
■>
dov, ibrahim Zeynalov kimi ross;vo
heykəltəraşların osorlori saxlanihr.
Qorbi Avropa incosonotini Leoi
lo
Bassano, Françesko Solimena, Ал
n
Brauver, Yustus Sustennans,
er
Klass, Frist Avqust Kaulbax
iil
Dyüpre vo b. moşhur rossamlarm
pr
iori tomsil edir. Muzeydo rus inco . oti
Aleksey Qavriloviç Venesianov, V ili
Vasilyeviç Vereşşagin, Valentin Alek
sandrov^ Serov, İqor Emmanuiloviç
Qrabar, Sergey Vasilyeviç Gerasimov,
Aleksandr Aleksandroviç Deyneka vo
b.-nin tablolan ilo tomsil olunur.
incosonot Muzeyindo geniş elmi-metodiki iş apanlir. Muzeyin eksponatlan
dofolorlo xarici ölkolordo (Fransa, Böyiik

Imperatriço Aleksandra Fyodorovna Romanovanin portrcti. R эх.чат Benjamen Konstan.
R.Mustafayev adina Azorbaycan Drivlot Incosonot Muzeyi.

Britaniya, Çexiya, Slovakiya, Əlcəzair,
Suriya. Kanada, Kuba vo s.) nümayiş etdirilmiş, miixtolif sorgilor, xarici ölkə mu
zeylorinin eksponatlarmin nümayişi, di
gor modoni-kütləvi todbirlor toşkil olunmuşdur. Muzeyin borpa emalatxanasi.
kitabxanasi, laboratoriya vo fondlari
var. 1938 ildo Azorbaycamn ikinci böyük
şəhori olan Goncodo muzeyin lilialı açılmışdır. Muzey elmi osorlor. kataloqlar,
bukletlor vo albomJar noşr etdirir.
Nizami
G оn с оv i
adi n a
A z o r b a y c a n Ə d о b i у у a 11 M u 
zeyi. 1939 ildo yaradılmış, 1945 ilin
maymdan foaliyyoto başlamışdır. Ölkonin odobiyyat tomayiillii muzeylori arasında baş muzeydir. Bakida yerloşir.
1959, 1967 vo 2003 05 illordo xeyli genişlondirilmiş vo yenidon qurulmuşdur.
Burada Azorbaycan odobiyyatmin on
qodim zamanlardan miiasir dövro qodor
keçdiyi yol işıqlandırılır. Muzeydo
Azorbaycan odobiyyati tarixini oks etdi
ron miixtolif sonodlor, olyazmalar, kitab
lar vo s. ilo yanaşı, qodim vo orta osrloro
aid maddi modoniyyot niimunolori, daş
kitabolor, rosm Vo heykoltoraşlıq osor
lori, xalçalar vo s. qiymotli eksponatlar
nümayiş etdirilir. Muzey Azorbaycan
odobiyyati tarixini hortorofli öyronib
tobliğ etmok, milli odobiyyat vo modo
niyyot nümunəlorini toplayib miihafizo
etmok, diinya odobiyyati tarixindo odobi-bodii irsin yeri, rolu, ohomiyyoti ilo ictimaiyyoti tanış etmok istiqamotindo iş
apanr. 30 zali var. Materiallann toplanmasi, todqiqi, elmi fondlarda qorunması, ekspozisiya vo sorgilordo nümayiş et
dirilmosi istiqamotindo aparilan funda
mental, nozori vo praktik işlorlo muzeyin
“ Qodim vo orta osrlor Azorbaycan odobiyyatinm todqiqi vo toqdimi” , “ Yeni vo
miiasir Azorbaycan odobiyyatmin todqi
qi vo toqdimi” , “ Modoni irs vo monbəşiinaslıq” , “ Beynolxalq olaqolor vo
komparativistika” , “ Hlmi inkişafvo tod
ris layiholori” , “ Ədobi morasimlor, ietimaiyyotlo iş vo noşrlor” , “ Ekspozisiyanin qorunmasi, izahı vo audio-miişayiotin tomini” , “ Bodii tortibat vo borpa"
adlanan 8 elmi şöbosi moşğul olur. Şöbəlordo hom Azorbaycan odobiyyatmin ta
rixi vo nozori problemlori. hom do muzeyşünaslıq problemlori iizro is apanlir.
3 texniki şöbo inzibati-tosorrüfat işlori ilo
moşğııl olur. Muzeyin 3 filial) “ Sergey
Yeseninin Mordokandaki xatiro-ev mu
zeyi” , “ Xurşud banu Natovan adina ?şıışa muzeyi” vo Kürdəmirdo ycrləşon
“ Aran odobiyyati muzeyi” foaliyyot güs-

torir. Ekspozisiya zallarında Nizami
Goncovi. Xaqani Şirvani, Mohsoti
Goncovi, Nosiroddin Tusi, İmadəddin
Nəsimi, Məhəmməd Füzuli, Şah İsmayıl

bəy Haqverdiyev, Hüseyn Cavid, Sal
man Mümtaz, Cəfər Cabbarlı, Somod
Vurğun, M ir Colal, Mirzo İbrahimov,
Məmməd A rif Dadaşzadə, Mommod

dir. Muzey müxtəlif elmi osorlor, monoqrafıyalar, buklet vo bəbdçibr nəşr etdi
rir. Onların arasında olyazma və sosyazmaları öziindo birləşdirən “ Qaynaq” ,
mərasimlər, ildönümbr, görüşbr barədə
molumatları oks etdiron “ Moclis” , mu
zeyin fondlannda saxlamlan unikal eksponatların öyronilmosino hosr olunmuş
“ Saxlanc” , müxtolif dillordon toreüməbri özündo birloşdiron “ Şorq” vo “ Risalə”
adlanan elmi araşdırmalar topluları,
fundamental “ Fiizuli ensiklopediyası”
üçün tortib olunmuş “ Sözlük” vardır.
Doyorli nəşrbr sırasında “ Bakının odobiyyat muzeylori” , “ Məhəmməd Fiizu
li” , “ Sergey Yesenin” və s. bukletbrinin,
elm vo mədəniyyət xadimbrinin muzey
do olan memorial fondlari üzro kataloqlarının (“ Colil Mommədquluza<i;ı” ,
Baki, 1996; “ Xurşud banu Natov. 1” ,
Baki, 1997; “ Mirzo Fətəli Axundf \
Baki, 1997; “ Flüseyn Cavid, Yusif
zir
Çəmənzəminli, Ömor Faiq Nema ado” , Baki, 1999; “ Tağı Şahbazi Sin rğ,
Ə li Nozıni, Firidun bəy Köçorli” ,
kı,
2003) adlarım çokmok olar.
A h u b Zeynalovu. Z iya Abdu,

Zili. Qarabağ qı ııpu. 20 əsrin ovvoli. L.Kərimov adına Azorbaycan Xalçası vo Xalq
Totbiqi Sənoti Dövlət Muzeyi.

Xotai, Molla Voli Vidadi, M olla Ponah
Vaqif, Mirzə Şəfı Vazeh, Qasını boy Za
kir, Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə
Fətəli Axundzadə, Mirzo Əlokbor Sabir.
Colil Mommodquluzadə, Əbdürrəhim

Cofor, Rəsul Rza, İlyas Əfəndiyev kimi
tanınmış şair vo yazıçılara, odobiyyatşünaslara hosr olunmuş stendlor, oriji
nal fotomateriallar, rəsm osorlori, sonodbr, kitablar, həmçinin şoxsi əşyalar var

olvanhğı ib diqqoti colb edon “ Xanlıq” ,
“ Malıboyli” , “ Lornpo” kimi Qarabağ
xalçaları, olduqca böyük şortiliyo osaslanan “ Faxralı” , “ Şıxlı” , “ Borçalı” , “ Qa-

tosəvvür yaradan Tobriz xalçaları (“ Sorabi” , “ Əfşan” , “ Loçoktürüne” vo s.)
muzeyin qiymotli eksponatlarından hesab olunur. Herodot, Klavdi Elian,

osr), Xaqaninitı (12 osr) molumat verdiklori tipdo xalçaların nümunolori do
saxlanilir. Muzeyin kolleksiyasında
olan xalçaların kompozisiya təsvirlərinə

vev

L эtif
К э r imov
a d на
A z o r b a y c a n X a l ç a s ı vo X 1q
T o t b i q i Sonoti Dövlot i uzeyi . 1967 ildo toşkil olunmuşdur. Xozinosindoki nadir xalçaların doyoru \o
ohomiyyotino göro diinyada on b<; iik
xalça kolleksiyasina malik, xalça s oti
iizro ilk nüfuzlu. ixtisaslaşmış muzc Sir.
Muzeyin kolleksiyasında öz koi ozisiya vo ornament quruluşuna, el'
do
rong hollino göro bir-birindon sc
n,
Quba, Baki, Şirvan, Gonco, Qaza
arabağ, Tobriz kimi klassik xalça
>ktoblorino moxsus olan 17 20 osrlor id
xalçalar saxlanilir. Muzeydo öz zo
yi,
rosm vo naxış elementlori ayrıntıl
üi
nocibliyi, sotho taxılmış kimi gör
n,
toxunmasi beb hiss olunmayan
lementbri, xırdalanmış cizgi rosr
i,
yığcam rong qammaları ilo seçilon '
robodil” , “ Qımıl” , “ Sırt-Çiçi” vo s.
ni
Quba xalçaları, zorif cizgi rosmi,
nürokkob ornamentlori ilo forqlonon “ X i!oButa” , “ Novxam” , “ Fatmayi” vo s. ki
mi Bakı xalçaları diqqoti çokir. Qodim
Azorbaycan xalçalarına oxşayan “ Muğan” , “ Şilyan” kimi Şirvan xalçalarında kompozisiyalar ciddi ritmlo realizo
edilir, onlar sakit kolorit üstünlüyü ib
sociyyolonir. Kolleksiyada yüksok kompozisiya ustalığı, geniş fantaziya, kolorit

Xalı “Ərciman”. Şirvan qrupu. 19 osrin sonu. L.Korimov adina
Azorbaycan Xalçası vo Xalq Totbiqi Sonoti Dovlot Muzeyi.

çağan” , “ Qodim Göyço” , “ Domirçilor”
kimi Gonco vo Qazax xalçaları xiisusi
yer tutur. Dairovi vo ya spiralvari plastik formalarm dekoru ilo dünyanın obodiliyi, gözolliyi vo hoyat ritmi haqqinda

Xalça “Xilo-Əfşan”. Baki qrupu. 20 osrin ovvoli. L.Korimov adina
Azorbaycan Xalçası vo Xalq Totbiqi Sonoti Dovlot Muzeyi.

Ksenofont kimi antik tarixçilorin qeyd
etdiklori xiisusiyyotlori kolleksiyadaki
bu xalçalarda izlomok mümkündür.
Muzeydo orta osr orob tarixçilorinin vo
Azorbaycan şairlərindon Nizaminin (12

Intibah dövriinün bir çox Avropa rossamlarmm osorlorindo rast golinir. 15 osr
Niderland rossamlari Hans Memlinqin
“ Moryom ö/ körposi ilo” tablosunda
“ Şirvan” xalçasının. Van liykin “ Mii-

qoddos Moryoın” osorindo “ Zeyvo” xalçasının, alman rəssamı Hans Holbeynin
(15 osr) “ Sofirlor” osorindo “ Qazax” xalçasının tosvirlori verilmişdir. Bundan

başqa muzeydə palaz, cecim, kilim, şoddo, zili, ladı, vorni vo sumax daxil olmaqla, bir-birindon rəııg çalarları, çeşniləri vo texnoloji toxunma iisullan ilo
seçilən xovsuz xalçalar, yaraşıqlı bəzək

elementlori ilo toxunulmuş mofroş, xureun, heybo, çanta, çul, xaral vo s. kimi
xalça momulatlari da toplanmışdır. Muzeyin ekspoziyasında qiymotli metaldan

hazırlanmış zorgorlik momulatlari, zinot
əşyaları vo soyuq silahlar, iizorindo oyma ilo işlonmiş çini, şüşo, ağac vo daş
oşyalar, bodii tikmo vo parça, kişi, qadin
vo uşaq milli geyimlori, zorif naxışlı bo

dii metal momulatlar vo s. xalq totbiqi
sonoti nümunolori nümayiş etdirilir. Onların içorisindo Tunc dövrüno aid tunc
vo keramikadan düzoldilmiş, iizori hon
dosi vo zoomorf naxışlarla bozodilmiş
qablar, silahlar, bozok oşyaları vo s.
arxeoloji niimunolor diqqoti daha çox
colb edir.
Muzeydo Azorbaycan xalqimn milli
modoniyyoti vo incosonətinin daşıyıcısı
olan, osrlor boyu yaratdığı ovozsiz xalça
vo digor totbiqi sonot nümunolori ilo yaııaşı, miiasir dövr rossam vo xalq sonotkarlarmm osorlori do toplanmışdır.
Muzeyin eksponatlan Azorbaycan
dekorativ-totbiqi sonotinin öyronilmosindo osas monbodir. Muzeydo xalçanın
azorbaycanlilarm moişoti, giindolik ho
yati vo etnomodoni ononolori il. six
bağlılığı, cloco do xalça, bodii metal iomo, zorgorlik nümunələrinin, tikir ' lin
bodii doyori vo istiqamotlori, ii hi
xüsusiyyotlori, hazirlanma texm si
araşdırılır.
Muzeyin ekspozisiyasinda toxu uğun miixtolif iisullan, 10-dan artiq i .1ma növü nümayiş etdirilir.
1985 ildo böyük sonotkarhq mo zlorindon biri olan Qarabağda Şıı
ohorindo muzeyin filiali açılmışdır.
90
ilodok burada Qarabagin zongin s. ;otkarhq tarixini, bir xalça moktobi mi
onun forqli xüsusiyyotlorini oks etc, on
xalça vo xalq sonot nümunoləri to; nmış, onlann tobliği sahosindo gem iş
aparılmışdır. Filial Şuşanın işğalıı in
sonra, 1992 ildon öz foaliyyotini 1 tif
Korimov adina Azorbaycan Xalça vo
Xalq Totbiqi Sonoti Dovlot Muze\ ;do
davam etdirir.
Muzey hom do xalq yaradicih ;un
yiiksok nailiyyotlorini vo miiasir i; !arm on yaxşı osorlorini öyronon vo
liğ
edon elmi morkozdir. Muzeyin nir lu
elmi morkoz kimi tanmmasi onus' :ynolxalq miqyasda ekspert kimi çı
,:tmosino imkan verir. Onun zongin
ddi vo elmi bazasi osasmda Y U N E
0n u n xotti ilo 1983, 1988 vo 2003 ir do
“ Şorq xalça sonoti” , “ Azorbaycaı
ilça sonoti” vo “ Azorbaycan xalç;
vo
xalq totbiqi sonoti” mövzulannda
II
vo II I Beynolxalq simpoziumlar 1 'çirilmişdir.
Azorbaycanin milli irsinin tobliği
moqsodilo muzey respublikada vo I ransa, Avstriya, İsvcç, Danimarka, Bel^ika,
Hindistan, Yaponiya, İsrail, Böyük Britaniya, Kuba, iran, Hollandiya, Tiir
kiyo vo s. kimi xarici ölkələrdo xalça vo

xalq totbiqi sonotino aid sorgilor toşkil
edir.

Muzey torofindon xalça vo xalq tot
biqi sonotinin miixtolif movzularina dair

Cofor
Cabbarli
adi na
Azorbaycan
Dö v l o t
Teatr
Muze y i . 1934 ildo yaradılmış vo 1935
ildon C.Cabbarlmin adını daşıyır. Teatr

zeyin fondunda 35 mindon çox eksponat toplanmışdır. Eksponatlar içorisindo milli musiqi alotlorindon tar, kamança, saz, dof, qoşanağara, homçinin qo-

L.Korimov adma Azorbaycan Xalçası vo Xalq Totbiqi Sonoti Dövlot Muzeyinin xovsuz xalçalar zab.

miihazirolor, ekskursiyalar, müsabiqo,
sorgilor, eloco do xalça toxunan bölgoloro etnoqrafik soforlor toşkil edilir. Eyni
zamanda gone noslin estetik zövqünün
inkişaf etdirilmosi, tarixi-bodii ononolo
ri n monimsodilmosi, tosviri sonot, bodii
tikmo, xalça toxuma sonoti incolikloriııin öyrodilmosi moqsodilo muzey moktoblilor üçün xiisusi tohsil proqrami hazırlamışdır.
Roya Tağıyeva

Muzeyindo, osason, Azorbaycan milli teatr sonotinin keçdiyi yolu işıqlandıran
eksponatlar: sonod vo materiallar, fotolar, rosin osorlori, kitablar, afişa nümunolori vo s. nümayiş olunur. Fondunda
124 mindon artiq eksponat vardir. Mu
zeydo incosonot osorlorinin sorgilori,
mühaziro vo disputlar toşkil edilir.
Azorbaycan Musiqi M o 
doniyyoti
Dovlot
Mu z e y i .
1967 ildo yaradılmışdır. Bakıdadır. Mu-

dim qrammofon vo patefonlar, Azor
baycan peşokar musiqi sonotinin yaradıcısı Üzeyir Haciboyovun, milli profes
sional vokal sonotinin banisi Bülbülün,
görkomli bostokarlardan Qara Qarayevin, Fikrot Əmirovun, A rif Molikovun,
Süleyman Ələsgorovun, Cövdot llacıyeviıı müollif not olyazmalari, osorlorindon
seçmolor, musiqi xadimlorinin şoxsi oşyaları, afişalar, konsert proqramlan, musi
qi sonotino hosr olunmuş kitablar vo

başqa materiallar diqqoti colb edir. Mu
zeyin 3 filiali Niyazi və Vaqif Mustafazadonin ev-muzeylori, daimi foaliyyot
göstoron xalq çalğı alətləri sərgisi vardır.
Azorbaycan istiqlal M u 
zeyi. Əsası 1991 ildo Bakıda qoyıılmuşdur. 1919 ildo toşkil edilmiş İstiqlal
Muzeyinin admı daşıyır. Eksponatların
iimumi sayı 20 minə yaxindir. Muzeyin
ekspozisiyası Azorbaycan xalqınm on
qodim zamanlardan bu güno qodor olan
milli-azadlıq
mübarizəsini,
onıın
ərazisiııdəki ilk dövlot tosisatlarını və bu
təsisatların
sorhodləri
xaricindəki
modoni, sosial vo iqtisadi inkişaf tarixini
oks etdirir. Muzeydo qodim nadir
oşyalar, numizmatik kolleksiyalar,

fotoşokillor vo digor eksponatlar saxlanilir. Eksponatlar Azorbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin (1918-20) 23 aylıq şorofli tarixini, 20 osrin 1-ci yarisinda
Conubi Azorbaycanda baş vermiş rnilliazadliq horokatlan. 1920-50 illordo
törodilmiş rcpressiyalar, 1941-45 illordo
azorbaycanhlarm 2-ci Diinya müharibosindo iştirakı vo Ermonistanm Dağlıq
Qarabağda apardığı odalotsiz müharibo,
ümumilikdo ermoni terrorizmi barodo
faktları oks etdirir. Muzeydo Azorbaycanm işğal olıınmuş rayonlarımn tarixdiyarşünaslıq muzeylorinin eksponatları
da saxlanihr.
Muzeydo ümummilli lider Heydor
Əliyevin uğurlu daxili vo xarici siyasoti,
neft strategiyası öz oksini faktlar, sonodlor
vo digor materiallar osasinda tapmışdır.
Nizami
Goncavi
adina
Gonco T a r ix - D iy a rş ü n a s lıq
M u z e y i . 1924 ildo tosis edilmişdir.
Goncododir. Muzeyin ekspozisiyasinda
Gonco şohorinin vo onun yerloşdiyi tarixi-coğrafı oraziııin qodim tarixi vo
modoniyyoti öz oksini tapmışdır. M u

zeydo 20 mindon artiq eksponat toplanmışdır.
Hos on boy Z o r d a b i a d i n a
T o b i o t T a r i x i M u zey i. 1930 ildo
Azorbaycan Dövlot Muzeyinin biolo
giya şöbosi osasinda yaradılmışdır. 1937
ildon SSR İ EA Azorbaycan Filiahnm
torkibindo olmuş, 1945 ildon Azorbay
can SSR EA (indiki A M E A ) Geologiya
institutunun torkibindodir. 1944 ildo
muzeyo H.Zordabinin adi verilmişdir.
Muzey 2 osas şöbodon - geologiya vo
zoologiya şöbolərindən ibarotdir. Geo
logiya şöbosindo Azorbaycamn geoloji
vo tektonik quruluşu barodo molumat
lar, miixtolif xorito vo diaqramlar, geniş
miqyasda yayılmış filiz vo qeyri-metal

yataqlarmdan oldo olunmuş minerallar
vo süxurlar, homçinin çökmo siixur nümunolori nümayiş etdirilir.
Zoologiya şöbosindo miiasir vo geo
loji keçmişdo yaşamış onurğasız vo
onurğalı heyvanlarm skeletlori, miiqovvalan, izlori, xiisusi mohlullarda saxlamlan cosodlori, Azorbaycan florasim oks
etdiron tablolar nümayiş etdirilir. Onurğasız heyvanlar kolleksiyasında süngorlor, bağırsaqboşluqlular, dorisi tikanlilar, yumşaqbodonlilor, buğumayaqlılar
vo s. tomsil olunmuşlar. Muzeydo onurğalılar yanmtipinin bir ııeço sinfi: sudaquruda yaşayanlar, siirünonlor, baliqlar,
quşlar. momolilor vo s. geniş nümayiş ctdirilir. Qoruq şəraitindo saxlamlan vo
adi “ Qırmızı kitab” a düşmiiş 20 heyvanin miiqovvasi muzeyin qizil fonduna daxildir. Muzeydo Dördüncü dövro aid olan
Binoqodi, Pirokoşkül, Eldar hipparion,
Mingoçevir vo s. kolleksiyalar vardir.
Ev-ınuzeylor. Xatirə-memorial muzeylər. Azorbaycanda ev-muzeylorin vo
xatiro-memorial muzeylorin geniş şobokosi yaradılmışdır. Bu tipli muzeylor

hom Bakida, hom do respublikanin ayriayn yerlorindo foaliyyot göstorir.
C o f o r C a b b a r l i n i n ev-muzeyi , Bakida. 1982 ildo yaradılmışdır.
Muzeydo böyük dramaturqun hoyat vo
yaradıcılığını oks etdiron 9000-ə yaxin
miixtolif eksponat, fotoşokil, odibin
pyeslorinin tamaşaları üçün hazırlanmış
maket saxlanihr. Son illordo muzey
osasli şokildo yenidon qurulmuş, ekspozisiyası genişlondirilmişdir.
Üzeyir H aciboyovun ev mu ze y i . 1975 ildon Bakida foaliyyot
göstorir. Muzeydo görkəmli bostokar,
professional musiqi sonotinin banisi
O.Haciboyova moxsus miixtolif oşyalar,
bostokann şoxsi kitabxanasi, yazi stolu,
yarımçıq qalmış “ Azorbaycan” simfonik
poemasımn partiturası, iş otağında real
vo skripka, kitab vo qozetlor saxlam r.
Muzeydo geniş elmi todqiqat işlori ap ılır, Ü.Haciboyovun osorlorinin on ya ı
ifası üçün yaradıcılıq gccolori vo miis. qolor toşkil edilir.
Mirzo
Əlokbor
Sabir n
e v - mu z e y i . Şamaxı şəhorindo ye
şir. Muzeydo Azorbaycamn böyiik sap <
şairi M.Ə.Sabirin.hovat vo yaradıcıli; i
oks etdiron eksponatlar: rosm osorlori.
tablar, miixtolif sonodlor niimayiş etd
lir, mütomadi olaraq Sabir irsino h r
olunmuş modoni-kiitlovi todbirlor, у
dıcılıq gccolori, Yazıçılar Birliyinin \ i
ilo ononovi Sabir poeziya giinlori vo s. 1 çirilir.
S o mo d V u r ğ u n u n ev-mnzeyi . 1975 ildo Bakida açılmı.şci r.
Eksponatlannin sayi 16000-don çoxcl .
Ekspozisiyada şairin iş otağındakı \ /ı
stolu, royal, onun şoxsi oşyaları
tüfongi, sazı, son olyazmaları, homçiı и
kitablar, fotolar, sonodlor, S.Vurg
ı
hosr olunmuş moqalolor vo s. nümayi
dirilir. Muzeydo xatiro giinlori, görii:
poeziya saatı vo başqa todbirlor keçir. .
Qazaxın Yuxan Salahli kondindo S.V
ğunun Poeziya Evi yaradılmışdır.
N or i man N o r i m a n o v u n x t i r o muzeyi . 1977 ildo Bakida ya? idılmışdır. Muzeydo görkomli yazıçı о
dövlot xadimi N.Norimanovun hoyat vo
yaradıcılığını oks etdiron sonodlor, foi lar, kitablar toplanmışdır. Muzeyin ekspozisiya zalinda 2 mino yaxin eksponat
niimayiş etdirilir.
Colil
Mommodquluzadoni n ev-mu zeyi. 1978 ildo Bakida
yaradılmış, 1994 ildo açılışı olmuşdur.
Muzeyin fondunda 5000-ə yaxin ekspo
nat, о ciimlodon, odibin hoyat vo yara-

ciıcılığmı oks etdiron materiallar, “ Molla
Nosroddin" jurnali vo bir sira başqa satirik jurnallar nümayiş etdirilir. Ekspo
zisiyada 500-o yaxin eksponat qoyulmuşdur.
Naxçivan ş.-ndodo C.Məmmodquluzadonin ev-muzeyi yaradılmışdır (1998).
H ii s e у n С a v i d i n e v - m u 
zeyi. 1981 ildo ümummilli lider Hey
dor Əliyevin bilavasito toşobbüsü vo
qayğısı sayosindo Bakida yaradılmışdır.
1991 ildon foaliyyoto başlamışdır. 1995
ilodok Modoniyyot Nazirliyinin torki
bindo olmuş, homin ildo AMEA-mn tabeliyino verilmişdir. Vaxtilo Hiiseyn Cavidiıı yaşadığı binada (Baki. İstiqlaliyyot küçosi, 8) yerloşir. Muzeyin ekspozisiya vo fondlannda görkomli dramaturq
Hiiseyn Cavidin hoyat vo yaradıcılığını
'’ks etdiron 7000-э yaxin eksponat mii
hafizo olunur.
Muzey elmi todqiqat miiossisosi kimi
foaliyyot göstorir.
Muzeyin yaradilmasmda, eksponatların toplamlmasinda, habelo Hiiseyn
Сavid yaradıeıhğınm öyronilmosindo
1991 ildon ömrünün sonıınadok (2004)
nuzeyin direktoru kimi çalışan Turan
.Javidin böyük omoyi olmuşdur.
M o m m o d Soi d O r d u b a d i n i n ev - muz e y i . Görkomli odibin evmuzeyi 1979 ildo Bakida yaradılmış,
açılışı 1990 ildo olmuşdur. Əsas fondun
da 1300-don artiq eksponat var. Ekspo
natlar 3 bölmodo saxlanihr: xatiro oşyalan. yazili xatirolor, tosviri sonot. Mu
zeydo incosonot osorlori do vardir. Mu
zeyin giıiş hissosindo M.S.Ordubadinin
büstü niimayiş etdirilir.
B ü l b ü l ü n e v - mu z e y i . Azor
baycan professional vokal sonotinin ba
nisi Biilbiiliin memorial muzeyi 1976 il
do Bakida yaradılmış, açılışı 1982 ildo
olmuşdur. Muzeydo 9000-don çox eks
ponat saxlanihr. 1982 ildo muzeyin Şuşa
şohorindo açılmış filiali 1992 ildo ermoni
işğalçıları torofindon vohşicosino dağıdılımşdır. Homin fılialın maketi Biilbiiliin
Bakıdakı ev-muzeyindo saxlanihr.
Y u s i f M оm m od о I i у e v i n mem о r i a 1 m u z e у i. 1985 ildo yaradilınışdır. AMEA-mn Neft-Kimya Proses
lori institutunda yerloşir. Muzeydo görkomli kimyaçı alim, SSRİ EA-mn miix.
iizvii, akademik Yusif Heydor oğlu
Mommodoliyevin (1905-61) hoyatmi vo
elmi foaliyyotini oks etdiron fotosonodlor, diplomlar, miixtolif rosmi sonodlor,
Y.Mommodoliyevin elmi koşfiərino dair
sxemlor nümayiş etdirilir.

Abdulla
Ş a i q i n ev-mu
zeyi. 1990 ildo Bakida yaradılmışdır.
Muzeydo görkomli odibin hoyat vo yaradıcılığım oks etdiron çoxlu sayda fotoşokillor, A.Şaiqin rongkarhq portretlori,
şoxsi oşyaları vo s. qorunub saxlanihr.
Eksponatlar içorisindo yazıçının miixto
lif illordo noşr edilmiş kitablan, moqalolori, homçinin onun yaradıcılığına hosr
olunmuş todqiqat osorlori, monoqrafiyalar nümayiş etdirilir. Muzeydo 4000don çox eksponat vardir (2006).
Murtuza
N a ğ i у e v i n me
mo r i a l m u z e у i. 1998 ildo yaradilmışdır. AMEA-mn Kimya Problemlori
institutunda yerloşir. Muzeydo görkomli kimyaçı-texnoloq, Sosialist Əmoyi

hir Salahovun yaratdığı Mstislav Rostropoviçin kompozisiyah portreti diqqoti colb edir.
Miiossiso muzeylori. Miiossiso muzeylori, bir qayda olaraq, tomsil etdiklori müossisonin tarixini, profiling imkanlarini, nailiyyotlorini oks etdirir vo onun
nozdindo foaliyyot göstorir. Hazirda respublikamn miixtolif şəhor vo rayonlarinda onlarla iri miiossiso muzeylori foa
liyyot göstorir. Bunlarm bir çoxu eksponatlarimn sayma vo ohomiyyotino göro
dövlot muzeylorindon geri qalmir. Bir
çox nazirliklorin, baş idarolərin, komito
vo şirkotlorin, eloco do ali, texniki peşo
vo orta ixtisas moktoblorinin nozdindo
zongin eksponat fondu ilo diqqoti colb

Qohromani, akad. Murtuza Fotulla oglu
Nağıyevin (1908 75) hoyat vo foaliyyoti
ni oks etdiron materiallar: alimin funda
mental osorlori, toltillori, sonodlor, foto
lar, albomlar toplanmışdır.
Muzeydo alimin büstü (heykoltoraş
A.Mustafayev) qoyulmuşdur.
L e o p o l d vo M s t i s l a v Ros t r o p o v i ç l o r i n ev-muzeyi . Görkomli musiqiçilorin ev-muzeyi 1998 ildo
Bakida yaradılmış, açılışı 2002 ildo
olmuşdur. Muzeydo aşağıdakı fondlar
foaliyyot göstorir: orden vo medallar
fondu, maddi abidolor fondu, foto-video yazilar fondu, tosviri abidolor fon
du, xatiro-memorial fondu, yazili abido
lor fondu, afişa fondu, foto-neqativ fon
du. Eksponatlarm iimumi sayi 2000-don
yuxarıdır. Burada Leopold Rostropoviçin Üzeyir Hacıboyova yazdığı mokltiblar da saxlanihr.
Muzeydo xalq rossami, Rusiya Rossamliq Akademiyasmin hoqiqi iizvii J'a-

edon miiossiso muzeylori yaradılmışdır.
X o z o r D o n i z G o m i ç i 1i у i
İ d a г os i n i n T a r i x i
Mu z e y i .
Xozor Doniz. Gomiçiliyi idarosi nozdindo
foaliyyot göstorir. 1980 ildo Bakida toşkil edilmişdir. Muzeyin ekspozisiyasin
da Xozor Doniz Gomiçiliyi İdarosinin
keçdiyi tarixi inkişaf yolu miixtolif maketlor, fotoşokilbr, sonodlor, digor eks
ponatlar vasitosilo işıqlandırılır. Mnzeydo 300-don artiq eksponat toplanmışdır
(2006). Diinyada ilk teploxod “ Vandal” in vo ilk tanker “ Zoroastr” in (hor
iki gomi Xozordo üzmüşdiir) maketlori
muzeydo nümayiş etdirilir. Muzeyin
eksponatlannin bir hissosi 1990 ilin qanli yanvannda sovet ordusunun Bakiya
hiicumu zamam şohid olmuş dənizçilorin xatirosino hosr edilmişdir.
A z o r b a y c a n D ö v 1оt D o mi r
Y o l u T a r i x i Muzey i . 1982 ildo
Bakida yaradılmışdır. 1989 ilin mart
ayindan foaliyyot göstorir. Azorbaycan

Dövlət Domir Yolu İdarəsinin nozdin
dodir. Muzeydo Azorbaycanda dəmiryol
şəbəkəsi yaradılmasımn və inkişafınm
tarixini əks etdirən eksponatlar: maketləı\ qrafiklor, foto vo sonodlor, mühüm
xidmətləri olmuş domiryol işçilərinin fotoları, onlarin haqqinda molumatlar
nümayiş etdirilir. Muzeyin ekspozisiya
zallarında 300-э yaxin eksponat vardir.
Muzeydo köhnə Bakının görüntülori,
1912 ildo istifadoyo verilmiş moşhur
Bakı konkasının (şəhərdaxili ictimai
noqliyyatin) maketi vo başqa eksponat
lar maraq doğurur.
S o h i y y o T a r i x i M u z e y i . İlk
sohiyyo muzeyi Azərbaycan Dövlot Tibb
institutunda yaradılmışdır (1952-53).

Azorbaycan idmanmin tarixini, onun
inkişaf yolunu, nailiyyotlorini oks etdi
ron maraqli eksponatlar toplanmışdır.
Muzey eksponatlari, osason, medal vo
digor toltiflordon, xatiro nişanlarından,
kuboklardan, ayrı-ayrı suvenirlordon,
miixtolif moişot əşyalarından, tosviri so
not osorlorindon, kitablardan, foxri for
man vo diplomlardan, qozet, jurnal vo
bukletlordon ibarotdir.
Muzeyin maraqli eksponatlari arasında alpinistbrin Böyiik Qafqaz dağlarmda yerloşon Heydor zirvosindon
(Quba rayonu) gotirdiklori orijinal görünüşlii dağ süxuru vo s. vardir.
Ali moktoblorin muzeylori. Azorbaycanin oksor ali tohsil müossisosində mu-

Ü.Hacıbəyovun ev-muzcyinin ekspozisiya otağı. Baki.

1986 ildə yenidon təşkil edilmişdir. Sohiyyə nazirliyi sistemindədir. Muzeydo
8000-don artiq eksponat toplanmışdır
(2006). Eksponatların oksoriyyotini fotoşokillor, tarixi sənədlər, arxiv materialları, Azərbaycanın sohiyyə işçilorinin
toltiflori, diplomlar vo s. toşkil edir.
Televiziya v o Radio T a r i 
xi M u z e y i . Azərbaycan Dövlət Tele
viziya vo Radio Verilişbri Şirkotinin
ııəzdində foaliyyot göstərir. 1999 ildo yaradılmışdır. Muzeydo Azorbaycan milli
radio vo televiziya tarixino aid 100-don
artiq eksponat toplanmışdır (2004).
Fondunda çoxlu sayda arxiv materiali
saxlanilir.
O l i m p i y a mu z e y i . 2001 ildo
Bakida toşkil edilmişdir. Azorbaycan
Respublikasi M illi Olimpiya Komitosinin ( M O K ) nozdindodir. Muzeydo

zeylor yaradılmışdır. A li moktoblorin
muzeylorinin foaliyyotino Tohsil Nazir
liyi yaninda yaradılmış (1987) Elmi-Metodiki Şura nozarot edir.
Baki Dovlot U n i v e r s i t e t i
ni n m u z e y l o r i . BDU-nun miixtolif
fakülto vo kafedralarinm nozdindo bir
sira ixtisas profilli todqiqat vo todris mu
zeylori foaliyyot göstorir.
T a r i x m u z e y i BDU-nun noz
dindo yaradılmış ilk muzeydir. Muzey
1919 ildon - B D U yaradıldığı dövrdon
foaliyyot göstorir. Muzeydo BDU-nun
yaranmasi vo inkişaf morhololori geniş
şokildo işıqlandırılır.
T о к a m ii 1 t o l i m i
muzeyi
BDU-nun biologiya fakiiltosi nozdindo
yaradılmışdır (1937). Bir neço şöbodon
ibarot muzeydo bioloji alomin tokamül ta
rixini oks etdiron eksponatlar saxlanilir.

Faydali
qazintilar
mu
zey i 1945 ildo toşkil edilmişdir. BDUnun geologiya-mineralogiya fakiiltosi
nin nozdindodir. Muzeydo “ Azorbaycanin faydali qazıntıları” , “ Minerallann
tosnifati” , “ Minerallann xüsusiyyətlori” , “ Dağ süxurları” kimi bölmolor foa
liyyot göstorir. Elmi todqiqat vo todris
xarakterlidir. Muzeydo 5000-don artiq
eksponat toplanmışdır.
E t n o q r a f i y a m u z e у i 1989 il
do açılmışdır. Tarix fakiiltosinin nozdin
dodir. Zongin eksponatlara malikdir.
Muzeydo Azorbaycan xalqimn maddi
modoniyyotini, geyim vo moişotini, adotononobrini oks etdiron miixtolif ekspo
natlar, həmçinin arxeoloji materiallar
miihafizo edilir.
Azorbaycan Dövlot Neft
A k a d e m iy a s m in tarixi
zeyi. 1960 ildo müossisodaxili “ D< ;'iş
şöhroti” vo “ Əmok şöhroti” xatiro me
morial komplekslori kimi yaradi! sdir. 1985 ildo hor iki kompleks biri. irilorok muzeyo çevrilmişdir. Muz* do
13 bölmo foaliyyot göstorir. 1000-г ıxin eksponat: fotolar, sonodlor, x;, o
materiallari, elmi osorlor, ixtira pat
lori, kitablar, jurnallar vo s. topi: imışdır.
A z o r b a y c a n D o v l o t Ti b
Universitetinin
muzeyloi.
A n a t o m i y a m u z e y i Tibb U iversitetinin ilk muzeyidir. 1919 22 ill rdo indiki BDU-nun tibb fakiiltosi n ■/dindo yaradılmışdır. Hazirda Tibb U::iversitetinin anatomiya kafedrasimn t; iris-todqiqat muzeyi kimi foaliyyot gösi эrir. 10 şöbosindo 6000-ə yaxin ekspo: it
toplanmışdır.
S o h i y y o m u z e y i 1952 53 to !ris ilindo yaradılmışdır. Burada Az baycan sohiyyosinin inkişafmı oks el ron miixtolif materiallar toplanmışc''
Hazirda Sohiyyo Nazirliyi nozdin л
Sohiyyo Tarixi Muzeyi kimi foaliy;
göstorir.
A z o r b a y c a n D o v l o t P e d ;i qoji U n i v e r s i t e t i n i n tari.
muzeyi . 1971 ildo yaradılmışdır. M
zeydo universitetdo pedaqoji foaliyyot
göstormiş Azorbaycan ziyalilarimn: y;
zıçı vo publisistlorin, tarixçi vo odobiyyatşünasların, dovlot vo modoniyyot xadimlorinin fotoşokillori, monoqrafıyalar, dorsliklor, proqramlar, ayn-ayn kafedralarin toltiflori qorunub saxlanilir.
A zo rb ayc an Dovlot i q t i 
sad U n i v e r s i t e t i n i n muzeyi .
1985 ildon foaliyyot göstərir. Muzeydo

Naxçivan
ş ohor
Heydor
universitetin biitiin fakiilto vo qurumlanot osorlori qorunub saxlanilir. Muzeydo
Ə l i y e v M u z e y i . Naxçıvanın on bö- C.Mommodquluzado, H.Cavid, M.S.Orrinin foaliyyotini oks etdiron 1000-ə yaxın fotoşokil, sonod vo arxiv materiallari
yiik vo zongin muzeylorindondir. 1999 ildo dubadi vo bir çox digor tanınmış Azor
yaradılmışdır. Muzeyin zongin ekspozi
toplanmışdır.
baycan yazıçı vo şairlorino hosr edilmiş
Azorbayc an Dovlot Mo do
siya şöbosindo ümummilli liderin hoyat vo maraqli ekspozisiyalar yaradılmışdır.
yaradıcılığını oks etdiron eksponatlar,
Azorbaycan rossamlarmm yaradıcılıq işn i y y o t vo i n c o s o n o t U n i v e r 
şoxsi oşyalar, fotolar, sonodlor, qozet vo lori olan, görkomli yazıçıların hoyat voyas i t e t i n i n muzeyi . 1998 ildo toşkil
radıcılıq sohnolorini oks etdiron rongkarolunmuşdur. 6 şöbosi var. Muzeydoki jurnallar, kitablar vo s. nümayiş etdirilir.
Muzeydo yenidonqurma vo genişlondirmo
liq, qrafika osorlori, heykoltoraşlıq nümueksponatlar, osason, miixtolif illordo uni
işlori davam etdirilir. Muzey ümummilli
nolori, eloco do xalçalar, bodii tikmo nüversitetdo tohsil almış istedadli tolobolorin
lider Heydor Əliyev irsinin toplanmasi,
munolori, digor dekorativ-totbiqi sonot
yaradıcılıq niimunolorindon ibarotdir. Bu
qorunmasi, öyronilmosi vo niimayiş etdi
oşyaları muzeyin on qiymotli eksponatlarada rongkarlıq, lıeykoltoraşlıq voqrafika
rmdandir.
rilmosi sahosindo böyük işlor görür.
osorlori, teatr-dekor sonotini oks etdiron
H ü s e у n С a v i d i n ev-muNa x ç iv a n M R Dovlot T a 
rosm vo maketlor, xalçaçılıq, bodii keramika momulatlari, homçinin universitetin
r i x M u z e y i . Naxçıvanın ilk rosmi
z e y i . Azorbaycan hökumətinin qorari
dövlot muzeyidir. 1924 ildo yaradılmıştü'ixini oks etdiron fotolar, sonodlor,
ib 1981 ildo Naxçivan şolıorindo, odibin
dorsliklor vo s. saxlanilir.
dir. Muzeydo Naxçivan torpağının tarixi
doğuldıığıı Əlixan mohollosindoki evdo
Özəl muzeylər. “ R i n а у ” M a l a к f a u n a mu z e y i . Malakofauna
i/eyi 1989 ildo Bakida yaradılmış ilk
; muzeydir. Muzeydo doniz ibtidailori
■
\ onlarin qalıqları nümayiş etdirilir.
Hazirda muzeydo 2000-dok molyusk
iğı vardir. Tosnifata osason muzeydo
ıövdo malakofauna niimunosi toplandir. O, profilino göro Avrasiyada ye0 muzey hesab olunur. Muzeydo
K i y i ş etdiribn eksponatlarm on qodim
□nolori 2 mln. il bundan ovvolo - Ağ1vo Abşeron paleodonizlori faunasiп. aiddir.
Miniatiir
kitab
mu z e y i .
1 '02 ildo Bakida yaradılmışdır. Muzeydo
( kiçik ölçülü çap vahidlori niimayiş et( lir. Muzeyin ekspozisiyasinda dtinyai l 60 ölkosindo noşr edilmiş 3750 mitiir kitab nümayiş olunur. Bütövlükdo
; ıızey fondlannda 5300-don artiq miniH.Cavidin ev-muzcyinin ekspozisiya otağı. Baki.
aiiir kitab toplanmışdır.
1815 ildo Londonda çapdaıı çıxmış
I'giltərə tarixi” , 1837 ildo A.S. Puşkinin
inkişaf yollanm, onun qodim maddi- yaradılmışdır. Açılışı 1984 ildo olmuşmodoniyyot abidolorini, orta osrlor döv- dur. Muzeyin fondunda 6000-don çox
lığında Sankt-Peterburqda buraxılmış
ovgeni Onegin” poemasi muzeyin on
rünii, yeni dövrdoki inkişafını, bu giiniinii
eksponat saxlanilir (2006). Ekspozisiyada
H.Cavidin hoyat vo yaradıcılığını oks
motli eksponatlarindan hesab edilir.
oks etdiron minbrlo eksponat vardir. Mu
Tokioda 1979 ildo noşr olunmuş üç zey eksponatlari arasmda arxeoloji vo et- etdiron fotoşokillor, osorlorinin ilk noşrnoqrafik materiallar, incosonot osorlori,
lori, iizorindo miiollifin avtoqrafi olan
ib “ Doğum daşı” , “ Zodiak nişanları
osorlori, ev oşyaları, tamaşaya qoyulmuş
onların romzlori” , “ Güllorin dili” 2x2 foto vo sonodlor, kitablar üstünlük toşkil
dram osorlorinin afişa vo proqramlari
ıllimetr ölçüdodir. Onlann hor biri 16 edir. Naxçivan Dövlot Tarix Muzeyi
Azorbaycanm vo dünyanın digor muzey
vos. nümayiş etdirilir. Muzeydo Hiiseyn
lifodon ibarotdir. Hor sohifodo 50-100
Cavidin yaradıcılığı ilo bağlı todqiqat
lori ilo olaqo saxlayir.
ışarə var.
işbri apanlir.
Azorbaycanda noşr edilmiş mikrokiColil
Mommodquluzado
blardan “ Heydor Əliyev. Əsrin miiqaviMuzeydo “ Hiiseyn Cavid vo teatr”,
adina N a x ç iv a n
M R Ə d o“ Hiiseyn Cavid vo Naxçivan teatri” ,
ir=si” adlı eksponat maraq doğurur.
b i y y a t Mu z e y i . Naxçıvanda odo
Naxçivan MR-iıı muzeylori. Azor
biyyat profilli on böyük muzeydir. 1966 “ Hiiseyn Cavidin dramaturgiyasi”, “ lliibaycanm qodim elm vo modoniyyot morildo böyük sonotkar C. Mommodquluza- seyn Cavidin hoyat vo yaradıcılığı” vo s.
kozlorindon olan Naxçıvanda hazirda 20 donin 100 illik yubileyi şorofıno yaradilmövzularda soyyar sorgilor yaradılmışdır.
muzey foaliyyot göstorir: 1 dovlot tarix
mışdır. Muzey zongin ekspozisiya şobokoMuzeydo “ Hiiseyn Cavid poeziya klubu”
muzeyi, 6 tarix-diyarşünaslıq muzeyi, 10 si ib diqqoti colb edir. Burada şoxsi oşya- foaliyyot göstoıir.
İşğal oluıımuş orazi lorin muzeylori.
lar, ev müxolləfatı, homçinin əlyazmalar,
ev vo ya xatiro muzeyi, 2 miixtolif profilli
К о 1b о с о r t a r i x - d i y a r ş ü n a sfotolar, kitab, qozet vo jurnallar, incoso
muzey, 1filial.

11q mu z e y i . 1982 ilin sentyabrında
yaradılmışdır. Ermonistanm işğalçı ordusıı torofindon dağıdılmış muzeylor içorisindo yüksok bodii vo tarixi sociyyo daşıyan eksponatlarına göro on zongin muzeylordon biri idi. Muzeydo geologiya,
arxeologiya materiallan, maddi-mədəniyyot, incosonot oşyaları toplanmışdı.
Muzeyin hoyoti 900 w2-don artiq sahoni
tuturdu. Burada nadir bitki, о ciimlodon
ağac niimunolori, miixtolif qaya tosvirlo
ri, qoç vo at fiqurlari, arxeoloji ohomiy
yot daşıyan nümunolor toplanmışdı.
Muzeyin fondunda 30 mindon artiq eksponat saxlanılırdı. Muzeydo Qanhkond
istiqamotindo yerloşon moşlıur Lök qalasının maketi, Kolbocor dağlarında yaşayan bir çox vohşi heyvanın müqovvası, 150 mln. yaşı olan, Tortorçay qumluğunda aşkar edilmiş daşlaşmış ilbiz
niimunolori, ibtidai icma qııruluşu dövrüno aid olan oxlar, bıçaqlar, baltalar,
domir nizo ucluqları vo s. nümayiş etdirilirdi. Muzeydo Aşıq Əlosgorin vosf et
diyi kolbocorli Gülondamın şokli, onun

şoxson toxuduğu 100-don artıq gobo vo
kilim saxlanılırdı. Kolbocor tarixdiyarşünaslıq muzeyi 1993 ilin aprel
ayinda ermoni işğalçıları torofindon
mohv edilmişdir.

İşğal
1988-93 illərdə Ermonistan tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində 600-dən çox tarixi-memarlıq abidəsi, 12 muzey, 6 rəsm
qalereyası, 927 kitabxana, 85 musi
qi məktəbi, 4 dövlət teatrı qalmışdır.
İşğal olunmuş yerlərdəki mədəniyyət abidələri və obyektləri - xatirəmemorial komplekslori, muzey-qoruqlar, məscidlər, məqbərələr, məbədlər, tarixi əhəmiyyət daşıyan yaşayış binaları və s. talan edilərək
dağıdılmışdır.
Şuşa ş o h o r i n i n tar i xi m u 
zeyi . Şuşada yerloşirdi. Tarix-diyarşünaslıq profılli muzeydo Şuşa şohorinin

tarixini oks etdiron nadir fotoşəkillor, 19
osr-20 osrin ovvollorino aid sonodlor, Şuşada 18-19 osrlordo inşa edilmiş, tarixi
ohomiyyot daşıyan yaşayış evlorinin
sxemlori, maketlori vo fotoşokillori, Şuşada yaşamış Azorbaycan ziyalılan, maarifçilori, xanondolori, musiqişünaslan
vo yazıçıları haqqmda maraqlı stendlor,
eksponatlar nümayiş etdirilirdi. Dekorativ-totbiqi sonət bölməsindo qiymotli
incosonot oşyaları, dolçalar, qazan dostlori, dulusçuluq momulatlari. Şuşada və
otraf kondlordo toxunmuş xalçalar, gobolor, bodii toxuculuq niimunolori saxlanılırdı. 1992 ilin may ayına qodor foa
liyyotini davaııı etdirmişdir. Fksponatların xeyli hissosini ermoni təcavüzim
don xilas etmok miimkiin olmamışdır
Əd.: Azorbaycan Dövlot incosonot Muzeyi.
В., 1959; Heydor Əliyev vo muzeytarimiz.
1999; Azorbaycan Tarixi Muzeyi /Red. N . V о
x a n 11 . B„ 2002; Əsrlərdon yadigar. B.. 2004.
Ziya Abdullayev, Aludd ZeymUm i

ARXİVLƏR
Qodim dövlotçilik tarixino vo modoniyyoto malik Azorbaycanda arxiv işinin
çoxosrlik tarixi vardir. Holo 16 osrdo
Tobrizdo vo Ərdobildo qiymotli olyazmalan, nadir sonodlor vo bodii osorbr
saxlanilan böyük kitabxanalar yaradilmışdı. Azorbaycan hökmdarlarının saraylarmda dipiomatik yazışmaları, şahin formanlarmi, şah vo şah sülabsinin
tarixino dair salnamo vo sonodbri saxla
maq üçün xiisusi doftorxanalar var idi.
Əlverişli strateji mövqedə yerloşon Azor
baycan orazisi uzun illor miixtolif işğalçı
dövlotlərin miibarizo meydanına çevrilınişdi. Xanlıqlar dövründo iso ayn-ayn
feodal hakimlor arasmda gedon daxili
çokişmo vo müharibolər noticosindo bu
orazilordo yaranmış qiymotli sonodli abidolor vo arxiv sonodbri ya mohv olınuş,
yaxud da xarici müdaxiloçilor torofindon
talanıb apanlmışdır. Hazirda diinyanin
miixtolif ölkolorindoki arxiv, muzey vo
kitabxanalarda Azorbaycan xalqimn ta
rixino, odobiyyat vo modoniyyotino aid
xeyli qiymotli sonodlor vo nadir olyazmalarmin olmasi buna oyani sübutdur.
18 osrin birinci yansinda Güney Qaf-

milo Rusiya torofindon ilhaq edildi. I i~
qaz Osmanli imperiyasi torofindon tusiya bu orazilordo öz hakimiyyot orq
tulduqdan sonra burada imperiyamn
lanni yaratmaqla yanaşı. öz idaroçiı к
qayda-qanunlan totbiq olunmağa başladı. 1723-28 illordo irovan, Gonco (Qasistemlorini do borqorar etmoyo başkı
İlk növbodo bu orazilordo kameral si;
rabağ) oyalotlorinin, Naxçivan vo Lori
hıyaalınma işlori aparıldı vo onlann
sancaqlıqlarının miifossol doftorlori tor
tib olundu. Hazirda İstanbuldakı Osro edilmosi üçün inzibati-idaro orqanl ı
manli Arxivindo miihafizo olunan ho
yaradildi. Əvvolco bıı orazilordo коп>
min doftorlordo göstorilon oyalot vo
dant üsuli-idarə sistemi totbiq olun
Lakin bu sistem öziinü doğrultma:
sancaqliqlarm orazi-inzibati bölgüsü,
üçüıı Conubi Qafqazm inzibati quru
ohalisinin sayi, milli torkibi vo tosorriifat
şunu doyişdirorok onu ümumrusiya ir;
hoyati haqqmda miifossol molumat ve
rilir.
bati orazi bölgüsünə uyğunlaşdırdı!
18
osrin ikinci yarısmdan başlayaraqƏvvolco о, morkozi Tillis olaıı Gürc
conuba doğru istilaçılıq siyasotini geniştan İmeretiya quberniyasına vo mori i
Şamaxı olan Xozor vilayotino bölünci .
londiron Rusiyamn 1801 ildo GeorgiQuberniya vo vilayotin orazibri iso qozayevski anlaşması osasmda Gürcüstanı
imperiyamn torkibino daxil etmosi ilo
lara bölündü. Sonralar iso Azorbaycanin
Conubi Qafqazm, о ciimlodon do Azor
orazibri Baki, Yelizavetpol vo irovan
baycan torpaqlarimn ilhaqimn osasi
quberniyalarma, quberniyalar iso qozalara bölünorok çarizmin süqutuna qodor
qoyuldu. 1805 ildo Kürəkçay müqaviləsi
osasmda Qarabağ xanlığı Rusiya toro
bu idaro sistemi davam etdi. Conubi
findon ilhaq olundu. Rusiya ib Iran ara
Qafqazda çar hakimiyyotinin inzibatiidaro orqanlarinin foaliyyoti noticosindo
smda baş vermiş müharibolor notico
yaranmış sonodlorin miihafizosi işinin
sindo bağlanmış Gülüstan (1813) vo
mərkozləşdirilmiş vahid arxiv sistemi olTürkmonçay (1828) müqaviloləri osasm
masa da, hor bir inzibati-idaro orqanı öz
da Şimali Azorbaycan torpaqlan tama-

1917 ildo çarizmin süqutu, Conubi
arxivlorinin saxlamlmasma xiisusi fikir
Qafqazda yaranmış miirokkob tarixi şoverirdi. Bu giin Azorbaycan Respublirait, anarxiya arxiv sonod vo materiallakasi Dovlot Tarix Arxivindo saxlanilan
materiallann böyük oksoriyyoti mohz rinin toplanmasi vo miihafizosi işini çotinbşdirirdi. Bu voziyyot 1918 ilin rnaçaı hakimiyyot vo idaro orqanlarinin
Azorbaycan orazisindoki foaliyyotino aid
yında olkonin istiqlaliyyotini elan etıııiş
sonodlordir.
Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyoti ( AXC)
Azorbaycan orazisindo yaranmış
hökumotini daha çox narahat edirdi.
Homin il noyabnn 3-do Ciimhuriyyot
ikinci qisim arxivlor islam dini tarixi ib
hökumotinin Dövlot Nozaroti Müfottişbağlı moscid vo modrosoloro aid arxiv
lor idi. Conubi Qafqaz Rusiya torofin
liyi inqilab vo müharibə şoraiti ilo olaqo
don işğal olunduqdan sonra bu orazidar olaraq biitiin ölkodo kargiizarhq vo
lordoki Çc' r hakimiyyot orqanlan miisol
qeydiyyat işinin borbad voziyyoto düşman ruhani qurumlarmin işi ib maraqdüyiinü vo onlarm osasli surotdo yenidon
lamr. Artiq 1827 ildon başlayaraq Za
qaydaya sahnmalı olduğunu bildirdi.
qafqaziya şeyxülislamı, 1850 ildon iso Ciimhuriyyot hökumoti arxiv işiniıı mor/; qafqaziya miiftisi Conubi Qafqaz
kozloşdirilmosinin toşkilino imkan tapmasa da, kargüzarlığın düzgün aparılə izisindoki Rusiya hakimiyyot ormasina, ayn-ayn nazirliklordo arxivloqanlarının razılığı ilo dini işloro rohborrin yaradilmasina xiisusi fikir verirdi.
! edir. yerbrdoki dini idarolori yoxMosolon, 1919 il iyulun 9-da tosdiq
1 iraq onlarm foaliyyoti haqda Qafcanişininin doftorxanasina molu- olunmuş Xarici İşlor Nazirliyinin dofl il verirdi lor.
torxanası üçün miivoqqoti tolimatda
nazirliyin arxivini yaratmaq vo Azor
1872 il aprelin 5-do rus imperatoru
ilndon Conubi Qafqazdaki sünni vo baycanda baş veron miihiim siyasi hadisoloro aid sonodbrlo yanaşı, qaytanlanmozhob dini idarolorin ayri-aynhqda
snamolori tosdiq olundu. Hor iki ida- mış kitablarm, nazirliyin biitiin sonodloFiflis şohorindo yerloşirdi. Onlar bu
rinin orada miihafizo olunmasi da no
zordo tutulurdu.
alordo özmozhobi iizro dini ayinlorin
Azorbaycanda
morkozloşdirilmiş
isina, moscidlorin vo onlann yanina dini moktob vo modrosolorin foa- dovlot arxivinin osasi 1920 il aprel işğaotino nozarot edir, moscidlorin uço- lindan sonra homin ilin dekabr ayimn 6lu apanr, prixod mollalarin moscidlo- da Azorbaycan inqilab Komitosinin
sodri Noriman Norimanovun imzaladığı
oyin vo azad edilmosi işini to.^kil edir“ Vahid dövlot arxiv fondunun yaradil;or. Bu idarolorin hor ikisi çarizmin
masi vo Xalq Maarif Komissarlığı ya
iqutundan sonra Azorbaycan Xalq
nmda morkozi dövlot arxivinin toşkili
unhuriyyotinin hakimiyyoti dövriindo
haqqında” kı dekretlo qoyulmuşdur.
foaliyyot göstormişdir. Sovet haki1921 ilin yanvarmdan Bakida foaliyyoto
,iyyoti ilbrindo, xiisusilo 20 osrin
-30-cu ilbrindo ateizm tobliğatı ilo başlayan Azorbaycan SSR Morkozi
Dovlot Arxivi Qafqazda ilk dövlot arxiiqodar moscid vo modrosolordo topimış orob olifbasi ilo yazılmış olyazma
vi olmuşdur. Sovet hakimiyyotinin ilk illorindo respublikanm arxivçilori çar höablar vo tarixi sonodlor dini odobiyyat
ilo kiitlovi surotdo mohv edilorok xal- kumoti orqanlarinin Baki vo Yelizavet
tarixinin öyronilmosi üçün ovozsiz pol quberniyalarmdaki idarobrinin,
Azorbaycan orazisindo iş quran xiisusi
nbolordon birino böyiik ziyan vurulfirmalann, ictimai toşkilatların, habeb
ıuşdur.
Əsrlor boyu xalqm böyük şoxsiyyotmiistoqil Azorbaycan Xalq Ciimhuriy
i inin elm, odobiyyat vo modoniyyot sa- yoti lıökumotinin (1918-20) foaliyyotino
sindo yaratdiqlan qiymotli sonodli
aid sonodlorin toplanmasi vo qaydaya
bidolor (salnamolor, tozkirolor, aynsalmmasi istiqamotindo çalışmışlar.
1922 ilin avqustunda morkozi dovlot aryrı şoxslorin elmi vo bodii osorlori vo s.)
xivino rohborlik bilavasito Azorbaycan
qorunaraq nosildon-noslo ötürülmüşdür.
Bu giin onlann bir qismi Azorbaycan
SSR Morkozi İcraiyyo Komitosinin
Milli Elmlor Akademiyasinin Mohom( Mİ K) Royasot Heyotino hovalo olundu.
mod Fiizuli adina Olyazmalar institu
20-ci illordo yerbrdo do arxiv toşkilatları
tunda vo ölko muzeylorindo, talan olun- yaradılmağa başlandı. 1925 il dekabrın
13-do Naxçivan Muxtar Respublikasinmuş böyük oksoriyyoti iso diinyanin on
da Morkozi Arxiv, 1928 ildon iso Azor
məşhur muzey vo kitabxanalannda
baycanin qozalarmda qoza arxiv biirolamiihafizo olunur.

n yaradildi. 1930 ildo arxivlorin foaliy
yot dairosi genişlondirildi. Bununla bağlı
Azorbaycan SSR M İK Royasot Heyoti
Respublika Morkozi Arxiv idarosinin
yaradilmasi haqqmda qorar qobul etdi
vo onun Əsasnamosini tosdiqlodi. Osasnamoyo goro, Morkozi Arxiv İdarosino
yalniz sonodlorin komplektloşdirilmosi,
sistemloşdirilmosi vo miihafizosi deyil,
homçinin siyasi, xalq tosorriifati vo
modoni quruculuq işlorino kömok moq
sodilo elmi todqiqat işlorindo arxiv
sonodlorindon istifadonin toşkili işi do
tapşırıldı. Azorbaycan SSR M İK Roya
sot Heyotinin qorari ilo homin ilin aprelindo 1920 ildo yaradılmış morkozi arxivin bazasinda respublikada iki morkozi
dovlot arxivi - Morkozi Dövlot Oktyabr
Inqilabi Arxivi (kino-foto şöbosi iJo) vo
Morkozi Dövlot Tarix Arxivi yaradildi.
30-cu illordo arxiv sonodlorinin miihafi
zosi vo istifadosinin toşkili moqsodilo
respublikanm bir sira şohor vo rayonla
rmda arxiv biirolan yaradildi vo onlar
sonralar dövlot arxivlorino çevrildilor.
1938 ildo biitiin SSRİ-do olduğu kimi
Azorbaycanda da arxiv təşkilatları xalq
daxili işlor komissarlığının tabeçiliyino
verildi. 1960 ilo qodor arxivlorin daxili
işlor orqanlarma tabe edilmosi arxivlori
qapalı toşkilatlara çevirdi vo bu da arxivlordo elmi todqiqat işlorinin aparilmasina vo sonodlordon istifadoyo böyiik
ongollor törotdi. 1960 ildo arxiv toşkilatlari respublika Daxili İşlor Nazirliyinin
tabeliyindon Azorbaycan SSR Nazirlor
Sovetinin tabeliyino verildi. Bundan
sonra arxiv işino vo arxiv sonodlorindon
istifadoyo diqqot artdi, dövlot arxivlori
şobokosinin yenidon qurulmasi vo genişbndirilmosi işino başlandı. 1965 ildo
Azorbaycan SSR Morkozi Dövlot Ədobiyyat vo incosonot Arxivi, 1968 69 il
lordo iso Azorbaycan SSR Morkozi Dov
lot Sos Yazilan Arxivi vo Morkozi Dov
lot Elm, Texnika vo Tibb Sonodbri Ar
xivi, 15 şohor vo rayon morkozindo Mor
kozi Dövlot Oktyabr inqilabi Arxivinin
filiallan yaradildi, 50 rayon dovlot arxi
vi sonodlorin miivoqqoti miihafizosini
hoyata keçiron doyişon torkibli arxivloro
çevrildi. 1973 ildon iso Arxiv idarosi Baş
Arxiv idarosi adlandırıldı. SSRİ dağıldiqdan sonra keçmiş partiya arxivi Baş
Arxiv idarosinin soroncamina verildi vo
Nazirlor Kabinetinin qorari ilo onun bazasinda Azorbaycan Respublikasi Dov
lot Siyasi Partiyalar vo ictimai llorokatlar Arxivi yaradildi.
Azorbaycan öz dovlot miistoqilliyini

Ьэгра etdikdon sonra respublikanin ora
zisindo foaliyyot göstoron arxivlor Azorbaycan xalqının hoqiqi mənəvi sorvotino
çevrildi, sonodlor üzorində sahiblik hii
ququ Azərbaycan xalqına məxsus oldu.
Arxivlor beynolxalq arxiv təşkilatları vo
ayrı-ayrı dövlotlorin arxiv xidməti orqanları ilo olaqolor yaratdı. 1996 ildo
Baş Arxiv İdarəsi Y U N E S K O yanında
Beynolxalq Arxiv Şurasına tamhüquqlu
üzv qobul edildi. Arxivlor Müstəqil Dövlətlor Birliyino daxil olan ölkələrin arxivləri ilo yanaşı bir sıra qonşu ölkələrin
arxivlori, xiisusilo Tiirkiyo vo İran arxivlori ilo geniş olaqolor yaratdı. Hazırda
A BŞ, İngiltoro, Fransa, Almaniya,
Tiirkiyo, İran, Belçika, Polşa vo başqa
ölkolordon olan todqiqatçılar respublikanm arxivlorindo saxlanılan elmin
miixtolif saholorino aid sonodlordon geniş istifado edirlor. Bu ölkolorin arxivlo
rindo iso xalqımızın tarixino aid sonodlorin toplanması üçün geniş imkanlar yaranmışdır. Azorbaycan Respublikasinin
M illi Moclisi 1999 il iyun ayinda M illi
Arxiv Fondu haqqinda Qanun qobul etmiş, homin Qanun iyunun 22-do Prezi
dent Heydor Əliyev torofindon imzalanmışdır. Respublikada arxiv quruculuğunun golocok istiqamotlorini miioyyonloşdiron bu Qanun Azorbaycan Respublikasinda M illi Arxiv Fondunun formalaşdırılması, miihafizosi, istifadosi vo arxivlorin foaliyyoti ilo bağlı miinasibotlori
tonzimloyir. Milli Arxiv Fonduna Azor
baycan Respublikasi orazisindo foaliy
yot göstərmiş vo foaliyyot göstoron toşkilatlarm qanunvericilik aktlan, idaro
etmo sonodlori, mohkomo vo prokurorluq orqanlarimn sonodlori; statistika,
texnologiya, normativ-texniki, layiho,
konstruktor, patent, kartoqrafiya so
nodlori, kino, foto, fono (sos yazilan),
video materiallari, dizayn işlomoləri vo
memarhq layiholori; olyazmalan, xiisusi
ohomiyyoto malik kitablar vo kitabçalar,
dövri motbuat materiallari. elmi osorlor.
odobi vo musiqi osorlori; partiya, ictimai
vo qeyri-dövlot təşkilatlannm sonodlori;
gündoliklər, memuarlar, moktublar vo
şoxsi xarakterli digor sonodlor daxildir.
Bu Qanun osasinda miioyyon edilmişdir
ki, arxivlorin, arxiv fondlannin vo sonod
kolleksiyalarmin M illi Arxiv Fondunun
torkibino daxil edilmosi, bu torkibdon çıxarılması vo ya mohv edilmosi qaydasi
Azorbaycan Respublikasi Nazirlor K a
binetinin tosdiq etdiyi qaydalar osasinda
M illi Arxiv Idarosi torofindon miioyyon
olunur. Bu qanunla M illi Arxiv Fondu

nun xiisusi tarixi-modoni doyori olan ar
xiv sonodlori vo sonod kolleksiyalan na
dir sonod abidolori hesab olunur. “ M illi
Arxiv Fondu haqqinda” Azorbaycan
Respublikasinin Qanununun totbiqi ba
rodo Azorbaycan Respublikasi Prezi
dentinin 1999 il 27 iyul tarixli formanma
uyğun olaraq M illi Arxiv Fondunun
komplektloşdirilmosi, miihafizosi vo on
lardan istifado qaydalan Azorbaycan
Respublikasi Nazirlor Kabineti torofin
don tosdiq edilmiş Əsasnamo ilo miioy
yon olunur.
Arxivlori “ xalqinuzin tarixini oks et
diron yegano monbo” vo “ tariximizi tohrif edonlorin qarşısını almaq iiçün çox
miihiim amil” sayan Azorbaycan Res
publikasinin Prezidenti Heydor Əliyevin
2002 il dekabrın 2-do imzaladığı “ Azor
baycan Respublikasinda arxiv işinin
tokmilləşdirilmosi haqqmda” formanda
Baş Arxiv İdarosinin bazasinda M illi
Arxiv idarosinin yaradilmasi vo onun
solahiyyotlorinin genişlondirilmosi, arxiv
işi sahosindo vahid informasiya bazasinin yaradilmasi, bu sahodo elektron-informasiya daşıyıcılarınm imkanlarmdan lazımınca istifado olunmasi moqso
dilo arxiv xidmoti təşkilatlarınm madditexniki tochizatmin miiasir standartlara
uyğunlaşdırılması vo s. öz oksini tapmışdır.
Hazirda Azorbaycan Respublikasinm arxiv sistemino bilavasito Milli A r
xiv idarosino tabe olan respublika oho
miyyotli 7 dövlot arxivi, Respublika
Dövlot Arxivinin 15 filiali, Naxçivan
Muxtar Respublikasinin Dövlot Arxivi,
habelo 57 rayon vo şohor dövlot arxivlo
ri daxildir. M illi Arxiv idarosi sistemin
do sonodlorin borpasi, cildlonmosi, qiy
motli vo nadir sonodlorin sığorta fondu
nun yaradilmasi üçiin xiisusi morkozi laboratoriya da foaliyyot göstorir.
Öz miistoqilliyini borpa etdikdon
sonra arxivlor todqiqatçıların sonodlor
don istifadosini toşkil etmoklo yanaşı,
özlori do uzun illor xalqdan gizli saxlamlan sonod vo materiallar osasinda çoxcildli sonod topluları noşr etmişlor. Dövlot arxivlori respublika ohalisinin, ha
belo ovvollor ölkodo foaliyyot göstormiş,
hazirda Miistoqil Dövlotloı* Birliyinin di
gor respublikalannda yaşayanları iş stajina dair vo başqa sosial-hüquqi xarak
terli sonodlorlo tomin etmok sahosindo
do geniş foaliyyot göstorir.
Azorbaycan Respublikasi Dövlət Ar
xivi. Arxivin osasi Azorbaycan SSR
Xalq Maarif Komissarlığı yamnda mor

kozi Dövlol Arxivinin yaradilmasi haq
qmda Azorbaycan inqilab Komitosinin
1920 il 6 dekabr tarixli dckreti ilo qoyulmuşdur. “ Azorbaycan SSR Morkozi A r
xiv idarosi haqqmda Əsasnamo” yə göro
1930 il aprelin 19-da homin arxivin inqilabi-tarix şöbosi loğv edilmiş vo onun
osasinda Oktyabr inqilabi Arxivi yaradılmış, 1938 ildon arxiv Oktyabr inqila
bi vo Sosializm Quruculuğu Morkozi
Dövlot Arxivi adlandırılmışdır. 1992 il
don Azorbaycan Respublikasi Morkozi
Dövlot Ən Yeni Tarix Arxivi. 1994 ildon
iso Azorbaycan Respublikasi Dövlot A r
xivi adlanır. Bakidadir. Arxivdo 1917
2001 illoro aid 1736 fond iizro 557650 iş
saxlanihr.
Arxivin ilk fondlan Azorbaycan
Xalq Cümhuriyyəti Parlament vo hökıı
motinin, habelo Baki Kommunasmin !';/>
•
aliyyotino aid işlor olmuşdur. Burad;
miihafizo edilon on zongin fondlardi
biri Xalq CiimhUriyyoti Parlamentirn
materiallandir. Ciimhuriyyot hökumoiı
nin foaliyyotini onun arxivdoki xarici i
lor, daxili işlor, horbi, dövlot nozarot;
omok, okinçilik vo dövlot omlaki, ev
liyyo, yollar, poçt vo teleqraf, maliyyo
xalq maarifi, ticarot vo sonaye naziri ii
lorinin sonodlori oks etdirir.
Azorbaycanda sovet hakimiyyotinin
qurulmasi vo sonraki dövrlori işıqlandı
ran nadir sonodlor Azorbaycan Inqila'
Komitosinin fondunda comloşmişdir.
Bu fondda inqilab Komitosi iclaslarinin
protokollan, dekretlori, qorarlar v
omrlor, protokollara olavolor, Azorbaycan inqilab Komitosinin sodri Noriman
Norimanovun yazışmaları saxlanihr.
Azorbaycan SSR M İK vo Ali Soveti:
fondlannin sonodlori respublikada al.:
dövlot hakimiyyoti orqanmin qanunve
ricilik foaliyyotini oks etdirir. Xalq Ко
missarlan Sovetinin, Azorbaycan SSb:
Nazirlor Sovetinin fondunda respublik;i
hökumotinin iqtisadiyyatin yüksolişin:
dövlot idaroçiliyinin tokmilləşdirilmosj
no, sosial-modoni quruculuğa yönoldil
miş foaliyyoti öz oksini tapmışdır. Arxi
vin 1920 ildon sonrakı dövrünii ohatr
edon fondlarında miihafizo olunan mo
ruzolordo, protokollarda, stenoqrafik
hesabatlarda Azorbaycan neftçıxarma
vo neftayirma sonayesinin, ölkonin sonayeloşdirilmosi vo elektrikloşdirilmosinin voziyyoti vo inkişafı mosololorinin
SSRİ-nin qanunvericilik vo idaroetmo
orqanlarmda müzakirosi ilo bağlı mate
riallar vo digor sonodlor toplanmışdır.
Kond tosorriifatimn inkişaf mosololo-

rino dair sonodlor miivafiq Xalq Komissarhqlarmin (nazirliklorin), todarük,
meşo tosorriifati, su tosorriifati idarolorinin, qoza soveti icraiyyo komitolori tor
paq şöbolorinin, pambıqçılıq trestlorinin, kond tosorriifati kollektivlori ittifaqlarimn, kredit vo kond tosorriifati kooperasiyasi comiyyotlorinin fondlannda
miihafizo olunur.
Arxivdo ölkodo gedon modoni quruculuğu, ictimai toşkilatlann foaliyyotini
oks etdiron sonodlor, habelo xeyli miqdarda şo>si monşoli fondlar da vardir.
Azorbaycan Dövlot Arxivi hazirda miia
sir dövrü oks etdiron sonodlorin komplektloşdirilmosi işini davam etdirir vo
mstoqil Azorbaycan Respublikasinin
•ixino aid materiallarla daha da zonginloşir.
Azorbaycan Respublikasi Dövlot Tai\ Arxivi. 1930 ildon miistoqil foaliyyot
ostorir. Bakidadir. Arxivdo 1805-1920
loro aid 756 fond iizro 244.367 iş saxlaihr. Burada 19 osrin ovvollorindon 20
in 20-ci illorino qodor Rusiya impe\asmm yerli dövlot idaroetmo orqanlanin foaliyyoti zamam Azorbaycamn о
ovrdoki inzibati, ictimai, siyasi, iqtisavo modoni> hoyatindan bohs edon soodlor miihafizo olunur.
Arxivdo miihafizo edilon fondlar aramda Conubi Qafqaz miisolman oyalotarinin horbi dairo roisinin, quberniya
ergi idarosinin, okinçilik vo dövlot omiki idarolorinin doftorxana fondlan vo
lülkiyyot miinasibotlori tarixino dair di.or sonodlor do vardir. 18 osrdo Quba
am Fotoli xanin torpaq mülkiyyoti
aaqqinda verdiyi formanlarm kolleksivasi da arxivdo saxlanihr. Bu sonodlordo
ondlilorin voziyyoti, vergi sistemi, orazi
■'lçüsii, ohalinin sayi, xanlann, boylorin
э digor imtiyazh silko monsub şoxslorin
orpaq miilkiyyoti mosololori oks olunnuşdur. Baki qubernatoru, Baki miioqqoti general-qubernatoru, Baki şoior roisinin vo b.-nin fondlannda İosif
Stalin, Alyoşa Caparidze, Serqo Orcoükidze, Moşodi Əzizboyov, Noriman
Norimanov, ivan Fioletov vo b.-nin
loyatim, inqilabi foaliyyotlorini oks etdi
ron sonodlor do qorunur.
Arxivin fondlannda Nobel qardaşları, Şibayev vo digor neftçıxarma, neft
email sonayesi sahibkarlarmin şirkotlorinin sonodlori ilo yanaşı, yerli sahibkarlardan Haci Zeynalabdin Tağıyevin,
Musa Nağıyevin, Şomsi Əsodullayevin.
Murtuza Muxtarovun, Ağarza Quliyevin vo b.-nin şirkotlori, hoyati, xeyriyyo-

çilik foaliyyoti ilo bağlı xeyli sonodlor do
vardir. Burada Azorbaycan modoniyyo
tinin inkişaf tarixi, xalq moktoblorinin,
gimnaziyalann, modoni-maarif comiy
yotlorinin, Qafqaz tohsil idarosinin, Yelizavetpol quberniyasi xalq moktoblori
müdiriyyətinin, qoza vo şohor moktoblo
rinin tarixino dair sonodlor toplanmışdir. Arxivdo memarhq vo şohorsalma ta
rixino, Azorbaycamn tarix vo modoniy
yot abidolorinin qorunmasina dair so
nodlor do miihafizo olunur. Arxivin
fondlannda ölkonin inqilaba qodorki tosorriifat hoyatmin miixtolif saholori haq
qinda geniş molumat comlonmişdir. Ar
xivdo Hoson boy Zordabi, Nocof boy Vo
zirov, Seyid Əzim Şirvani, Üzeyir Hacıboyov, Müslüm Maqomayev, Colil
Mommodquluzado, Sultan Mocid Qonizado, Mahmudboy Mahmudboyov, Firidun boy Köçorli vo b.-nin yaradıcılığı
barodo do sonodlor saxlanihr.
Azorbaycan Respublikasi Dövlot
Tarix Arxivindo miihafizo olunan so
nodlor Azorbaycamn siyasi, iqtisadi vo
modoni tarixini todqiq etmok üçiin qiy
motli monbodir.
Azorbaycan Respublikasi Dövlot Elm
vo Texnika Sonodlori Arxivi. Azorbay
can SSR Dövlot Elmi-Texniki vo Tibbi
Sonodlor Arxivi Azorbaycan SSR Nazir
lor Sovetinin 1969 il 24 iyul tarixli qoran ilo yaradılmışdır. Azorbaycan Res
publikasi Nazirlor Kabinetinin 1994 il
11 mart tarixli qorarma osason arxivdo
saxlanilan tibbo aid sonodlor sonradan
Azorbaycan Respublikasi Dövlot Arxivino verilmiş vo hazirda o, Azorbaycan
Respublikasi Dövlot Elm vo Texnika So
nodlori Arxivi kimi foaliyyot göstorir.
Bakidadir. Arxivdo 1870-2005 illoro aid
149 fond iizro 180.573 iş saxlanihr.
Azorbaycan Respublikasi Dövlot
Elm vo Texnika Sonodlori Arxivindo mii
hafizo edilon elm vo texnika sonodlorinin
fondlan respublikada xalq tosorrüfatının aşağıdakı saholori iizro qruplaşdırılmışdır: 1. Neft hasilati vo neft maşmqayirma sonayesi; 2. Neftayirma vo neftkimya sonayesi; 3. Energetika; 4. Noq
liyyat tikintisinin inkişafı; 5. Su tosor
riifati; 6. Tikinti işlori; 7. Ərzaq sona
yesi; 8. Texnika elmlori; 9. Neft-kimya
proseslori vo neftayirma sonayesi.
Arxivdo saxlanilan şoxsi fondlarin
çoxsaylı sonodlori tosdiq edir ki, ötən il
lor orzindo Azorbaycanda geniş mozmunlu elmi todqiqat işlori aparılmış, hor
bir alim öz foaliyyoti zamam diinyanin
miixtolif elm xadimlori voelmi miiossiso

lori ilo olaqodo olmuşdur. Buna göro do
bu dövrdo qiymotli elmi todqiqat işlori
aparmaqla yanaşı, hom do yeni elmi
miiossisolor yaradaraq ona rohborlik etmiş, yeni elmi istiqamotlorin yaradıcısı
kimi çıxış etmiş alim vo miihondislorin
şoxsi fondlannda comloşmiş sonodlor
Azorbaycan tarixinin miixtolif morhololorindo hoyata keçirilmiş elmi ideyalarm
miiasir toloblor baxımından öyronilmosi
üçün osas monbo ola bilor.
Arxivdo yaradılmış elmi molumat
aparati osason mövzu vo annotasiyah kataloqlardan, siyasi, xalq tosorriifati. tarixi
vo elmi ohomiyyotli elmi-texniki vo bununla bağlı olan idaroçilik sonodlorinin
siyahilarmdan, fond vo mövzu xülasolorindon, mövzu siyahilarmdan ibarotdir.
Azorbaycan Respublikasi Dövlət Si
yasi Partiyalar vo ictimai Horokatlar
Arxivi. 1991 ilin axirlannda Azorbaycan
Kommunist Partiyasinm loğvi ilo olaqo
dar olaraq. 1928 ilin sonundan foaliyyot
göstoron Azorbaycan Kommunist Partiyasi Morkozi Komitosinin Partiya
Tarixi institutunun (son adi Azorbay
can K P MK-nin Tarixi-Siyasi Todqiqat
institutu) Partiya Arxivi vo institutun
osasli kitabxanasi Azorbaycan Respub
likasi Nazirlor Kabineti yamnda Baş
Arxiv idarosinin səroncamına verilmişdir. Loğv olunmuş Partiya Tarixi insti
tutu Partiya Arxivindo miihafizo olunan
sonodlorin tarix iiçün ohomiyyotini nəzoro alaraq, habelo respublikada golocokdo yaranacaq siyasi partiyalar vo ictimai
horokat təşkilatlarmın sonodlorinin
miihafizosinin tomin edilmosi moqsodilo
Azorbaycan Respublikasinin Nazirlor
Kabineti 1991 il dekabr ayinm 18-do
Azorbaycan Respublikasi Dövlot Siyasi
Partiyalar vo ictimai Horokatlar Morko
zi Arxivini yaratmaq haqqmda qorar
qobul etmişdir. 1994 ildon Dövlot Siyasi
Partiyalar vo ictimai Horokatlar Arxivi
adlamr. Bakidadir. Arxivdo 1887-1991
illoro aid 4834 fond iizro 1119972 is saxlamlir.
Bu sonodlor tokco Azorbaycanda
deyil, о ciimlodon, Qafqazda, Yaxin
Şorqdo milli azadliq horokatlarmi, sinfi
miibarizo tarixini, eloco do Azorbaycanin 19 osrin ikinci yansindan 1991 ilo
qodorki ictimai, siyasi, iqtisadi vo modo
ni hoyatim oks etdirir.
Arxivdo Qafqazda, xiisusilo Bakida
1898- 1914 illordo sosial-demokratik horəkat, 1905 07 illor rus inqilabi, “ Ru
siya Sosial-Demokrat Fohlo Partiyasi
nm Baki Komitosi” , “ Hümmət” vo

“ Ədalot” partiyaları, 1920 ilin sentyabrında Bakıda keçiribn Şorq xalqlarmin
1 qurultayi, eloco do İran, Türkiyə, Əfqanıstanda о dövrdə baş vermiş siyasi
hadisələr haqqinda zəngin materiallar
qorunur. Onlarin arasmda 20 əsrin ov
volbrindo Bakida gizli inqilabi foaliyyot
göstərmiş Lado Ketsxoveli, İosif Stalin,
Serqo Orconikidze, Moşodi Əzizboyov,
İvan Fioletov, Mommod Əıııin Rosulzado, Nəriman Narimanov, Sultan Məcid
Əfəndiyev və b.-nın lıəyat və foaliyyotinə aid çoxsaylı sənəd və materiallar var.
Arxivdə Azorbaycan Kommunist Parliyasının yaranmasından onun loğvino
qodorki foaliyyoti dövriindo keçirdiyi
qurultay, konfrans vo partiya foalları
yığmcaqlarının, Morkozi Komito plenumlannin, büro vo katibliyin iclaslarinin stenoqrafik hesabatlan, protokollan, qorarlan vo s. sonodlor miihafizo
olunur. Homçinin arxivdo Azorbaycan
Kommunist Partiyası vilayot, şohor vo
rayon komitolorinin, iri partiya toşkilatlarının plenum, foallar yığıncağı vo biiro
iclaslannm protokollan, qorarlan, yazışmaları vo b. sonodlor saxlanilir.
1969 ildon Azorbaycan Kommunist
Partiyasi Morkozi Komitosino başçılıq
etıııiş Heydor Əliyevin foaliyyoti dövrünə aid arxivdo qorunan sonodlor xiisu
si ohomiyyot kosb edir. Bu sonodlor Hey
dor Əliyevin Azorbaycanm inkişafında,
qabaqcıl respııblikalardan birino çevrilmosindo xidmoti foaliyyotini, onun milli
modoniyyoto, elmo, tohsilo göstordiyi
diqqoti, biitiin respublika orazisindo göriilon abadlıq vo quruculuq işlorino qayğısını oks etdirir. Onun toşobbüsü ib yeni
vo çoxsaylı inzibati binalarm, sonaye,
modoniyyot, elm, sohiyyo, idman, tohsil
obyektlorinin yaradilmasi, yaşayış massivbrinin sahnmasi barodo verilmiş par
tiya qorarlan, soroncamlar vo digor mate
riallar arxivin qiymotli sonodlorindondir.
Arxivdo Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyotinin foaliyyotino aid doyorli mate
riallar arasmda Ciimhuriyyot parlamentinin iclas protokollan, “ Miisavat” partiyasinin proqrami, miistoqil Azorbay
canm ilk qozetinin (“ Azorbaycan” ) noşri ib bağlı sonod, Azorbaycandan xaric
do noşr olunan qozetlor haqqinda molu
matlar vo s. var. Arxivdo 30-cu illorin
repressiyasi vo repressiyaya moruz qalan
adamlar barodo xeyli material da qoru
nur. Arxiv Azorbaycanm ictimai-siyasi,
iqtisadi-modoni hoyatimn miixtolif saholorinin todqiqatçıları üçün geııiş sonod
bazasina malikdir.

Salman Mümtaz adma Azorbaycan
Respublikasi Dövlət Ədəbiyyat vo İncosənət Arxivi. Azorbaycan SSR Nazirlor
Sovetinin 1965 il 17 iyul tarixli qorari ilo
yaradılmış, 1966 ilin yanvar ayindan fo
aliyyot göstorir. Bakıdadır. Prezident
Heydor Əliyevin 1996 il 13 sentyabr ta
rixli sorəncamı ilo arxivo görkəmli odobiyyatşünas Salman Mümtazın adi verilmişdir. Arxivdo 19 osrin sonlan 2005 illoro aid 717 fond iizro 98215 iş
saxlanilir. Arxiv Azorbaycan odobiyyati
vo incosonoti tarixino aid sonodbrin aşkar edilmosi, toplanmasi, elmi-texniki
cohotdon işlonilib qaydaya sahnmasi,
hortorofli miihafizosi vo istifadosinin toşkili istiqamotindo foaliyyot göstorir. A r
xivdo Azorbaycan Respublikasi Modo
niyyot Nazirliyinin, Azorbaycan SSR
Xalq Komissarlan (Nazirlor) Soveti
incosonot İşlori İdarosinin, Azorbaycan
SSR Dovlot Kinematoqrafiya Komitosinin, Cofor Cabbarli adma “ Azorbaycanfilm” kinostudiyasinm, modoniyyot sahosindoki ali vo orta ixtisas tohsili mok
tobbrinin, yaradıcılıq ittifaqlarinin, te
atr vo musiqi toşkilatlarının qozet vo jur
nal redaksiyalannin vo digor yaradıcılıq
toşkilatlannın 50-don artiq fondu miiha
fizo olunur.
Arxivdo 660-a yaxin görkomli odo
biyyat, incosonot xadiminin, о ciimlodon, odobiyyat sahosindo (Hiiseyn Ca
vid, Əliağa Vahid, Abdulla Şaiq, Mir
Colal Paşayev. Siileyman Rüstom, Mirvarid Dilbazi, Əziz Şorif, Abbas Zamanov vo b.), teatr sahosindo (Əlosgor
Əlokborov, Sidqi Ruhulla, Mirzağa
Əliyev, İsmayıl Osmanli, Ağasadıq Gorayboyli, Fatma Qodri, Mehdi Mommo
dov, Aleksandr Ttıqanov, Şomsi Bodolboyli, Əli Zeynalov, Boşir Soforoğlu,
Rza Əfqanlı vo b.), musiqi sahosindo
(Müslüm Maqomayev, Fikrot Əmirov,
Soltan Hacıboyov, Tofiq Quliyev, Əfrasiyab Bodolboyli, Soid Riistomov, Nazim
Rzayev, Qonbor Hiiseynli, Fatma Muxtarova, Xan Şuşinski, Şövkot Əlokborova, Sara Qodimova, Riibabo Muradova
vo b.), memarliq vo tosviri sonot sahosin
do (Mikayıl Hüseynov, Mikayil Abdul
layev, Sottar Bohlulzado, Kazim Kazimzado, Fuad Əbdürrohmanov, Maral
Rohmanzado, Boduro Əfqanlı vo b.), ki
no sahosindo (Rza Tohmasib, Ağarza
Quliyev, Hiiseyn Seyidzado, Lotif Soforov, Hoson Seyidboyli vo b.) çalışan xadimlorin şoxsi fondlari miihafizo olunur.
Arxivdoki şoxsi fondlarda Mirzo Fo
toli Axundzado, Mirzo Əlokbor Sabir,

Colil Mommodquluzado, Hoson boy
Zordabi, Noriman Norimanov, Üzeyir
Haciboyov, Abbas Sohhot, Mikayil
Miişfiq, Maksim Qorki, Nazim Hikmot
vo b. sonot adamlannin moktublan, avtoqraflan, habelo hoyat vo yaradıcılıqlarina aid nadir sonodlor var.
Əziz Şorifın arxivdo miihafizo olu
nan şoxsi fondu toxminon 100 ildon artiq
Azorbaycan odobiyyati vo modoniyyoti
tarixi haqqinda qiymotli molumatlarla
zongindir. Burada onun 1910-87 illor
arasmda yazdığı giindoliklori, atasi Qurbanoli Şorifzadonin Colil Mommodqulu
zado, Mirzo Əlokbor Sabir, Hiiseyn Ca
vid, Əbdürrohim boy Haqverdiyev,
Ömor Faiq Nemanzado, Mommodağa
Şahtaxtlı vo b. ilo. Əziz Şərifin öziini n
iso Colil Mommodquluzado, Məınm.
Soid Ordubadi, Somod Vurğun. Mel ’i
Hiiseyn, Mirzo İbrahimov, Süleym
Rohimov, Tağı Şahbazi vo b. ib ya/
malari, eloco do “ Molla Nosroddir
“ Dobistan” , “ Füyuzat” , “ Goloeok
“ Plamya” , “ Dan ulduzu" vo s. nadir
zet vo jurnallarm komplektlori saxla
hr. Arxiv miihacirotdo yazib yaratr
Əliboy Hüseynzado, Mommod Ər
Rosulzado, Ceyhun Haeiboyli, Omrni
banu, Almas İldırım, Solim Turan vo
nin sonodlori ib do komplektloşdiriln
dir. Arxivdo saxlamlan sonod vo ma
riallar osasmda bir sira kitab vo toplir
hazırlanaraq noşr olunmuşdur.
Azorbaycan Respublikasi Döv
Kino-Foto Sonodlori Arxivi. 1930 ildo y.
radılmış Oktyabr İııqilabı Arxivin
kino-foto sonodlori şöbosi 1943 ild
Azorbaycan SSR
Morkozi Döv
Kino Foto-Fono Sonodlori Arxi
(M D K F F S A ) kimi miistoqil foaliyyc:
başlayır. 1968 ib qodor buraya sos y a . !Ian da daxil idi. 1994 ildon Azorba)
Respublikasi Dovlot Kino-Foto Sor
lori Arxivi (A R D K F S A ) adlamr. В
dadir. Arxivdo 1858-2005 illoro
339760 saxlama vahidi kino vo foto
nod qorunur.
19 osrin 2-ci yansindan 2006 ilod
Azorbaycanm ictimai-siyasi, iqtisa
sosial vo modoni hoyatında baş verir,
hadisolor arxivin fondlannda saxlanil ;n
320 mindon çox foto vo 20 mino yaxin
saxlama vahidi kino sonodlorindo oks
olunur. Bu sonodlor Cofor Cabbarli adi
na “ Azorbaycanfilm” kinostudiyasindan, “ Azorbaycantelefılm” yaradıcılıq
birliyindon, Azorbaycan Dovlot Telera
dio Şirkotindon, respublika, şohor vo
rayon qozetlori redaksiyalanndan, ha-

beb ayn-ayn görkomli dovlot, ictimai,
siyasi, elm vo modoniyyot xadimlorindon
qobul edilmişdir. Ən ilkin sonodlor
(1861-95) Bakı şəhərinin tarixino (şolıorin iimumi görünüşüno, ayn-ayn binalara, küçobro, şohorin panoramina aid fotoşokillor) vo Bakida neft sonayesinin inkişafı tarixino (1879-1917 illordo neft
modonlorinin görüntülori, neftin çıxarılmasi vo email iisullanm öziindo oks etdi
ron kadrlar vo s.) aiddir. Arxivdo 20 os
rin ovvolbrindo baş vermiş inqilabi horokata (1905-07 illordoki nümayişlorin
fotoşokilləri), Azorbaycan Xalq Cümluiriyyot'.no, onun görkomli xadimlorino
(: 918-20). Azorbaycanda Aprel işğalına
20). işğaldan sonra Azorbaycanda
Sovet hakimiyyotinin qurulmasina aid
toşokillor vo kinoxronikalar, 70 illik
v ivet hakimiyyoti dövründo Bakının
ft akademiyasına çevrilmosini, miiha>oillorindo (1941-45) vo sonraki dövrneftçıxarma vo neftayirma sonayesiinkişafmı, о ciimlodon, diinyada ilk
lo olaraq donizdo (Neft daşlarmda)
.'ft çıxarılmasını oks etdiron çoxlu
i noxronika vo fotoşokillor miihafizo
eiunur.
'Sundan başqa, arxivdoki kinooçerksonodli filmlor, kinoxronikalar. fosokillor Azorbaycanda sonayenin,
md tosorriifatmin, elmin, modoniyyon, tohsilin inkişafını oyani şokildo
.imayiş etdirir. Arxivdo ümummilli li:r Heydor Əliyevin Azorbaycana rohorliyinin birinci dövrüno aid (1969-87)
400-don artiq kinoxronika vo 18 mino
ixin fotoşokil miihafizo olunur. Arxivhomçinin Azorbaycanm görkomli
lodoniyyot vo elm xadimlorinin şoxsi
\ivlorindon alınmış 19 mindon çox
noşokil do mühafızo edilir.
Azorbaycan Respublikasi Dövlot Sos
azilari Arxivi. Azorbaycan SSR Nazirir Sovetinin 1968 il 5 aprel tarixli qorai ilo yaradılmışdır. Bakıdadır. Arxivdo
i903—2006 illoro aid 31445 iş saxlanilir.
Umlar respublikanm dovlot, siyasi, ictiıai, elm vo modoniyyot xadimlorinin,
ıüharibo vo omok veteranlarmin hoyat,
foaliyyot vo yaradıcılığını oks etdiron
sosyazma (fono) sonodlordir. 1902-15 il
lordo Azorbaycanm klassik xanondobri
Cabbar Qaryağdı oğlu, Seyid Şuşinski,
Keçoçi oğlu Mohommod, Əlosgor Ab
dullayev, Homid Malıboyli, qadın xanoııdo Mirzo Giilor xanım, Mocid Belıbudov, Moşodi Mohommod Forzoliyev
vo Əbdiilqodir Cabbarovun, tarzonbrdon Moşodi Comil Əmirov, Qıırban Pi-

rimov, Mirzo Foroc, Şirin Axundov vo
b.-nın ifasında İngiltoronin “ Qrammofon” , Fransanın “ Pete” , Varşavanın
“ Sport-Rekord” , Kiyevin “ Ekstıafon” ,
habelo sonralar Tiflisdo “ Konsert-Rekord” vo Bakının “ Qıammofon-Rekord” şirkətlori torofindon 500-don artıq
muğam, tosnif, xalq mahnısı vo el havaları yazılmış qrammofoıı valları arxivin
ilk fonosonodloridir. Arxivin fondlarında xalq yaradıcılığı nümunobri, opera
vo teatr tamaşalarının lent yazilan vo di
gor fono sonodlori do qorunur. “ Aşıq yaradıcılığı” fondunda miixtolif aşıqların
ifasında 2 mindon çox musiqi vo folklor
nümunosi toplanmışdır.
Arxivdo saxlamlan fonosonodlorin
böyük oksoriyyotini dövlot vo siyasi xadimbrin çıxışlarının lent vo görüntü yazıları, miiharibo vo omok veteranlarmin,
elm, odobiyyat vo incosonot xadimlorinin
sos yazilan toşkil edir. Ədobiyyat vo in
cosonot xadimlorinin fondunda Üzeyir
Hacıboyovun, Əliağa Vahidin, Biilbülün, Somod Vurğunun, Siileyman Rüstomin, Rosul Rzanin, Qara Qarayevin,
Boxtiyar Vahabzadonin vo b.-nın çıxışlan, görkəmli teatr xadimlorindon Ab
bas Mirzo Şorifzadonin, Hüseynqulu Sarabskinin, Hacıağa Abbasovun, Mirzağa Əliyeviıı, Sidqi Ruhullanın, Əlosgor Əlokborovun, Ülvi Rocobin, Rza
Tohmasibin, Fatma Qodrinin, Kazim
Ziyanin, Adil İsgondorovun, Mehdi
Mommodovun vo b.-mn soslorinin lent
yazilan saxlanilir.
Arxivdo Azorbaycanda olınuş xarici
qonaqlann, siyasi, dovlot vo modoniyyot
xadimlorinin do fonosonodlori miihafizo
olunur. Fonosonodlor arasmda Şorqin
görkomli sonotkarları - şair Mohommədhüseyn Şolıriyarın, böyük xanondo
Əbüllıoson xan Azor İqbalm, türk şairi
Nazim Hikmotin vo digorlorinin soslori
vardir. Arxivin fondlari müntozom ola
raq ölkonin ictimai-siyasi vo modoni
hoyatını oks etdiron yeni fono vo görüntü sonodlorb zonginloşir vo onlardan
geniş istifado olunur.
Naxçivan Muxtar Respublikasi Dov
lot Arxivi. Naxçivan Muxtar Respublikasının Dövlot Arxivi Naxçivan M SSR
Morkozi İcraiyyo Komitosinin 1925 il 13
dekabr tarixli qorari ilo yaradılmışdır.
1941 ildon Naxçivan M R Morkozi Dov
lot Arxivi adlandırılmışdıı*. Naxçıvandadir. Arxivdo 1832-2002 illoro aid 741
fond iizro 260992 iş, 4410 kino, 83597
fotosonod saxlanilir.
Naxçivan M R Dövlot Arxivindo 19

osrin ovvollorindon başlayaraq son dövrlori do ohato edon qiymotli sonodlor var.
19 vo 20 osrin ovvollorino aid sonodlor
arasmda irovan quberniya idarosinin,
irovan quberniya vo Qars vilayoti tor
paq vo omlak idarosinin, horbi miikollofıyyotbrin, şohor vo kond işlori üzro idarolorin, Naxçivan vo Şorur-Dorobyoz
polis idarolorinin, Naxçivan notariatinin, Culfa vo Şahtaxtı gömrükxanalarının, Qivraq, Tozokond, Cananab, Cohri,
Şahtaxtı kredit comiyyotlorinin, Naxçi
van şolıor xozinodarlığının arxivdo saxlamlan fondlannda kondli iğtişaşlarından vo üsyanlarından, doyirmanlardan,
sudan, otlaqlardan istifado etmoyo icazo
verilmosi haqqinda kondlilorin miiraciotlorindon, kondli torpaqlannin boylor
torofindon zorla olo keçirilmosindon vo
miikollofiyyotlorin qoyulmasindan, gönıriik, pul-kredit omoliyyatlarindan bohs
edon xeyli material vardir.
Arxivdo Naxçıvanda Muxtar Respublikamn yaradilmasi uğrunda gedon
miibarizoni oks etdiron qiymotli sonodlor
qorunub saxlanilir. Naxçivan Muxtar
Respublikasi Morkozi icraiyyo Komito
sinin (M R M İK ), Ali Sovetin, Xalq Komissarlan Sovetinin (Nazirlor Soveti
nin), miixtolif nazirliklorin, komitobrin,
dovlot idarolorinin, qoza, rayon icraiyyo
komitolorinin vo b. toşkilatların fondlarindaki sonodlordo Muxtar Respublika
da təsərrüfatın borpasi, sonaye vo kond
tosorriifatmin inkişafı, şohor, qosobo vo
kondbrin abadlaşdırılması, xalq tohsili
vo sohiyyonin inkişafı, ohali arasmda
modoni-maarif işlorinin apanlmasi,
adamlarin maddi vo modoni soviyyosi
nin yiiksoldilmosi sahosindo görülon işlor
öz oksini tapmışdır.
Arxivin kino-foto sonodlori Naxçıvanda apanlan işlorin vüsotini, savadsizlığın loğvini, sonaye obyektlorinin tikilmosini, yollarm çokilmosini, şohor, qoso
bo vo kondbrin inkişafını işıqlandırır.
Respublika Dövlot Arxivinin Baki,
Conco, Sumqayit, Ağdam, Əli Bayramli,
Fiizuli, Göyçay, Quba, Lonkoran, Sal
yan, Mingəçevir, Şamaxı, Şoki, Şomkir,
Yevlax filiallarında lıomin bölgolordoki
idaro, toşkilat vo miiossisolorin 1920
2004 illoro aid tarixini özündo oks etdi
ron 760 mindon artiq iş, sonodlori doyişon torkibli 57 şohor vo rayon dovlot ar
xivindo iso 623667 iş saxlanilir.
Dd.: Azorbaycan Respublikasi Dövlot Arxivlori. Molumat kitabi. B „ 2003.
/11axon Pıışayov

ƏDƏBİYYAT
Folklor. Azorbaycan odobiyyatinin
qaynağında zongin vo dorin məzmunlu
folklor durur. Xalqın şifahi poetik yaradıcılığı kimi monalandırılan folklorun
tarixi Azarbaycan orazisindo ilk insan
məskənlərinin meydana çıxması dövrüno gedib çatır. Mifoloji-bodii diinyagörüşünün izləri folklorda vo klassik
odobiyyatda indi do özünii büruzə vermokdodir. Azəı baycan mifologiyası Qo
dim Hind, Qodim Yunan mifologiyası
qodor sistemli vo bütöv xarakter daşımir. Ancaq Azorbaycan folklorunda
mifologiyanın izlorini aşkar etmok
mümkündür. Bunlar daha çox kosmoqonik vo mövsümi, eloco do etnoqonik
miflorin miioyyon detallandir. insan comiyyotinin ilkin formalaşma dövrünün
bodii tofokkür mohsullan olan bu mifik
ünsürlərdo kosmosla xaos, yoni diinya
düzoni ilo qarmaqanşıqlıq, nizamsızlıq,
diinya düzəninin bu nizamsizliqdan yaranmasi vo eyni miinasibotlorin insan comiyyotindo oks olunmasi özüno yer tapmışdır. Mifık dünyagörüşündo insan comiyyotindo kosmos, yoni oksor insanlar
torofindon qobul edilmiş qayda-qanunlar toplusu osas etibarilo comiyyotin
apanci nizamini - ailo, moişot, insanla
tobiot arasmda harmoniya proseslorini
ohato edir. Mifoloji dünyagörüşünün ayri-ayn ünsürlori indiyo qodor folklorun
ovsun, alqış, qarğış, rovayot, qodu-qodu
vo sayaçı morasimi ilo ilgili motnlorindo
qorunub saxlanmışdır. Azorbaycan mi
foloji motnlorinin oksoriyyotindo qodim
tiirk mifoloji düşüncəsi apanci motiv
kimi çıxış edir. Bunu istor diinyanin yaranmasi ilo bağlı olan kosmoqonik miflordo, istor etnosun mənşəyi ilo bağlı
olan etnoqonik miflordo, istorso do
mövsümi proseslorlo olaqodar olan toq
vim miflorindo görmok mümkündür.
Mifoloji motnlorin yaranmasi vo onlarm
folklor motnlorindo ünsürlor şoklindo
qorunub saxlanmasi ibtidai insanin tobioto vo tobiot qiivvolorino baxışı ilo six
olaqodardir. Söz, horokot vo oyun vasito
silo tobiot qiivvolorino tosir göstormok
arzusu ibtidai insanda ritmik motnlor
yaratmaq vo if a etmok ehtiyacı doğurmuşdur. Bunlarm sırasında “ Kosa-Kosa” , “ Qodu-Qodu” , “ Novruz” , “ Xidir
Nobi” vo b. morasim nəğmolorini vo
bunları müşayiot edon roqslori göstormok olar.

Azorbaycan folklorunun özolliklorindon birini onun başqa tiirk xalqlarinin folkloru ilo ortaq cohotloro malik ol
masi toşkil edir. Bu xalqlarm şifahi söz
sonotindo bir çox motnlorin iist-üsto
diişmosi homin örnəklərin vahid etnocoğrafi mokanda meydana golmosini
göstorir. Ortaq tiirk folkloruna aid olan
dastanlar arasmda “ Oğuznamə” lər
xiisusi bir silsilo toşkil edir. “ Köç” ,
“ Ergenekon” , “ Şu” , “ Qayıdış” kimi
dastanlarda iso biitöv şokildo prototiirklorin miihiim problemlori öz bodiimifoloji oksini tapmışdır. Homin dastanların çoxu xiilaso şoklindo 11 osrdo
yaşayıb-yaratmış tiirk alimi Mahmud
Kaşqarinin “ Divanu lüğət-it-türk”
(“ Tiirk dilinin divam” ) osorindo öz oksi
ni tapmışdır. Bu dastanlar xalqlarm
böyük hicroti dövrünün bodii-mifik
dünyagörüşiinü öziindo saxlamaqdadır.Şifahi xalq odobiyyatinin tarixindo
bir ııeço inkişaf morholəsini ayırd etmok
olar. Qobilo-tayfa quruluşunun bodii toAtalar sözü və məsəilər
Xalqin uzun əsrlər boyu əldə etdiyi
təcrübələrin ümumiləşmiş yekunu,
nəticəsi olan atalar sözü və məsəllər türk xalqları arasında geniş yayılmış, bir çox hallarda cəmiyyətdə əxlaq kodeksini əvəz etmişdir. Bu janrın ilk örnəkləri "Divanu lüğət-it-türk",
"Kitabi-Dədə Qorqud" kimi klassik
yazılı abidələrdə özünə yer tapmışdır. Oğuz tayfalarmin müdrikliyini
ifadə edən xüsusi atalar sözü
topluları - "Oğuznamə"lər də Azar
baycan folklorunun qiymatli abidələrindəndir.
fokkür izlorini öziindo saxlayan folklor
örnoklori arasında animist vo totemist
dünyagörüşü ilo bağlı olan ovsunlar, alqışlar, qarğışlar vo s. üstünlük toşkil
edir. Daha sonrakı dövrlordo epos, das
tan, nağıl, ofsano, rovayot kimi epik
folklor janrları meydana çıxır.
Azorbaycan folkloru janr zonginliyino malikdir. Epik folklor janrlarmdan
nağıl vo dastanlar, xalq müdrikliyinin
ifadosi olan atalar sözlori vo zorbi-mosəllor tarix boyu qonşu xalqlarm folklor vo
klassik odobiyyatma giiclii tosir göstormişdir. Lirik janr olan bayatilarda xalq

hoyati vo moişoti bodii-emosional şokildo oks olunmuşdur. Qodim tiirk xalqlarinin oziinomoxsus poeziyasi, osason, heca voznindo yaradılmışdır. Miixtolif şeir
şokillorindo hecalarm sayi miixtolif olsa
da, epik siijetli uzun şeirlor vo dastanlar
osas etibarilo yeddihecahq formada yaradılmışdır. Azorbaycan folklorunun on
zongin jamiarmdan olan bayatilann da
hor misrasi yeddi hecadan ibarotdir.
Folklor janrları arxaik vo çağdaş
janrlar kimi iki yero bölünür. Arxaik
folklor janrlannda smamalar, ovsunlar,
fallar, andlar, dualar, alqışlar vo qarğışlar geniş yer tutur. Folklorun yaranma
prosesi biitiin tarix boyu getdiyindon,
bu janrlara da miintozom olaraq yeniyeni örnoklor olavo olunur.
Bağlı olduğu hadiso vo ya proses t ximindan morasim folkloru, omok 11.
molori ayird edilir. Morasim folklo
nun özii do mövsüm morasimlor
miixtolif tobiot hadisolori ilo bağlı о, ı
morasimlori, moişət morasimini, о si
dan toy vo yas morasimlorini ohato e<
Azorbaycan folklorunun on zon. 1
janlanndan birini bayatılar toşkil ec \
Bayatilar, osason. insanin lirik-fols i
duyğularını yığcam poetik şokildo ifa i
etmoyo xidmot göstorir. Bu poetik fo manın mozmun növlori arasmda la\ ,
nazlama, ağı, sayaçı sözü, holavar, \
fi-hal vo s. örnoklor vardir. Bundan b.
qa, bayatı-bağlama, bayatı-deyişn о,
bayati-tapmaca kimi örnoklor do
poetik formanin daxilindo özüno
tutur.
Geniş yayılmış lirik folklor jam!
nndan birini do xalq mahmlan t.
edir. Bunlar konkret musiqi motiv
bağlı olan miixtolif formali рос
motnlordir. “ Aman nono” , “ Ay lol<
“ Sona bülbüllor” , “ Süson sünbül" v
xalq mahmlan indi do müğonnilor ■
repertuarmda qalmaqdadır. ifa torz >
göro xalq mahmlan arasmda solo-, xi vo deyişmo-mahnılar seçilir.
Xronoloji baxımdan epik folklor
janrlanndan ofsanolor ilk önco nozordon
keçirilir. Əfsanolori başqa epik janrlardaıı forqlondiron başlıca olamot onda
fantastik element vo hadisolorin iştirak
etmosidir. Eyni olamotin daşıyıcısı olan
sehrli nağıllardan forqli olaraq, ofsanolordo siijet bitkin xarakter daşımayıb,
yalniz bir fraqment şoklindo olur. Tosvir

etdiyi obyekt vo hadisonin mozmununa
göro Azorbaycan folklorunda ofsanolor
kosmoqonik, zoonimik, toponimik, etnoqrafik, dini, tarixi, qohromanliq vo s.
xarakteri daşıyır. Ən qodim ofsanolor
kainat, diinya vo soma cisimlorinin yaranmasi ilo bağlı olan örnoklordir. Hey
vanlar vo quşlar haqqinda ofsanolor do
geniş yayılmışdır. Şanapipik, göyorçin,
qaranquş, ilan, ayi. canavar vo s. quş vo
heyvanlardan bohs edon ofsanolor var
dir. Toponiınik ofsanolor iso miixtolif
coğrafi obyektlordon bohs edir.
Folklorun epik janrlanndan olan rovayotlor keçmişdo baş vermiş miixtolif
ohvalatlardan vo ya keçmişdo yaşamış
oxsiyyotlərin başma golon ibrotamiz hadisolordon bohs edir. Siijet xotti nisboton
dar, hadisolorin iştirakçıları iso mohdud
olur. Rovayotlor etimoloji, izahli, tarixi
oxsiyyotloıiə bağlı növloro ayrihr.
Nağıllar ofsano vo rovayotlordon
onra epik növün on geniş yayılmış örıoklorini toşkil edir. Nağıllar iiç böyiik
rupa ayrılır: 1) sehrli nağıllar; 2) heyanlar alomindon bohs edon nağıllar;
3) moişot nağılları. Bitkin süjeto malik
olması, hadisolorin inkişafında kazuisticanın sobob-notico olaqolorinin gözlolilmosi nağılların osas janr olamotidir.
iayca üstünliik toşkil edon sehrli nağıl.arda qeyri-real, fantastik eleınentlor
aparıcı mövqedo dayanır, hadisolorin inkişafında güclii şortilik özünü göstorir.
Nağılların süjeti osas etibarilo xeyiıio şorin mübarizosi iizorindo qurulur vo son
noticodo xeyir mütloq qalib golir. Nağıllarda iştirak edon obrazlar sxematik
olaraq iki yero bölünür: miisbot qohromanın öz kömokçilori, monfi qohromanm da öz kömokçilori olur. Nağılçınınsöyloyicinin vo dinloyicinin hüsn-roğboti
niisbot qüwolorin torofindo olduğunlan, onlarm qalib golmosi üçiin on miixolif vasito vo yollardan istifado edilir.
Epik folklor janrlanndan kiçik
hocmli örnoklor arasmda lotifolor do var
dir. Lotifolori inco yumor, müdrik söz,
koskin istehza sociyyolondirir. Azor
baycan folklorunda Molla Nosroddin vo
Bohlul Danondonin adi ilo bağlı lotifolor
iistiinliik toşkil edir. Lotifolorin poetik
özolliyi onlarm sorrast, tutarli cavab,
gözlonilmoz sonluqla bitmosindodir.
Atalar sözü vo mosollor Azorbaycan
folklorunun epik janrlan arasmda geniş
yayılmışdır.
Yeni nosil torbiyosi, uşaqlarda tofokkür çevikliyi formalaşdırmaq moqsodi giidon folklor janrlanndan biri do

tapmacalardir. Tapmacalar miioyyon
oşya vo hadisonin bozi olamotlorini sadalamaqla assosiativ düşünco yolu ilo ho
min oşya vo ya hadisonin tamnmasi iizo
rindo qurulur. Tapmacalarm yaradilmasinda osas moqsod uşaqların dünyagörüşünü inkişaf etdirmok, assosiativ
düşünco qabiliyyotini çevikloşdirmok vo
son noticodo hortorofli inkişaf etmiş şoxsiyyot torbiyo etmokdir.
Azorbaycan folklorunun dramatik
janrlan xalq oyun lari vo meydan tamaşalan ilo tomsil edilmişdir. Bunlarm on
sociyyovi örnoyi “ Kosa-Kosa” dramidir.
İslamın qobulundan sonra peyğombor ailosino moxsus müqoddəslərin faciosi ınövzusunda xalq arasmda geniş yayılmış şobihlor do xalq dramlanna daxildir.
Azorbaycan folklor nümunələrinin
böyük bir qrupu xiisusi olaraq uşaqlar
üçün yaradılmışdır. Bunlar hom lirik,
hom epik, hom do dramatik növloro
moxsus örnoklordir. Lirik növo aid
janrlar: layla, oxşama, nazlama, uşaq
mahmlan; epik novo: tapmaca, yamltmac, qaravolli, uşaq nağılları; dramatik
növo iso uşaq oyunlan vo tamaşalar da
xildir.
Bayati
Dörd misradan, her misra yeddi
hecadan ibarat olur. Qafiyalanma
sistemi, əsasən, a-a-b-a şaklindadir. Tarixan türkdilli poeziyada cinasa çox fikir verildiyindən, qafiyalari
cinas təşkil edan bayati örnəkləri da
çoxdur. Bayatının forma növlarindan biri da ilk misrasi ancaq qafiyadan ibarat olan növdür. Bu cür bayatilara daha çox xoyrat adi ila Karkük folklorunda rast galinir. Bayatida, adatan, birinci va ikinci misralar
asas manam ifada etmak üçün hazirliq rolunu oynayir.

Azorbaycan folklorunun inkişaf
inorhololori arasmda orta osrlorin xiisusi
yeri vardir. 16-18 osrlordo dastan jann
xiisusilo geniş iııkişaf etmiş, Qurbani,
Tufarqanh Abbas, San Aşıq, Xosto Qasim kimi qiidrotli sonotkarlar orsoyo golmişdi. Əsason irfanla bağlı olan orta osr
mohobbot dastanlan: “ Qurbani” , “ Aşıq
Qorib-Şahsonom” , “ Əsli-Korom” , “ Abbas-Gülgoz” ,” Şah
tsmayıl-Gülzar” ,
“Tahir-Zöhro” , “ Alıxan-Poıi” , “ ArzuQombor” ,qohromanliq dastanı “ Koroğlu” bu dövriin mohsuludur. Mohobbot
dastanlarından forqli olaraq, “ Koroğ-

lu” müxtolif qolların toplusu olmaqla
“ Dodo Qorqud” dastanlarının ononosini
davam etdirir vo buna göro do epos adlanır. “ Koroğlu” eposunun siijetindo
konkret tarixi hadiso - 16-17 yiizilliklordo Tiirkiyo vo Azorbaycanda baş vermiş
colalilor üsyanları dursa da, formalaşma
prosesindo abidoyo bir sira olavo süjetlor
artırılmış, bozi hallarda mifik motivlordon do istifado edilmişdir. “ Koroğlu”
siijeti türkınon, özbok, tacik, ermoni,
gürcü folkloruna da böyük tosir göstormiş vo analoji dastanlann yaranmasina
sobob olmuşdur.
Folklor örnoklori osas etibarilo anonim - miiollifsiz olduğundan, konkret
miiollifi olan aşıq odobiyyatinin Azor
baycan folklorunda xiisusi yeri vardir.
Aşıq sonotinin on böyük niimayondolori
“ ustad aşıqlar” termini ilo ifado edilir.
Azorbaycan folklorunda ilk ustad aşıq
kimi Qurbaninin adi çokilir. Sofovilorin
tarixindon vo “ Qurbani” dastanindan
bu xalq sonotkan haqqmda miioyyon
molumatlar almaq mümkündür. Qaynaqlarda hom do “ Dirili Qurban” kimi
tanınan bu aşıq indiki Cobrayil rayonu
orazisindoki Diri kondindo anadan olmuş, sonra miioyyon sobobloro göro Co
nubi Azorbaycana sürgiin edilmiş vo
Tobrizdo Şah İsmayılın sarayına düşorok şahın roğbotini qazanmış, bir müddot sarayda yaşamışdır.
Ustad aşıq - Tufarqanh Abbas iso
1 Şah Abbasın (1587-1629) hakimiyyoti
illorindo yaşayıb yaratmış, sarayla miioy
yon ixtilaflarda olmuşdur. Lakin xalqin
bodii toxoyyülü el sonotkarinin saray qüvvolorindon daha giiclii olduğunu “ AbbasGülgoz” dastamnda ifado etmişdir.
17 osrdo poetik foaliyyot göstormiş
San Aşıq daha çox bayati miiollifi kimi
moşhurlaşmışdır. Onun Yaxşı adli bir
qıza aşiq olduğu, ancaq bu mohobbotin
facio ilo noticolondiyi 17 osr qaynaqlanndan aydin olur.
18 yüzilliyin qiidrotli xalq sonotkarlarindan biri do Xosto Qasimdir. Bu ustad
aşıq daha çox öz ustadnamolori insan
vo comiyyot hoyatmin miixtolif saholori
no aid müdrik qoşmaları ilo moşhurdur.
Aşıq sonotinin ononolori 18 osrin
sonu - 19 osrdo daha çox Quzey Azor
baycanda davam etmiş, bu dovrdo “ Valeh-Zornigar” dastaninm qohromam
Aşıq Valeh kimi ustad aşıq yetişmişdir.
Azorbaycan aşıq sonotinin iiç yiiz il
lik ononolori 19 osrdo Aşıq Əlosgor
(1821 1926) kimi qiidrotli xalq sonotkarinin yetişmosino tokan vermişdir. Aşıq

Əlosgorin yaradıcılığında lirik motivlə
oxlaqi-didaktik motiv iizvi şokildo birloşmişdir, qovuşmuşdıır. Bu el sonotkarı
özündon sonrakı aşıq odobiyyatmin,
eloco do yazılı şeirin inkişafına böyiik
tosir göstərmişdir.
Azorbaycan şifahi xalq yaradıcılığı,
xüsusən aşıq sonoti qonşu xalqların odobiyyatlarına da dərin təsir göstərmiş, bir
sıra gürcü vo ermoni şairlori tiirk dilindo
yazıb-yaratmışlar. 18 osr ermoni şairi
Sayat Nova şeirlərinin əksəriyyotini türk
(Azorbaycan) dilindo qolomo almışdı.
İctimai-siyasi hoyat torzinin doyişməsi vo sonaye-texnika epoxasının başlanması ilo mifologiya kimi, folklor
örnokləri do toplanıb yazıya alındıqdan
sonra itib-batmaqdan xilas cdildi.
Ancaq bıı gün olimizdo olan folklor örnəklori çox zongin şifahi xalq odobiyyatını heç do tam oks etdirmir.
Aşıq ədəbiyyatı
Aşıq sənətinin tərkib hissəsidir.
Məzmunca zəngin, formaca rəngarəng, saz havaları ilə six bağlı olur.
Bayatı, gəraylı, qoşma, müxəmməs,
təcnis, dastan və s. aşıq ədəbiyyatının əsas janrlarıdır. Əsasən, şifahi
şəkildə yaradılmış və yayılmışdır.
Yazılı ədəbiyyata güclü təsir göstərmiş, bir çox şairlər aşıq ədəbiyyatı ruhunda şeirlər yazmışlar.
Azorbaycan folklorunun ilk örnoklori yazılı şokildo qodim yunan tarixçisi
Herodotun “ Tarix” osorindo (e.o. 5 osr)
bizo golib çatmışdır. Qodim Azorbaycan
dövloti Midiyanın süqutunun vo iran
dövloti torofindon işğalının soboblori
haqqinda xalq bodii tofokkürünün moh
sul lari olan ofsanolor “ Astiaq” , “ Tomris” vo başqa adlarla yazıya alınmışdır.
indiki monada tarix osori deyil, hom do
bodii osor qolomo almış Herodot, Azor
baycan ofsanolorini do yiiksok bodiiliklo
işlomiş vo tosirli psixoloji sohnolor yaratmağa müvoffoq olmuşdur. “ Tomris” ofsanosi bu baximdan daha diqqotolayiqdir. İşğalçılıq moqsodi ilo Midiyaya
hiicum edib, ölkoni viran qoyan İran şahını moğlub etmiş Midiya hökmdarı
qəhrəman qadin Tomris onıın başını kosib bir qan tuluğuna salır ki. susadığı
qandan “ doyunca içsin...” .
"Astiaq” ofsanosindo mifoloji qat
daha güclüdür. Burada osas hadisolor
yuxugörmo vo taleyin ovvolcodon miioy
yon edilmosi iizorindo qurulmuşdur. İla-

hi qüvvolorin toyin etdiyi taleyin doyişdirilmosindo insanin no qodor giicsiiz oldıığu Astiaqm faciosi örnəyində toqdim
edilir. Eyni motivlor qodim diinyanin bir
çox odəbiyyatlarında, о siradan antik
yunan odəbiyyatında geniş yayılmışdır.
Azorbaycan folklorunun yazili halda
bizo golib çatmış on qodim vo böyiik abi
dosi “ Kitabi-Dodo Qorqud” eposudur.
Bu eposun miixtolif obraz vo motivlori
sonraki Azorbaycan folkloruna vo klassik
odobiyyatma tosir göstorso do, bütövlükdo
şifahi ononodo qorunub saxlanmamışdır. Buna göro do, “ Kitabi-Dodo Qor
qud" dastanlan yazili odobiyyat örnoyi
kimi do todqiqata colb edilir.
Qodim odobiyyat. Azorbaycan yazili
odobiyyatmin on qodim niimunosi e.o. 6
osrdo Midiya dövloti orazisindo meyda
na çıxmış vo müəllifliyi Zordüşto aid edi
lon “ Avesta” dir. Burada Azorbaycan
xalqimn monoteist dünyagörüşü ilo yanaşı ibtidai insanin xeyiıio şorin miibarizosi haqqindaki tosovviirlori do öz bodii
oksini tapmışdır. Əsor Zordüştün xeyir
qüvvolorin başçısı - tanrı Ahura Mazdaya (Hörmüzd) müraciotləri şoklindo
yazılmışdır. “ Avesta” nm bodii cohotdon
on gözol hissosi olan “ Qatlar” da
Zordüştün insan vo comiyyot, tobiot vo
ford haqqmda folsofı-oxlaqi düşüncələri
öz oksini tapmışdır. “ Avesta” ilkin halında, bütöv şokildə bizo golib çatmamışdir. Bu osor e.o. 4 osrdo Makedoniyali
İskondor torofindon yandırılmış vo onun
motnindon yalniz ayri-ayri fraqmentlor
atoşporost kahinlorin yaddaşında qoru
nub saxlanaraq sonralar bir yero toplanmış vo pohlovi dilino torciimo edilmişdir. “ Avesta” da Azorbaycan xalqimn
mifoloji dünyagörüşünün miihiim cohot
lori oks olunmuşdur. Xüsuson, diinyanin
yaranmasi, ilk insanin meydana çıxması, boşoriyyotin “ qızıl dövrü” , ilk günah
vo Tanrimn qozoblonorok insanlara narahatlıq, xostolik, bola göndormosi haq
qmda mifoloji motivlor diinya xalqlarinın mifologiyasında geniş yayılmış
ünsürlordondir.
Kökloıi mifoloji dünyagörüşiino gedib çıxan Dodo Qorqud dastanları eramızın 11 osrindo “ Kitabi-Dodom Qor
qud” adı altında yazıya alınmış, olimiz
do olan nüsxolor iso 16 osrdo tizü köçüriilmiiş olyazmalarıdır. Abidoni ilk do
fo todqiqata colb etmiş alman şorqşünası Henrix Fridrix Ditsin fıkrino göro, buradakı bozi mifoloji süjetlor, mosolon,
Topogöz süjeti qodiırı Yunanıstanda yaranmış analoji süjetloro qida veımişdir.

“ Kitabi-Dodo Qorqud” dakı Topogöz
obrazı Homerin “ Odisseya” dastamndakı Polifem obrazı ilo miiqayisodo da
ha qodimdir. İndiyodok “ Kitabi-Dodo
Qorqud” un iki olyazması molumdur.
Bunlardan biri - alman şorqşünası
H.F.Dits torofindon İstanbuldan Almaniyaya aparılmış vo Drezden şohorinin
kitabxanasına bağışlanmış bir müqoddimo vo on iki boydan (dastandakı ayriayn ohvalatlar boy adlanır) ibarot olan
nüsxo, о biri iso 20 osrin 50-ci illorindo
Vatikanda tapılmış bir miiqoddimo vo
alti boydan ibarot nüsxodir.
Ənonoyo göro, dastanların müolllfliyi
Dodo Qorquda aid edilir. 14 osr tarixçilorindon Aybok od-Dovadari vo Fozlul

“Kitabi-Dodo Qorqud" dastaninin Drezder
nüsxəsinin titul sohifosi.

lah Roşidoddin Dodo Qorqudun M
hommod peyğombor zamanmda ya:
dığını vo türklor torofindon elçi sifə;. >
onun yanına göndərildiyini yazmışl.
“ Kitab” ın müqoddiməsində do Do
Qorqudun Mohommod peyğombor zan •
mnda yaşadığı qeyd edilir. Dastanla i
osas siijeti on iki boyda oks olunmuşdu
Dodo Qorqud dastanlannin bir s i
boylannda mifoloji dünyagörüşünün
lorino rast golmok mümkündür. Mo:
Ion, “ Doli Domrul” boyunda öliib-di
Ion tann kultunun oski qaliqlan vo bunun dastanın yazıya alındığı dövriin di
ni görüşlorino göro monalandırılması
özüno yer tapmışdır. Buradakı Əzrayıl
obrazı, dastanın bir çox başqa boylarında olduğu kimi, osoro islamın qəbulundan sonra artırılmış vo eposun ümumi
ruhuna uyğunlaşdırılmışdır. Bu cohoti-

no göro homin boy ölüb-dirilon tanrılar
haqqinda qodim şumer, babil, misir ofsano vo miflori ilo sosloşir.
“ Kitabi-Dodo Qorqud” boylannda
orta osrlor Azorbaycan dastanlan kimi,
nosr vo şeir parçaları növboloşso do, ho
min şeir parçaları orta osrlorin poetika
qanunlarina az uyğun golir. Bozi todqiqatçıların fikrinco, “ Kitabi-Dodo Qor
qud" da vaxtilo, bozi digor qodim tiirk
dastanlan kimi. başdan-başa şeirlo yaradılmış, sonra iso yaddaşlarda yalmz
osas motivlori qaldığından, yazıya köçürülorkon nosrlo borpa edilmişdir [Drez
den niisxosindo şeir (söylomo) parçalaını nosr motnlorindon ayırmaq iiçün
onlar qinnizi miirokkoblo verilir].

“Salur Qazanın cvinin yağmalandığı boy".
"Kitabi-Dodo Qorqud”a illiistrasiya.
Rjssam M. A bdullayev.

Dodo Qorqud boylannm osas ma
hiyyotini yurdun vo xalqin qorunmasi,
xeyir qiivvolori tomsil edon qodim oğuzlarin yadelli işğalçılara şor qüvvolorə
qarşı ölüm-dirim savaşı, öz ohomiyyotini
indi do itirmoyon bir çox oxlaqi-didaktik
göriişlor toşkil edir. Keçon yüzilliyin 50ci illorindo sovet totalitar rejiminin ideo
loji basqısı altinda “ Dodo Qorqud" eposu milli odavoti qızışdıran bir odobi abi
do kimi qadağan edilmiş, yalmz 60-ci il
lorin ovvollorindo “ boraot” ala bilmişdir.
Bir sira diinya xalqlarinm odobiyyati
kimi, Azorbaycan odobiyyati da iki prinsiplo öyronilir. Bunlardan birincisi orazi
prinsipi, ikincisi iso etnik prinsipdir.
Ərazi prinsipi no göro, Azorbaycan ora
zisindo tarix boyu yaşamış vo Azorbay
can xalqimn etnogenezinin formalaşma-

sinda miioyyon dorocodo iştirak etmiş
etnik qruplarm yaratdığı biitiin odobimodoni abidolor Azorbaycan odobiyyatina aiddir. Etnik prinsipo goro iso Azor
baycan dilinin aid olduğu tiirk dillorindo
meydana çıxmış mifologiya vo folklorda, eloco do e.o. 4 osrdon eramızın 13 osrino qodor yaranmış ortaq yazili abidolordo
Azorbaycan xalqimn da payi vardir.
“ Avesta"dan sonra ümumtürk kontekstindo Azorbaycan yazili odobiyyatinin örnoklori e.o. 328 ildo Çin qaynaqlarında verilmiş bir türkco atalar sözü vo
ortaq tiirk odobiyyatlan statusunda qo
lomo alınmış, eramızın 6 8 osrlorino aid
olan daş iizorindo yazılardır. Bu yazilar
hökmdarlara epitafiya-salnamo xarakteri daşısa da, onlarm bodii moziyyotlori
do yüksokdir vo homin dövrdo tiirk odo
bi dilinin inkişafı, obrazlar sisteminin
formalaşması haqqmda miioyyon tosovvür yaradir. Homin nümunolorin poetik
cohotlorinin araşdırılmasına Avropada,
eloco do Rusiya, Tiirkiyo vo Azorbay
canda xiisusi todqiqat osorlori hosr edilmişdir. Bundan başqa, Uzaq Şorqdo
8-11 osrlordo yazıya köçürülmüş bir sira
torciimo vo orijinal poetik osorlor do
Azorbaycan xalqimn başqa tiirk xalqlan ilo bölüşdüyü odobi abidolordondir.
Eyni sözii 11 osrdo Şorqi Tiirküstan ora
zisindo qolomo alınmış Balasaqunlu Yu
sif Xas Hacibin “ Qutadqu bilig” , Mah
mud Kaşqarinin “ Divanu lüğot-it-türk” ,
Əlımod Yosovinin “ Divani-hikmot” ,
Əhmod Yiiqnokinin “ Ətəbotül-hoqayiq”
osorlori barosindo do söylomok olar.
Bunlarm arasinda “ Tiirk Şahnamosi”
adlandırılan “ Qutadqu bilig” osorinin
xiisusi yeri vo ohomiyyoti vardir. Iran şairi Firdovsinin “ Şahnamo” eposuna ca
vab kimi yazılmış bu osordo qohromanhq motivlori öz yerini tiirk mentalitetinin ayrilmaz hissosi olan müdriklik,
sülhsevorlik vo didaktikaya verir. Firdovsi “ Şahnamo” si kimi oruz vozninin
mütoqarib bohrindo yazilan bu osordo
tiirk odobi ononosino uyğun olaraq, bir
çox heca voznli dördlüklor do öziino yer
tapmışdır. Şair simvolik obrazların kömoyi ilo dövlotin vo xalqin idaro edilmo
sinin optimal yollarmi göstorir, lıökmdarlan haqqa vo odaloto, xalqin qayğısına qalmağa, ölkonin omin-amanhğım
tomin etmoyo çağırır. Axıcı vo yiiksok
poetik bir dillo yazılmış osordo gözol to
biot tosvirlori do özüno yer tapmışdır.
Mahmud Kaşqarinin osori tiirk mifologiyasi vo folklorunun bir çox örnoklorini yazıya alıb sabitloşdinnosi ilo oho

miyyot kosb edir. Mosolon. e.o. 7 6
osrlordo yaşamış tiirk hökmdan Alp Ər
Tonqanın ölümüno hosr olunmuş ağı qo
dim tiirk bodii tofəkkürünün biitiin incolik vo gözolliyini oks etdirir. Burada eyni
zamanda somimi mohobbot duyğularını
ifado edon lirik parçalar, poetik tobiot
tosvirlori do vardir. Tiirk tayfa vo qobilolorinin adlarimn izahi haqqmda ofsano
vo rovayotlor do böyiik maraq doğurduğundan odobi qaynaqlar sirasinda nozordon kcçirilo bilor.
Əlverişli coğrafı mövqeyino göro
diinyanin bir çox ölkolorinin iqtisadi-ticarot olaqolorinin kosişmə nöqtosindo
duran Azorbaycan eyni zamanda yiizilliklordon bori dürlü modoniyyotlorin,
odəbiyyatların qovuşma yeri olmuşdur.
Tosadüfı deyil ki, zongin folklor ononoDədə Qorqud
Azərbaycan türklərinin ən ulu dastanı “Kitabi-Dədə Qorqud’un yaradıcısı və bədii obrazı. 7 əsrdə, Məhəmməd peyğəmbərin zamanında yaşadığı ehtimal edilir. Dədə Qorqud
“oğuzun tamam bilicisiydi. Nə dersə
olurdu. Qayibdən dürlü xəbərlər
söylərdi. Haqq Taala anın könlünə
ilham edərdi. Oğuz qövminin müşkilini həll edərdi. Hər nə iş olsa, Qor
qud ataya danışmayınca işləməzlərdi. Hər nə ki buyursa, qəbul edərlərdi”. Dədə Qorqud oğuzların çətinliklərini həll edər, igidlərə ad qoyar, şadlıqlara rövnəq verərdi. Dədə Qorqud
reallıqla bədii fantaziyanın sintezidir.
lori ilo seçilon bu ölko 10 osrin sonu, 11
osrin ovvolindon başlayaraq yazili odo
biyyat sahosindo do Yaxin vo Orta Şorq
regionlarında aparıcı yerlordon birini
tutmağa, öz orijinal ideya-estetik xiisusiyyotlorini başqa odobiyyatlara tolqin
etmoyo başlamışdır. II 12 osrlor Azorbaycanmdaki odobi yüksoli^i çox
miirokkob iqtisadi-ictimai vo modoni şorait, homin şoraitin yetirmosi olan isledadlı şoxsiyyotlor yaratmışlar. Bu poe
ziya moktobi osrlor boyu Azorbaycanda
yaranmış zongin şifahi xalq odobiyyatina, Yaxin vo Orta Şorq islam odobiyyatlarma, habelo antik odobiyyat ononələrino söykonirdi. I lomin dövro qodor Azor
baycan orazisindo yaranmış vo yazismin
tarixi 5 yüzilliyo gedib çatan alban odo
biyyati da klassik yazili odobiyyatm
qaynaqlarından sayılmalıdır. Alban
hökmdarı Cavanşiı in ölümüno şair Dov-

dokin yazdığı ağı bir çox cohətbrinə gökibino daxil olmasi elmin, incosonotin vo
da miixtolif faciəlorlo üzloşmiş, öz huma
гэ qodim türk hökmdarı Alp Ə r Tonodobiyyatın inkişafına tokan vermoklo
nist yönlü şeirlorino göro bu vo ya digor
qaya lıosr edilmiş ağıya bonzoyir.
yanaşı, tiirkdilli Azorbaycan xalqimn
cozanı almışdı. Bu dövrdo meydana çıxformalaşmasım da başa çatdırmış oldu.
7-8 osrbrdo islam xilafotinin morko
mış xüsusi poetik janrlar - şikayotnamo
11 osrin on böyük Azorbaycan şairlərin- vo hobsiyyolor onların müollifiorinin no
zi şəhorləri olan Modinodə vo Mokkodo
kimi ozab-oziyyotlor çokdiklorini çox
don olan Qotran Tobrizinin osorlorindo
yaşayıb yaratmış Azorbaycan şairlorinyaxşı ifado edir. Heç şübhosiz, şairlorin
Azorbaycan-türk ruhu, Azorbaycan dili
don Əbu Məhəmmod Boşşar oğlu, Musa
ozab vo mohrumiyyotloro moruz qalmano xas olan bir çox söz vo realilor öz do
Şəhəvat vo İsmayıl Yəsar oğlunun şeirrin izlorini qoymuşdur. “ Çuval” , “ cisının osas sobobkarı yüksok monsobli sa
lori mübariz tonqidi ruhu, orijinal sənotray xadimlori olmuşlar. Folokinin vo
nağ” , “ bokmoz” , “ tağ” , “ yun” , “ ayağ”
karlıq xüsusiyyətləri ilə о dövr ərob poeXaqaninin hobs olunmasi, Əbül-ülanın
vo b. türk sözlorini Qotramn bodii leksiziyasından miioyyon dorocodo seçilir.
Ərob dilindo bodii osorlor yazmaq onokonunda tez-tez görmok mümkündür.
iso belo bir tohlükoyə moruz qalmasi fe
Şair bozon orob vo fars dillorindo lazim
odal saray lari üçün sociyyovi hadiso idi
nosi Azorbaycan şairləri arasmda 11-12
olan qafiyoni tapmaqda çotinlik çokorvo tozkirolordo yazıldığına göro, beb t>ir
osrloro qodor davam edir, Xotib Tobrizi,
Mosud Namdar oğlu kimi sonotkarlar
kon öz ana dilino miiraciot edir. Miibaliqorxunu vaxtilo Mohsoti Goncovi do kebu dildo Azorbaycan odobiyyatmi zon- gosiz demok olar ki, Qotran Tobrizi poeçirmişdi. Saraylarda yaranan poeziyaziyasimn dili - azorbaycanca (tiirkco)
ginloşdiron bodii örnəklər orsoyo gotirirnın nümayondobri öz hökmdarlarını şalor. Dövrünün böyiik filoloqu olan Xotib
düşünüb farsca yazan bir sonotkarin diliirbrin günahsızlıqlarına inaııdırmaq
dir vo bu xiisusiyyot, iimumiyyotlo, fars
Tobrizinin odobiyyatşünaslıq sahosindo
iiçün başdan-başa andlardan ibarot ola ı
görkomli xidmotlori olmuşdur. Onun
dilli Azorbaycan poeziyası üçün sociyyo“ qosomnamə” janrını da yaratmışdılaı
vidir. Bunu Qotran Tobrizi dövriindo ya“ Şərhül-Homasə” adli osori min ilo yaxinXaqaninin “ hobsiyyo” lorini oxuşamış vo şairlo şoxson tanış olmuş moşhur
dır ki, şorqşünas vo odobiyyatşünaslar
duqca orta osrlor feodal mühitinin in
İran şairi vo alimi Nasir Xosrov da etiraf azadlığına qarşı çevrilmiş mahiyyətis
arasmda öz böyük nüfuzunu saxlamaqdadır.
etmiş vo Qotramn fars dilini о qodor do
öniindo canlanır, sanki şair yüzillikf;
Əslon Azorbaycan orazisindon çıx- yaxşı bilmodiyini özünün “ Soyahotnamo”
arxasından boylanaraq, oxucunu ib >t
ıııış şairlorin orob dilindo qolomo aldiqlaosorindo qeyd etmişdir.
götürmoyo, vohşi instmktbrin oyanıı
12
osrdo bütövliikdo Yaxm vo Ortasına yol vermomoyo sosbyir. İlk gone!
n vo islam modoniyyoti kontekstino da
Şorq, eloco do diinya odobiyyatinm son
xil olan osorlorindo metropoliyanm mordo saray dobdobobrinin gözqamaşdiı
kozino aparılmış bu sonotkarlann voton
raki inkişafına giiclii tosir göstormiş, X a
parıltısı qarşısında davam gotirmə)
qani Şirvani, Nizami Goncovi kimi
voyurd hosroti öz oksini tapmışdır. Yasonotkarlar yaşa dolduqca biitiin bu'
xın Şorq odobiyyatlari arasmda özüno- diinya şöhrotli korifeylori meydana go- nn ötori vo müvoqqotiliyini, obodi doy
moxsus poetik hadiso vo coroyan olan 12 tirmiş Azorbaycan poeziya moktobi
lorin ancaq humanizm vo mohobboU n
osasli şokildo formalaşır. Daha çox aribarot olduğunu anladıqca onlarin ya:
osr Azorbaycan poeziya moktobinin ilk
xaik sözlordon istifado edon vo buna gö- dıcılığında koskin keyfiyyot dəyişiklik‘лforqlondirici əlamətləri mohz orobdilli
ro do dorin folsofi mozmun vo miindorico
ri baş verir, osorlorinin ictimai-fols. fi
poeziyada özünü büruzo vermoyo başifadosindo çotinlik çokon farsdilli Xoralayir. Bunlar - rongarong tobiot tosvirlosiqloti giiclonirdi.
san odobi moktobindon forqli olaraq,
ri, ictimai hoyata tonqidi münasibot, qa
12
osr Azorbaycan poeziya moktobi
Azorbaycan odobi moktobinin niimadin hiiququ problemlorindo odalotli
nin niimayondolorino yiiksok şair pro!" görüşlor, dorin demokratizm, insan şox- yondolori dori dilindo qolomo aldiqlan
sionallığı, sözün poetik imkanlarind n
maksimum istifado bacarığı, poetik
poetik osorlori orob söz vo ifadolori hesasiyyotino hörmot, humanizm mövqeyindo qotiyyot vo s.-dir.
bına zonginloşdirmoklo onu yeni inkişaf hidbrdo öziino möhkom yer tutmuş fii
morholosino qaldırmış, on inco poetik
11
osrdon Qotran Tobrizinin (1012—
çoxmonalılığı xas idi. Bununla yan
motloblorin vo dorin folsofi fikirlorin ifa88) yaradıcılığı ilo Azorbaycan poeziya
xalq sonotino, folklor obrazlarma, с
dosi iiçiin mükommol bir hala salmışlar.
moktobi başqa bir dildon - dori dilindon
xalq dilindon golon söz vo ifadoloro, a
Saray odobi mühitindo - 12 osr Azor
istifado etmoklo yeni inkişaf morholosino
rizmloro meyil do giiclii idi.
baycan dövlotlorindon Şirvanşahlar vo
qodom qoyur. Qotranın bizo golib çatDövrün on böyiik şairbrindən г
kimi tanınan Əfzoloddiıı Xaqani Şirv;
Ataboylorin mesenatlığı altinda Əbiilmış “ D ivan” i osas etibarilo dövriin
üla Goncovi (1096-1159), Mohsoti
hökmdarlarına yazılmış modhiyyo-qosiyaradıcılığında diqqoti on çox çokon
Goncovi (1089-1183), Xaqani Şirvani
dolordon ibarot olsa da, bunların girişhot osorbrindoki dorin obrazlılıq vo
milikdir. İslam Şorqinin bir çox elmi
nosib hissolorindo heyranedici tobiot tos- (1126-99), Foloki Şirvani (1126-60),
virlori özüno yer tapmış vo Azorbaycan
Müciroddin Beyloqani (7-1190), İzzod- no vaqif olan sonotkar bütün bunlan
din Şirvani (?-?) kimi osorlori indi do öz rin, cazibodar, heyranedici poeziya d ;i
poeziya moktobinin sonraki inkişafında
yiiksok bodii-estetik ohomiyyotini itirilo toqdim edir. Xaqani bozon inco bir
miihiim rol oynamışdır. Qotran Tobrizi
bir lirik şair kimi do öz rübailori vo momiş sonotkarlar yetişmişdilor. Bunlar
eyhamla bütöv osoro sığa bilon fikir ifa
do etmiş olur. Bozon iso onun osorlorinqozollori ilo klassik Azorbaycan odobiyöz osorlori ilo şahlara modhiyyolor yazib,
yatinin inkişafında, onun poetik cohot
hoyata seyrçi münasibot boslomoklo ki- do dövrünün şoriot xadimlorinin miioy
fayotlonmir, otrafda baş veron ziilm vo yon etdiyi ehkamlarla uyuşmayan ezopdon kamilloşməsində miihiim rol oynahaqsızlıqları ifşa edir vo buna göro do dilli qonaotlor do iroli siirülür, poetik
mışdır.
simvollardan geniş istifado edilir. Azor
başları müsibotlor çokirdi. Bu dövr şair1054 ildo Azorbaycanm oğuz türkləbaycan odobiyyatinda ilk epistolyar
lorinin, demok olar ki, oksoriyyoti hoyat
rinin yaratdığı Solcuqilor dövlotinin tor

mosnovi sayılan “ Töhfotül-İraqeyn”
il ömür sürmiiş bu şair vo filosof osorb- “ Xosrov vo Şirin” , "Leyli vo Mocnun” ,
("İk i İraqın töhfosi” , 1156) poemasinda
riııdo tobliğ etdiyi insan ağlının tontono- “ Yeddi gözol” , “ İskondornamo” ) ib
da Xaqani bir sira simvol vo eyhamlarin
si, humanizm, ictimai odalot ideyalarma
diinya ədobiyyatına tamamilo yeni bir
kömoyi ib özü ilo mühiti arasmda olan
poetik sos. nofos gotirmişdir. Şair özü do
göro dövrünün mürtoce rulıanilorindo
dorin ziddiyyotlori açıb göstornıoyo nail
narazılıq doğurmuş vo onlarin fitvasi ib
odobi-folsofi diihasi ib bunu gözol başa
olmuşdur. Bu baximdan istor Xaqani,
edam olunmuşdur. Onun miixtolif elmi- düşür vo öz sonotinin ölmozliyi barosindo
odobi traktatlan, xiisuson “ İşıq heykollo- peyğomborcosino öngörülər verirdi.
istorso do Nizami yaradıcılığına dialekri” adli osori indi do İslam Şorqində Sonralar ta bizim giinloro qodor Nizami
tik inkişaf meyli xasdır. Bu şairlor tobiot
böyiik niifuza malikdir.
vo comiyyoto donmuş halda deyil, daim
irsi şairlərin hor zaman ilham monboyi
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osr şairi Mohsoti Goncovi Şorqdoolaraq qalmış vo onun osorbrino Şorqdo
inkişaf vo yüksolişdə baxmağa giiclii
meyil nümayiş etdirirbr. Xiisuson Niza
Ömor Xoyyamdan sonra rübai jannnın
vo Qorbdo miixtolif dillordo 500-O qodor
on böyük ustadlanndan biri kimi tani şair noziro yazmışdır.
mi yaradıcılığı bu baximdan bütövliikdo
Biitiin dünyanm “ Goncoli dahi” kimi
diinya odobiyyatinda özünomoxsus mor- nir. Ancaq Xoyyamdan forqli olaraq,
tanıdığı Nizaminin yaradıcılığı bir do
holo toşkil edir. Xaqani Şirvani ŞamaxıMohsotinin rübailorində konkret insan
daki saray mühilinin ozici tosirino döz- gözolliyino, ağlına vo qabiliyyotino hosr ona göro qlobal hadisodir ki. Azorbay
momiş, Mokkoyo ziyaroto getdikdon
olunmuş misra vo beytlordo Azorbay- can şairinin irsindo tokco Şorq odobi-modoni doyorlori deyil, eyni zamanda о
sonra bir daha saraya qayitmayaraq
dövrün Qorbi olan antik odobi-modoni
fobrizda moskon salmış vo orada da vo“Xəmsə”
doyorlor öz kamil sintezini tapmışdır.
fat etmişdir. Şairin mozari Tobrizin
Yaxin va Orta Şərq klassik ədəbiyyaSürxab qobiristanlığındakı “ Şairlor moqƏsliııdo, Nizami yaradıcılığını tam motında beş poemadan ibarət əsərlər
lorosi” adlanan yerdodir.
nasib klassik dövriin yeni morholosi ki
toplusu. “Xəmsə”nin ilk nümunəsini
mi qiymotlondirmok olar. Çünki mohz
Xaqaninin osorlorindo kainat, diinNizami Gəncəvi (1141-1209) yarata, insan, comiyyot, hoyat vo ölüm haqNizaminin yiiksok humanist fikirlorindo
mışdır. Daha sonra hind şairi Əmir
linda folsofi düşüncəbr aparıcı yer tuorta osrlorin mistikasindan oyanib sağXosrov Dəhləvi (1253-1325), özbək
ur. Bu barodo onun bir çox fikirbri inlam vo ayıq tofəkkürlo hadiso vo predşairi Əlişir Nəvai (1441-1501) və
Jinin öziindo do öz ohomiyyotini itirmometloro, insana, comiyyot hoyatimn mobaşqa şairlər də Nizami süjetlərinə
mişdir vo torbjyovi tosirini saxlamaqdana vo mahiyyotino rasional, montiqi yayaxın “Xəmsə” yazmışlar. “Xəmsə”yə
naşma torzinin şalıidi oluruq. İıısan xoşlir. Biitiin qafiyolori “ ş” horfi ilo bitdidaxil olan poemalar eyni, yaxud müxboxt yaşamaq üçiin yaradılmışdır vo bıı
yiııdon “ şiniyyo qosidosi” adlanan “ Mitəlif vəzn və bəhrdə yazıla bilər. Orta
ratiis-sofa” (“ Safliq aynasi” ) adli osoro
ilahi qodori, tanrısal taleyi heç bir şor
əsrlərdə “Xəmsə” yaratmaq bir növ
Şorqin bir çox qiidrotli şairlori noziro
qiivvo doyişdiro bilmoz. Nizaminin
sənətkarlıq imtahanı vermək hesab
biitiin yaradıcılığına xas osas ideya mohz
yazmışlar. Şairin “ Modain xorabolori”
olunmuşdur.
budur. Homin ideya bir do özünü az
adli folsofi-didaktik qosidosi hoyatin faniliyi, dünyanın vofasızlığı fikirlorini tol
sonra diinya odobiyyatinda, Avropa
Renessansi sonotkarlarmin yaradıeılıqin etmoklo, insanlarm bir-birilo mehri- can-tiirk odobi-modoni vo ictimai miihiğında büruzo verir.
tinin bodii inikasını görnıok miimkünban, odalotli davranmalan, bir-birino
Nizami no qodor böyiik bir fikir noqayğı vo hörmot göstormolori fikrini ob- dür. Mohsotinin bir miiddot Sultan
hongi, tofokkiir dahisi olsa da, öz
Soncoriıı sarayında yaşadığını bu tiirk
razlı şokildo tobliğ edir.
dövrünün övladı idi. Buna göro do Niza
hökmdarına hosr edilmiş rübailori tosdiq
Xaqani hom do Azorbaycan odobiyminin guya bir çox astronomik, fiziki,
edir. Mohsoti Goncovinin hoyat vo yarayatmda on böyük lirik şairlordon biri ki
dıcılığının xalq arasmda böyük popultibbi vo başqa tobiot elmlorino xas olan
mi taninir. Onun qozol vo rübailərindo
koşflori bir neço yiiz.il qabaqlamasi haq
Azorbaycan poeziya moktobinin on yax- yarhq qazanmasini onun haqqinda yaqinda şirnikləndirici fikirbro do ehtiyatşı ononobrinin osasi qoyulmuşdur. Xa
radılmış “ Əmir Əlııuod vo Mohsoti”
la yanaşmaq lazimdir. Nizaminin möcüdastam da siibut edir.
qani yaradıcılığında Azorbaycan poetik
zosi onun sonotinin ciddiliyinclo, obodiBu dövrdo Azorbaycan odobiyyatimoktobinin öz oksini tapmış özolliklorinnin daha bir giiclii qolu da saraylardan
yaşar humanist fikir vo ideyalarmda, todən biri do türklüyo dorin mohobbotdir.
ravoti heç vaxt solmayan orijinal bodii
konarda yaramr vo odobi-modoni miihiSonralar Nizami yaradıcılığında bu
üsusiyyot özünün zirvosino çatmışdır.
to get-gedo daha çox tosir göstorirdi. Qi- obrazlarmdadir.
Nizami sonotinin ölməzliyi bir do
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osr Azorbaycan poeziya moktobivami Miitorrizi (?- 1190), Nizami Gonco
vi (1141-1209) kimi söz sonotkarlari
özünü insan psixologiyasinm obodi
nin niimayondolori arasmda Güney
Azorbaycanda orsoyo golmiş Şihaboddin
problemlorino diqqot yetirmosindo vo bıı
mohz bu dövr odobiyyatinm demokratik
problemlorin holli yollarmi göstormosinSiihroverdi (1154-92) kimi filosof şairbr
qolunu toşkil edirdibr. Bunlar üçün odo
dodir. Ədobiyyatın boşor hoyatinda vo
biyyat, poeziya gündolik çörəkpulu vasidoolmuşdur. Qodim yunan filosofu Plaboşoriyyotin modoni inkişafında oynatonun emanasiya folsofosi osasmda
tosi deyil, iiroyin dorinliklorindon, patridığı rolu da, bolko, elo bunda axtarmaq
otik vo humanist duyğulann tosirindon
özünün “ işraqiyyo” folsofosini yaratmış
lazimdir. Azorbaycan şifahi xalq odovo bunu bodii şokildo osaslandırmış Şi- golon ideya-bodii ifado vasitosi, insan
biyyatinin vo başında Nizami kimi
haboddin Siihroverdi ədobi-fəlsəfı fikir
hoyatim vo moişətini yüngülloşdirmok,
dühalar duran yazili odobiyyatin uzun
tarixindo Şeyx İşraq adi ilo moşhur ol- insam hoyatda xoşboxt görmok üçün bir
tobliğat vasitosi idi. Nizami Goncovi öz yüzillikbr boyu apardığı etik-didaktik
muş vo özündon sonra bir sira ardicillaölmoz
beş poeması (“ Sirlər xoziııosi” , tobliğat olmasaydi, diinya soviyyosindo
rinin yetişmosino zomin yaratmışdır. 38

özünü göstoron bıı qodor zülm vo zorakılıqlar, haqsızhq vo odalotsizliklor indikindon daha artiq olar, sivilizasiyanın
oldo etdiyi çağdaş nailiyyotlor ancaq arzu olaraq qalardı. Nizami yaradıcılığının zirvəsinə doğrıı dabanbasma golon
qlobal folakotin monqol basqınlarının
bıı böyük dahinin əsərlərini öz tonqallarında mohv etmomosi bu gün bozon tofəkkür toızimizi humanizm baximmdan

etmoli, tabeliyindo olan insanlarm xoşboxtliyi vo rahathğı uğrunda çalışmaqdan bir an belo geri durmamalidir. Y al
niz bu halda comiyyotdo fordlorin
ahongdar inkişafı tomin edilor, Tannmn
insanı yaradarkon qarşıya qoyduğu
moqsodbr hoyata keçirilo bilor.
Yaradıcılığa dövrüniin odobi ononosinə uyğun olaraq lirik şeirlor - qosido,
qozol vo rübailorlo başlayan Nizami qisa

‘Sultan Səncor və
qarı”.
“Xəmsə”nin
1539-43 il
əlyazmasına
çəkilmiş
miniatür.
Rassam
Sultan
Mahəmnwd.
Britaniya
muzeyi.
London.

xeyli qabaqlayan Nizami irsindon bohrolonməyimizə imkan yaratmışdır.
Nizami yaradıcılığının ölmozliyini
tomin edon soboblərdon biri do onun bo
dii şəkildə holl etdiyi ictimai problemlordir. Şairo göro, comiyyotin başında ağıllı, maarifporvor hökmdar durmalı, о,
insanlarm
comiyyotdoki ahongdar
miinasibotlorini tomin etmolidir. Hökmdar ictimai mühitin başında duran bir
şoxs olduğundan, homin miihitin sağlamlığı bir çox cohotdon onun şoxsi keyfiyyotlorindon asılıdır. Şairin bütün osor
lorindo qoyulan başlıca problem bun
dan ibarotdir ki, dövlot başçısı Tanrı
qarşısmda götürdüyü öhdolikloro omol

zaman orzindo öz “ Divan” ını tortib etmiş vo bir şair kimi moşhurlaşmışdı. L i
rik şeir yaradıcılığı ömrünün sonuna ki
mi şairi moşğul etmiş vo о, irihocmli роemalarmda vermodiyi miixtolif ağrılı,
folsofi problemlori bu janrda lakonik şokildo ifado etmişdir. Nizami ilk poemasi
“ Sirlor xozinosi” ndon (1174) başlanıış
son osori “ Iskondornamo” yo (toqr. 1203)
qodor dövriinün aktual, eloco do boşoriyyotin obodi problemlorinin hollini bir
an belo nozordon qaçırmamış, osordonosoro bu işi daha da təkmilloşdirmişdir.
Bu, ölmoz Nizami sonotinin humanist
konsepsiyasını toşkil edir. Nizaminin
beş poemasi sonralar “ Xomso” (“ Beş-

lik") adi altmda birloşdirilmiş vo bu adla da Yaxm vo Orta Şorq xalqlarmm
odobiyyatlarında moşhurlaşmüjdır. N i
zami moktobinin bir çox ardıcılları ölmoz ustad kimi “ Xomso" yaratmaq arzusunda olmuş, ancaq bu arzuya az şair
çatmışdır.
Nizaminin ilk poemasi “ Sirlor xozinosi” , “ Xomso” nin başqa hissolorindon
forqli olaraq, vahid siijet xottino malik
deyildir. Ancaq burada öz oksini tapan
bir çox problemlorin toqdimindo miixto
lif hekayo vo rovayotlordon ustahqla isti
fado edilmişdir. Bunun üçün öz dövriinün miixtolif qaynaqlarına, eloco do folklora müraciət edon şair, biitiin bu materialm yiiksok bodii soviyyodo toqdimino nail olmuşdur. Poema ononovi gir;;:
hissosindon olavo 20 moqalot vo heka
ti ohato edir. Nizami bu ilk poemasi ii
Yaxm vo Orta Şorq odobiyyatinda t;
mamilo yeni bir epik onononin, biitöv 1'
odobi moktobin bünövrosini qoymuşd
Nizamiyo qodor bu formada İran şaı
Sonai osor yaratsa da, Nizami poem;
nin forma solofi olan homin osor sir
fı mozmun daşıdığından, orada Nizan
nin qaldırdığı yiiksok boşori problemi,
rast golmirik.
“ Xosrov vo Şirin” (1180) Nizami .
romanik osorlorinin, yoni osasmda
man siijeti duran bitkin obrazlar q;
reyasina malik poemalannm biri’
sidir. Əsorin mövzusu iran Sas п
hökmdaıiarı siilalosinin tarixin. n
götürülso do, şairin bir çox problem] n
toqdimindo öz doğma mühitinin har o,
şoxsiyyot vo problemlorindon çıxış ei >
si şiibho doğurmur. Nizami öz so!:
İran şairi Firdovsi kimi tarixi-ofsa vi
osor yaratmır, poemasının janrını
>
vosnamo” kimi miioyyənləşdirir vo
u
mohobbotin toronniimiino hosr edii
sadüfı deyil ki, osorin qohromam X
Porvizin hoyatimn ancaq Azorb;
n
şahzadosi Şirinlo bağlı məqamlanna
ıa
çox diqqot yetirilir, şairo doğma ol;
u
gözol az qala baş qohroman kimi to
n
edilir. Nizami özündon ovvolki şaiı l
imi sadoco ötori hovos vo yiingiil clıt sa
deyil, insanı monon zonginloşdiron v camilloşdiron, onu ilahi mortoboyo qald an
iilvi mohobboto himn yaratmışdır.
Qohroman xarakterinin dinamik inkişafını romantik sonot tipinin toloblori
baximmdan oks etdiron Nizami, poemanın sonunda öz qohromaninin mohobbo
tin tosiri altmda heyrotamiz dorocodo
doyişorok ideal bir şoxsiyyoto çevrildiyini göstormişdir. Şair Xosrovun faciosini

islam tarixindon götürdüyü başqa bir ta
rixi hadiso
Mohommod peyğomborin
Xosrova moktub yazib onu islam dinino
dovot etmosi vo şahın homin moktuba
etinasızlıq göstoı ib onu cirmasi ilo bağlayir. Bu siijet poemamn sonunda olavo
kimi verilmişdir.
Poemadakı monumental obrazlardan biri olan Forhad sonraki dövrlordo
bir çox Nizami ardicillarmi ilhamlandirmış vo o, bir sira poemaların baş qohromani kimi toqdim edilmişdir.
İnsanı ucaldan, onun adını obodiloşdiron iilvi mohobbotin tosvir vo toronniirnii “ Xomso” silsibsinin üçüncii
osori olan “ Leyli vo Mocnun” da (1188)
özüno yer tapmışdır. Şirvanşah Axsitanın sifarişi ilo yazılmış bu osorindo Niza
mi öz sonotinin ecazı ilo ölmoz bir mo
hobbot dastanı yaratmağa nail olmuşdur. Hom do o, Yaxin vo Orta Şorq odobiyyatında bu mövzuda poema qolomo
alan ilk sonotkar kimi məşhurdur. Po
emanm baş qohromanlan insan azadlığı ideyasını qobul etmok istomoyon comiyyot torofindon “ mocnun” (doli) adlandırılmış Qeys vo Leyli insanin azad
sevib-sevilmok arzularının tocossiimiino
çevrilmişdir. Əsordo başlıca problemlordon birini do qadin azadlığına tamamilo
yeni baxış toşkil edir. Şair comiyyotin vo
-joxsiyyotin azadlıq vo inkişafına mane
olan çürük adot-ononolorin oleyhino çıxir, insanin comiyyotdo rasional azadlığı
fikrini iroli sürür vo osaslandırır. Süjetin
facio ilo sona çatmasında Nizami insam
ohato edon ictimai mühiti, bu mühitdo
hökm süron qeyri-sağlam adotlori, vohşi
instinktlori günahlandırır, biitün bunlara qarşı insanın müdaxilo etmodiyi tobii
mühiti, vohşi heyvanlar alomini qoyur.
Şair göstorir ki, ictimai münasibətlorin
tosir göstormodiyi saf vo tomiz heyvanlar
Mocnunun yiiksokliyini vo ülviliyini da
ha yaxşı anlayır vo onun başına toplaşırlar. Bu poemanm giriş hissosindo do
Nizami insan comiyyəlindo gördüyü bir
sıra nöqsan vo eybocorliklorin bodii ifşasını vermişdir.
Nizaminin son poemalari olan
“ Yeddi gözol” (1197) vo “ İskəndornamo” şairin uzun illordon bori kitabxanalarda apardığı elmi axtarışların, etdiyi
müşahidolərin montiqi noticosidir. Hor
iki osorin mövzusunu şair özii müoyyənloşdirmiş vo onlardan ictimai idealının
bodii gerçokbşdirilməsi yolunda bir folsofi-poetik vasito kimi istifado etmişdir.
Hor iki əsor tarixi mövzuda yazılsa da,
Nizami tarixdon yalniz bir fon kimi isti

fado etmiş, oksor hallarda real tarixi öz
estetik idealına uyğunlaşdırmışdır. Bu
baxımdan poemalar mahiyyotcə bir-birinin montiqi davamı kimi do nozordon
keçirilo bilor. Nizaminin bir humanist
sonotkar kimi qarşıya qoyub holl etmok
istodiyi osas ideya iso insanin xoşboxtliyi
vo bu xoşboxtlik yollarinm tapılmasıdır.
Orta osrlordo bunun iiçün osas mosuliy
yot comiyyotin deyil, hökmdarların iizo
rino düşdüyündon, folsofi vo bodii osor
lordo osas toloblor do mohz onlann qarşısında qoyulurdu. Xiisuson İskondor
obrazi ilo Nizami maarifporvor vo odalotli bir şahın comiyyotin rifahi vo
ahongdar inkişafı üçün песо böyiik foa
liyyot imkanlarına malik olduğunu göstormişdir. Bu baxımdan Nizaminin yaratdığı hökmdar obrazları əsərdon-əsoro
kamilloşir vo comiyyotin arzu vo toloblorino daha çox cavab verir. Xosrovdan
(“ Xosıov vo Şirin” ) Bəhram Gura
(“ Yeddi gözol” ) vo İskondoro (“ İskondornamo” ) doğru yüksolon xotlo gedon
hökmdar obrazları on nohayotdo “ İqbalnamo” do (“ İskondornamo” nin ikinci
hissosi) sadoco bir hökmdar deyil, bir
çox xalqları doğru yola yönoldon, tokco
öz ölkosi Yunamstanda yox, biitiin mo
doni diinyada haqqi vo odaloti borpa
edon peyğombor soviyyosino yiiksolir.
Nizami sonotinin böyüklüyii vo onun
estetik ideahnm ülviliyi sonraki osrlordo
do Azorbaycan odobiyyatinin inkişafına
giiclii tokan vermiş, bu böyiık dahi toro
findon miioyyon edilmiş humanizm vo
demok ratizm prinsiplori tokco Azor
baycan deyil, bütövlükdo Yaxin vo Orta
Şorq, eloco do bir sira Qorb odobiyyatinda humanist meyillorin intişarına sobob
olmuşdur.
Orta əsrlor odobiyyati. 13 osrdon eti
baron Azorbaycan torpaqlarmda dog
ma dilcio yazan şair vo sonotkarlarm sayi
get-gedo artir. Bu zamandan Azorbay
can odobiyyatinin qodim dövrü bitir vo
orta osrlor dövrü başlayır.
İzzoddin Hosonoğlu vo Şeyx Sofioddin Ərdobili kimi lirik şairlor, qonşu
xalqlarda olduğu kimi, sufı-mistik ideyaları içino alan liıik vo epik parçalardan daha çox, canlı hoyatla bağlı olan
dünyovi poeziya niimunolori yaratmağa
iistiinliik verirbr. Hosonoğlunun tiirkco
iiç, farsca bir qozoli, Şeyx Sofınin kiçik
bir divanı bu dövrün anadilli odobiyyati
haqqmda dolğun tosovviir yaradir. i losonoğlunun qozollorindo müoyyon doro
codo özünü göstoron sufı-mistik ideya vo
obrazlar bu istiqamotin artmağa doğru

deyil. azalmağa doğru inkişaf etdiyindon xobor verir. Əldo olan poetik örnoklori şairin qiidrotli bir sonotkar, zongin
yaradıcılıq tocrübosinə malik olduğundan xobor verir.
Zülfüqar Şirvani (1190 1304) poliqlot şair kimi tanınmış, özünün qeyd et
diyi kimi, alti dildo lirik osorbr yaratmışdır. Ancaq şairin tokco farsca “ Di
van” ! bizo golib çatmışdır. İııgiltorodo
nəşr edilmiş bıı divandakı şeiıiorin osasını mohobbot lirikası toşkil edir. Şair
Azorbaycan poeziya moktobinin ononolorino sadiq qalaraq daha çox dünyovi mo
hobbotin, real gözolin toronniimiino
iistiinliik vennişdir. Zülfıiqar Şirvaninin
Azorbaycan türkcosindo qolomo aldığı
ayn-ayn misra vo beytlor do homin divanin torkibindo bizo golib çatmışdır ki,
bunlarm da bodii soviyyosi şairin ana di
lindo çox gözol osorbr yaratmasmi demoyo osas verir.
13
osrin epik poeziya örnəkbrindon
anonim “ Dastani-Əhmod Horami” vo
Qul Əlinin “ Qisseyi-Yusif’ poemalannda islam dininin yiiksok humanist doyorlori bodii toqjdimat obyektino çevrilir,
müolliflor oxucunu islam şoriətinin osasini toşkil edon xeyro, odaloto, insansevorliyo, diizliiyo, insaf vo etiqada dovot edir,
insana yaraşmayan monfi sifotlordon çokindirirlor. Hozoc bohrindo, mosnovi şoklindo qolomo alınmış, eyni zamanda qozoldon do istifado edilmiş “ Dastani-Əhmod Horami” poemasinda insan xarak
terinin on arzuedilmoz xüsusiyyotlorindon biri olan kin-küdurot tonqid edilir,
bunun yalniz kin sahibinin özüno ziyan
gotirocoyi fakti bodii şokildo tosbit
olunur. Orta osrlorin Avropa congavor
romanlanndan forqli olaraq, burada osas
moqsod hadisolorin colbediciliyini tomin
etmok deyil, poemanm süjetindo duran
oxlaqi ideyanin oxucuya daha tosirli !jokildo çatdırılmasıdır.
Qurandakı “ Yusuf’ surosi ilo bagli
olan “ Qisseyi-Yusif' osorindo iso doğruluq vo somimilik kimi insani kcyliyyotlor
tobliğ edilir, son noticodo bunlarm insana
gotirocoyi xeyir açılıb göstorilir. “ Astiaq” da gördüyümüz yuxugörmo motivi
burada da süjetin osasını toşkil edir.
Poemanm fabulasmi Quran surosindoki
hadiso toskil etso do, ona miixtolif qaynaq
vo tofsirlordon bir çox yeni ohvalat vo rovayotlor daxil edilmiş, siijet in bitkinliyi
tomin olunmuşdur. Poemanm bir moziyyoti dodövrün başqa epik osorlori kimi
oruz voznindo vo mosnovi formasmda
deyil, heca vozninin 12-lik bölgüsündo

dördlüklorlo yazılmasıdır. Bu forma poeyaratmağa çalışırdılar. A rif Ərdobilimanı türk milli bədii təfəkkürünə, ondan
nin “ Forhadnamo” poemasi Nizaminin
“ Xosrov vo Şirin” dastanimn tosiri altiniki osr öncə Şorqi Türküstanda qolomo
da qolomo almmışdı. “ Əxlaqi-Nasiri”
almmış “ Qutadqu bilig” poemasına daha
kimi fundamental oxlaqi-didaktik osorin
da yaxınlaşdırır. Poemamn yazılışı pro
miiollifi Nosiroddin Tusinin elmi-folsofi
sesindo müəllif Quran motivlori vo rovairsi ilo yanaşı, odobi-bodii osorlori do var
yətləri ilə birlikdə, Azərbaycan folklorundakı fantastik motivlərdən do geniş
idi. Övhodi Marağayinin “ Cami-Com” ,
“ Dohnamo” poemalan Azorbaycan epik
istifado etmişdir.
şeirinin layiqli örnoklori sırasında dururGüney Azərbaycan şairi Hümam
Tobrizi (1238-1314) do dövrüniin gör- du. Bu osorlordoki bir çox folsofi vo humanitar problemlor indi do miixtolif cokomli ictimai-siyasi xadimi və istedadlı
miyyotlor üçün öz aktuallığını itirmomişşairlorindon biri olmuşdur. Hümam Tob
dir. Ancaq Nizamidon sonra ictimai horizinin fars dilindo “ Dohnamo” (“ On
yatda özünii göstoron vo miioyyon obyekmoktub” ) poemasi, “ Divan” i molumdur.
liv soboblorlo bağlı olan durğunluq, iimidО öz yaradıcıhğında solofi Nizami Gonsizlik bir çox sonotkarların, о sıradan A rif
covi sonotindon xeyli bohrolonmiş, onu
xoş sözlorlo yad etmişdir. Nizami Gonco- Ərdobilinin do yaradıcılıq psixologiyasına tosir göstormişdir. Nizami soviyyosinvi kimi Hiimam Tobrizinin do yaradicido bitkin, monumental osor vo obrazların
lığımn başhca apanci istiqamotini tiirk
orsoyo golmomosini bir torofdon do ictimilli mentalitetinin osas olamotlorindon
olan humanizm vo insan gözolliyinin to- mai-modoni hoyatda baş vermiş gerilomo
proseslori ilo izah etmok olar.
ronnümü toşkil edir.
Əssar Tobrizinin (1325-90) fars dilin
Azorbaycan odobiyyatinda daha çox
do qolomo aldığı “ Mehr vo Müştori” poesufizm coroyamnm görkomli niimayondomasinda Nizaminin “ Xosrov vo Şirin” ,
si kimi tanınmış Şeyx Mahmud Şobüsto“ Leyli vo Mocnun” poemalannda saf,
rinin (1287-1320) nosr vo nozmlo yazdığı
iilvi mohobbot hisslorino iki goncin böyük
bir çox osorlori arasinda “ Gülşəni-raz”
vo tomonnasız dostluğu prizmasindan
poemasi diqqoti daha çox colb edir. Folnozor salimr. Çox miirokkob süjeto malik
sofı suallar vo cavablar şoklindo yazılmış
olan osordo yeno do Nizami soviyyosindo
bu osordo dövrün mütoroqqi dünyapoetik bütövlüyıin, aydınlıq vo bitkinliyin
görüşlü ziyalılarını, qabaqcıl elm xadimolmadığını görüriik. Şair özü do poemalorini düşündüron bir çox elmi-ictimai
nm ovvolindo Nizami sonotinin ucalığını
problemlor qoyulmuş vo miitofokkir şaiyiiksok qiymotlondirir vo onun olçatmaz
rin bilik dairosindo onlara cavab vermok
olduğunu etiraf edir.
cohdi edilmişdir.
14
osrdo Suli Foqih vo Mustafa Zorir Övhodi Marağayinin on böyük osori
“ Cami-Com” daha çox ensiklopedik xakimi Azorbaycan şairlori do Quran mo
rakter daşıyır vo о dövrdo odobi dairolortivlori osasinda qurulmuş “ Yusif vo
Züleyxa” mövzusunda ana dilindo osorlor do geniş yayılmış bir çox humanist fikirlorin bodii toqdimini verirdi. Əfsanovi
yaratmışlar. Elo homin yiizilin sonotkan
hökmdar Comşidin diinyanin hor yerinYusif Moddahın “ Vorqa vo Gülşa” poe
masi da anadilli epik şeirin gözol örnoklo- don xobor veron cairn kimi, bu роста da
rindon sayılmalıdır. Biitiin bu osorlor epik
insan vo comiyyot hoyatimn, eloco do to
biot hadisolorinin bir çox cohotlorini
poeziyamizin sonraki inkişafında miioy
oxucunun qarşısında giizgii kimi açır.
yon rol oynamışlar. Bu dövr odobiyyatiKeçon osrlordo olduğu kimi, bu dövrdo
mn ümumi inkişaf yoluna nozor saldiqda
do Azorbaycan odobiyyati daha çox
13-16 osrlori vahid odobi proses kimi alib
diinyovi istiqamotdo inkişaf edir, ictimai
öyrənmok lazim golir. Bu zaman kosiyinvo siyasi hoyatin canli bir parçası kimi
do anadilli odobiyyat sayca vo sanbalca
özünü göstorirdi. Bunun noticosidir ki, 14
get-gedo güclonir vo komiyyotco farsdilli
osrin şair vo hökmdarı Qazi Biirhanoddin
poeziyam iistoloyirdiso do, fars dilindo
yaradıcılığını (1344-98) ingilis şorqşiinası
yazib-yaratmaq ononosi holo odobi
şoxsiyyotlorin miioyyon bir qismini ohato Eduard Braun tiirk odobiyyatlarmda
diinyovi poeziyanin ilk örnoyi kimi qiyedirdi. Fars dilindo yazıb-yaratmış
motlondirmişdir. Saray tarixçisi Astrabagörkomli Azorbaycan şair vo miitofokkirdi, Qazi Bürhanoddinin hoyat vo foaliyyo
lori - Nosiroddin Tusi (1201-74), Övhodi
tino hosr etdiyi “ Bozm vo rozm” (“ Moclis
Marağayi (1274-1338), Arif Ərdobili
(1311-?) daha çox Nizami ononolorino vo döyüş” ) adlı salnamodo bu böyük insa
söykonorok, onlarm miqyasinda osorlor nin öz humanist ideallanni gerçokloşdir-

mok uğrunda apardığı gorgin vo qanli
mübarizəni poetik yolla tosvir etmişdir.
Qazi Bürhanoddinin “ Divan” inda Hosonoğlu vo Şeyx Sofı yaradıcılığmda formalaşmağa başlayan Azorbaycan bodii
dili yiiksok soviyyoyo çatır, bir çox yeni,
toravotli poetik obrazlar vo ifadolor sabitləşir. Qazi Biirhanoddinin yaradıcılığında
ilk dofo sirf tiirk poetik janrlanndan
olan tuyuqlardan istifado olunur. Bu
janr sonralar Nosimi yaradıcılığına vo
onun vasitosilo böyiik özbok şairi Əlişir
Novainin “ Divan” ma keçir.
Bu dövrdo odobiyyatda vo ictimaisiyasi fikirdo formalaşmış humanizm
prinsiplori xüsuson Seyid İmadəddin
Nosimi (1369- 1417) yaradıcılığmda ö/
zirvosino çatır. Bu böyük şairin osor i
tokco Azorbaycan deyil, bihövliikdə "ı ;
xın vo Orta Şorq xalqları ədobiyyai ı мм
diinyoviliyo vo humanizmo, demokr. mo doğru iri bir addım kimi nozorə
pır. İmadoddin Nosimi böyük solofi
zami Goncovidon sonra Azorba ■ ı
odobiyyatinda humanizm, insanse\
к
ideyalarmin alovlu tobliğatçılan ı
carçılarmdan biri kimi tanınm
Moııqol qarotlori zülmotindən kec~>
r
neço on ildo xalq dohijotlordon b;r
лzo-tozo qaldirmaq istorkon orta
-r
Şorqinin on ziddiyyotli hökmdaı
dan biri kimi tanınan Əmir Teynn n
hücumları başlanır vo bu. düşünr.
eyinlordo ziilmo vo zorakılığa qarş:
vboti etiraz dalğasımn qalxmasina
>əb
olur. Nosimi yaradıcıhğı mohz be
ir
humanist etirazin, ziilm vo zorak /uğa
miixalifotin, insan haqları uğr ida
mübarizonin mohsulu idi. Şairin i
Jo
etdiyi hiirufizm yalmz zahiri bir
lo
rolunu oynadığından, homin qah ■
i
çıxanlmış Nosimi osorlori öz dor
umanist mozmunu, insana olan h
ot
vo mohobbot hisslorinin zonginliyi
çilir. Öz osorlorini xiisusi şifrlənn
ir
dillo yazan başqa hürufılordon, ill
vbodo iso miirşidi Fozlullah Noi;
n
forqli olaraq, Nosimi ziilm vo zor,
a
qarşı öz etirazim ana dilindo sado i 1nlara çatdırmaq, onlarda qeyri-ins;i
orokotloro qarşı nifrot oyatmaq,
az
dalğasını güclondirmok moqsodi iiidiirdii. Şairin ilahi soviyyoyo yiiksolmiş
kamil insan ideyasi da mohz öz haqlanm anlamış, ictimai eybocorliklordon vo
vohşi instinktlordon təmizlonmiş, özüııii
insan kimi dork etmiş sado adamlan no
zordo tuturdu. Nosiminin tokco yaıadıcılığı deyil, ofsano vo rovayot pordosino
bürünmüş hoyati da nosillor iiçün ibrot,

mordlik, cosarot, öz ideyasından dönməmok, ölümiin gözüno dik baxmaq örnoyino çevrilmişdir. Şairin azadlıqsevor
humanist osorlorino göro mürtoce ruhanilorin ona verdiyi dohşotli coza diridiri dorisinin soyulması bu böyük sonotkarin sonralar ozabkcş obrazmin yaranmasina sobob olmuşdur.
Azorbaycan odobiyyatinda 15 osr istor xronoloji, istorso do sonotkarhq co
hotdon Qazi Nosimi zirvolori ilo XotaiFiizuli zirvolori arasinda keçid morholosidir. Bu dö\ rdo ölko orazisindo miistoqil
Qaraqoyunlu vo Ağqoyunlu dövlotlorinin yaranmasi odobi hoyatda da miioy
yon canlanmaya, anadilli şeirin istor
mövzu, istorso do obraz baximindan inkişafına sobob olur. Xolili. Hamidi, Kişvori, Hoqiqi, Siiruri kimi, osason. ana di
lindo, Şah Qasim Ənvar, Bodr Şirvani
kimi daha çox fars dilindo yazib-yaradan sonotkarlar bu yiizilliyin odobi monzorosini miioyyon edirdilor. Bu şairlor
arasinda Qaraqoyunlu hökmdan Cahanşah Hoqiqinin (1435-67) adini
xiisusi qeyd etmok lazimdir. Solofi Qazi
Biirhanoddin kimi о da qanlı döyüşlor
arasinda fiirsot tapib qihnc-qalxani qolom-davatla ovoz etmiş, gözol bir divan
bağlamağa nail olmuşdu. Qazi Biirha
noddin kimi onun da taleyi facioli olmuş, öz soydaşları olan türklor - Ağqoyunlu tiirk dövlotinin nümayondolori
torofindon amansız döyüşlordo qotlo yetirilmişdir.
Dövrünün görkomli musiqi nozoriyyoçisi, Azorbaycamn orta osrlordo on
böyük modoniyyot morkozlorindon biri
olan Marağa şohorinin yetirmosi Xaco
Əbdiilqadir hom do ana dilindo gözol
şeirlor yazmışdır.
15 osrin görkomli şairi Xolili lirik şeirlor divanı ilo yanaşı, “ Firqotnamo” adlı
poema da yaratmışdır. Bu dövr şairlori
dyasi-ictimai hadisolorin koşmokoşlori sowbindon çox vaxt daha sakit şoraiti olan
Fürkiyodo, Osmanlı sultanlannm saraylarında yaşayıb yaratmışlar. Xüsuson
Çaldıran döyüşündo (1514) Şah İsmayılın
Sııltan Solimo moğlııb olmasından sonra
Fobriz sarayında yaşayan bir çox soııotKaıiar Osmanlı sarayına aparılmış, ora
da da hörmot vo izzot sahibi olmuşdular.
Azorbaycan dilindo gözol lirik şeirlor
müollifı olan Siiruri, Bosiri kimi şairlor bu
qobildondir.
15 osr Azorbaycan şairi Bodr Şirvani,
osason, fars dilindo yazsa da, onun türkAzərbaycan dilindo do gözol şeirlori olduğunu şairin özii etiraf etmişdir. Bod-

rin türk vo fars dillorindo qanşıq yazdığı
ki, bunların da Füzuli dühasınm yetişikidilli şeirlori - mülommələri do molum
mosindo oynadığı böyük rolu inkar et
mok olmaz. Ruhi, Şahi, Tüfeyli, Xozani,
dur. Bu osorlordo şair özüııii Azorbaycan-türk odobi dilinin vo şifahi xalq ya- Zehni, Elmi, Kalai, Sohabi, Bidari,
radıcılığının gözol bilicisi kimi göstorFüzulidon ovvol “ Leyli vo Mocnun” poe
mişdir
masi yaratmış Zəmiri vo b. şairlor bu qo
bildondir. 16 osrin birinci yarisinda So
1407 ildo Sofovi hökmdarlarının paytaxti Isfahan şohorində anadan olmuş,
fovi sarayinda yaradıcılıqla moşğul olan
15 osrin 50-ci illorindo Tiirkiyoyo
şairlordon iso Şahqulu boy, Susoni boy,
Pori Peykor, 1525 ildo, yoni Füzulidon
mühacirot edorok Fateh Sultan Mohommodin sarayinda 20 ilo yaxin yaşayıb ya- on il ovvol “ Leyli vo Mocnun” poemasi
ratmış, lirik şeirlor divani ilo yanaşı “ To- yazmış Hoqiri Tobrizi kimi sonotkarlarin adlarını çokmok olar. Bu sonotkarlavarixi-ali-Osman” (“ Osman noslinin tari
rin yaradıcılığı bütöv şokildo bizo golib
xi” ) adh tarixi osor, fal açmağa hosr olunmuş “ Cami-süxonquy” (“ Danışan piya- çatmamış, yalniz onlardan ayri-ayn
lo” ) vo avtobioqrafik xarakterli “ Hosbi- örnoklər tozkirolordo qorunub saxlanhalnamo” osorlorinin miiollifi Hamidi do mışdır.
Şah İsmayıl Xotai (1487 1524) Azor15 16 osrlor Azorbaycan odobiyyatmin
baycamn ictimai-siyasi tarixindo miis
görkomli niimayondolorindondir.
tosna rol oynamış hökmdarlar siilalosi15 osr Azorbaycan odobiyyatmin on
nin banisidir. Xotai şair-hökmdar kimi
böyük nümayondolorindon biri Nemoöz soloflori Qazi Biirhanoddin vo Mirzo
tullah Kişvoridir. Kişvori, osason, No
vainin tosiri ilo lirik şeirlor yazsa da, bu Cahanşah Hoqiqinin poetik ononolorini
sahodo Azorbaycan poeziya moktobino davam vo inkişaf etdirmiş, qısa ömrii or
moxsus orijinal üslub nümayiş etdirmoyo zindo yeni bir möhtoşom Azorbaycan
dövlotini qurub genişlondiımiş, hom do
nail olmuşdu. Xüsuson şeir dili sahosin
anadilli odobiyyatın inkişafında miistos
do, orijinal poetik obrazlar işlotmokdo
Kişvori Azorbaycan odobiyyatinda uni- na rol oynayaraq, Fiizuli zirvosino keçikal mövqe tutur. O, Ağqoyunlu hökmda- di bilavasito hazırlamışdır. Xotainin
böyiik odobi irsi hom lirik növün miixto
ri Sultan Yaqubun sarayinda yaşamış,
lif janrlarmda, hom do mosnovi-poema
moliküş-şüora Hobibi ilo tamş olmuşdu.
Əgor Kişvori poeziyasında holo No- janrmdadir. Xotai daha çox sado xalq
dilindo osorlor yazmağa üstünlük vermiş,
vai odobi moktobinin tosiri duyulurdusa,
15 osrin sonu, 16 osrin ovvollorindo ya- hotta xalq şeiri üslubunda qoşma, goşayıb yaratmış Hobibido artiq Azorbay
raylı, varsağı, bayatı kimi, klassik poe
can odobiyyatmin milli bir modoniyyot
ziya üçün az işlok olan poetik örnoklor
hadisosi kimi biitiin olamotlori özünü gös- do yaratmışdır. Şairin “ Dohnamo” (“ On
torir. Hobibi, Şalıi, Siiruri kimi bu dövr
moktub” ) poemasi bu mövzuda Azor
baycan dilindo yazılmış ilk osordir. Poşairlorinin yaradıcılığı Xotai vo Fiizuli
emada Aşiqin Moşuqoyo göndordiyi on
poeziyasinin formalaşmasında münbit
moktub epik-lirik tohkiyo vasitosilo tos
zomin rolunu oynamışdı. Böyük Füzulinin özii Hobibi şeirindon tosirlonmiş vo vir edilir. Motnin içorisindo verilmiş qoonun bodii tosvir vasitolori baximindan
zollor qohromanlann ovqatmi çox incogözol bir qozolino toxmis yazmışdı.
liklo açıqlamağa xidmot göstorir.
15
osr Azorbaycan odobiyyatinda bu Xotainin “ Nosihotnamo” poemasi
zamana qodor başqa tiirk xalqlarinm
gone noslin tolim-torbiyosino ünvanlanodobi dili ilo bir çox cohotdon müştorok
mışdır. Şairin siyasi foaliyyoti, hoyati vo
olan Azorbaycan odobi dili öz forqlondi- yaradıcılığı tokco Azorbaycanda deyil,
rici xüsusiyyotlorini oldo edir vo 16 biitiin diinya şərqşünaslığında dorin maosrdon etibaron miistoqil bir odobi dil
raq doğurmuşdur.
kimi öz ononolorini davam etdirmoyo
Fodainin (16 osr) “ Boxtiyarnamo” vo
başlayır. Xiisuson 16 osr Bagdad odobi
Mosihinin (16 17 osrlor) “ Vorqa vo Gülmühiti milli poeziyanin inkişafına gös- şa” poemalan da bu dövr Azorbaycan
toıdiyi böyük tosirlo forqloııir. 16 osr toz- epik şeirinin örnoklorindondir.
kiroçisi Əlıdi Bağdadinin “ Giilpni-şüo12
16 osrlor Azorbaycan odobiyya
ra” (“ Şairlor gülşoni” ), Şah Abbasın ki- tinda İntibahın Nizamidon sonraki zirtabdarı Sadiq boy Sadiqinin “ Mocmoül- vosi Mohommod Füzulidir (1494 1556).
xovas” (“ Seçilmişlor moclisi” ) tozkirolo- Onun yaradıcılığını çox vaxt Qorb mo
rindo о dövrün Bagdad odobi mühitindo doniyyotindo Barokko ilo müqayiso edirlor; burada on kiçik poetik detallar belo
yetişmiş bir sıra şairlorin adları çokilir

tam yerindo olub, heç пэ artıq, yad görünmür, hətta adi gözlə görünmoyən poe
tik ünsürlər də bir-birino uyğunlaşaraq,
bir-birini tutaraq “ monolit” bədii orqanizm yaradır. Fordi sonotkarlıq ecazlarına görə Füzuli yaradıcılığını Şekspir,
Petrarka, Puşkin kimi söz ustalanmn so
noti ilo miiqayisə etmok mümkündür.
Nizamidə müşahido edibn qlobalizm Füzulido özünü vahid islam modo
niyyotinin hor üç aparıcı-işbk dilindo orob, fars vo türk dillorindo ölmoz osorlor
yaratmasi ilo göstorir. Şairin hor üç dildo
“ Divan” ları, orobco “ Motloül-etiqad”
adli folsofi traktati vardir. Sayca fars
“ Divan” i, sanbalca iso tiirk “ Divan” i

Fiizuli divam. 1569 72.
M.Fiizuli ad. Əlyazmalar institutu. Baki.

daha iistiindiir. Ana dilindo qolomo aldığı qosidolori orta osrlor odobiyyatlarmda bu janrm parlaq incilori soviyyosindodir. Azorbaycan dilindo yazılmış
“ Leyli vo Mocnun” (1536) poemasi iso
bu janrda qolomo alınmış unikal örnoklordon biridir. Doğrudur, Fiizuliyo qo
dor böyük Nizami fars dilindo, Novai,
Zomiri vo Hoqiri tiirk dilindo bu mövzuda osorlor qolomo almışdılar. Ancaq bu
poemaların heç birindo mohobbotin
Fiizuli interpretasiyasi nozoro çarpmır,
yoni Fiizuli bunlann hamisindan forqli
bir osor yaratmağa müvoffoq olmuşdur.
Poemanin ovvolindo osorin ilahi eşqo

bir mocaz olduğunu göstorso do, Fiizuli
osor boyu canli, real, biitiin ziddiyyotlo
ri ilo qobul edilon insan obrazlari yaratmışdır.
Fiizuli Azorbaycan odobi dilinin son
raki inkişafında vo büllurlaşıb on yiiksok
soviyyodo şeir dilino çevrilmosindo
müstosna rol oynamışdır. Nosr dilinin
inkişafında da böyük xidmotlori olan
şair, ölmoz “ Şikayotnamo” osori ilo odobiyyatın bu sahosino öziinün layiqli töhfosini vermişdir. Şairin ozabkeş imamların müsibotino hosr etdiyi hocmco on
böyük “ Hodiqotüs-süoda” (“ Xoşboxtlor
bağçası” ) osorinin do osas motni nosrlo
yazılmış, yeri goldikco Fiizuli kontekstin
ovqatına uyğun şeir parçalarından da
istifado etmişdir.
Fiizuli tokco Azorbaycanda deyil,
tiirk dilinin, xiisuson oğuz tiirkcosinin
anlaşıldığı böyiik bir coğrafı-etnik mokanda indiyo qodor do sevilo-sevilo oxunan sonotkarlardan biridir. iraq, Tiir
kiyo, Tatarıstan, Özbokistan, Türkmonistan, hotta uzaq Uyğurstanda belo Fiizulinin osorlori indiyo qodor populyar
olaraq qalmaqdadir.
16-17 osrlor Azorbaycan odobiyya
tinda hom do orta osr mohobbot vo qohromanhq dastanlarmin formalaşması
dövrü kimi tanınır. Bu dövrdo xalq şciri
şokillorindən qoşma, goraylı, varsağı,
bayati daha da tokmilloşir.
17-18 osrlordo Azorbaycan odobiy
yati şifahi xalq yaradıcılığının, osason,
aşıq niimayondolorinin osorlorinin tosiri
altinda canli hoyata, xalq dilino daha da
yaxınlaşır, Azorbaycan poeziyasinda realizmo keçid dövriinün tomoli qoyulmuş
olur. Homin dövrdo poeziyada Fiizuli
ononolori holo kifayot qodor güclü olsa
da, artiq bu cazibodon çıxmaq cohdlori
Saib Tobrizi, Qövsi Tobrizi, Mohommod
Əmani kimi sonotkarlarin yaradıcılığında görünür. 18 osrdo Şirvan odobi mühitinin yetirdiyi şairlordon Ağa Mosih Şirvani, Şakir, Nişat vo Mohcurun osorlo
rindo daha çox dövrün konkret ağrılı
problemlorindon bohs olunur, sado xalqın ağır güzoranı, narahatçılığı öz bodii
ifadosini tapir. Molla Voli Vidadi (17071808), xiisuson Molla Ponah Vaqif
(1717-97) kimi sonotkarlar sado, canli
dildo yazdiqlari osorlorlo poeziyam xal
qa daha da yaxmlaşdırmışkır. Vidadinin
“ Müsibotnamo” poemasında dövrün bir
sira tarixi hadiso vo şoxsiyyotlori yiiksok
poetik-obrazli soviyyodo tosvir olunmuşdur. Bu dövrdo poeziya sonoti kiitloviloşir vo daha da populyarlaşır. Kütlo-

lorin estetik doyorloro yaxınlaşması vo
qovuşması prosesi siirotlo iroliloyir.
Xiisuson Vaqif yaradıcılığı bu baximdan
miistosna rol oynamışdır. О, yaratdığı
sado, realist, diinyovi gözol obrazlari ilo
klassik-romantik sonot tipindon realizmo doğru iri bir addim atmış vo özündon
sonraki odobiyyatm ink işaf istiqamotlorini müoyyonləşdirmişdi. Vaqif hom do
öz dövriinün görkomli siyasi xadimi olmuş, Qarabağ xanlığımn xarici siyasotini uzun miiddot müoyyonləşdirmişdi.
Azorbaycan odobiyyatinda 18 osr orta
osrlorin son, yeni dövriin iso başlanğıc
morholosi kimi keçid xarakteri daşıyır.
19
əsr odobiyyati. 19 osrin ilk
rübündo Azorbaycan xalqimn tarixi
leyindo baş veron miihiim hadiso
Şimali Azorbaycanm Rusiya imperiyasi
nin torkibino ilhaq edilmosindon sonra
bütövlükdo modoniyyotdo olduğu kimi,
odobiyyatda da qorbyönümlii meyilbr
olduqca giiclonir. Bunun tosiri altınc i
odobiyyatda milli vo realist-diinyovi m
tivlor aparıcı mövqeyo çıxır. Molla P Qəzəl
Klassik Şərq şeiri növüdür; əruz
vəzninin müxtəlif bəhrlərində yazılır
Həcmi 5 9 beyt, bəzən daha çox
olur. İlk beyti mətlə, son beyti məqtə
adlanır. Son beytdə müəllifin təxəl
lüsü verilir. Daha çox lirik məzmunlu
olur. Azərbaycan ədəbiyyatında qəzəlin ən yaxşı nümunələrini Nizami,
Nəsimi, Füzuli, S.Ə.Şirvani və
Ə.Vahid yaratmışlar.
nah Vaqif yaradıcılığının bilavasito tosi
ri altinda Qarabağ odobi mühitindo ton
qidi-realist satiranın Qasım boy Zak'
(1784 1857) kimi nümayondosi yeti^,.
rok uzun müddət poetik inkişafın istiq;:
motini miioyyonloşdirir. Lakiıı hom Za
kirin öz yaradıcılığında, hom do onunl;
çağdaş olan şairlorin osorlorindo Fiizul
ononolori do yeni soviyyodo davam etdi
rilir. Bunun on böyük nümayondələri
Giineydo Seyid Əbiilqasım Nobai
(1812-73), Quzeydo iso Seyid Əzim Şiı
vani (1835-88) vo Xurşud banu Natovandir (1830-97). Seyid Əzim Azor
baycanda hom do böyük maarifçi kimi
tanınır vo o, osorlorinin biitöv bir hisso
sini gone noslin tolim-torbiyosino hosr etmişdir. Onun Qasim boy Zakir ruhunda
qolomo aldığı satiralan iso dövrün bir si
ra ictimai eyiblorini, monfi insan sifotlorini ifşa etmosi ilo sociyyolonir.

Dünyanın oksor modoni xalqlarinda
olduğu kimi, Azorbaycan odobiyyatinda
da 19 osr görünmomiş siirotli inkişaf, hu
manist ideallara, maarifçiliyo doğru
dönmoz bir yürüş, ağlın hakimiyyotini
osaslandırmağa ilk ciddi cohd dövrü ki
mi özünü büruzo verir. Xiisuson Azor
baycanm Şimal hissosinin Rusiyaya birbşdirilmosindən sonra, bu tarixi prosesin bütövlükdo miirtoce, müstomlokoçi
mahiyyotino baxmayaraq, odobi-modoni
inkişafda Conubla miiqayisodo miioyyon
irolibyişbr miişahidə edilir.
Bu dövrdo rus vo Qorb şorqşünasları,
şairlori ilo yaxindan tanış olan, onlardan
qabaqcil humanist fikirlori oxz edon Ab
basqulu ağa Bakixanov (1794-1847),
Mirzo Şofi Vazeh (1792-1852), İsmayıl
boy Qutqaşınlı (1801-61) kimi sonot vo
ikir adamlannın yaradıcılığından faylalanan Mirzo Fotoli Axundzado
M.F.Axundov, 1812-78) Azorbaycan
xlobiyyatmi Rusiya vo Qorb ilo daha six
>ağlayır, onu çağdaş diinya odobiyyatla1sırasına çıxarır.
A.Bakixanov Azorbaycan odobiyyaında qorbçilik ideyalarını ononovi Şorq
onoti ilo iizvi şokildo birloşdirmoyo nail
)lmuş böyiik' ictimai xadim, alim vo şardir. Onun Azorbaycan gerçokliyino
ıosr etdiyi bodii vo elmi osorlori holo öz
ağlığında rus vo alman dillorindo noşr
)lunmuş, haqqinda Avropa motbuatinla torifli sözlor deyilmişdi. Alman
orqşünası Fridrix Bodenştedt iso öz
iiollimi Mirzo Şofınin şeir doftorini Avopaya aparmış, alman dilino çevirmiş
vo noşr etdirmişdi. Mirzo Şofinin çox
oöyiik populyarlıq qazanaraq, qısa
nüddotdo oksor Avropa dillorino
orcümo edilon “ Noğmələr” ini sonralar
Bodenştedt öz adına çıxmış, Miı zo Şoinin müolliniyini iso inkar etmişdi. Yeııi
Azorbaycan realist nosrinin ilk uğurlu
ırnoklərindən sayılan İ.Qutqaşınlının
Roşid boy vo Soadot xanım” hekayosi
so Varşavada fransız dilindo işıq üzii
'örmüşdü.
Mirzə Fotoli Axundzadonin maarif,-i-realist göıüşlori söz sonotinin sonraki
nkişafında miistosna rol oynayaraq,
Azorbaycan odobiyyatinda çağdaş Qorb
odobiyyati janrlarimn - dram, roman,
hekayo, novella, povest, poema vo s.
oturuşmasına giiclii tosir göstormişdir.
Onun 1850-55 illor arasmda yaratdığı
alti dram osori özündon sonra Yaxin vo
Orta Şorq odobiyyatlarinda odobi mok
tob formalaşdırmışdır. Bütövlükdo
Azorbaycan odobiyyatını xarakterizo

edon dorin etik başlanğıc, humanizm,
da yaşayıb yaradan morsiyo şairlorindon
odalotsevorlik, somimiyyot vo doğruçuRaci, Dilsuz, Doxil vo b. idi. Lakin Qu
zeydo gedon qabaqcil odobi prosesin tosi
luq motivlori Axundzado yaradıcılığında davam vo inkişaf etdirilorok golocok
ri altinda Giiney sonotkarlari da diinyovi
nosilloro tövsiyo edilir. M.F.Axundzado
osorlor yaratmağa meyil edirdibr. Mo
tokco bir odib kimi deyil, hom do alim,
hommod Bağır Xalxalinin (1829 1900)
filosof, ictimai xadim kimi çıxış edir,
“ Solobiyyo” (“ Tülkünamo” , 1893), Əbdürıohim Talibovun “ Kitab yüklü eşbiitiin yaradıcılığının qayosini xalqimn
xoşboxt hoyatimn tomin edilmosindo
şok” (1888), Zeynalabidin Marağayinin
göriirdü. Xalqin maariflonmosindo, çağ- (1838-1910) “ İbrahim boyin soyahotnamosi” (1892) osorlori realist-dünyovi ododaş odobi-modoni, elmi doyorloro qovuşmasinda sonotin vo odobiyyatm roluna
biyyatın kaınil örnokloridir.
19 osrdo odobiyyatm daha çox Şorq
yiiksok qiymot veron M.F.Axundzado
Şorqdo ilk dofo dram janrinda osorlor yaradıcılıq tipino meyil göstoron bir qo
yaratmışdır. Onun “ Tomsilat” adi altinlu da odobi məclislərdo formalaşırdı.
da birloşdirilmiş altı komediyasi [“ He- Qubadakı “ Giilüstan” odobi moclisino
kayoli-Molla İbrahimxolil kimyagor” , Abbasqulu ağa Bakıxanov Qüdsi, Or“ Hekayoti-Müsyö Jordan hokimi-noba- dubaddakı “Əncümoni-şüora” ya (“ Şairlor moclisi” ) Hacı ağa Foqir Ordubadi,
tat vo Dorviş Mostolişah caduküni-moşhur” , “ Hekayoti-xirs quldurbasan” ,
Lonkorandakı “ Fövcül-fıisoha” ya (“ Gö“ Sorgüzoşti-voziri-xani-Lonkoran” , zol daııışanlar dostosi” ) Mirzo İsmayıl
Qasir, Şamaxıdakı “ Beytüs-Sofa” ya
“ Sorgüzoşti-mərdi-xəsis” (“ Haci Qara” ),
(“ Sofanın evi” ) Seyid Əzim Şirvaııi, Ba“ Miirafio vokillorinin hekayoti” ] 1859 il
do Tiflisdo noşr edilmişdir. M.F.Axund
kıdakı “ Mocmo üş-şüora” ya (“ Şairlor
zado heç do rus çarizminin apologeti ki
yığıncağı” ) Mohommod ağa Cümri,
mi çıxış etmomiş, lazım goldikdo üstü- Goncodoki (sonralar Tillisdo) “ Divaııiörtülü şokildo, ezop dili ilo Rusiya impe- hikmot” o Mirzo Şofi Vazeh, Şuşada foa
rializminin miistomloko siyasotini koskin
liyyot göstoron “ Moclisi-üns” poetik
tonqid etmişdir. Onun “ Komalüddövlo
moclisino Xurşud banu Natovan,
moktublari” (1865), “ Aldanmış kovakib”
“ Moclisi-foramuşan” a (“ Unudulmuş(1857) kimi nosr osorlori tokco qonşu İralar moclisi” ) iso M ir Möhsün Novvab
nin tarixi keçmişini vo dövlot quruluşunbaşçılıq ediıdi. Poetik moclislor arasındakı nöqsanları deyil, hom do, odibin
da six olaqo mövcud idi. Bütövlükdo 19
yiizilliyin odobiyyati, Azorbaycan bodii
özüniin do içorisində yaşadığı ictimai
mühitin vo siyasi quruluşun eyiblorini
fikrinin yeni yiiksok morholosi sayilan
20 osr odobiyyatına keçid üçün möhaçıb göstorirdi.
M.F.Axundzadonin Azorbaycan mo
kom zomin hazırlamışdır.
20 osr odobiyyati. Vaxtilo Rusiya imdoniyyoti üçün miioyyon etdiyi odobi-esperiyasinin torkibindo olmuş oksor xalqtetik inkişaf istiqamoti 19 osrin ikinci
lar kimi, 20 osrin ilk onilliklori Azor
yarısında S.Ə.Şirvani (1835-88), N. Vo
baycan odobi-modoni hoyatinda da
zirov (1854-1926), Ə.Haqverdiyev
(1870 1933) kimi maarifçi-realist sonot- xiisusi bir morholo toşkil edir. Bu dövrdo
Avropa vo Rusiya örnoyi osasmda rea
karlarm meydana çıxmasma vo tokco
Azorbaycanm deyil, eyni zamanda qonlist vo romantik odobiyyatm M.Ə.Sabir
şu xalqlarin odobi-modoni yüksolişino (1 862-1911), С. Mommodqu lu za do
sobob oldu. Xiisuson H.Zordabi (1837— (1869-1932), A.Sohhot (1874-1918),
M.Hadi (1880-1920), A.Şaiq (1881
1907) kimi tobiotşiinas-alimin noşr et
1959), H.Cavid (1884 1944) kimi gördiyi miisolman Şorqindo ana dilli ilk
komli niimayondolori öz yaradıcılıqları
qozet olan “ Əkinçi” (1875 77) bu dövrib Azorbaycan odobiyyatmi diinya odo
do odobi-modoni hoyatin coşğun inkişafina tokan verirdi. Burada özüno yer ta- bi-modoni fikrinin on yaxşı nümunoləri
pan bir sira odobi-ictimai miizakiro vo soviyyosino qaldırırdılar. Böyük odib vo
mübahisolor Azorbaycan odobiyyatinm
ictimai xadim C.Mommodquluzadonin
humanist ononolorinin daha da möh- redaktorluğu ib 1906 ildo Tiflisdo noşro
başlayaraq, iyirmi bcş ilo yaxin bir dövr
komlomnosino vo inkişaf etmosino yarorzindo odobi-modoni vo ictimai-siyasi
dım göstərirdi.
19
osr Azorbaycan odobiyyatinda ma-hoyatda möhtoşom rol oynamış “ Molla
arifçi-realist tomayüllo yanaşı, dini-diNosroddin” jurnali vo onun realist-yumoristik sonot üslubu ib paralel olaraq,
daktik poeziya da inkişaf edirdi. Bunun
osas niimayondolori Giiney Azorbaycan
görkəmli publisist, filosof vo ictimai xa-

dim Ə.Hüseynzadənin (1864-1940) redaktorluğu ilə 1906-07 illordo cəmi 32
sayı çapdan çıxmış “ Fiiyuzat” jurnalı
ciddi vo romantik üslubla xalqa xidmot,
milbtin maariflonməsinə və inkişafına
qulluq mövqeyindo durmuşdular.
Bu dövrün ədəbi simaları arasında
C.Mommodquluzado, “ Hophopnamo”
miiollifi M .Ə.Sabir Azarbaycan odobiyyatının ideya-estetik inkişafında da
ha çox xidmot göstərmişbr. Cohalət,
mövhumat, xurafat, nadanlıq oleyhino
onların yazdıqları realist satirik osorlor
bu gün do öz əhəmiyyət və aktuallığını
qoruyub saxlayir.
M.F.Axundzado ənonələrinin davamı ib inkişaf edən maarifçi dramaturgiya Nocof Ьэу Vozirovun hob 19 osrin
sonlarında qolomo aldığı komediyalar
Mollanəsrəddinçilər
Yaradıcılıq prinsiplərinə görə bir-birinə yaxın olan, C.Məmmədquluzadənin təsis etdiyi və redaktoru olduğu “Molla Nəsrəddin” (1906-31) jurnalı ətrafında birləşmiş şair, yazıçı,
jurnalist və rəssamlar: Ö.F.Nemanzadə, M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev,
Ə.Nəzmi, Ə.Qəmküsar, M.S. Ordubadi, M.Möcüz, Ə.Əzimzadə və b.
fəal və tanınmış mollanəsrəddinçilərdi. Yaradıcılıq metoduna görə
mollanəsrəddinçilər tənqidi realistlər idi. Onların başlıca mövzusu
və tənqid hədəfi dövrün ictimai-siya
si, ideoloji problemlori, cəhalət, fanatizm, qadın hüquqsuzluğu, məişətdəki və düşüncələrdəki eybəcərliklər və s. olmuşdur. Mollanəsrəddinçilər Azarbaycan ədəbiyyatını
janr, üslub və dil baximmdan zənginləşdirmişlər.

və “ Müsibəti-Foxroddin” (1894) faciəsi,
Əbdürrohim Ьэу Haqverdiyevin komediyaları və “ Dağılan tifaq” (1896), “ Boxtsiz
cavan” (1900), “ Ağa Məhomməd şah
Qacar” (1907) faciəbri, Nəriman Nərimanovun (1870-1925) “ Nadanlıq” (1894),
“ Şamdan Ьэу” (1895), “ Nadir şah”
(1899), Cəlil Məmmədquluzadənin “ Ölübr” (1909), “ Anamın kitabı” (1920) əsərbri ilə zonginləşdi. Dramaturgiyada romantik-tarixi mövzuda isə Hüseyn Cavid
1910-18 ilbr arasında “Ana” , “ Maral” ,
“ Şeyx Sənan” , “ Şeyda” , “ Uçurum” ,
“ İblis” kimi ölməz osorlorini yaratdı.
Bədii publisistika sahosindo N.Norimanovun, M.Ə.Rəsulzadonin, eloco do

Ə.Ağayevin, Ə.Topçubaşovun, M.Şahtaxtlınm, Ömər Faiqin, Hüseyn Minasazovun, Eynoli Sultanovun adlarını
çokmək lazımdır.
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M.Ə.Sabir. “Hophopnamo” əsərinin
ilk nəşrinin titul vəroqi. 1912.

Azorbaycan tarixinin 20 osrin ovvol
brindo baş vermiş olamotdar hadisosi
islam vo tiirk diinyasimn ilk respublikasinin - Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyo
tinin (A X C ) qurulmasi oldu (1918-20).
A X C comi iyirmi iiç ay davam edon qisa
bir ömür sürso do, homin dövr özünomoxsus odobi mohsulla olamotdar olmuşdur. Tanınmış qələm sahiblori olan
C.Mommodquluzado, A.Şaiq, Ə.Haqverdiyev, Ü.Hacıboyovla yanaşı, bu za
man Yusif Vozir Çəmənzəminli, Seyid
Hiiseyn, Somod Monsur, C.Cabbarh,
Ə .Cavad, Ümmigülsüm kimi gone qolom
sahiblorinin do maraqli osorlori meyda
na golirdi. Bu osorlordo Azorbaycanin
dövlot miistoqilliyi, ölkomizo xilaskarhq
missiyası ilo golmiş tiirk ordusunun zoforlori, Azorbaycan osgorbrinin roşadoti, iiçrongli milli bayraq horarotlo toronnüm olunurdu. Bu sahodo xiisusi foallığı
ib seçilon Əhmod Cavad (1892-1937)
Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyotinin dov
lot himninin motnini yazmışdır. Musiqisi
dahi Ü.Haciboyov torofindon bəstələnmiş
homin osor bu gün do miistoqil Azorbay
can Respublikasinin dovlot himnidir.
Sovet dövrü odobiyyati. Bolşevik Rusiyası qırmızı imperiyamn conub sorhodlorindo, Iran vo Tiirkiyo kimi miisolman
ölkobrinin bilavasito qonşuluğunda
miistoqil Azorbaycan dövbtinin tarix
sohnosino çıxmağına bigano qala bilmozdi. Bu sobobdon do işğalçı 11-ci qirmizi ordunun zorbobrino davam gotiro
bilmoyon Azorbaycanin ilk demokratik
hökumoti süqut etdi. Ölkodo sovet haki
miyyoti quruldu. Bu zaman Azorbayca

nin yaradici ziyalilarmm bir qismi bodii
inkişaf prosesinin ardicil olaraq davam
edocoyino inanırdı. Bolşevizmin saxta,
pordoli vo utopik vodbrino inananlar
görkomli odib vo ictimai xadim Noriman
Norimanov başda olmaqla Azorbay
canda sovetbrin ilk aylanndan etibaron
bu yanlış inamı qobul etmişdilor. Heç
şübhosiz, “ proletar diktaturasi” vo
“ kommunizm connoti” pordosi arxasmdaki osl hoqiqoti C.Mommodquluzado
vo H.Cavid vaxtında görmüş, onun
miirtoce antiazorbaycan mahiyyotini başa düşmüşdülor. Onlardan forqli olaraq,
yeni siyasi-ideoloji direktivlorb odobiyyatin yeni noslinin -о vaxtin gone “ komsomol” şairlərinin ohvali-ruhiyyosi ara
smda bir uyğunluq müşahido olunurdu.
“ Köhno diinyanı tomolindon yıxmaq” ,

partiyası qərarlarındakı mütloq “ normalara” tabe edildi. Bu qadağalara mohəl
qoymayanlar toqib vo repressiya olundu.
30-cu ilbrin repressiyası öz başlanğıcını sovet hakimiyyotinin qurulduğu ilk
aylardan götürmüşdü. Onun ilk ziyalı
qurbani ermoni daşnaklarının Gonco
hobsxanasında giillobdikbri Qazax
Müəllimlor Seminariyasımn direktoru,
görkomli alim vo odobiyyat tonqidçisi,
ilk çoxcildlik Azorbaycan odobiyyati ta
rixinin müəllifı, böyiik maarifporvor Firidun boy Köçorli (1863-1920) olmuşdur.
Bu zaman osassız toqibbro moruz qalanlar arasmda giinahsız fohlo vo kondlibr

zimosino mane olan yazıçı, şair vo dra- cümoçilərindən olan Baki qazisi Mir
maturqlar, bütünlükdo yaradıcı ziyalılar
Mohommod Kazım ağanı 83 yaşmda,
“ yuxarf'daıı verilmiş sort vo amansız
M.Müşfıqi iso 29 yaşında güllolomişdi“ xüsusi” tapşırıqları yerino yetironlorin
lor. Mikayıl Müşfıq (1908 37) miirokkob
on çox qorxduqları. buna görə do on vo ziddiyyotli ictimai quruluş şoraitindo
amansiz roftar etdiklori adamlar idi.
milli poeziyanı ölıııoz osorlorlo zonginloşО
dəhşətli illordo repressiyaya moruzdirmişdir. Onun qısa müddətdo noşr etqalmış sonotkarlar arasmda Azorbaycan
dirdiyi osorbr odobiyyatda silinməz izbr
odobiyyati vo incosonotinin, odobiyyatburaxmışdır. Çoşğun hiss vo duyğular,
şünaslıq vo dilçilik elmlorinin çox gör- zəmanəsinə meydan oxuyan romantik
komli niimayondolori olmuşdur: dramaovqat, rovan vo oynaq dil Müşfiq sonoti
turq H.Cavid, şair M.Miişfıq, nasir vo nin bodii doyorini, uzunömürlülüyünü to
min edoıı yaradıcılıq xüsusiyyotloridir.
odobiyyat tonqidçisi S.Hiiseyn, şair
20
osrin ilk onilliklorindoki qlobal
Ə.Cavad, odib vo alim Y.V.Çomonzohadisobr vo regiondakı ictimai sarsıntıminli, filologiya professoru, poliqlot

Füyuzatçılar
Ə.Hüseynzadənin
redaktorluğu,
H.Z.Tağıyevin maliyyə yardımı 1!э
çıxan "Füyuzat" (1906-07) jurna ı
ətrafında birləşən yazıçı və jurnalistlər öz yaradıcılıqlarında romant
metodu əsas götürürdulər. Milimədəni sərvətin qorunub saxlaı
masında, ədəbi-bədii düşüncəni
ictimai şüur və milli özünüdərkir
əxlaqi-mənəvi dəyərlərin inkişaf
etdirilməsində fəal rol oynamışlə
Ən görkəmli nümayəndələri Ə.Hı
seynzadə, M.Hadi, H.Cavid, A.Səhhət, A.Şaiq, C.Cabbarlı, Ə.Cavad
və b. idi.
xarabalar vo mozarlar iizorindo “ ус i
dünya” qurmaq hom rosmi ideologiy ,
hom do gone qolom sahiblori üçiin or j
tolim idi. S.Rüstom, S.Vurğun, M .M
fiq, M.Rahim, O.Sanvolli, R.Rza, bir
dor sonra iso M.Dilbazi, N.Rofibo .
Ə.Comil, Z.Xolil vo başqalannın ya dıcılığının ilk morholosi mohz bu cür s; dırıcı tolimin tosiri altinda formalaşw
Onlarm döno-döno müraciot etdil ■
mövzular çılpaq şokildo aktual, qosc ı
publisistloşdirilmiş, qaba inqilabçı və
tinq demokratiyası soviyyosindo sinfi ı
Çox çokmodi ki, Azorbaycanda diir
tocrübosino istiqamotlonmiş hor hansı bv
meyil kosmopolitizm kimi, milli onənəyə
güvonmok iso milbtçilik kimi damğalandı. Milli dil, milli olifba, milli yaddaş
sürokli vo zorakı toqibloro moruz qaldı.
Tarixdo görünmomiş ölçübrdo ifrat totalitar hadiso baş verdi: odobiyyat büsbütün
siyasi-ideoloji direktivbro, kommunist

Azərbaycaıı yazıçılarımn bir qrupu. Bakı. 1929.
Birinci sırada, soldan: Cəlil Mommodqulıızadə, Hüseyn Cavid. Əbdürrnhim Ьэу I laqverdiyev, Cabbar Əlondizado, Süleyman Sani Axundov,
İbrahim Əıııinboyli. Hacı Kərim Sanılı. Ikinci sırada, soldan: Xəlil İbrahim, Cofər Cabbarlı, Scyid Hüscyn. Siileyman Rüstəm,
Mikayıl Müşfıq, Abdıılla Şaiq, Əlımod Cavad. Məmmod Ralıim.

do çox idi. Lakin bolşevik-daşnak toqiblorindon on çox zoror çokon ziyalılar olmuşdur. Bunun da sobobi aydın idi. Stalinçilor Azorbaycan xalqimn ziyalı övladlarını qırmaq, yaxud mohboslordo vo
sürgünbrdo çürütmoklə millotin öziiniidork prosesino mane olmaq, onıı öz mo
novi köklorindon ayırmaq, kommunist
ehkamlarmm kor-korano icraçısma çevirmok istoyirdilor. Xalqin tarixini, folsofəsini, dilini, əlifbasını, modəniyyətini,
psixologiyasını, mentalitetini yaxşı bilon,
bunları todqiq edib soydaşları arasında
toblig edon alimlor, öz doğma dilindo vo
xalq ruhuna yaxın olan formalarda yazılmış bodii osorlori ilo milli tofokkürün ölo-

alim B.Çobanzado, Baki Dövlot Univer
sitetinin rektoru, yazıçı T.Ş.Simurğ,
yazıçı vo şairlor Qantomir, Sanılı, Miiznib, odəbiyyatşünas Salman Mümtaz,
Bakida ilk Şorq konservatoriyasmı ag
in^ Xodico xanım Qayıbova, teoloqalim, Baki qazisi Mir Mohommod Kazım ağa, folklorçu-alim Honofı Zeynallı,
tonqidçilər Əli Nazim, Müstafa Qııüycv,
Mommodkazım Əlokborli, Atababa Mıısaxanlı, Əmiıı Abid, aktyorlar Abbas
Mirzo Şorifzado, Ülvi Rocob vo başqalan... Sürgündo holak olmuş Y.V.Çomoıızominli vo H.Caviddon başqa, bu yara
dici ziyalıların hamısı gülblonmişdi. Qurani-Korimin Azorbaycan dilino ilk tor-

larla olaqodar olaraq, xüsuson do AXCnin devrilmosindon sonra, habeb 30-cu
ilbrin repressiyalan zamam Azorbayca
nin bir çox yaradici ziyalilan dofolorlo
siyasi toqibloro moruz qalmış, xilas ol
maq vo odobi foaliyyotlorini davam et
dirmok moqsodilo son çıxış yolıı kimi
mühacirotə üz tutmuşdular. Alman faşizmino qarşı miiharibodo osir alınmasına göro votono dönmosi yasaq edildiyi
üçiin davadan sonra xaricdo sığınacaq
tapanlar, şahlıq rejiminin təqibindon votoni tork edonlor, yaxud onlarm övladlari bu giin ölkodon uzaqlarda
Asiya,
Afrika, Avropa, Amerika, hotta Avstraliya qitobrindo yaşayırlar.

Mühacir ziyalıJarı bircohot birloşdirmişdir: onlar moskun olduqları ölkolordo Azorbaycan milli odobi, modoni mentalitetini. azərbaycançılıq ideallarını yorulmaq bilmodon qorumuş, ləyaqətlo
tomsil və tobliğ etmiş, sovet imperiyasi
məngənəsində sıxılan Azorbaycamn dordiııi həmişo hakim dairələrin və ictimaiyyətin diqqət mərkozində saxlamaq
üçün soylo çalışmışlar. Azorbaycan
mühacirlorinin çox geniş, sanballı odobi,
elmi-fıloloji, publisist irsi mövcuddur.
Bu müolliflərin arasinda Əliboy Hüseynzado, Əhmodboy Ağaoğlu, Mohommod
Əmin Rosulzado, Mirzo Bala Məhommodzado, Əlimordan boy Topçubaşov,
Ceyhun Hacıboyli, Somod Ağaoğlu, Əh-

zulması, odobiyyatın dövlot siyasotino
tabe edilmosi vo s. neqativ hallar uzun
illor boyu odobi-mədəni hoyatda miioy
yon məyusluğa, ruh düşkünlüyüno, durğunluğa sobob oldu. Sovet dövrü Azor
baycan odobiyyatmin başlıca xüsusiyyotlorindon biri müntozom olaraq ideo
loji orqanlar torofindon idaro edilmosi,
odobi foaliyyoto direktivlorlo istiqamot
verilmosi olmuşdur. Bunlardan on başlicalan kimi R K (b )P MK-nin “ Partiyanin bodii odobiyyat sahosindoki siyasoti
haqqmda” (1925) qotnamosini, “ Ədobibodii toşkilatların yenidon qurulmasi
haqqmda” (1932), “ Zvezda” vo “ Leninqrad” jurnallan haqqmda” Ü İK (b )P
MK-nin (1946) qorarlarmi Azorbaycan

M.Tursunzado, S.Vıırğun. M.Şoloxov. 1954.

mod Coforoğlu, Əbdiilvahab Yurdsevor,
Almas İldırım , Bonin (Ümmülbanu),
Nağı Şeyxzamanlı, Mommod Sadıq
Aran, Hüseyn Camal Yanar, Teymur
Atoşli, Musa Zoyom, ibrahim Arslan,
Əli Azorlokin vo onlarla başqaları var
dir. Azorbaycan öz dövlol miistoqilliyini
borpa etdikdon sonra Ümmülbanunun
“ Qafqaz günlori” romanı, A.İldırımın
“ Qara dastan” şeiıior toplusu, Ə.Hüseynzadonin “ Siyasoti-fürusət” , M .Ə.
Rosulzadoniıı “ Azorbaycan şairi Niza
mi” monoqrafiyaları, C.Hacıboylinin
hekayoloıi, M.B.Mohommodzadənin
publisistikası Bakıda ayrıca kitablar
şoklindo noşr edilmişdir. Azorbaycan
mühacirlorindon bir qismi bu gün do öz
yaradıcılıqlarım davam etdirir.
Ədobiyyatııı sort direktivlordon asılı
voziyyotdo qalması, söz azadlığınm po-

K P MK-nin “ Azorbaycan sovet odobiyyatinin voziyyoti vo onu yaxşılaşdırmaq todbirlori haqqinda” (1948) qoranni, Sov. İK P MK-mn “ Ədobi-bodii ton
qid haqqinda” (1972) qorarmi vo bir si
ra başqa siyasi direktivlori göstormok
olar. Xüsuson 1934 ildo keçirilon sovet
yazıçılarınm Birinci Omumittifaq qurultayi osas yaradıcılıq metodu kimi
miioyyon edilmiş sosialist realizmi yaradici sonotkarlari miioyyon qoliblor çorçivosindo yazmağa mocbur edirdi. “ Zvezda” vo “ Leninqrad” jurnallannda sovet
hoyat torzinin guya tohrif edilmosinin,
ictimai hoyatdakı nöqsanların qabardilmasinin tonqidindon sonra iso, başqa
S S R İ xalqlari odobiyyati ilo yanaşı,
Azorbaycan odobiyyatinda da “ konfliktsizlik” iizorindo qurulmuş bodii örnoklor yaranmağa başladı. Amina bu

dövrdo C.Cabbarlı. M.Müşfıq, S.Vurğun, O.Sarıvolli, R.Rza, S.Riistom kimi
yiiksok istedadlı vo çox zaman ezop dili
ilo ideoloji çorçivoloro tosir göstoron sonotkarlar da meydana çıxırdı ki, bunun
özü do bütövlükdo odobiyyatin ictimaisiyasi şoraitdon miitloq asılılığı haqqin
da ifrat nozoriyyolorin oleyhino bir fakt
idi. Vaxtilo “ Qizil qolomlor” birliyinin
ideologiyasi altinda komsomol şairi ki
mi foaliyyoto başlamış Siileyman Riistomin (1906-89) osl votonporvorlik ruhunda yazılmış “ Conub şeirlori” silsilosi.
“ Ana vo poçtalyon” şeiri, saf mohobbot
duyğularımn toronniimiino hosr edilmiij
qozollori do bunu tosdiq edir. Qozolin
rosmi dairolordo vaxtı keçmiş, mohdud
janr hesab edildiyi о illordo gorkən,.
şair Əliağa Vahidin (1895 1965) dorin
monali zorif qozollorini do mohz xalo n
mohobboti yaşatmışdı.
Bu dövrdo Azorbaycan odobiyyat:
roman, xüsusən tarixi romanjanrini in! işaf etdiron tanmmış sonotkarlardan
M.S.Ordubadi (1872 1950) olmuş
Onun Azorbaycan Ataboylor dövlət.s
homin dövrdo yaşamış böyük sonm с;
Nizami Goncovi haqqmda yazdığs
line vo qolom” , eloco do Conubdaki a;
liq horokatma hosr edilmiş “ Dun
Tobriz” roman lari bu giin do öz tan:
tetik ohomiyyotini itirmomişdir. To; '
non eyni dövrün nosrindo “ iki od ara
da” (“ Qan içindo” ), “ Qızlar bulağı” ki ;
romanların müəllifı Y.V.Çomonzomiı
nin (1887 1943), “ Şamo” epopeyasi
“ Saçlı” romammn miiollifi Siileyman
himovun (1900-83), “ Açıq kitab” ron
ni vo lakonik hekayolor yazari Mir (
hn (1908-78), “ Dostluq qalasi” epo)
yasi vo “ Yoxuşlar” romammn mii
Əbülhoson Əlokborzadoniıı (1904“ Golocok gün” vo “ Porvano” roman!
nin miiollifi Mirzo İbrahimovun (191
93) da xiisusi xidmotlori olmuşdur.
Sovet dövrü dramaturgiyasi Hii
Cavid, Siileyman Sani Axundov, С
Cabbarh, Mirzo ibrahimov, Somod V
ğun, Sabit Rohman, Əııvor Mommod:.
li, İlyas Əfondiyev, Şıxoli Qurbanov v
nin adi ilo six bağlıdır. H.Cavid A/
baycan odobiyyatmi hom janr, hom cb
mozmunca zonginloşdirmiş qiidrotli dj maturq vo şaiıdir. Onun osorlori ilo A /
baycan odobiyyatmin mövzusu xeyli genişlonmiş, dramaturgiyaya boşori konfliktlor vo dorin düşüncoli, hossas iirokli,
böyük ehtiraslı parlaq xarakterlor golmişdir. “ Ana” , “ Şeyx Sənan” vo “ İblis” osor
lori ilo dramaturq Azorbaycan odobiyya-

tında mənzum facio janrının osasını qoymuşdur. Sovet dövriindo odibin yaradıcıhğı “ Peyğombor” (1922), “ Topal Tey
mur' (1925), “ Knyaz” (1929), “ Soyavıış”
(1933), “ Xoyyam” (1935), “ İblisin intiqamı” (1936) pyeslori, “ Azor” (1923-32)
poeması ilo dalıa da zonginloşdi.
Cofor Cabbarlı (1899-1934) milli
dramaturgiyam “ Oqtay Eloğlu” , “ Od
golini” , “ Sevil” , “ Almas” osorlorindo
qoyduğu yeni problemlor vo yaratdığı
qohromanlarla zonginloşdirmişdir.
Somod Vurğun (1906-56) sovet döv’ iindo yetişmiş on görkomli şair-dramanırqlardan biridir. Azorbaycan təbiəti: ı ecazkar gözolliklorini, xalqın qohroiianlıq tarixini, humanist doyorlorini fol-

fıkrinin inkişafında Rosul Rzanın (1910
81), osason. sorbost vozndo qolomo aldığı
şeir vo poemaların böyiik rolu olmuşdur.
Novator şair olan R.Rzanın poeziyası
folsofı lirizmi. fıkir vo emosiyalann canlılığı, orijinal poetik obrazları ilo seçilir.
Onun “ Ronglor” silsilosindon folsofi şeirlori, “ Füzuli". “ Qızılgül olmayaydi” vo b.
lirik poemalan Azorbaycan poeziyasinin
on yaxşı örnoklorindəndir.
Azorbaycan nosrinin canli, toravotli,
bodii surotlor vo olvan tosvir vasitolori ilo
zonginloşməsində, dramaturgiyada lirikpsixoloji üslubun inkişafında İlyas Əl'ondiyevin (1914 96) böyiik yaradıcılıq xid
motlori olmuşdur. Yarım osr orzindo
onun 19 pyesi (“ Son həmişə tnonimlo-

60-cı illordon başlayaraq, qlobal ictimai-siyasi atmosferin bir qodor ilıqlaşması, SSRİ-do ideoloji buxovların zəiflodilmosi noticosindo İsa Hüseynov,
Momməd Araz, Xolil Rza Ulutiirk, Cabir Novruz, Sabir Əhmodov, Əli Korim,
Yusif Somodoğlu, İsi Molikzado, Anar.
Əkrom Əylisli, Fikrot Qoca, Vaqif
Somodoğlu, Elçin, Sabir Rüstomxanlı,
Əlokbor Salahzado, Formaıı Korimzado
kimi gone istedadlı nasir vo şairlor
mövcud ictimai-siyasi quruluşa tonqidi
yanaşan osorlor yaratmağa başhıdılar.
Bədii yaradıcılığa daha öncə başlamış
İsmayıl Şıxlınm (1919 94) "Doli Kiir”
(1957 67) romanı yeni odobi düşünconin
mohsulıı idi. Əlbotto, bu sonotkarlar da

Azorbaycan yazıçı və ədəbiyyatşünaslanndan birqrupu. Bakı. 1959.
Birinci sirada, soldan: Mommod Rahim, Nigar Rəfiboyli, namolum, Mehdi Hüseyn, Həmid Araslı, Rosul Rza. İlyas Əfəndiyev.
İkınci sirada: Ibrahim Kobirli. Süleyman Rohimov, Əlokbor Ziyatay, Boxtiyar Vahabzado, Əbüllıoson. Məmməd Color Cəforov,
Islam Ibrahimov, Təlot Əyyubov, Cabir Novruz.

;i dorinliklo qavrayıb romantik vüsotlo
ıonalandırmaq onun şeir vo poemalarııı əsas xüsusiyyotloridir. S.Vurğunun
aradıcılığı, xüsusilo do onun “ Azorbayan” şeiri, “ Aygün” , “ Muğan” kimi epik
oemaları, “ Vaqif” , “ İnsan” mənzum
iramları keçon osrin Azorbaycan poeziısına, onun dilinin xolqiliyino, ahongarlığına vo obrazlılığına güclü tosir gösiormişdir. Sovet rejiminin hor cür tozyiqlorino baxmayaraq, Azorbaycan xalqimn
milli özüniidork prosesindo “ Vaqif’in oynadığı rolu ancaq dahi Ü.Haciboyovun
“ Koroğlu” operasimn bu sahodoki böyük rolu ilo miiqayiso etmok olar.
Sovet dövründo Azorbaycan poetik

son” , “ Mohv olmuş gündoliklor” , “ Mahnı dağlarda qaldi” , “ Biillur sarayda” ,
“ Xurşud banu Natovan” vo s.) osasinda
hazırlanmış tamaşalarda aktyor vo rejissor kadrlann biitöv bir nosli yetişib püxtoloşmiş, “ İlyas Əfondiyev teatri” borqo
rar olmuşdur. Azorbaycan nosrinin yeni
mövzu vo qohromanlarla zonginloşmosindo ƏH Voliyev, Qilman ilkin, Hiiseyn ib
rahimov, Hiiseyn Abbaszado, Bayram
Bayramov, Comil Əliboyov, Əzizo Cofərzado, Vidadi Babanlı, Əloviyyo Babaye
va, Siileyman Voliyev, Əzizo Əhmodova,
Əfqan Əsgorov, Gülhüseyn Hüseynoğlu,
Əlibala Hacızado vo başqalarının da xid
motlori vardir.

solofloı i kimi bir çox hallarda simvollardan, ezop dilindon istifado edirdilor.
Ancaq bu prosesin özii artiq dönmoz bir
istiqamot almışdı vo “ sonun başlanğıcı”
kimi qiymotlondirilo bilordi. 60-ci illoro
keçid holo 40 50-ci illordo vo ondan da
ovvol odobiyyata golon noslin iştirakı ilo
başlamış vo davam etdirilmişdi. Bu baximdan Rosul Rzanin bir çox osorlori,
xüsuson do “ Qızılgiil olmayaydi” vo
“ Ronglor” iimumi başlığı altinda moşhur olan şeirlor silsilosi, “ San dana” ,
“ Kefli Iskondor” , “ Mon torpağam" qobilindon olan osorlori ilk örnokloıdon
sayılmalıdır. Görkomli nasir, dramaturq
vo tonqidçi kimi taninan Mehdi lliisey-

nin (1909-65) “ Yeralti çaylar donizo
axır” romanı da eyni ovqatın lıoyati bodii obrazların talelori əsasmda inandırıcı
tosvirino söykənir. Bununla belə, 60-90cı illərin on mühüm odobi hadisosi “ 60cılar” ın yaradıcılıq alomino golişi oldu.
Mohz bu golişdon sonra odobiyyat öz ruhu, mahiyyəti ilo total hərbi rejimə qarşı gerçək bir mənəvi müxalifətə çevrildi
vo bu giiniin milli istiqlal vo demokra
tiya horokatmin fikri-monəvi cohotdon
hazırlanmasında foal iştirak etdi. “ 60-cılar” insana, onun monovi aləminə daha
dorindon nüfuz edirdilor. Tosadüfı deyil
ki, odobiyyat yiiksok mənada “ insanşünaslıq” adlandırılmışdır. Ancaq “ 60-cılar” “ insan” mövzusunu о dövriin odobiyyatına yeni nıövzu, tozo problem ola
raq osasli şokildo yenidon daxil etdilor.
Bununla onlar özlərindən ovvolki morho
lodo diqqoti colb etmoyon, yaxud da bilorokdon arxa planda saxlamlan motloblori
ön plana çıxardılar. Onlarin osorlorindo
bodii maraq şoxsiyyotə, fordo, on sado, siravi comiyyot üzvlorinin monovi-psixoloji
alomino, dorinliyo, iço yönoldilmişdi.
Xiisuson onlarin povest vo hekayolorindo
dövr, monovi gerçoklik “ ictimai sistem vo
quruluş” kimi deyil, ondan daha önco
vicdaııi, etik soltonot kimi, bir oxlaq vo
monoviyyat meyan kimi qavramr vo bo
dii tohlilin predmetino çevrilirdi. Bu osorlordoki qohroman tipinin düşünco vo tosovvürlori odobiyyatdakı “ sovet adami”
anlayışı vo ehkami ilo heç ciir uyğun golmirdi. Qoriboliklori bozon çılğınlıq kimi
qobul edilon safiirokli hoqiqot divanolori, hoyatda yerini tapmayan, bunun
üçiin do bozon avara gozon, buna bax
mayaraq, osl insan vo boşori hisslor qarşısında heyroto golon qeyri-adi adamlar
“ 60-cilar” odobiyyatinm on populyar
qohromanlari idi. Tarixi mövzuda yazilnuş roman vo povestlordo sosialist mongonosindo öz milli köklorindon, dövlotçilik ononolorindon uzaqlaşmağa məhkum
edilmiş xalqin dövlotçilik tarixino, qohromanliqla zongin keçmişino sıx-sıx müraciot olunur, azadliq vo sorbostlik haqqin
da nisgil vo arzular öz oksini tapirdi.
H.Abbaszadonin (1922) nosrindo,
Nobi Xozri (1924), Boxtiyar Vahabzado
(1925), Noriman Hosonzado (1931) kimi
sonotkarlann poeziya vo dramaturgiyasinda, Hidayot Orucovun (1944) bodii
publisistikasinda daha çox xalqin tarixi
nin ibrotamiz sohifolori, bu fonda lirikpsixoloji yaşantılar üstünlük toşkil edir.
Bu onlarin, eloco do Qabilin (19262007) həmişo aktuallığı ilo seçilən şeir-

lori, “ Nosimi” poemasi, Adil Babayev,
islam Soforli, Hiiseyn Arif, Qasim Qasımzado, Zeynal Xolil, Əliağa Kürçaylınin bir çox osorlori Azorbaycan odobiy
yatinm qiymotli nümunolərindəndir.
Söz vo fikir azadlığı, siyasi düşünco
sorbostliyi, plüralizm, milli istiqlal, icti
mai odalot uğrunda odobiyyatda başlamış bu horokat 70-90-ci illordo davam
etdirilorok, on nohayot, Azorbaycanm si
yasi suverenlik, dovlot miistoqilliyi oldo
etmosi ilo öz perspektiv moqsodlorini
hoyata keçirmiş oldu.
Bu morholodo başqa dildo milli odo
biyyat yaratmaq ononosi davam etdirilir.
İmran Qasımov, Maqsud ibrahimboyov,
Riistom ibrahimboyov, Çingiz Abdulla
yev, Çingiz Hiiseynov, Vladimir Qafarov, Natiq Rosulzado, Alla Axundova
vo b. rus dilindo yazan sonotkarlardir.
Qoşma
Azərbaycan şeirinin ən qədim və
geniş yayılmış formalarından biri.
Əsasən, 5-6 bənddən, hər bəndi 4
misradan, hər misrası 11 hecadan
ibarət, qafiyələnmə sistemi abab,
cccb və s. olur. Həm yazılı ədəbiyyatda, həm də aşıq ədəbiyyatında geniş yayılmışdır. Məzmunca
müxtəlif olur. Son bənddə müəllifin
adı, yaxud təxəllüsü verilir.
Azorbaycan odobiyyatinm yeni mor
holosi üçiin bodii zomin hazirlayanlar vo
özlori do bu prosesdo foal iştirak edonlor
arasmda Fikrot Sadiq (1930), Əli Korim
(1931-69), Xolil Rza (1932-94), Cabir
Novruz (1933-2002), Mommod Araz
(1933-2004), Famil Mehdi (1934-2002),
Tofiq Bayram (1934-91), Hiiseyn Kiirdoğlu (1934-2003), İlyas Tapdıq (1934),
Fikrot Qoca (1935), Musa Yaqub (1937),
Vaqif Səmodoğlu (1939), A rif Abdullazado (1940-2002), Əlokbor Salahzado
(1941), İsa İsmayılzado (1941-97), Çingiz
Əlioğlu (1944), Sabir Rüstomxaıılı (1946),
Ramiz Rövşon (1946), Ntisrot Kosomonli
(1946-2001), Zolimxan Yaqub (1950) vo
b. şairlor seçilirlor.
60-ci illor şeirində yeni poetik tomayüliin ilk aparıcı qüvvolorindən biri
F.Qoca oldu. Onun bu illordo noşr olunmuş “ Qağayı” , “ Hamıya borcluyam” ,
“ Yatmadığım gecolor” vo s. toplulannda
ideoloji çorçivolori dağıtmaq istoyon bir
şair qolbinin çırpıntıları duyulur.
Əkrom Əylisli (1937) 60-ci illordo
milli nosrin yeni obraz axtanşlarmı ger-

çokloşdiron ilk yazıçılardan biridir.
Onun “ Monim noğmokar bibim” povesti, “ Kür qırağınm meşəlori” , “ Biillur
kiilqabının nağılı” kimi osorlorindo hoyatin real tosviri verilir.
Yeni Azorbaycan nosrinin istedadli
nümayəndolorindən olaıı Anann (1938)
bir çox hekayolori, “ Ağ liman” , “ Beşmortoboli evin altinci mortobosi” , “ Otel
otağı” , “ Sizsiz” vo b. sanballi osorlori
milli odobiyyat tarixindo xiisusi yer
tutur. Anar hom do gorkomli dramaturq vo kinossenariçi kimi tanimr. Tari
xi mövzuda “ Dodo Qorqud” . “ Uzun
ömrün akkordlan” kimi ssenarilori, “ Şohorin yay günlori” , “ Tohmino vo Zaur"
dramlari Azorbaycan odobiyyatim zon
giııloşdiron bodii örnoklordir.
Çoxşaxoli yaradıcılığı ilo seçilon El 
gin (1943) do cy ni odobi noslo monsub
dur. "B ir görüşiin tarixçosi” , “ Toyuğu
diri qalması” , “ Bayraqdar” povestlor
“ Baladadaşııı ilk mohobboti” , “ Şuşay
duman golir” , “ Qarabağ şikostosi
“ San golin” vo s. kimi hekayolor
“ Mahmud vo Məryənı". "Ağ dovr
“ Ölüm hökmü” kimi romanları, “ M
nim orim dolidir , “ Monim sevimli о
lim” kimi pyeslori Elçini miiasir Az,'
baycan odobiyyatinm on gorkomli ■
mayondolori sırasına qoymuşdur. F>;
zamanda mohsuldar odobiyyatşünas v
tonqidçi olan Elçin “ Tonqid vo nosr
“ Tonqid vo odobiyyatimizin problemi
ri” , “ Klassiklor vo müasirlor” , “ Cazibo
sahosi” kimi qiymotli kitab vo monoqr
fiyalann miiollifidir.
60-ci illordo odobiyyata golmiş ya/ çıların uğurlu osorlori sırasında Y.S
modoğlunun (1935- 98) “ Qotl giinii"
Mövlud Siileymanlmin (1943) “ K
romanlanmn adını çokmok olar.
Miistoqil Azorbaycan Respublik'
da ədəbiyvat. Azorbaycanm dövlot ı
toqilliyinin borpa edilmosindon vo du
dövlotlor birliyi sirasina boraborhiiqu
iizv kimi qobul edilmosindon sonra A
baycan odobiyyatim tocaviizkar Erm
tan torofindon işğal edilmiş torpaq);
qaytarılması, xalqin inkişaf etmiş
lumlar soviyyosindo yaşaması, gone n,
votonporvorlik ruhunda torbiyo edilm;
yaxin vo uzaq xalqlarla dostluq vo moti.
ni olaqolorin tobliği, iıısanporvorlik vo ic limai odalot kimi ümumboşəri ideyalann
yeni - qloballaşma şoraitindo daha da inkişaf etdirilmosi problemlori moşğul etmokdodir. Hor ciir ideoloji yasaqlardan
azad olınıış vo bu sahodo qarşıduımaya
bir osas görmoyon bodii tofokkiir sahiblori

odobiyyatm inkişafını daha çox nozori-estetik roqabotlo şortlondirirlor. Bu baximdan son dövr Azorbaycan odobiyyatinda
postmodernist meyillor nozoro çarpır. Bu
nunla belo, Azorbaycan odobiyyatinm
başlıca inkişaf meyillori azorbaycançılıq
mofkurosiniıı toronnümiino vo tontonosino
osaslanir. 20 osrin sonu, 21 osrin ovvollo
rindo cari odobi prosesin canlanmasinda,
yaradıcılıq alomino yeni istedadli miiolliflorin golmosindo odobi orqanlarin "Azorba у'.an” , “ Literaturmy Azerbaydjan” , "Ulduz", “ Qobustan” jurnallari!iin vo “ Ədobiyyat qozeti” nin hökumotin
susi qorari ilo dovlot biidcosindon maiıyyələşdirilməsinin böyiik rolu olmuşdur.
Dövlot müstoqilliyinin borpa edilmo
si Azorbaycanda klassik irsin yeni meyarlarla doyorlondirilmosino imkan yaatdı. Ümummilli lider Heydor Əliyevin
oşobbüsii vo bilavasito rohborliyi altinda
, Fiizulinin 500 illik, “ Kitabi-Dodo
)orqud” eposunun 1300 illik yubileyloriin geniş miqyasda keçirilmosi vo hor iki
dbirin zirvo toplantısında dünyanın bir
dövlot başçılarının iştirakı azad
,zorbaycanda odobiyyatm, monoviyyan, biitiin modoniyyotin parlaq tontonosiçevrildi. Fiizulinin 500 illiyi tokco
zorbaycanda deyil, Tiirkiyo, İraıı, iraq,
usiya, özbokistan, Çin vo başqa ölkolorл do geniş qeyd olundu. Homin todbirlor
azorbaycanda odəbiyyatşünaslıq elminin
ıkişafına da yeni tokan verdi. “ Kitabi)odo Qorqud” un elmi-tonqidi motni vo
utlovi noşrlori, bu möhtoşom oğuznamo
ıqqında yeni monoqrafik todqiqatlar
iq iizii gördii. Fiizulinin 6 cilddo osorlori
vülliyyatı), hoyat vo yaradıcılığına dair
mdamental todqiqatlarin yeni bir silsilonoşr edildi. Bu iijdo Azorbaycan Milli
hnlor Akademiyasında, о sıradan Nizaii ad. Odobiyyat institutunda çalışan
mlorin böyiik xidmotlori olmuşdur.
Azorbaycan dilindo latin qrafikasi ilo
ütlovi noşrlərin hoyata keçirilmosino vo
zorbaycan M illi Ensiklopediyasimn
ioşrino dair Prezident İlham Əliyevin 12
invar 2004 il tarixli soroncamlari vo bu
nünasibotlo ölkodo geniş miqyasda ho;ıta keçiriloıı todbirlor do Azorbaycan
dobiyyatinin vo odobiyyatşünaslıq elninin inkişafına, yeııi uğurlar qazanmaına böyiik tominatdir.
Çağdaş Giiney odobiyyati. 19 osrin
ilk çoroyində Azorbaycan torpaqlarimn
Rusiya vo iran arasinda bölüşdürülmosindon sonra eyni odobi-modoni inkişaf
yolu keçnıiş Şimal vo Conubda odobi
proses do forqli xüsusiyyotlor kosb et

moyo başlayır. Uzun onilliklor orzindo
Conubda Azorbaycan dilindo tohsil vo
yazi olmadığındaıı. odobiyyatm inkişafı
da Şimaldakından, tobii ki. xeyli geriyo
qalmış olur. Yalmz milli azadliq horokatları dövriindo qısa müddotə azadlığa
çıxmış Conubi Azorbaycanda odobi-mo
doni hoyat siirotlo iııkişaf edir. sonra iso
yeno do uzun müddotə inkişaf dayanır.
Belo qisamiiddotli oyanma morhololorindon biri 1918 20 illordo Şeyx Mohom
mod Xiyabaninin, digori iso 1945-46 il
lordo Seyid Cofor Pişovərinin başçılığı
altinda hoyata keçmişdir. Homin illordo
ana dilindo kitablar, dorsliklor nosr edi
lir, milli motbuatda, osason, votonpor
vorlik ruhunda yazılmış odobi niimunolor geniş yer alirdi. Keçon osrin qırxıncı
“Azarbaycan”
Ədəbi-bədii jurnal. Azarbaycan Yazıçılar Birliyinin orqamdir. 1923 ildən
müxtəlif adlarla nəşr olunur. indiki
adi ilə 1953 ildən çıxır. Jurnalda Azar
baycan yazıçılarının yeni əsərləri, habelə dünya ədəbiyyatından tərcümələr dərc olunur. Səhifələrində ədəbitənqidi, publisistik və s. materiallara
da yer verilir. Simurğ (Tağı Şahbazi),
R.Axundov, M.Quliyev, H.Nəzərli,
M.ƏIəkbərli, M.ibrahimov, Məmməd
Arif, Mehdi Hüseyn, Əbülhəsən,
Rəsul Rza, Ə.Vəliyev, Əhməd Cəmil, Q.Musayev (İlkin), C.Məmmədov, İ.Şıxlı, Ə.Əylisli, Cabir Novruz,
Y.Səmədoğlu müxtəlif illərdə jurnalın
redaktoru olmuşlar. Hazırda jurnalın
baş redaktoru İ.Qasımzadədir.
illorinin ortalarmda yaradıcılığa başlamış gone istedadlar islam iııqilabının qolobosiııdon (1979) sonra Azorbaycan di
lindo noşr olunan “ Varlıq” jurnalının so
hifolorindo öz yaradıcılıqlarını davam
etdirmoyo imkan tapdılar. Coııublu sonotkarlardan Hammal, Korimi, Nitqi,
Biriya, Şeyda, Sönmoz, Solıond, Sahir,
Oxtay, Savalan, Forzano kimi yazıçı vo
şairlorin adlarını çokmok olar. Çağdaş
Conııb odobiyyatinm inkişafında osası
Azorbaycanm böyiik alim vo ictimai xadimi Cavad Heyot torofindon qoyulmuş
“ Varlıq” jurnalımn miistosna rolu vardir.
Conubi Azorbaycan odobiyyatinm
çoxsaylı niimayondolori arasmda Mo
hommod hiiseyn Şolıriyarın (1905 88)
xiisusi yeri vo rolu vardir. Orta vo ali
tohsilini fars dilindo alan Şohriyar ilk
goncliyindon böyük Nizami Goncovinin,

Hafiz Şirazinin, S.Ə.Şirvaııinin osorlori
nin tosiri altinda bodii yaradıcılığa başlamış, çağdaş İran vo Azorbaycan poeziyasının gorkomli niimayondolorindon
biri kimi tanmnuşdır. Sonotdo ictimai lirikaya iistiinlük veron Şohriyar çağdaş
dünyanın ağrılı problemlorindon geııiş
bohs edir. Azorbaycan dilindo on böyük
osori iki hissodon ibarot “ Heydorbabaya
salam” poemasıdır. Bu osoro istor Conu
bi, istor Şimali Azorbaycanda, istorso do
Türkiyodə onlarla cavab yazılmışdır. Ha
zirda Conubi Azorbaycanda odobi proses
get-gedo iııkişaf etmokdodir. Yaradıcılığını Şimalda davam etdiron Balaş Azoroğlu, Əli Tudo, Modino Giilgün. Hökumo Bülluri, Sölırab Tahir kimi sonotkar
lar hor iki tayda yaranan Azorbaycan
odobiyyatim qiymotli nümunəlorlo zongiııloşdirmişlor.
Azorbaycan odobi-nozori estetik fikri
qodim tarixo, zongin ononoyo vo irso malikdir (bax Əchbiyyatşünasluj moqalosino).
Çağdaş Azorbaycan odobiyyati heç do
ideal bircinsli vo vahid ideya-estetik osasa malik olan bir hadiso deyildir. Azor
baycan odobi-ictimai miihitindo hökm
sürən plüralizm vo oqido azadlığı şoraitindo on miixtolif odobi coroyan vo qruplaşmaların nümayondolərinə rast golmok
mümkündür. Lakin onlarin oksoriyyətinin morami vo moqsodi Azorbaycan dövlotçiliyinin inkişafı, biitiin mütərəqqi boşoriyyotlo birlikdo Azorbaycan xalqimn
xoşboxtliyidir. Bıı monovi yekdilliyi
Azorbaycan Yazıçılar Birliyinin 2004 ildo
keçirilmiş 11-ci qurultayinm qorarlan da
bir daha tosdiq etmişdir.
Əü.: H a с l у e v С . XX əsr Azərbaycan odo
biyyati tarixi. В., 1955; A r as 11 H. XVII-XVIII
osr Azorbaycan odobiyyati tarixi. B., 1956; B e r 
t e l s Y . E . Böyük Azorbaycan şairi Nizami. B.,
1958; Azorbaycan odobiyyati tarixi. 3 cilddo. B.,
1960 1961; Q u l u z a d ə M. Fiizulinin lirikasi.
B., 1965; D a d a ş z a d o M . A. Əsorlori. 3
cilddo. B., 1967 1970; M ir C o l a l . H i i s e y 
n o v F . XX osr Azorbaycan odobiyyati tarixi. B.,
1973; A z a d o R. Azorbaycan epik şeirinin inkişaf yollan (XII XVI osrlor). B., 1975; Q a s i m z a d o F. XIX osr Azorbaycan odobiyyati tarixi.
B.. 1975; K ö ç o r l i F. Azorbaycan odobiyyati. 2
cilddo. B.. 1981; M o m m o d Cof or . Nizaminin
fikir diinyası. B., 1982; N o b i y c v B. Roman vo
miiasir qohroman. B., 1987; H ob i b b o y 1i İ. Co
lil Mommodquluzado; miihiti vo miiasirlori. B.,
1996; S o f o r l i Ə .. Y u s i f I i X. Qodim vo orta
osrlor Azorbaycan odobiyyati tarixi. B.. 1998; П1ç i n. Ədobiyyatımızm yaradıcılıq problemlori. B„
1999; K o r i m I i T. Nizami vo tarix. B.. 2002;
Q a r a ye v Y. XIX XX osrlor Azorbaycan odo
biyyati tarixi. B., 2003; Q a s ı m 11 M. Ozan aşıq
sonoti. B.. 2(K)3; Azorbaycan odobiyyati tarixi. 6
cilddo. B., 2004. С. I.; M i r Co l a l . Azorbaycan
da odobi moktoblor. B., 2004.
Bokir Nabiyev, Teymur Karim Ii

MEMARLIQ
Azorbaycan orazisi memarliq abido
lori ilo zongindir. Qodim insanlarm bodii
yaradıcılığı Neolit vo Eneolit dövrlorinə
aid abidolordon molumdur. Tobii-coğrafi vo iqlim şoraitinin müxtolifliyi lap qo-

liklor) miidafio tikililori siklop tikililoro
aid edilir. Conubi Azorbaycan orazisin
do, Araz yaxınlığında da bu tipli qala tikililori (Bastam, Danalı, Qalaoğlu vo s.)
aşkar edilmişdir. Başlanğıcım mağara

yaşayış moskonlorindon (Azorbaycanda
onun on tipik nümunosi Azıx mağarasıdır) alan qazma damların tokmilloşməsi noticosindo sonralar ağacdan pillovarı örtüklü ev tipi geııiş yayılmışdı.

nomizodok golib çatmışdır. Bu dovrdo
yaranmış tikililor Azorbaycan memarlığının sonraki inkişafına, eloco do Əhomonilor dövlotinin vo On Asiyanin digor
ölkələrinin memarlığına ohomiyyotli to
sir göstormişdir. Atoşporostliyin yayılmasi ilo bağlı yaranan ibadotgahlar
(atoşgodələr) islamdan önco tikilmiş osas
dini binalar olrnuşdıır. Conubi Azor
baycanda, qodim Şiz şohorinin ora
zisindoki Toxti-Süleyman adlanan qalada yerloşon Sasanilor dövriino aid
\zərsıoşəsb atoşgodosi bu cür tikililor
iiçiin sociyyovi olan elementlori öziindo
biıioşdirmişdi. Qafqaz Albaniyasinda
(e.o. 4 osr eramizm 7 osri) şohorsalma
cyli inkişaf etmişdi. Qobolo şohorinin
)hkom qala divarlan, saxsi borularan çəkilmiş su komori, Domirqapi
Dərbond) keçidindo daşdan tikilmiş
lüdafıo sistemi (“ uzun divarlar” ), Çıraq-

şohorloro çevrilmosi do mohz bu dövro
aiddir. Erkon feodal şohorlorinin formalaşmasında möhtoşom qala divarlan ilo
ohatolonmiş içqalaların miihiim oho
miyyoti vardi. Feodal hakimlorinin sarayları yerloşon içqalalann otrafinda
“ şohristan” adlanan yaşayış moskonlori
salınır, iri inzibati vo ictimai binalar tiki

Vlömünə xatın türbəsi
Naxçivan şəhərindədir. Memarı
Əcəmi Əbu Bəkr oğlu Naxçıvanidir.
Azərbaycan Atabəylər dövlətinin
əanisi Şəmsəddin Eldənizin arvadı
Vlömünə xatının qəbri üzərində
likilmişdir (1186). Əsas tikinti mate
rial/ bişmiş кərpicdir. Kompozisiya
həllinə, incə, zərif naxışlarına görə
orta əsrfər memarliq sərıətinin nadir

Ей?,*'

incilərindəndir.

dim dövrlordon Azorbaycan sonotkarlarını müoyyon tikinti-memarlıq problem
lorinin hollino sövq edirdi. Miixtolif
memarliq tikililorinin yaranmasi vo yayilmasinda Azorbaycanin tarixon inkişaf etmiş vilayətlərinin önəmli rolu olmuşdur. Qobustanda on qodim yaşayış
yerlori (mağaralar, müxtolif primitiv sığınacaqlar vo s.) ilo yanaşı, meqalitik
memarliq abidolori - kromlexlor, menhirlor (çoban daşı), dolmenlor vo siklop
tikililori do aşkar edilmişdir. Azorbayca
nin miixtolif yerlorindo tez-tez təsadüf
edilon siklop tikililor xiisusilo maraq
doğurur. Hündiir daşlardan quraşdırılmış qurğular el arasmda “ qalaça” , ya
xud “ hörükdaş” adlanir. Naxçivan
şohori yaxınlığındakı Çalxanqala (Tunc
dövrii) vo Arpaçay sahilindo Qaratopə
dağındakı Oğlanqala (e.o. 2-1-ci minil-

Qız qalası
İçərişəhərdədir (Bakı). İnşaat konstruksiyasına görə Sasani dövrü ilə
(6 əsr) bağlanır. Sonralar bərpa və
rekonstruksiya olunmuşdur. Müxtəlif funksiya daşıdığı (dini, astronomik, müdafiə və s.) söylənilir. Üzərindəki daş kitabədə “Məsud Davud
oğlunun qalası” yazılmışdır. Kitabənin indiki yerinə bərpa zamanı (12
əsr) qoyulduğu ehtimal edilir. Qa
lanin hündürlüyü 28 m, diametri
16-16,5 m. Abidənin "Qız qalası"
adlandırılması haqqinda müxtəlif
əfsanələr mövcuddur. "Yenilməz",
"fəth edilməmiş" mənasını bildirməsi
daha inandırıcıdır. Orijinal memarliq
quruluşuna malikdir.

Azorbaycanin qodim ev tiplorindon ol .
qaradamlarm sociyyovi xiisusiyyoti
ların örtük konstruksiyasinda idi. I
sindo ocaq yandırıldığmdan divark
his basmış (adi da buradandir) q<
damlarda tiistü çıxması vo işıq düşır;
üçün baca qoyulurdu.
Azorbaycan orazisindo Manna d
lotinin təşəkkülü (e.o. 9-7 osrlor), ■
sonralar Conubda Atropatena dövic •
nin yaranmasi ilo şohorlor sal inn
miidafio tikililori, ozomotli qala diva; : i
inşa edilmişdi. Hosonli (Hosonlu) abic. u
kompleksi, eloco do Urmiya gölü sahilindoki qayalarda çapılmış sordabalarm tod
qiqi göstorir ki, Azorbaycanda eyvanli ev
tipi 7 osrdon toşokkül tapmışdır. Homin
dövriin digor memarliq qurğularından yegano dini tikili olan od mehrablan
(miiqoddos odun saxlandığı yer) zoma-

ala (6 osr), Lokit kondindoki daiıəvi
istian mobodi (5 6 osrlor), Qum konmdoki bazilika (toqr. 6 osr), Mingoçei doki mobodlor kompleksi (7 osr) vo s.
liorsalma modoniyyotinin yiiksok
■vivyosini göstorir. Sasanilor dövrii
ıemarlıq abidolorindon miidafio tikilii i xiisusilo diqqoti colb edir. Bakidaki
>iz qalasi vo otrafındakı inşaat komleksi. Xozor donizinin sahilindon baş.yaraq, Babadağın otoyindo qurtaran
>ılgilçay soddi, Beşbarmaq soddi
Oovoçi rayonu orazisindo) Azorbaynda istehkam tikililorinin inkişafı
iaqqinda geniş tosovviir yaradir.
Ərob istilasindan (7 osr) sonra Azor>aycanda islam dininin yayilmasi ilo
>ağh memarlığm da inkişaf yönü doyişcli. Yeni tipli binalar - moscid, modroso,
türbo, karvansara vo s. tikilmoyo başladi. Bordo, Ərdobil, Marağa, Urmiya,
Şamaxı, Şomkur (Şomkir), Şabran, Beyloqan, Gonco vo Naxçivan bu dövrdə
Azorbaycanin on önomli şohorlori idi.
Şamaxı, Gonco vo Beyloqanın böyük

kondi yaxınlığındakı qala kompleksi
(5-8 osrlor) diqqoti colb edir.
Orta osrlordo Azorbaycan orazisindo
inşa edilmiş alban tikililori memarlığın
inkişafında önəmli rol oynamışdır. Bu
abidolordon Zaqatala rayonundaki Paşan vo Muxax kondindo 4 5 osrloro aid
tikili qaliqlan, Şoki rayonunun Böyük

Mömünə xatın türbəsi. Naxçivan. 1186 il.

lirdi. Bu dövrdo islam dini ilo bağlı tikililorlo yanaşı, Qafqaz Albaniyasmin bo
zi oyalotlorindo xristian mobodlori,
müdafiə istehkamları inşa edilirdi. Bun
lardan indiki İsmayıllı rayonunun orazi
sindoki Cavanşir qalasi (toqr. 7 osr) vo
Qazax rayonunun Yuxarı Əskipara

Goldok kondindo Govurqala (6 osr),
Qobolo rayonundaki Böyük Əmiıli
kondindo (4 8 osr) alban mobodlori,
Oğuz şohorində alban kilsosi (orta
osrlor), Dağlıq Qarabağın Xocavond
rayonunun Qarakond kondindo alban
kilsosi (I osr), Sos kondindo (4 osr), İatsi

kondindo (5, 7 vo 8 əsıiərə aid 4 nıobod),
Taqaverd kondindo (675), Güneyçartar
kondindo (1236) alban məbədləri, Ağdoгэ rayonunun Aterk (5 əsr), Kolatağ
(614). Qoçoqot (672, 698), keçmiş Dostahir (713), Qasapet (718), Çıldıran (12
əsr) kondlorindo, eloco do Yuxarı Qarabağın Sıısanlıq (4-6 osrlor), Vanq (9 əsr),
Traxtik (1094), Tsakuri (1131), Mommodadzor (1147), Tıığ (1197) kondlərindo, Əsgəran rayonunun Şuşikond (905),
Çanaqçı (1065 və 1100), Xaçmaç (1100),
Xantsk (1122), Xındınstan (1202) kondlorindo alban mobədləri dövriimüzodok
mühafizə olunmuşdur.

Gonco və Beyloqanda aparilan arxeoloji
todqiqatlar bir sira tikili qaliqlarmi aşkara çıxarmışdır. Gonco çayı üzorindəki
3 körpü (12 osr), Beyloqandakı yaşayış
evlori, hamam vo s. qaliqlan Arran
memarhq moktobinin üslub özəlliklori
haqqmda aydin tosovviir yaradir. Arran
memarları böyiik şöhrot qazanmış, başqa ölkoloro dovot olunmuşlar. Amasyadakı (Türkiyo) moscidin minarosi üzorindo qalmış kitabodo onun 1236-46 il
lordo arranlı memar Mohommod ibn
Mahmud torofindon tikildiyi yazılmışdır. Naxçivan memarhq moktobinin abi
dolori miixtolif rongli kaşıdan ornament-

bozoklori, minimal diametri Azorbaycan
memarlarimn yüksok ustalığını nümayiş
etdirirdi.
12
osrin başlanğıcı Azorbaycanda feodal dövlotlorinin yaranmasi vo giiclonmosi ilo sociyyolonir. Bu dövrdo Azorbaycamn siyasi miistoqilliyi yerli modo
niyyot ononolorinin inkişafı üçiin imkan
yaratdı. Ölkonin oksor vilayotlorini birloşdirən dövlotlorin yaranmasi incosonot
vo memarlığm inkişafma, memarlıq-inşaat ononolori osasinda yerli memarhq
moktoblorinin meydana golmosino sobob
oldu. Arran memarhq moktobini tomsil
edon Gonco. Beyloqan vo Bordodon son-

konstruksiyaların totbiqi, ornament bozoklorinin oynaqlığı sociyyovidir. Onun
ornament kompozisiyaları bodiiliklo ri
yazi tofokkürün üzvi birloşmosinə osaslanır. Əcominiıı yaratdığı kompozisiya vo
dekorativ bozok üslubu Azorbaycamn,
eloco do bir sıra ölkəlorin türbo tikilibrino böyük tosir göstormişdir. Marağadakı Göy günboz türbosi (1196, memar
Əhnıəd Mohommod oğlıı) Əcomi iislubuna xiisusilo yaxindir. Marağa abidolo
ri Azorbaycan memarlığının inkişafında
osas yer tutmuşdur. Bunlardan dövriiı ıüzodok çatmış on qodimi Qırmızı giin
boz tiirbosidir (1148, memar Bokir Moiıomməd). Urmiyada tikilmiş “ Üç giin
boz" tiirbosi (1185. memar Əbu Monsur
lusa oğlu) memarhq quruluşuna göro
Marağa abidolorino yaxındır.

tikililorino xiisusi tosir göstormişdir.
Bozi hallarda bu tosir miioyyon bir
binanin tikintisi üçün Azorbaycan memarlarının başqa ölkoloro dovot edil
mosi ilo bağlı olmuşdur.
10-12 osrlordo yaşayıb yaratmış bir
çox Azorbaycan memari, bonna vo bo
zok ustalarimn adlari miixtolif tikililorin
kitabolorindo, daş plitolorindo, dekor
elementlorindo vo s.-do dövrümüzodok
çatmışdır. Bunlardan Mohommod Cofor
oğlu (Beyloqan rayonunun “ Peygombor" qobiristanlığındakı kitaboli plito,
10 osr), ibrahim Osman oğlu (Gonco
darvazasi, 1063), Mohommod Əbubokr

(Tiirkiyonin Konya şohorindo Cohıloddin Ruminin türbosi, 1273), Mohommod
Mahmud oglu (Arran; Turkiyonin
Amasya şohorindo moscid minarosi,
1236 46). Mahmud Maqsud oğlu (Pirsaatçay xanogahının minarosi. 1256),
Mahmud Mosud oğlu (Bakıdakı Şollıılla moscidi, 14 osr), nəqqaş Əbdiilmömin
Şorofşah oğlıı (Tobriz; Urmiyada moscid
mehrabının oyma naxışları, 1277),
Mahmud Sod oğlu (Baki yaxmlığında
Nardaran kondindoki qosr, Bibiheybot
moscidinin minarosi, 1305 13), Əhmod
Əyyub oğltı ol-Hafiz Naxçıvani (Bordo
tiirbosi, 1322), goctoraş Nizam Bondgir

Suraxam atəşpərəst məbədi
Sakının Suraxanı qəsəbəsindədir.
Plan quruluşuna görə şəhər karvaniaralarına oxşayan atəşgədə beşguşəli daxili həyəti əhatə edən hüc'ələrdən və həyətin ortasında tikilmiş üstü günbəzlə örtülən dördbucaqlı ibadətgahdan ibarətdir. Abidənin əsası qədim dövrlərdə qoyulmuşdur. İndiki binanı 1713 ildə Hindistanın Multan vilayətindən gəlmiş
atəşpərəst tacir və zəvvarlar tikdirmişlər.

15 aşırımlı Xudafəriıı körpüsü (7 osr).

Ərob xilafotinin yüksolişi dövründo
Azorbaycan memarlığınm inkişaf morkozlorindən biri do Bordo şohori idi.
Monbolordo “ bu yerlorin Bağdadı” adlandırılan Bordodo geniş tikinti işlori
apanlmış, çoxlu moscid vo başqa dini
binalar, karvansara, bazar, hamam vo s.
tikilmişdi. Xilafotin zoiflomosi noticosin
do Azorbaycanda kiçik feodal dövlotlorinin yaranmasi ilo bağlı 10-12 osrlordo
miixtolif memarhq moktoblori formalaşdi (Arran, Tobriz, Naxçivan. ŞirvanAbşeron). Azorbaycan memarhq mok
toblori arasinda iimumi iislub yaxınlığı
var idi. Arran memarhq moktobino
(Gonco, Bordo, Beyloqan) monsub sonotkarların yaratdığı binalarm oksoriyyoti
Gonco zolzolosi (1139) vo monqol
hücumları (13 osr) zamam dağılmışdır.

li baştağ kompozisiyalarimn totbiqi, Şirvan-Abşeron moktobino monsub tikili
lor sado memarhq bölgülori vo dekorativ
oyma bozoklori ilo seçilir. Tobriz mokto
binin on yaxşı abidolori üçün dobdoboli
quruluş, dekorların müxtəlifliyi sociyyovidir. Bu dövrdo Azorbaycanda inkişaf
etmiş memarhq qurğularından minarolor diqqoti colb edir. Dövrümiizodok go
lib çatmış abidolordon molum olur ki,
Azorbaycanda minarolorin formalaşması prosesi siirotlo keçmiş, artiq 11 osrin
ovvollorindo adi minaro tiplori meydana
golmişdir. 19 osrin ortalarınadok mövcud olınuş Şomkur (Şomkir) minarosi (12
osr) molum minarolorin on kamil örnoyi
olmuşdur. Bişıniş korpicdon tikilmiş minaronin hündürlüyü 60 ni idi. Onun firuzoyi mina ilo işlonmiş hondosi ornamentli

ra Naxçivan (Naxçivan memarhq «
tobi), Şamaxı (Şirvan-Abşeron
marliq moktobi), Tobriz vo M.
a
(Tobriz memarhq moktobi) şo'
Azorbaycan memarlığının mork
i
oldu. Naxçivan memarhq mokf
о
monsub tikililordo osas inşaat m;i:
ii
korpic idi. Burada miixtolif komp isiyalı inşaat vo bozok üslubları iş . 'b
hazııianırdı. Bu moktobin on yüksoi. rvosini Naxçıvandakı Yusif Küseyir i^iu
(1162) vo Mömiino xatın (1186) tiirlv; .>rinin, eloco do hazirda mövcud olmayan
dini tikililor kompleksinin miiollifi me
mar Əcomi Əbubokr oğlu Naxçıvaniniıı
yaradıcılığı toşkil edir. Əcominin yaradıcılığı üçün obrazın monumentallığı,
kompozisiyanın mütonasibliyi vo dekorların zorifliyi, öz dövrüno göro rasional

Naxçivan moktobinin korpic tikilibindo formalaşmış memarhq iislubları
laşdan tikilmiş tiirbolordo - Culfa
ayonunun Cuğa kondi yaxınlığındakı
jülüstan türbosindo (13 osrin ovvoli),
üzuli rayonunun Babı kondindoki
>eyx Babı Yoqubi türbosindo (1273-74,
nemarının Əli Mocidoddin olması güuın edilir) vo Aşağı Veysolli kondindoki
Лiroli türbosindo (13 14 osrlor), Zongo'.urun Səlim keçidindoki Solim karvanarasında (1328/29), İrovan şohorinin
7 8 /\.7>/-do yerloşon Coforabad kondin'oki Pirhüseyn türbəsindo (1413) oksini
apmışdır. Bordodo (1322, memar Əhııod Əyyub oğlu ol-Hafız Naxçıvani) vo
iorur rayonunun Qarabağlar kondindo
(qoşa minaroli türbo; minarobr
12
osı-13 osrin ovvoli, türbolor - 14 osrin
ovvoli) qalmış türbolorin oxşarlığına,
hor ikisinin 14 osrin ovvolində tikilmosino osason bu abidolorin eyni memar
torofindon yaradıldığı ehtimal olunur.
12 osr Azorbaycan memarlığı Kiçik
Asiyada Solcuqilor dövlotiııin xatiro

Orta osrlor Alban memarlıq abidosi. Dağlıq Qarabağ.

oğlu (Bakida Smiqqala moscidi, 1078),
Möhsün (11 osr; osorlori molum deyil),
onun oğlu Bondan Möhsiin oğlu (12 osr;
osorlori molum deyil), novosi Bokir Mo
hommod, Əcomi Əbubokr oğlu Naxçıvani, Aşur İbrahim oğlu (İçorişohordoki
İbrahim moscidinin daş mehrabı, 1171),
Əmiroddin Mosud (12 osr; osorlori mo
lum dcyil), Əbu Monsur Musa oğlu,
Əlımod Mohommod oğlu, Comabddin
(Ordubad rayonunun Xanağa kon
dindoki Əlincoçay xanogahında tüıbo,
12 osrin sonu-13 osrin ovvoli), Əhıuod
Əbubokr oğlıı (13 osr, Morond; osorlori
bolli dcyil), Əbdülmocid Mosud oğlu
(Mordəkanda dairovi qosr, 1232/33),
Zeynoddin Əburoşid oğlıı Şirvani (Bakı
limanında Şirvanşahların “ Bayıl qosri"
iqamotgahı, 1235), Bodroddin Tobrizi

(Morond şohorindəki Cümo moscidinin
gocdon oyma bozoklori, 1329), Haci Mo
hommod (Tobrizdo, İsfahanda karvan
sara, 1331), Şahbonzor (Ağdam rayonu
nun Xaçındorbotli kondindo türbə,
1314), Quştasf Musa oğlıı (Nardaran.
Xan hamami, 1388) vo b. 10 14 osrlordo
Azorbaycan memarlığının on doyorli
niimunobrini yaratmışlar.
7 13 osrlordo Azorbaycanda bir sira
möhtoşom körpülor salınmışdır. Bunlar
dan Araz çayı üzorindoki 15 aşırımlı (7
osr) vo 11aşırımlı ( 11 osr) Xudaforin körpüləri, indiki Qazax rayonundaki 4 aşırımlı Simq körpü (Qırmızı körpü, 12 osr),
Goncoçayın üzorindon salınmış 3 körpii
(qaliqlan; 12 13 osrlor), Conubi Azorbaycanın Miyano şohori yaxınhğında,
Qızılüzon çayı üzərindəki körpii (Qı/

körpüsü, 12 osr) vo b. xiisusilo diqqoti
colb ediı*.
Şirvan-Abşeron memarliq abidolori
üçüıı daş konstruksiyalar, hocm-mokan
həllinin lakonikliyi, daş üzorindo oyma
nobati naxışlar sociyyovidir. Bakıdakı
Sımqqala moscidinin minarosi (1078,
Məhəmməd Əbubəkr oğlu), Mordokan
qalaları (Dördkünc qala, 1187/88; Dairovi qala, 1232/33, memar Əbdülməcid
Mosud oğlu), Nardaran qalası (1301,
memar Mahmud Sod oğlu), Ramana qa
lasi (14 osr) vo s. bu moktobin on yaxşı
abidolori sirasina daxildir. 13 osrdo Baki
limanmda tikilmiş vo hazirda suyun altında qalmış Şirvanşahların “ Bayil qos-

illor), ona bitişik Divanxana (1450-ci il
Şofa (Şofa evi) xostoxanasi, Abadsaray
lor), türbə (1435, memar Əli), moscid
bağ-saray kompleksi toşkil edirdi.
(1442) vo s. kompleksin on maraqli tiki
14 osrin möhtəşəm tikililorindon
lilorindondir. Şirvanşahlar sarayı anTobrizdoki Əlişah moscidi vo Sultaniysamblmin kompozisiya ahongdarlığı, biyodoki Ulcaytu Xudabondo tiirbosi
nalann miqyasmm moharotlo uyğunlaş(1305 13) diqqoti colb edir. Hor iki abidırılması, yegano inşaat material! hadoni Elxani hökmdarı Ulcaytu Mohom
mar yonulmuş yerli ohongdaşının totbi
mod Xudabondo tikdirmişdir (Əlişah
qi, ozomotli baştağ quruluşu, daş iizorin
Tobrizi bu abidolorin memaridir). Son
do zorgor doqiqliyi ilo işlonmiş oyma naralar Ərk qalasi adi ilo tanınan möhtoxışlar vo memarliq elementlorinin uyarşom Əlişah moscidi vo ozomotli Sulta
hğı Azorbaycan memarlığımn şah osorniyyo tiirbosi bir sira abidolorin tikinti
lorindon olan bu komplekso tontonoli
sino tosir göstormişdir. Teymurun Sogörkom verir.
morqonddo tikdirdiyi moscid vo modro13
osrin ortalannda Elxanilor dövlo-sobrin memarliq quruluşu üçün Əlişah
tinin yaranmasi memarliq sahosindo
moscidi örnok olmuş, Ulcaytu Xud?bondo türbosinin tikilmosindon yiiz il
sonra italyan memarı F.Brunelleskini ı
Florensiyada ucaltdığı Santa-Mariya
del Fyore kilsosinin giinbozindo Suit.

miş kitabo vo ornamentbrin totbiqi
mışdı. Azorbaycanin Tobriz, Ərdobil,
memarliq abidolorindo başlıca xiisusiyBaki, Gonco. Şamaxı vo Naxçivan kimi
yotloro çevrildi.
iıi şohərləri haqqinda tarixi qaynaqlar15
16 osrlordo Azorbaycan memarda geniş molumat verilir. Şəhorsalma
vo noqqaşları başqa ölkobrdo do foaliy
modoniyyotinin öyronilmosindo Baki,
yot göstormiş, miixtolif şohorlordo ma- Gonco, Şamaxı, Naxçivan vo Şokinin 18
raqli sonot örnoklori yaratmışlar. Bursa,
osr 19 osrin ovvolbrindo rus horbi miihondislori torofindon tortib edilmiş planQahiro, Bagdad. Domirqapi (Dorbond),
Herat, Somorqond vo s. şohərlərdəki bir
lari xiisusi ohomiyyot kosb edir. 16 osrdo
sira memarliq abidolorindo Azorbaycan
dini binalann tikintisi, osason, Azor
memarlannin “ imzaları” qalmışdır.
baycanin conub vilayotlorindo aparilmışdır. Ölkonin şimalında (xiisusilo ŞirBursa şohərindoki Yaşıl tiirbonin
(1420-21) nofis naxışlarla bozodilmiş
vanda) bu cür tikililor mohdud xarakter
q ıpılarım azorbaycanli usta Əhmod
daşımış, dini binalar. osason, Abşeronda
tikilmişdir. Abşeronun oski yaşayış mosTobrizli hazırlamışdır. Tiirbonin yaxmhğındakı Yaşıl camenin (1424) mehrakənbrində (Buzovna, Maştağa, Mordo-

memar Əziz Mohommod oğlu), 16 17
osrlordo başqa bina vo tikililor komplek
si tamamlanmışdır.
Goncodoki imamzado tiirbosi (14 17
osrlor) do Azorbaycanin onomli dini tiki
lilorindondir. Üzorindoki kitabodo tiirbo
nin imam Mohommod Bağırın oğlu İbrahimin qobri iizorindo tikildiyi göstorilir. Korpicdən tikilmiş tiirbonin otrafin
da kiçik moscidlor, tokyolor, karvansara
tipli evlor, alaqapı vo kömokçi binalardan ibarot dini kompleks yaradılmışdır.
Memarliq quruluşuna göro tiirbonin 14
osrin sonu 15 osrin ovvolbrindo, otrafindaki kompleksin iso 17 osrdo tikildiyi
ehtimal edilir. Gonconin Ciimo moscidi

Şirvanşahlar sarayı
İçərişəhərdədir (Baki). 1 4 2 0 —60-Ci
illərdə
tikilmişdir.
Ansamblımr,
ahəngdarlığı, binalarının miqyasını
məharətlə uyğünlaşdırılnnası, ye
ganə inşaat materiali olaraq yerli
əhəngdaşının tətbiqi, kompozisiyasının tamlığı, əzəmətli baştağ quruluşu, daş üzərində oyma naxışlar və
memarliq elementlərinin uyğun şə
kildə yerləşdirilməsi kompleksə təntənəli görkəm verir.

Mordokan. Döıdkiinc qala. 1187/88 il.

ri” adli iqamotgahi da bu dövrün maraqlı tikililorindondir. Bürclü divarlarla
ohato olunmuş bu binalar kompleksi
(1235, ustad Zeynoddin Əburoşid oğlu
Şirvani vo ehtimal ki, memar Əbdülmocid Mosud oğlu) iizorindoki daş oymalar, yazı vo tosvirlor qurşağı ilo birlikdo nadir memarliq ansamblıdır. Şirvan-Abşeron memarliq moktobino monsub olan tikililordon biri do 13-14 osrlordo formalaşmış Pirsaatçay xanogahıdır.
Pir Hiiseyn tiirbosinin otrafinda salınmış
bu dini kompleksdoki minaronin iizorin
do onun tikilmo tarixi (1256) vo memarin adi (Mahmud Maqsud oğlu) qalmışdır. Morozodoki Diribaba tiirbosi (1402)
vo Bakıdakı Şirvanşahlar sarayı kompleksindo (1420-60) Şirvan-Abşeron
memarliq moktobinin yetkin dövrü oksi
ni tapmışdır. Əsas saray binasi (1420-ci

miioyyon canlanmaya sobob oldu. Elxa
nilor sülaləsinin banisi Hülakü xamn ha
kimiyyoti ilbrindo [1256-65] Marağa ro
sodxanasi tikildi. Dövlotin paytaxtinm
Tobrizo köçürülmosi ilo şohor osas memarliq-sonotkarliq morkozino çevrildi.
Tobrizin otrafinda Qazaniyyo (Arquniyyo), qala divarlan içorisindo iso Roşidiyyo kimi şohərciklor salındı. Qazan
xamn voziri Roşidoddinin tikdirdiyi Roşidiyyo xiisusilo moşhur idi. Akadcmiya
şohorciyi kimi tanınan Roşidiyyodo 24
karvansara, 1500 diikan, toqr. 30 min
yaşayış evi, kitab fondu 60 min niisxodon
ibarot 2 kitabxana, 2 cümə moscidi, modrosolor, hamamlar, bağlar, doyinnanlar,
yun parça vo kağız karxanalan, boyaqxana, zorbxana vo s. tikililor olmuşdur.
Roşidiyyonin osas memarliq özoyini
Giinbod (Roşidoddin tiirbosi), Dor iiş-

niyyo tiirbosinin konstruktiv iisullan;
dan istifado edilmişdir.
15 osr Tobriz memarliq moktobin i
on gözol abidolorindon biri Tobrizdo
Göy mosciddir (1465, memar Xaco (
Giicoci. noqqaş Nemotulla Bevvab). “ F
lamın firuzosi” adlandırılan Göy mos
din memarliq quruluşu, monument
günbozi, kvadrat biçimli böyük saloı
rumi vo islimi naxışları, kaşı vo oyi
bozoklori, nostoliq, kufi, süls vo riiqo x
lori ilo işlonmiş kitabolori 15 osrdo Azo;
baycan memarlıq-inşaat sonotinin yii
sok inkişaf soviyyosini göstorir. 15 osr
sonu-16 osrin ovvolbrindo Sofovil,
dövlotinin yaranmasi vo Tobrizin pa
taxi elan edilmosi, eloco do Şirvanın inz
bati morkoz kimi ohomiyyotini itirmosi
ib Azorbaycanin siyasi vo iqtisadi hoya
ti ölkonin conubunda morkozbşdi. Azor
baycan memarlığında Tobrizin mövqeyi
xiisusilo güclondi. Tikililorin tobii şoraitlo iizvi şokildo olaqolondirilmosi, bitkin
kompozisiyasi vo ozomotli baştağ quruluşu, kosmo kaşıdan zövqlo tortib edil-

Şirvanşahlar sarayi kompleksi. Baki. 1420-60.

Tobriz ustaları özlorinin hazırladıq- kali, Nardaran, Keşlo vo s.) 17 osro aid
miixtolif boyalı kaşı iizliiklorlo bozo- moscidlor qalmışdır. Azorbaycanin on
şlor. Çaldıran vuruşmasından (1514)
qodim şohorbrindən olan Əıdobildo So
nra I Sultan Solim torofindon istanfovilor sülalosinin nekropolu Şeyx Soula aparılmış azorbaycanli memar Əli
fioddin kompleksi diqqoti colb edir. 16
obrizli (Əsir Əli, Əcom Əli toxollüslori
osrdo buradakı Şeyx Sofi tiirbosinin otilo do tanınmışdır) İstanbuldakı Toprafinda miixtolif toyinath binalardan
qapı sarayının baştağını vo Sultan Solim
(tiirbolor, moscid, zovvarlar üçün otaqmoscidini (1522) tikmişdir.
lar vo s.) ibarot iri kompleks yaradılmış16-17 osrlor memarlığı miioyyon do- dir. Kompleksin on qodim tikilisi Connotsara moscididir (13 osr). Connotsara
rocodo keçmiş dövr ononolorinin davamı
moscidindon sonra ansamblin osas binaolmuşdur. Bu dövrdo Conubi Azorbay
si olan Şeyx Sofi tiirbosi tikilmiş (14 osr,
canda şohorsalma işlori geniş vüsot al
I

(1606, memar Şeyx Bohaoddin) özünomoxsus memarliq quruluşu, bayıra açılan dorin tutumlu baştağ-eyvanlan,
dövriino göro böyiik diametrli günbozi
(17 /;/) ilo diqqoti colb edir. Moscidin girocoyindo qoşa minaro ucaldılmış, qarşısında geniş meydan salınmışdır. Xalq
arasında Şah Abbas moscidi kiıni tanınan bu abidonin minborinin üzorindoki
oyına bo/.okli ağac şobəkələri şobokoçilik
sonotinin nadir niimunolorindondir.
Nardaran kondindoki Baxşoli moscidindo (1663, ustad Murad, bonna Əli) 17

osr Abşeron dini tikililorinin özolliklori
oksini tapmışdır. Bordodoki İmamzado
moscidi dövrümüzodək çatmış nadir abidolordəndir. Türbo vo mosciddon ibarot
olan bu abidoııin türbəsinin 14 əsrdə tikildiyi, 18 əsrdə isə borpa edildiyi ehtimal olunur. Rus şərqşünası B.A.Dornun fikrinco, burada ovvolco İmamzadə
türbosi olmuş, sonralar onun ətrafında
moscid (1868, memar Korbolayı Sofıxan
Qarabaği) tikilmişdir. 12-15 əsıiərdə
qüliəvarı, sokkiziizlü, giinbozli vo qülləvarı-günbəzli türbə tipləri üstünlük toşkil

Ərdobil yaxınlığındakı Kolxoran
(Kohrolan) kondindo Şcyx Cobrayıl
(Şeyx Sofıəddinin atası) türbosi yerloşir.
Türbonin osas dəfn yeri günbozlə örtülmüş səkkizüzlü zaldan ibarotdir. Türbə
plan quruluşuna vo tutum-məkan holli
no göro Hozro kondindoki Şeyx Ciineyd
türbosino uyğundur vo 14-17 osrlordo tikildiyi ehtimal edilir. Şamaxı rayonunun
Koloxana kondindoki tiirbolor qrupu 17
osr Azorbaycan qüllovarı türbolorinin on
bitkin nümunəlorindondir (9 türbodon 8-i
qalmışdır). Qobolo rayonunun Hozıo

do dini binalar vo yaşayış evlori inşa
edildi. Karvansaralar Şorqdo, о cümlədon Azorbaycanda geniş yayılmış icti
mai tikili olmuşdur. Bu dövrdo Azor
baycan şohorlorinin strukturunda yaşayış evlori, moscidlor, karvansaralar vo
s. ticarot tikililori başlıca yer tuturdu.
Karvansaralar daha çox ticarot ohomiyyotino malik olan şohorlordə. yaxud
karvan yollarmin üstündo tikilirdi. Şorq
ölkolorindo olduğu kimi, Azorbaycan
şəhorlorində do hamam binalan geni*
yayılmışdı. Hamamlar sanitariya-gigi-

Şoki xanlarının sarayı. 18 əsrın 60-cı ılloıı.

edirdi. 16-17 osrlordo iso daha çox sokkizüzlü tiirbolor tikilirdi. Belo tiirbolorin
yeralti sordaba bölmosi olmurdu. Dofn
yeri üstü plitoli adi qobir xarakteri daşıyırdı. Bu dövrdo daha az ömürlü türbo
tipi günbozli sordabalar olmuşdur. On
larm sferik giinbozlo örtülon zallan
dördkiiııc planli idi. Naxçıvandakı
İmamzado tiirbosi, indiki Goranboy
rayonunun Rohimli kondindoki Adıgözol boyin ailo türbəsi, Qusar rayonunun
Hozro kondindo Şeyx Ciineyd tiirbosi
giinbozli tiirbolor qrupuna daxildir.

kondindoki Şeyx Bodroddin tiirbosi
(1446), Şeyx Mohommod tiirbosi (15
osr), Şeyx Monsur tiirbosi (1572), Tovuz rayonunun Yaniqli kondindoki tiirbolor kompleksi (3 türbə; 17 osr) vo s.
abidolor 15-17 osrloroaid tiirbolor içorisindo maraqli memarliq quruluşu ilo
seçilirlor.
17-18 osrlordo ticarotin inkişafı ilo
bağlı, miixtolif toyinatli binalann tikinti
si gcnişlondi. Şamaxı, Gonco vo Bakida
karvansaralar, Ərdobil (Qeysoriyyo bazari) vo Tobrizdo örtülü bazarlar, eloco

yena funksiyası daşımaqla yanaşı, 1; ı
do istirahot, görüş, söhbot vo stoli ıı
oyunlar, homçinin morasimlor yeri
Azorbaycan hamamlarimn on yaxşı , noklori Abşeronun Nardaran kondir-b
(1388, memar Koştasif Musa oğlu), P;tkinm İçorişəhor bölmosindo (Qasim boy
hamamı, 14 osr; Hacı Qayıb hamamı, 15
osr), Basqalda (17 osr), Goncodo (Çökok
hamam, 17 osr), Şuşada (Merdinli mohollosinin hamamı), Qubada (Çııxur ha
mam), Şokido (Ağvanlar hamami; hor
üçü 19 osr), Ağdamda (Abdal Gülablı

kondinin hamami, 1900, memar Korbolavi Sofıxan Qarabaği) qalmışdır.
Miixtolif toyinatli memarliq abidolori
ilo yanaşı, körpü tikililori do dövrümüzodok çatmışdır. Körpülor Baki, Şamaxı,
Gonco, Ərdobil vo b. şohorlor arasmda,
yaxud şohorlori birloşdiron yollarm
üstündo tikilirdi. 18 osrdo Azorbaycanm
ayn-ayrı xanlıqlara parçalanması, ölkonin iqtisadi cohotdon dağınıqlığı memarlıq vo inşaatın inkişafında durğunluğa sobob oldu. Ayrı-ayrı hallarda keçmiş ononolor osasmda tikilmiş binalann
memarliq hollindo inşaat sonotinin geribməsi özünü göstorir. Bununla yanaşı,
şohorsalma sahosindo müoyyoıı dönüş
yarandi. İri şohorlor, habelo owollor az
ohomiyyotli yaşayış montoqolori olmuş
.'ki vo Şuşa kimi yaşayış montoqolori
inlıq morkozino çevrildikdon sonra
İaha da böyüyüb genişlonirdi. 18 osr tiılilorinin çoxu ifadolilik baxımından
;l' tosir bağışlayır. Bu binaların mearlıq quruluşu feodal porakondoliyi
■raitindo monumental memaıiığın tolozzülünii aydın ifado edir. Hoırıin dövr3 kond yerlorindo vo ayrı-ayrı şohorlortikilmiş mohollo moscidlorindo xalq
aemarhğının (xüsusilo yaşayış evloriliıı) bir çox cohotlori öz oksini tapmış:ir. Bu baximdan Ordııbaddakı Dilbor
noscidi (18 osrin sonu) daha sociyyoviiir. Memarlıq xüsusiyyotlorinə göro eylyyot toşkil edon bu cür moscidloro Şua, Zaqatala, Salyan vo s. yerlordo toadiif olunur. 18 osrin dini tikililorindon
iuraxanıdakı atoşporost mobodi - Atoş,ədo maraqli memarliq örnoyidir. Plan
luruluşuna göro şohor karvansaralarına
'xşayan atoşgodo beşguşoli daxili lıoyoti
hato edon hücrolordən vo hoyotin ortanda tikilmiş üstü giinbozli dördbucaqlı
od mobodi” ndon (ibadotgahdan) ibantdir. Abidonin osasi qodim dövrlordo
oyulmuş, indiki binasi iso 1713 ildo
findistanin Multan vilayotindon golmiş
ışporost tacir vo zovvarlar torofindon
kdirilmişdir. 18 osr memarlığında miiaflo tikililori, homçinin yerli hakimlor
ün tikilon içqala vo xan saraylan osas
er tuturdu. Bu dövrün on ohomiyyotli
nemarliq abidosi xalq totbiqi sonotinin
bir çox növü ilo iizvi şokildo olaqolondirilmiş Şoki xanlarının sarayıdır (18 osrin
60-ci illori). Sarayin nobati ornament
kompozisiyalanndan, insan vo quş
rosmlorindon, miiharibo vo ov sohnolorindon ibarot divar rosmlori 19-20 osrlor
do dofolorlo borpa edilmişdir. Homin
dövrdo Şoki xanlarının sarayı ilo yanaşı,

İçorişəhordoki Baki xanlarının evi do diq
tabolori, 1465), Şomsoddin Tobrizi (me
mar; İsfahandakı Ali moscid, 1522),
qoti colb edirdi.
Qarabağ xani Ponaholi xanın inşa et- Şomsoddin Şomaxi (memar; Qobolo
rayonunun Hozro kondindoki Şeyx Mon
dirdiyi Əsgoran qalasi (sonradan ibra
him xan torofindon genişlondirilmişdir) sur tiirbosi, 1570), Əsir Əli (Tiirkiyonin,
Bolqanstamn, Bosniya vo Hersoqovina18 osrin on iri miidafio tikilisidir.
nin bir sira şohorlorindo çoxlu bina tikAzorbaycanda yaşayış binalan haq
mişdir; osas işlori İstaııbıılda Topqapı
qinda ardicil molumata, osason, 18 osr
sarayının 2-ci baştağı, Sultan Solim
don tosadiif edilir. Olkonin tobii coğrafi
şoraiti, orazinin ovaliq, diizonlik vo moscidi, 1522; Sofiyada Seyfoddin Qazi
yiiksok dağlıq rayonlardan ibarot ol- moscidi. Sarayevoda imarot, kitabxana,
masi, ohalinin istehsal foaliyyoti, eloco moscidlor kompleksi, 1532; Qobzodo Co
ban Mustafa moscidi vo s.), Əmirşah
do yerli inşaat materiali xalq yaşayış
Volyonkuhi (memar; Bakida Şiıvanşahevlorinin memarliq quruluşunu formalaşdırmışdır. Yaşayış evlorindo eyva- lar sarayi ansambhnm Şorq darvazasının
daşdan oyma bozokli baştağı, 1584),
mn, yaxud örtülü balkonun olmasi,
Şeyx Bohaoddin (memar vo alim; Goncootaqların interyerindo çoxlıı yük yeri,
taxça, yaxud camaxatan, rof, yaxud lo- nin Ciimo moscidi vo otrafmdaki meydamo (bozi yerlordo “ zeh” do adlamr). bu- nin memarliq ansambli, 1606), Nadir ƏH
Ustad Yaroli oğlu (memar; Mordokanda
xan vo s. düzoldilmosi Azorbaycanm,
demok olar ki, biitiin bölgələri üçün or- tiirbo, 17 osr), Porviz (memar; Abşeronun Buzovna kondinin qobiristanlığında
taq cohot olnıuş, ayn-ayn yerlordo
miixtolif şokildo memarliq hollini tap- tiirbo, 1641), Ismayıl Noqqaş Ərdobili
(xottat vo noqqaş; Ərdobildoki Şeyx Sofımışdır. 18-19 osrlor xalq yaşayış evlori
oddin kompleksinin Ali qapi baştağınm
nin maraqli örııoklori Zaqatala, Şoki,
bozoklori, 1647), Yusifşah Molik Sofimai
Ordubad, Şuşa, Quba, Qonaqkond,
Gonco vo Abşeronda qalmışdır.
oğlu (memar; Şeyx Sofioddin kompleksi18
osr Azorbaycan tiirbolorinin aznin Ali qapi baştağı, 1647), Baba Şeyxibir qismi dövrümüzodok golib çatmış- can (memar; Morozo kondindo karvandir. 19 osrin ilk illorindo tikilmiş “ Yed- sara, 1613), Murad Əli (memar; Nardadi gözol” tiirbolor kompleksindon (Şaranda Hacı Baxşı moscidi, 1663),
Əbdülozim Sohkar (memar; Şamaxı
maxı qobiristanlığında) 4 tiirbo qalmışdir. Azorbaycanm sokkiziizlii tiirbolor
rayonunun Koloxana kondindoki tiir
bolor kompleksi, 17 osr), Baba Əli (me
qrupuna aid edilon bu abidolor Şamaxı
mar; Abşeronun Mohommodli kon
hakimi Mustafa xamn ailo üzvlori üçün
dindo hamam, 1663), Mohorrom (me
tikilmişdir. Ən erkoni xanın anasınm
dofn edildiyi türbodir (1810, memar mar; Abşeronun Bino kondindo moscid,
1697), Biinyad (memar; Abşeronun
Ustad Tağı).
Maştağa kondindo moscid, 1716), Ab
15-18 osrlordo azorbaycanli memar,
bonna vo ustalardan Ustad Hacinin oğlu basqulu (memar vo noqqaş; Şoki xanla(memar; Morozodoki Diribaba tiirbosi,
rı sarayında böyük salonun tavanimn
1402), Mohommod Mocid Tobrizi (noq- bozoklori, 18 osr) vo b. foaliyyot göstorqaş; Bursadakı Yaşıl camenin mehrabi, mişlor.
19
osr Azorbaycan memarlığı rus şo1424), Hacı Əhmod oğlu Əli (ağac iizo
rindo oyma ustasi; Bursadaki camenin
horsalma sonoti osasmda şəhorlərin
qapisi), Memar Əli (Mohommod Əli; Ba
böyümosi vo inkişafı, Gonco, Şamaxı,
Baki kimi şohorlorin baş planlarının işlokida Şirvaıışahlar sarayı kompleksindo
nib hazirlanmasi ilo sociyyolonir. Bıı
1435 il tarixli tiirbo), Hacı Əhnıod
proseso uyğun olaraq, şohərtipli yaşayış
(memar; Dorbonddoki Qirxlar darvazasi
vo Böyiik moscid, 15 osr), Yusif Ustad
evlorinin tikintisi genişlondi. Quberniya
Zahir oğlu (memar; Qobolo rayonunun
vo qoza şohorlorində qapali divarlari
küçoyo baxan eynitipli evlorin yerindo
Hozro kondindoki Şeyx Bodroddin tiir
iizii kiiçoyo yönoldilmiş dobdoboli otaqbosi, 1446), Tacoddin (memar; Quba
ları, böyük poncoro vo balkonlan olan
rayonunun Agbil kondindo tiirbo; 1446,
qalmışdır), Xoca Əli Hasil Tobrizi (me- evlor tikilmoyo başlandı. Belo evlorin
hoyot torofmdo iri şüşobondli qalereyalar
mar; Heratdaki Miisolla ansambhnm
tikilirdi. iqtisadiyyatin inkişafı sonaye
modrososi, 15 osr), Şomsoddin (memar;
miiossisolori tikintisino geniş tokan verMoşlıoddo Şah moscidi, 1451), Nemotulla Bovvab Mohommod oğlu (xottat vo di. Şimali Azorbaycanm Rusiyaya birkaşı ustasi; Tobrizdoki Göy moscidin ki- loşdiıilmosindon sonra yeni tipli tikililo-

rin meydana golmosi memarlığın iııkişafında mühüm ohomiyyot kosb etdi. 19 os
rin ortalarında teatr, moktob və xostoxanalar üçün yeni binalar, yaşayış evlori ti
kildi. Kapitalist istehsal miinasibətlərinin yaranmasi vo genişlonmosi Azorbay
can memarlığının sonrakı inkişafına
önomli tosir göstordi. Azorbaycan memarlığında müşahido olunan yeni to-

tomsil olunurdu. Yerli memarlarla yanaşı, Avropa memarhq moktoblorinin
(osason, Peterburq Miilki Miihondislor
institutunun vo İmperator Rossamhq
Akademiyasmin) yetişdirməlori do foa
liyyot göstorirdilor. Azorbaycan memarlığında yayılmış miixtolif istiqamotlorlo
yanaşı, ayrı-ayrı yaşayış evlorinin vo
miilki binalarm tikintisindo qotikamn

tsmailiyyə. Baki. 1908 13. Memar İ.K.Ploşko.

zahiirlor Bakının tikintisindo öziinii da
ha aydın göstordi.
Bu dövrdo Azorbaycan memarlığı iki
yöndo - yaşayış moskonlorinin memarhq-plan quruluşunda mühüm yer tutan
bina kompozisiyasi prinsiplori vo Avro
pa memarlığı ononolori osasinda inkişaf
edirdi. Yerli memarlar vo xalq ustalannın iıışa etdiklori binalarm kompozisiya
quruluşunun osasini ononovi memarhq
formalan toşkil edirdi. 19 osrin 2-ci yansinda Azorbaycan milli memarlığı daha
çox dini vo modoni-məişot binalan ilo

üslublaşdırılması da özünü göstoıir. Bu
yöndo ilk binalar 19 osrin ortalarmdan
Gonco yaxınlığındakı kiçik alman koloniyalarinda - Yelenendorf (indiki Xan
lar şohori) vo Annenfeld (indiki Şomkir
şəhəri) qosobolorindo, homçinin Godoboy mis modonlorindo (inzibati binalar)
tikilmişdir. Bakıdakı polyak kostyolu
(1909-12, memar İosif Kasperoviç Ploşko), Voronsov (indiki M.Əzizboyov)
kiıçosindoki yaşayış evi (1897, memar
İosif Vinkenteviç Qoslavski), fransiz qotikasi ruhunda tikilmiş Murtuza Mux-

tarovun evi (indiki Soadot sarayi,
1911-12), Venesiya qotikasi iislubunda
inşa edilmiş “ İsmailiyyo” (indiki Azor
baycan M EA Royasot Heyotinin binasi;
1908-13, hor iki binanin meman
İ.K.Ploşkodur) vo s. binalar üslublaşdırılmış qotikamn maraqli örnoklorindondir. Yaşayış evlorinin tikintisi ilo yanaşı,
ictimai binalarm inşası da xiisusi yer tu
turdu. Bu baxımdan Bakıdakı indiki
incosonot Muzeyinin (1888-90, memar
Nikolay Avqustoviç fon der Nonne),
Şohor Dumasının (indiki Baki Şohor ic
ra Hakimiyyoti; 1900-04, memar İ.V.
Qoslavski), Dövlot Filarmoniyasının
(1911-12) binalan diqqoti colb edir.
19
osrdo, yaşayış evlori istisna ol
maqla, on xarakterik tikililor ticarot binalan idi. Belo binalardan çox vaxt hoir
ticarot miiossisosi, hom do sonotkarl
emalatxanasi kimi istifado edilirdi. В
ki, Gonco, Şuşa vo Qubadaki ticar:
dükanları belo tikililorin on bitkin ö:
noklorindondir. ikimortoboli ticarot b
nasının maraqli memarhq holli Şama
memarı Korbolayı Əli Rocob oğlunı
layihosindo (1832) oksini tapnuşdır. c>
kidoki Yuxan vo Aşağı karvansarah
planlaşdırma vo memarhq hollino gö
on iri vo klassik karvansaralardir.
19
osrin 2-ci yansmdan hamam bin;
ları memaıiıq-planlaşdırma xiisusiyyo
lorino göro yerli vo Avropa tiplorino a
nhrdi ki, bunlardan da birincilor dali
iistiin idi.
Bu dövrdə Azorbaycanda bir sin
xostoxana, şohorlorin oksoriyyotindo ki
çik tibb miiossisolori, Bakida todris mii
sisolori üçün binalar inşa edilmişdir [На
Zeynalabdin Tağıyevin tikdirdiyi qiz
moktobi (hazirda A M E A Əlyazma
institutunun yerloşdiyi bina. 1898- P 'i
memar İosif Vinkenteviç Qoslavsk
“ Soadot” moktobi (indiki Elmi-Todqn.
Oftalmologiya institutu, 1911-12, n
mar Zivor boy Əhmodboyov)].
Azorbaycanda ilk teatr binası Şan
xıda tikilmiş (1858, memar Qasim b
Hacibababoyov), sonralar iso Baki
Tağıyev teatn (indiki Azorbaycan D i
lot Musiqili Komediya Teatn, 1883, me
mar P.İ.Koqnovitski) vo indiki Azor
baycan Dövlot Opera vo Balet Teatn
(1911, memar Nikolay Georgiyeviç
Bayev) inşa olunmuşdur.
19
osrin 2-ci yarısından şohorlorin iq
tisadi inkişafı ilo bağlı iri dini binalar inşa edildi. Bakidaki Boy moscidi (İçorişohordo, 1895, memarlar Mohommod Haşim ol-Bakuvi vo Miroli on-Naqi bin

Seyvid Hiiseyn), Qasım boy moscidi
mağa başladı. H.Z.Tağıyevin toxuculuq
(1896. memar Moşodi Mirzo Qafar İs- fabrikinin tikintisi (1898 1902, memar
mayılov). Tozopir moscidi (1905-14),
İ.V.Qoslavski) sonaye memarhğının inkişafında xiisusi yer tutdu. Baki domir“ İttifaq", yaxııd Göy moscid (1912 13),
yol sahosindo yolun çokilişi vo stansiyaƏmircanda Murtuza Muxtarov moscidi
larm yerloşdirilmosi layihosi 1881 ildo
(1909; hor iiç moscidin meman Z.ƏlıPeterburqda tortib olundu. Baki, Gon
modboyovdur) kapitalizm dövrü üçün
co, Haciqabul kimi miihiim stansiyalar
on xarakterik tikililordir.
19
osrin ortalarında Qarabağda özü-üçün homin ycrlorin fordi xarakterini
nomoxsus memarhq moktobi yaranmış vo müoyyonləşdirən miistoqil vağzal binaonun on görkomli niimayondosi yerli ono- larmin layiholori işlonib hazırlandı.
no vo prinsiploro axiradok sadiq qalan
Azorbaycan Xalq Cümhuriyyotinin
Korbolayt Səfixan Qarabaği olmuşdur.
(1918 20) mövcud olduğu qisa zaman

qosobolorinin [Binoqodi (indiki M .Ə.Ro
sulzado), Razin (indiki A.Bakixanov),
Montin (indiki N .Norimanov rayonıı)]
salinmasi ilo əlamotdardır. 1924-27 il
lordo Aleksandr Platonoviç İvanitskinin
rohborliyi ilo Bakının baş planı işlonib
hazırlandı. 1926 ildo Bakimn neft rayonlarmi şohorlo olaqolondiron elektrik
domiryol xotti çokildi. Bu, SSRİ-do ilk
elektrik domiryol xotti idi. Yol boyu inşa edilmiş tikililor kompleksi maraqli
memarhq holli ilo seçilirdi. I lomin dövrdo tikilmiş Sabunçu vağzalının binası

Azərbaycan Dövlot Filarmoniyası. Baki. 1911 12.

Bordodo Imamzado kompleksini yenikosiyindo memarhq sahosindo do miioy
m qurmuş (1868), Ağdamda moscid
yon todbirlor hoyata keçirilmişdi. Eri 868 70), Şuşada Aşağı moscidi (1874
moni-daşnak quldurlan torofindon Ba5), Yuxan moscid, yaxud Cümo mos- kinln 1918 ildo yandırılmış möhtoşom
binalan - H. Z.Tağıyevin qizlar moktofini (1883) vo mohollo moscidlorini,
bi, “ ismailiyyo” Cümhuriyyot dövründo
ndiki Fiizuli şohərində Hacı Əlokbor
şohorin baş meman Z.Əhmodboyovun
loscidini (1890), homin rayonun Holayiholori osasinda borpa olunmuşdu.
idiz (1891 1908) vo Qoçohmodli
i 906) kond moscidlorini, Odessada Ta Ermoni quldurlarinin basqini noticosin
do xarabalığa çevrilmiş Şamaxı şohorini
tar moscidini (1870-ci illor), Aşqabadborpa etmok üçün Z.Əhmodboyovun toda “ Qarabağlılar” moscidini (1880-ci
illor) vo s. tikmişdir.
şobbüsü ilo “ Yeni Şirvan” comiyyoti ya19
osrin 80-ci illorindon Azorbaycanradılmışdı.
Sovet dövrü Azorbaycan memarhğıda sonayenin miixtolif saholorinin inkinııı ilk morholosi Bakı otrafında fohlo
şafı ilo bagli sonaye memarlığı formalaş-

(memar N.G.Bayev) onların on bitkin
nümunolorindondir. İlk yaşayış massivlorindon olan Mommodyarov qosobosiııin salınması ümumittifaq ohomiyyoti
daşıyırdı. 1920-ci illordo inşaat işlorinin
kompleks şokildo görülmosi müasir şohorsalma sonoti üçün sociyyovi idi. Sovet
hakimiyyotiııin ilk illorindo osas tikinti
işlorinin Bakının fohlo rayonlarmda aparılmasına baxmayaraq, şohorin özündo
bir sıra binalar inşa edilir (Xozor gomiçiliyi işçiləri üçün indiki Neftçilor prospektiııdo yaşayış binası, memar Aleksandr
Andreyeviç Nikitin; Fiizuli küçosi ilo
Ş.Qurbanov küçosinin kosişdiyi yerdo

“ Beşmortobo” adlanan çoxseksiyalı yaşayış evi), milli memarliq ənənələrindən
istifadoyo colıd göstorilirdi.
Memarlığın yeni funksiyası neftçibr
üçün modoniyyot saraylarının tikintisində öz oksini tapdı. Konstruktivizm iislubunda tikilmiş Neft vo Kimya Sonayesi
İşçilori Homkarlar İttifaqının Modo
niyyot Sarayı (indi Xotai adina Modo
niyyot Sarayı) tanınmış sovet memarları

30-cu ilbrindo foal yaradıcılıq foaliyyoti
no başlayan gone memarlar Sadiq Dadaşov vo Mikayil Hiiseynov bir çox binaların layihosini hazırladılar. Bunlardan
Bayıldakı fabrik-motbox (indiki Ş.Əlosgorova ad. doğum evi), Azorbaycan So
naye institutunun (indiki Azorbaycan
Neft Akademiyasi) yeni todris korpusu
(hor ikisi 1932), incosonot İşçilori Evi, bir
sira yaşayış binalan kompleksi, Qazax-

M urtuza Muxtarovun evi. Bakı. 1911-12. Memar İ.K.Ploşko.

Leonid, Viktor vo Aleksandr Vesnin
qardaşlarının on maraqlı işlorindondir.
Bakinin sovet dövrii memarliq simasimn
toşokkülündo Motbuat sarayi (“ Azornoşr” in keçmiş binasi, memar Semyon
Pen), “ Dinamo” idman comiyyotinin sa
rayi (memar Konstantin İvanoviç Sençixin), “ Inturist” mehmattxanasi (me
mar Aleksey Viktoroviç Şusev) vo b. ti
kililor miihiim rol oynamışdır. 20 osrin

daki Pedaqoji Texnikumun binasi (hamisi 1933) diqqoti colb edir.
20-ci ilbrin ovvolbrindo Bakida yaşıllaşdırma vo bağ-park memaıiığı sa
hosindo miihiim işlor görüldii. Bu illordo
Sabir bağı ansambli yaradildi. 30-cu il
brin ovvolbrindo yeni Donizkonan bulvarin sahnmasi (köhno bulvarin tobii
davami) Bakinin morkozi hissosinin
iimumi memarlıq-plan quruluşunun

yaxşılaşdırılmasına ohomiyyotli tosir
göstordi.
1934 ildo Bakida Sovetlor Sarayi la
yihosi iiçün müsabiqo keçirildi. Azor
baycan SSR Sovetlor Saraymm (indiki
Hökumot Evi) layihosi üçün birinci
mükafat Lev Vladimiroviç Rudnev,
Vladimir Munts vo Konstantin Tkaçeııkoya verildi: bozi düzolişlərlo homin la
yiho osasmda indiki bina tikildi (1936
52). Bu dövrdo Bakinin memarliq inkişafı 1924-27 ilbrin baş plamnda nozor
do tutulmuş bir sira iri ictimai binalarm
tikintisinin başa çatdııılması vo yaşıllaşdırılma işlorinin genişlondirilməsi ilo
sociyyolonir. Baş planin hoyata keçirilmosi sahosindo miihiim todbirbrdon biri
do indiki 28 May küçosi ;lo Bülbül pro pektinin biıioşdiyi orazi nin yenidon qurulmasi idi. S.Dadaşov vo M.Hiiseyno
vun layiholori ib homin orazido tikiln ;
“ Nizami” kinoteatri vo Azorbayc
Respublikasi Yeyinti Sonayesi Nazi
yinin keçmiş binasi (hor ikisi 1937- )
hocm-mokan quruluşuna vo monum •
tal tikililorin memarliq hollino goro i:
qoti colb edir. S.Dadaşov vo M.Hiis;
nov burada antik yunan vo İntibah n •
maıiığı üçün xarakteri к olan iisul vo 1
malardan yaradici şokildo istifado eli
lor. Hüsü Haciyev küçosi ilo İstiqlaliy . t
küçosinin kosişdiyi yerdo ucaldılmış
bu orazinin ansambhna iizvi şokildo di i
edilmiş “ Monolit” adlanan bina (mem >r
K .İ. Sençixin) 30-cu ilbrin ohomiyy ' i
tikililorindondir.
1933-36 illordo Bakida vo respub ikamn başqa şohorbrində geniş miq\, sda moktob tikintisi işlori aparılmışc г.
Bunlardan S.Dadaşov vo M.Hüsey
vun tip layiholori ib Bakida vo respi
kamn başqa şohərlərində tikibn d<
mortoboli moktob binalan memarliq
linin ifadoliliyino göro forqbnir. Bu 1
holor üçiin milli memarliq ononolori »
yanaşı, klassik formalarm totbiqi x<r
terikdir. 1935 ildo Baki Şohor icra. л
Komitosinin yaşayış evi kimi layihsi
•
dirilon, sonralar iso Azorbaycan
M K vo Azorbaycan SSR Nazirlor S'
ti üçün yenidon qurulan bina (1938)
raf miihitlo iizvi şokildo uyuşur.
1937 ildo görkomli sovet meman о
şohorsalma mütoxossisi Lev Aleksandroviç İlyiniıı başçıhğı ilo Bakının baş
planı yeni redaksiyada işlonib hazırlaııdı. Özündon ovvolkini ümumi şokildo
tokrar edon baş planın yeni redaksiyasında Bakinin morkozi hissosinin indiki
Azadlıq meydanma köçürülmosi ib bağ-

lı miioyyon doyişiklikbr edildi. 30-cu il
lorin ortalannda Dağüstü parkin salınınası (memar L.A.İlyin) Bakının Dağhq
yaylasmın yaşıllaşdınlmasının başlanğıcı oldu (1990 ilin Qanli Yanvar faciosindon sonra burada Şohidlor Xiyabanı
yaradılıb). Bu dövrdo Azorbaycan memarlarının yaradıcılıq axtarışları yeni
memarliq formalarını milli ononobro
ııyğunlaşdırmaq meyillori ilo sociyyolo
nir. Bu istiqamotin inkişafında akad.-lor
Sadıq Dadaşov vo Mikayil Hiiseynovun
birgo foaliyyoti apanci yer tuturdu. 1939
ildo Moskvada açılmış Ümumittifaq

Sorgisindoki Azorbaycan SSR pavilyonu memarliq, heykoltoraşlıq vo monumental-dekorativ sonot növlorinin uğurlu sintezidir. 30-40-ci illorin ayncinda
Bakida inzibati binalarla yanaşı, yaşayış
evlorinin tikintisi do ohomiyyotli yer tu
turdu (o ciimlodon A.Bakıxanov küçosindoki “ Artistlor evi” , 1940. memarlar
S.Dadaşov, M.Hiiseynov, V.M .İvanov,
K.İ.Sençixin). 30-cu illordo respublikanm
digor şohərlərinin planlaşdırılması vo tikintisi sahosindo do ilkin todbirlor hoyata
keçirildi; hom do şohorlərin baş plani yer
li memar kadrlar torofindon hazırlanırdı.

S.Dadaşov, M.Hiiseynov) hazirlandi vo
ikinci diinya miiharibosindon sonra ucaldildi (1946; SSR İ Dovlot miikafati, 1947).
Ənonovi Azorbaycan türbobri tipindo
layiholondirilmiş Nizami türbosindo şairin anadan olmasinm 850 illik yubileyi ilo
olaqodar, 80-ci ilbrin sonu 90-ci illorin
ovvolbrindo osasli yenidonqurma işlori
apanldi. tiirbonin quruluşu xeyli doyişdirildi (memar Forman lmamquliyev).
30-cu illorin sonunda Yevlax, Xankondi vo Şoki şohorlorinin baş planlannın
işlonib hazırlanmasına başlanıldı.
1944 ildo Azorbaycan SSR X K S ya-

Hökumotevi. Bakı. 1936 52. Memarlar L.V.Ruclnev, V.O.Mums, K.Tkaçeııko.

kond tosorriifati sorgisindoki Azorbay
can SSR pavilyonu (SSR İ Dovlot miika
fati, 1941) bu iki görkomli memarin bir
go yaradıcılığının mohsulu idi. S.Dadaşov vo M.Hiiseynovun layihosi ib tikilmiş Nizami ad. Azorbaycan Ədobiyyatı
Muzeyinin binasi (1940) milli memarliq
ruhu, bozokbrinin nofısliyi vo gözolliyi,
fasadinda eyvan-lociyalann totbiqi,
Azorbaycanin görkomli odobiyyat xadimlorino qoyulmuş abidolorin kompozisiya holli vo başqa özollikləri ib nozori
colb edir. Homin bina, eloco do Mos
kvada Xalq Tosorriifati Nailiyyotlori

Gonconin yenidon qurulmasi vo son
raki inkişafının 1939 ildo tosdiq olunmuş layihosi (Seyfulla Qocamanli, Alek
sey Pctroviç Slobodyanik) sovet dövriindo Bakidan sonra respublikanm
ikinci böyük şohorinin baş plain idi.
Goncodo yeni sonaye miiossisolori, mok
toblor, institut (pedaqoji institutun binasi, 1940, S.Dadaşov, M.Hiiseynov), kinoteatrlar, klub vo mehmanxanalar ti
kildi, Gonco çayının üzorindon körpülor
salmdi. Nizaminin 800 illik yubileyi ilo
bağlı şairin abidosinin layihosi (heykoltəraş Fuad Əbdürrohmanov, memarlar

mnda Memarliq İşlori idarosinin (ilk
roisi S.Dadaşov) toşkili memarliq foa
liyyotino böyük tokan verdi. Azorbaycan
xalq tosorriifatmin sonraki inkişafı üçün
yeni sonaye morkozbrinin yaradilmasi
zoruroti meydana goldi. 40-ci illorin ortalarından Sumqayıt vo Daşkosoıı şohorlorinin, sonralar iso Mingoçevir şohorinin salinmasma başlandı. Ərazibrin
miixtolif tobii-iqlim şoraitindo olmasi şohorsalma mosololorinin hollindo fordi yaııaşma tolobini iroli sürürdü. Daşkəson
şohorinin planiaşdırılması zamam me
mar S.Valiidov orazinin dağlıq relyefini

nozoro alaraq, şohorin memarlıq-plan
quruluşunu terras şəklində holl etmişdir.
Bakıdan 35 km aralı, Xəzərin sahilindo salınmış Sumqayit şəhərinin ınemarlıq-plan quruluşu vo hocm-mokan
kompozisiyasında orazinin tobii-iqlim
şoraitinin nəzərə alınması vo relyef xüsusiyyotlorindən maksimal istifado osas
yer tutur. Sumqayıtın ilk planlaşdırma
layihəsi 1945-54 illordo işlonib hazırlanmış vo 85 min nofor əhali üçün nozordo
tutulmuşdu. Sonaye tikintisinin inkişafı
ilə bağlı şəhərin baş planmın yeni redaksiyası hazirlandi. Əhalinin getdikco art
masi ilo bağlı daha bir baş planın hazırlanması zoruroti yaranmışdır.

di vo yeni binalar tikildi. 50-60-ci illordo
tikilmiş Azorbaycan Respublikasi Daxi
li İşlor Nazirliyi və keçmiş V .İ.Lenin
Morkozi Muzeyi Baki filialmin binalan
(1954; 1955; Hoson Mocidov), M .F.
Axundov adina Respublika Kitabxa
nasi (1960, M.Hüseynov), Azorbaycan
Dovlot Dram Teatnnm binasi (1960,
Qozonfor Əlizado; Müzoffor Modotovun
iştirakı ilo), Morkozi Univermaq (1961,
Nosib Kongorli) vo s. tikililor Bakinin
memarliq simasmi zonginloşdirdi. Bu il
lordo İçərişəhər orta osr divarlan Sabir
bağı ilo Gonclor meydani hissosindo
yöndomsiz tikililordon tomizlonorok bor
pa edildi; Nizaminin abidosi (1949, hey-

Nizaminin tiirbosi. Gonco. 20 osr 80-ci illorin sonıı-90-cı illorin ovvoli. Memar F.imamquliyev.

Diinyada ilk dəfə açıq donizdo, po
lad dirəklər iizorindo salınmış şohorcik Neft Daşlarınm layiholondirilmosi vo ti
kintisi miiharibodon sonrakı dövr memarlığında özol yer tutur. 1949 ildo Xo
zordo zongin neft yatağınm tapılması ilo
bağlı yaranmış Neft Daşları şohorciyinin bodii-memarlıq simasmı “ adi” yaşayış evlori, modoni-məişət miiossisolori
korpusları, orijinal küço-estakada siste
mi vo s. müəyyənləşdirir.
Bakının morkozi hissosinin yenidon
qurulmasi 1950 illordo Azorbaycan memarlarmin mühüm yaradıcılıq foaliyyoti
kimi davam edirdi. Şohorin morkozindo
xeyli orazido yenidonqurma işləri apanl-

koltoraş F.Əbdürrohmanov, memarlar
S.Dadaşov, M.Hüseynov) ucaldılan bağ
vo Nizami ad. Odobiyyat Muzeyi Azor
baycan Respublikasi EA Royasot Heyo
tinin binasi ilo birlikdo koloritli memarliq panorannna çevrildi. Tikintido osas
yeri yaşayış evlori tuturdu. Bakida vo
respublikanm başqa şohorlorində yaşayış evlorinin tikintisindo iqlim xiisusiy
yotlori nozoro ahnir, binamn memarliq
simasi yerli şoraito uyğunlaşdırılırdı. Ba
kida ilk çoxmortoboli yaşayış evlori şohoı in dağlıq hissosindo - keçnıiş Sovet
küçosindo (indiki N.Norimanov prospekti) tikilmişdir. indiki H.Cavid prospekti sahosindoki tikililor 50-ci illorin

memarliq tocriibosindo böyük todbirlordon biri oldu. Burada salınmış Azorbay
can Respublikasi EA şohorciyi kom
pleksi (1951-66, M.Hüseynov), yaşayış
evlori, owollor tikilmiş Azorbaycan Poli
texnik institutunun (indiki Texniki Uni
versitet, 1931-33, S.Dadaşov vo M.Hiiseynov) yenidon qurulmuş binasi vo s.
tikililor Bakida yeni bir abad rayonun
meydana golmosino zomin yaratdi.
50-ci illorin ovvollorindo Bakida Res
publika stadionunun tikintisi başa çatdı
(1952, Leonard İqnatiyeviç Qonsiorovski, Georgi Aleksandroviç Sergeyev,
Oleq Mixayloviç Isayev). Layiho nubiliflori orazinin tobii relyefindon somoroli
istifado edorok, doniz torofdon amfiteatr
şoklindo açılan hissoni iimumi kompo/i
siyaya daxil etmişlor.
ictimai vo modoni-moişot toyinai
binalar respublikanm başqa şohərlən,
do do tikilirdi. Sumqayit, Daşkosən.
Mingoçevir kimi yeni şohorlərdo mod
niyyot evlori, rayon morkozlorindo kin
teatrlar, ticarot miiossisolori, uşaq Ы,
çaları vo moktob binalarmin tikint
kiitlovi şokil aldı. Naxçıvanda Mus
Dram Teatnnm binasinin (1961, Ənv
İsmayılov, H.Mocidov) tikilməsi ilo 1
horin baş planmda nozordo tutuln
morkozin osasi qoyuldu. Gonconin m;
kozi hissosindo tikilmiş uzunsov qur
luşlu vo kvadrat planli monumental
zibati bina (1960, Ə.İsmayılov, Fail
Leontyeva) şohorin memarlığında ii
tünlük toşkil etdi. Bu dövr sonaye tiki
lorindon Daşkoson Filizsaflaşdırm ı
Kombinatmm, Mingoçevir SES-in
(Y.M .Popov, V.M .Perlin, P.L.R iji
H.Mocidov vo K.İ.Sençixinin iştira
ilo), Baki Şorab zavodunun (Elçarııi
İbrahimoviç Kanukov) binalan diqt;
tolayiq memarliq quruluşu ilo seçilir.
50-ci illordo binalann layiholondi
mosi vo tikintisindo israfçılığın arad
qaldinlmasi, tikintido sonaye bazasn •
genişlondirilmosi ilo bağlı todbir
Azorbaycan sovet memarlığında yt
morholonin başlanğıcını qoydu. Horn
todbirlor boş saholordo kiitlovi monzil
kintisini nozordo tuturdu. Bu iso lay:i
üsullarının kökündon dəyişdirilmosini
tolob edirdi. Fordi layiholorin yerini a\
ri-ayn hissolori yeni yaradılmış evtikm
kombinatlarmda hazirlanan sonaye
osasli eynitipli evlorin tikintisi tutdu.
Mohz bu üsulun sayosindo qisa miiddot
orzindo iri yaşayış massivlori salindi. Ey
ni zamanda modəni-məişot komplekslori vo başqa xidmot binalan tikilir, yaşıl-

liq zonalari yaradılırdı. Bakida ilk
tocriibo kimi kiitlovi monzil tikintisi indi
ki Musaboyov massivindo hoyata keçirildi; bundan sonra şm.-q. yaşayış ra
yonu, Respublika stadionunun otrafi,
daha sonralar iso 8-ci km vo Əhmodli
yaşayış saholorinin tikilmosino başlandı.
Binalar, osason, iki tipdon
miioyyon
hissolori (mortobolorarası örtiiklor vo s.)
zavodda lıazırlanmış beşmortoboli daş
evlordon \о yığma panel evlordon ibarot
idi. Eyni ölçüdo tikilon beşmortoboli evbr iri yaşayış massivlorino danxdinciliq,
veknosoqlik gotirdiyindon tikintido doqquzmortoboli qüllovarı binalar totbiq
edilmoyo başlandı. Respublikanm Sum
qayit, Gonco vo digor şohorlorindo yeni
aşayış rayonlan tikintisinin sonaye baasi yaradildi. Gonco yaxmlığında “ Quru
lobu” adlanan boş orazido Yeni Gonco
ri yaşayış massivi salindi. Yeni Gonconin
iisim beş vo doqquzmortoboli yaşayış
:vlori toşkil edirdi.
Bakida kiitlovi monzil tikintisi ilo yaıaşı, şohorin morkozi hissosindo fordi la,iholor iizro hiindür yaşayış binalannın
la ucaldılmasına başlandı. Bodii-mearliq keyfiyyotlori ilo seçilon bu ciir bilalarin on yaxşı örnokləri M.Hiiseyn
: içosiııdo, Azadliq meydanıııda, Res
publika stadionu sahosindo, Tbilisi
prospektindo vo b. yerlordo tikilmişdir.
60-ci illorin sonu 80-ci illordo Baki
da bir sira iri ictimai bina vo qurğular tiilmişdir. Bunlardan Dövlot Siı ki (Ə.İsınayılov, F.Leontyeva), H.Əliyev adma
Respublika Sarayı (V.S.Şulgin, Boris
Ginzburq, miihondis K.Korimov), “ Giilüstan” sarayi (Hafiz Əmirxanov, Na
zim Haciboyov, Teodor Yakovleviç Şainski. Firongiz Rüstombəyova, Novruz
smayilov, Kamil Korimov; Azorbaycan
SSR Dovlot miikafati, 1982), “ Şorq ba
zan” ticarot morkozinin 1-ci növbosi
(Uzurmaq Borisoviç Revazov, Pavel
İlyiç Yarinovski), Ə1 Oyunlan Sarayi
Faiq Yüzbaşov), Olimpiya Comiyyoti
(Zeynob Quliyeva), Azorbaycan Res
publikasi Prezidentinin Sarayi (Tahir
Abdullayev) vo s. binalar şohorin me
marliq görkomini daha da gözolloşdirınişdir. Bakida iri ictimai tikililordon
Heydor Əliyev adına İdman-Konsert
Kompleksi (T.Abdullayev, O.İsayev,
Y.Qodimov, T.Xanlarov), “ Şorq baza
ri” kompleksinin 2-ci növbosi (U.Reva
zov, P.Yarinovski) vo s. tutum-mokan
quruluşu vo şəhorsalma holli baximm
dan diqqoti colb edir.
Gonco, Naxçivan, Sumqayit, Xan-

kondi, Miııgoçevir, Lonkoran, Əli Bayramli, Şamaxı, Şuşa, Qazax, Masalli,
Ağdam vo b. yerlordo monzil tikintisi sa
hosindo nailiyyotlor qazanılmış, memarliq-bodii keyfiyyotlori ilo diqqoti colb
edon inzibati-ictimai morkozlor, meydanlar yaradılmışdır. Bu baximdan
1971 ildo Sumqayitda tikilmiş Ticarot
Morkozinin (Avrora Salamova, Yuri
Pavloviç Tolstonoqov) memarliq holli
do maraqlidir.
Gonconin morkozi meydamnin indi
ki görkomi Cümə moscidi vo “ Çökok hamam’i ohato etmoklo keçmiş sorhodlori
çorçivosindo formalaşmışdır. Holo 17
osrdo meydanı dövroloyon çinar ağacla-

masi, onuıı abadlaşdınlmasının davam ctdirilmosi vo ikinci terrasin sahnmasi bağpark incosonotinin on yaxşı örnoklorindondir. Hökumot evinin baş fasadı qarşısında
hovuz salınmış, maraqli memarliq quruİU.ŞU olan fovvaro yaradılmışdır.
2004
05 illordo Respublika Sarayinın qarşısındakı park yenidon qurulnıuş, onun morkozi hissosindo iimummilli lider Heydor Əliycvin abidosi ucaldılmışdır (heykoltoraş Mixail Aleksandroviç Nogin, memarlar İqor Nikolayeviç Voskresenski vo Salavat Aleksandroviç Şerbakovdur).
Son illor respublikanm başqa şohorlorindo do yaşıllaşdırma işlori geııişlondirilmişdir. Goncodoki Yeni Gonco yaşayış
massivinin morkozindo 350 ha sahosi olan
İçərişəhər
Xatiro parkı salınmış, Gonclik sarayi tiBakının qala divarları ilə əhatə olunan
kilmişdir (1980). Naxçivan şohorinin mor
qədim hissəsi. Ərazisi 22 ha. içəkozi meydani formalaşdırılmış, Musiqili
rişəhər orta əsrlərdə Bakının mərDram Teatri, Şohor icra Hakimiyyoti vo
kəzinə çevrilmiş, 12 əsrdə ətrafında
Respublika Nazirlor Kabinetinin binasi
ilk qala divarları çəkilmişdir. Bu divarvo b. tikililorlo tamamlanmışdır.
lar 25-30 m dənizin içərisinə doğru
1982 ildo Şuşada Molla Ponah Vaqiuzanmışdır. indiki qala divarları ilə 15
fın moqborosi açılmışdır (memarlar
əsrdə əhatə olunmuşdur. 19 əsrdə
Əbdülvahab Salamzado, E .İ.Kanukov,
qala divarlarının ikinci sırası sökülheykoltoraş A.Mustafayev). Milli me
müşdür. İçərişəhərdəki Qız qalası
marliq ononolorindon istifado etmoklo ti
(6-7 əsrlər), Sınıqqala (1078, memar
kilon bu abidoni xatiro memarlığının
Məhəmməd Əbubəkr oğlu), Şirvanuğurlarından saymaq olar.
şahlar sarayi kompleksi (15 əsr)
Baki metropoliteni yiiksok bodiiqiymətli memarliq abidələridir. 1952—
memarliq soviyyosi, inşaat keyliyyoti,
57 illərdə qala divarları bərpa edilmişmemarliq vo tosviri sonotin uğurlu sinte
dir. 1977 ildən tarixi memarliq qoruğu
zi ilo maraq doğurur.
olan İçərişəhər, həmçinin Qız qalası və
Azorbaycan memarliq abidolorinin
Şirvanşahlar sarayi kompleksi 2000 il
borpasi iizro işloro 50-ci illordon başlannoyabrin 30-da YUNESKO-nun nadir
mışdır. 1976 ildo 850 illik yubileyi keçimemarliq abidələrinin Ümumdünya
rilmiş Əcomi Naxçıvaninin yaratdığı
Siyahısına daxil edilmişdir.
Yusif ibn Küseyir vo Mönıüno xatın
türbolori borpa olunmuşdur. Bordo
rının bir qismi indi do qalır. Başqa mey- tiirbosi, Morozodoki Diribaba tiirbosi,
Hozro vo Koloxana türbolori ilkin görkodanlardan forqli olaraq, Gonconin mor
miııo qaytarılmışdır. Şuşa, Şoki, Şamakozi mcydanı qapalıdır, burada lıeç bir
xı, Ordııbad, Bakı vo s. şohorlorin me
noqliyyat vasitosi işlomir. Bıı da bütöv
marliq abidolorinin borpasi iizro intensiv
mokan sahosi kimi onun memarliq-movo planli iş apanlir. Bu baximdan, Bakikan ifadoliliyini güclondirir.
20
osrin 70-ci illorindon başlayaraq daki orta osr Azorbaycan daş memarlığının iııcisi sayılan Şirvanşalılar sarayi
Bakının yaşıllaşdırılınası sahosindo tod
birlor hoyata keçiıilmişdir. Heydor Əliyev
ansambhnm borpasi xiisusilo ohomiyyotadina Respublika Sarayının qarşısında sa- lidir. Son illordo Goncodoki Bala Bohmonli, Qızıl Hacili, Ozan, Zorrabi moslınmış meydan-bağ kompleksi (F.Riiscidlori. karvansara vo s. qodim abidolor
tomboyova, Adil Rüstomzado, Gülarə
Mehdiyeva, I973), Lermontov кiiçosiııdo- osasli surotdo borpa edilmişdir.
ki Azorbaycan Respublikasi Nazirlor Ka
Bununla belo, son ytiz ildo A/orbaybineti binasi qarşısındakı şolalo, kaskad vo camn memarliq irsi böyük itkiloro uğrafovvaro ilo tamamlanan bag (F.Riistommışdır. Bu işdo çarizm siyasoti, ermoniboyova, Kamal Qasımov, G.Mehdiyeva,
daşnak qııldur dostolorinin planli cina1975) şohəriıı landşaftını zonginloşdirmiş- yotlori vo bolşevik vandalizmi başlıca
dir. Donizkonari bulvann yenidon qurul
rol oynamışdır. Şomkir minarosi ( II

osr), Naxçivan vo Bakı şəhərindəki Cümo moscidləri (hər ikisi 12 osr), Gəncə
şohori meydanı (16-17 osrlor) vo s. nadir
memarhq əsərlərinin yalmz rosmləri, foto tosvirlori bu günə çatmışdır. 1930-cu
illordo Azorbaycan memarhq abidolori
nin uçurulması daha qabarıq vo planlı
şokil almışdı. Bakı yaxmlığındakı moşhur Bibiheybot kompleksi, respublikanın başqa şolıor vo kondlorindo onlarca
moscid, türbə, pir dino qarşı miibarizo
adı altında dağıdılmışdır.
Memarhq abidolorino belo amansız
münasibot, osason, miiharibodon sonra
ki illordo aradan qaldırıldı. Buna bax
mayaraq, baximsizhq vo özbaşınalıq nolicosindo memarhq abidolorinin sayi
azalmaqda davam etmişdir. Bordodo
Axsadanbaba tiirbosi, Goncodo Comord
qossab tiirbosi. Cavad xanin qobri vo bir
neço günbozli ev, Buzovnada Qum hamamı, Şomkirdo Koroğlu qalası, Abşeron kondlorindo çoxlu moscidlor, karvansaralar, ovdanlar vo yaşayış evlori,
Laçında Kiçik türbo, orta osr körpüsü vo
s. molıv olmuşdur. 1990 ildon başlayaraq Ermonistan torofindon işğal olunmuş Yuxarı Qarabağ vo otraf rayonların
(Laçın, Kolbocər, Zongilan, Qubadlı,
Cobrayıl, Füzuli, Ağdam) orazisindoki
çoxsaylı Azorbaycan abidolori ermoni
canilori torofindon məhv edilmişdir.
Respublikada memarhq abidolorinin
borpasi sahosindo miioyyon işlor görülsə
do, onlarm bir çoxunda, о ciimlodon
Naxçıvanda Mömüno xatın türbosi,
İmamzado vo Xanogah komplekslori,
Şoki xan sarayı, Bordo türbosi, Gonco
moscidi vo lıamamı, Qubada 19 osro aid
hamam (Çuxur hamam) vo s. abidolordo
aparilan işlordo miioyyon tohrifloro yol
verilmişdir. Son illordo İçorişəhordə tikinti-abadlıq işlori çağdaş elmi-borpa toloblori osasinda aparılmadığından, buradaki abidolorin plan-mokan quruluşuna, kiiço vo mohollo sistemino ciddi ziyan doymişdir. Sociyyovi olmayan tikin
ti materiallarinm (beton, küço döşəmoloriııdo müxtəlif daş növlori, rongli suvaq
vo s.) çox işlodilmosi noticosindo biitövliikdo qodim Bakimn orta osr xarakteri
vo ruhu zoifləmişdir. İçorişohərin altından çokilmiş metro tuneli burada çoxlu
qodim mohollo vo yaşayış evlorinin dağılmasına sobob olmuşdur. Abşeronun
qosobo vo kondlorindoki memarhq abi
dolorinin borpasi da, tok-tok hallar istisna olunmaqla, miiasir dövriin toloblori
soviyyosindon çox aşağıdır.
21 osrdo tarixon formalaşan Azor

baycan şohərlorinin, bütövlükdo şohorsalma sistemlorinin qorunmasi prob
lemlori ilo bağlı miixtolif todbirlor hoya
ta keçirilmişdir. Dovoçi rayonundakı
Şabran şohori (2002) vo Çıraqqala
(2002), Qax rayonundakı İlisu kondi
(2002), Oıdubad rayonundakı Aparıcı
vadisi (2002), Şoki rayonundakı Kiş
kondi (2003), Hacıqabul rayonundakı
Pir Hiiseyn xanəgahı (2004) Azorbaycanın tarixi-memarlıq qoruğu elan edilmişdir. İçorişohordo A.Zeynallı ad. küçonin
orta osr görkomi borpa olunur. Orta
osrlor Bakısının romzi sayılan Qız qalasının otrafı son dövrlordo tikilmiş gorəksiz tikililərdon tomizlondikdon son
ra о, hom şohorin tarixi hissosindo öz
yerini tapmış, hom do qodim şohorin
çağdaş strukturuna iizvi şokildo daxil
olmuşdur.
Şəhərsalma. Azorbaycanda şohorsalma sonoti qodim dövıiordon bollidir. Herodot, Strabon vo b. antik müəlliflorin
osorlorindo Azorbaycamn inkişaf etmiş
zongin şəhərləri haqqmda molumat veri
lir. Lakin qodim şohorlorin arxeoloji co
hotdon zoif öyronilmosi onlarm memarlıq-plan quruluşunu tosvir etmoyo, osas
şohorsalma ünsürlori, abadlaşdırma işlori vo inkişaf süroti barosindo mühakimo
yürütmoyo imkan vermir.
Ərob işğalı dövründo vo sonralar
Azorbaycan şəhərlərinin özünomoxsus
xiisusiyyotlori, onları birloşdirəıı ticarot
yollan, şohorlərdə istehsal olunan momu
latlar, ayri-ayn hallarda iso tikililorin xa
rakteri haqqmda orob coğrafıyaşiinasları
molumat vermişlor. Karvan yollari
üstündə yerloşon Bordo, Dorbond, Ərdobil, Marağa, Urmiya, Tobriz, Şamaxı,
Şomkur (Şomkir), Şabran, Beyloqan,
Gonco vo Naxçivan kimi şohoıior 7-11
osrlordo sonotkarhq vo ticarotin inkişafinda ohomiyyotli yer tuturdu. Vaxtilo
Bordo, Marağa, Ərdobil, Naxçivan,
Gonco, Tobriz, Şamaxı vo s. şohorlordo
zorb olunmuş sikkolorin Hindistan,
Misir, İsveç, Finlandiya vo İngiltorodo
tapılması orta osrlordo Azorbaycamn
bu ölkolorlo geniş ticarot olaqolori
olduğunu göstorir.
Azorbaycan şohorlori erkon feodalizm dövriiniin Şorq şohərləri üçün iimu
mi olan toşokkül vo inkişaf prosesi keçmişdir. Bu dövrdo şohoıior 3 osas hissodon ibarot idi: içqala; şohorin osas hisso
si olan şohristan, yaxud içorişohor; Şorq
ölkolorində “ rabad” adlanan bayırşohor. Tobii topolik üzorindo tikilon vo
möhtoşom divarlarla ohatolənən feodal

qosrinin içqalanm otrafında ikinci qa
la divarları ilo dövrolonmiş şohristan
yerloşirdi. Şohristanda yaşayış mohollolori. iri ictimai binalar vo dini tikililor.
örtiilü bazarlar vo s. tikilirdi. Bayırşohordo (rabadda) sonotkar emalatxanaları, dükanlar, ümumiyyotlo şohorin
işgüzar hoyati comloşirdi.
Bozi şohorloı in ayrı-ayrı feodal siilalolorinin iqamotgahına çevrilmosi ilo
bağlı. burada tikinti işlori genişlonirdi.
12 osrin ortalarmda belo şohərlərdən bo
zilori böyük sonotkarhq vo istehsal morkozino çevrilmişdi. 12 osr-13 osrin ovvol
lorindo Tobriz, Gonco, Naxçivan, Marağa, Şamaxı şohorlori inkişaf etmiş, qalınlığı bozon bir neço meiro çatan möhto
şom qala divarları ilo ohato olunmuşdıı.
Şohoıior qodim dövrbrdon yaramb fov
malaşmış bodii-memarhq və texniki-ivışaat ənənələri osasinda inkişaf eduv
Monqol-tatar hücumlarından vo Hlx
nilor dövloti ilo Qızıl Orda arasmti
uzun siiron miiharibolordən sonra A/
baycanın conub vilayotlorindoki bir ç-.
şohorlor (ilk növbodo Tobriz vo Mara£
yenidon inkişaf etmoyo başladı. 14 osı
Hindistandan Qorbo. Aralıq donizi öli
lorino gedon ticarot karvanlarmın b
lıca dayanacaq montoqolorindon b
Tobriz olmuşdur.
15 osrdo Azorbaycan şohorloıin
formalaşması vo inkişafmın özünom:
sus plan quruluşu vo memarlıq görkor-i
var idi. Şohorlorin plan quruluşunda q
la divarları önomli yer tuturdu. Azo
baycan şohorləri, adoton, mohəlbbrə
bölünür, bozi şohorlərdə (Tobriz vo • )
mohollələr darvazalarla bir-birindən a rılırdı. Mohollolordo yaşayış evlori ilo у
naşı moscid, su qurğuları, hamam vo .
tikilirdi. Küçolorin çoxu ərazinin en yoxuşluğuna uyğunlaşdırılaraq, dol;
bac biçimdo şoboko omolo gotirirdi. Y:
nız baş kiiço vo meydanlar şohorin pf
quruluşuna mütonasiblik verirdi.
16 osrdo ononovi planlaşdırma о
sında inkişaf edon şohorsalma soı
meydan ansambllarının salınmasında
dini komplekslorin tikintisindo oks
tapmışdır. 16 17 osrlordo Tobrizin 1 >
meydanı olan Sahibabad meydanı, Ə . dobildoki Şeyx Sofioddin kompleksi tanı
formalaşmışdı. Sofovilor dövloti payta
tının Tobrizdon Qozvino köçürülmosi ilo
bağlı yeni şohorsalma todbirlori görülmüş, saray komplekslori, ictimai vo tica
rot meydanları salmmışdı. Şohorlorin plan
quruluşunda önomli yer tutan belo tikili
lor Azorbaycamn Gonco, Şamaxı, Baki vo

digor şəhoıiərində aparilan şəhorsalma
orada yaşayaıı ohalinin moşğul olduğu
todbirlorindo geniş totbiq edilmişdir.
peşonin adi olavo edilirdi (mos., “ Zorgor17
osrdo Azorbaycan şəhorlori ara-lor mohollosi” , “ Bağbanlar mohollosi”
vo s.). Bu da öz növbosindo yaşayış mossinda iqtisadi olaqolorin güclonmosi,
başqa ölkolorlo ticarotin genişlonməsi şo- koninin ortaq plan quruluşuna, ayri-ayraitindo şohorlərin önomli dorocodo ri mohollolordo ictimai vo moişot binalannin tikintisino ohomiyyotli tosir göstoböyümosi prosesi başlandı. Azorbaycan
rirdi. Hor mohollonin ayrica moscidi. haşohorlori hom ticarot, hom do sonotkarhq
morkozlori idilor. Buna göro do 17 osrdo mami, moktobi vo s. tikililori olurdu.
Orta osrlordo Azorbaycan şohorlərişohorsalmanın ınkişafı miivafiq iqtisadi
nin
plan quruluşunda miidafio tikililori
şoraitlo bağlı olmuşdur. Bu dövrdo iri
dini tikililor, ticarot komplekslori. karböyiik rol oynayırdı. Şolıor orazisinin qa
vansaralar, örtiilü bazarlar vo s. inşa
la divarlan ilo ohatolonmosi mohdud xaedilir, miioyyon hallarda dini tikililorlo
rakter daşıdığından binalarm tikintisin-

19
osrin ortalarmda Azorbaycan
şohərbrinin memarlıq-planlaşdırma qııruluşunda miihiim doyişikliklər omolo
goldi. qubcrniya morkozbrinin baş planlari tortib edildi (Şamaxı. 1858; Gonco.
1873). 1810 ildon başlayaraq, Bakinm
İçorişəhər hissosindon konarda Bayırşohorsalındı. Şohorin horbi miihondislor to
rofindon tortib edilmiş ilk planlan 19 os
rin 70-ci illorindon yeııi baş planlarla ovoz
olundu. 19 osrin sonu 20 osrin ovvollo
rindo Bakimn genişlonmosi vo müntozom
plan osasinda tikilmosino baxmayaraq,
şohor kapitalizm dövrünün şohorsalma

Heydər Əliyev adina park. Baki.

iicarot binalan vahid kompleks omolo
:otirirdi. Şohorlərin morkozi meydani
cümə moscidi otrafında formalaşırdı.
Belə komplekslor baş meydanin ansambhni toşkil edirdi. Bu ansambllarm on
ınoşhuru Gonconin baş meydanıdır.
Feodalizm dövrü Azorbaycan şohorlorindo vo yaşayış moskonlorindo ohali
nin peşo, sonotkarhq, tayfalar vo s. iizro
qruplara aynlmasi şohorin ayri-ayn yerlorindo miixtolif qrupların yaşadığı mohollolorin yaranmasina sobob olurdu.
Şohorin miixtolif hissobrini bir-birindon
forqlondirmok üçün miioyyon moholloyo

do sıxlıq yaramr vo bu, şohorin plan quruluşuna tosir göstorirdi. 17 osrdo Azor
baycan şohərləri miioyyon mühoııdis qurğularına malik idi. Şohorlərin su tochizatina xiisusi diqqot yetirilirdi. Su tochizati
kohriz sistemi (Baki, Gonco, Tobriz, Ərdobil, Ordubad vo s.), yaxud açıq kanallarla (arxlarla) tomin edilirdi. Tobriz,
Ərdobil vo Ordubad şohərlorinin kohrizlori daha miirokkob vo çoxşaxoli idi. Çirkab sulann axıdılması üçün saxsi borulardan kiirobondlor qurulurdu. Əhalini
yay aylarmda buzla tochiz edon buzxana
vo qarxanalar tikilirdi.

tozadlarmi qabarıq şokildo oks etdirirdi.
Bıı dövrdo qubcrniya morkozlorindo
mühondis vo memar, şohorlərdə iso me
mar vozifosi tosis olundu.
MUitoşokkil xarakter daşıyan şohor tikintisinin plaıılaşdırılmasında orazinin
tarixi topoqrafıyasına, tikilinin xüsusiyyotino, su komori sistemino böyiik oho
miyyot verilir, şohorlorin özüııomoxsus
fordi xiisusiyyotlori qorunub saxlanirdi.
Kapitalizmiıı inkişafı dövründo tarixi
ononolori saxlamaq baximindan bu.
miihiim ohomiyyoto malik idi. Mohz bu
dövıdo Zaqatala, Qusar, Göyçay, Ağdaş,

Ağdam kiırıi kiçik yaşayış montoqələri
baş plana osason şohorloro çevrildi.
Gonco, Şamaxı, Şuşa, Şoki, Qııba, Lonкэгап, Naxçivan və s. şəhərlər daha da
inkişaf etdi, Bakı iso çar Rusiyasınm on
böyük sənaye morkozbrindən biri oldıı.
Azarbaycan şohorbrinin planlaşdııılmasında vo tikintisindo İ.V.Qoslavski,
K.B.Skureviç, İ.K. Ploşko, N.A. fon der
Nonne və b. əcnəbi memarlarla yanaşı,
Korbolayı Əli Rocob oğlu, Qasım Ьэу
Hacıbababoyov, Moşodi Mirzo Qafar İsmayılov, Zivor Ьэу Əhmədbəyov, Mommodhəson Hacınski, Hacı Ьэу Axundov
kimi Azorbaycan memarları da foal iştirak edirdilər.
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti
qurulduqdan sonra şəhərsalma işbri ye
ni əsaslar iizrə aparıldı. Qodim şohorlorin yenidon qurulmasi, yeni sonaye mor
kozbrinin yaradilmasi, rayonlarin planlaşdınlması mosololori ön plana çokildi.
Bu dovrdo Baki, Gonco, Naxçivan vo b.
iri şohorlor yenidon quruldu, Şoki, Yev
lax, Şamaxı, Zaqatala vo s. şəhorlərin
ovvolki siması doyişdi, Sumqayıt, Daşkoson, ƏH Bayramli kimi yeni sonaye
morkozlori yaradildi. Azorbaycanin qo
dim şəhorlorindən olan Naxçivan şohori
böyüyorok Naxçivan MR-in paytaxtma
çevıildi. Birmortoboli gilmöhro evlorin
yerindo iri binalar tikildi, yaşayış vo icti
mai binalardan ibarot geniş meydanlar
salındı. Dağlıq Qarabağın morkozi
Xankondi şohorindo ictimai binalar,
pedaqoji institut, kond tosorriifati texnikumu, tibb vo musiqi moktoblori,
muzeylor, kitabxanalar tikildi, morkozindo meydan - bağ ansambli salmdi.
Şoki şohorində ipok kombinati, fabriklor, SES, moktoblor, modoniyyot evlori,
uşaq miiossisolori, yeni yaşayış binalan

tikildi. Azorbaycanin kond rayonlarm
da da geniş miqyasda inşaat işbri aparılır, moktoblor, modəni-moişot binalan
tikilir.
Daşkoson şohori filiz modonlorinin
yaxınlığında, yiiksok dağlıq yerdo salınmışdır. Ərazinin relyefi şohorin plan
quruluşunu müoyyənləşdirmişdir (me
mar S.Vahidov). Şohərin inzibati bina
lardan ibarot morkozi orazinin on
hündür hissosindo yerloşir. Buradan
enişo doğru aynlan maili küçolor terras
sistemi omolo gotirir. Mingoçevir şohorinin plan quruluşu düzbucaqlı küçolor
şobokosi, ictimai morkoz, yaşayış vo so
naye saholori ib sociyyolonir.
Baki yaxınlığında salınmış Sumqayitin da memarliq simasinda sonaye qurğuları ohomiyyotli yer tutur.
Azorbaycanda kurort tikintisi sa
hosindo miihiim todbirlor hoyata keçirilir. Naftalan, Abşeron vo s. kimi
miialico morkozlorindo sanatoriyalar,
istirahot evlori, mehmanxanalar tikilmiş, bu yerlor beynolxalq miialico ocaqlarma çevrilmişdir. Xozorin sahilindo iri
kurort kompleksinin tikinti layihosi ha
zirlanir.
Azorbaycanin öz dovlot miistoqil
liyini borpa etmosi (1991) memarliq vo
şohorsalma sahosino do osasli tosir
göstordi. Öton osrin 60 80-ci ilbrindo
Baki, Gonco, Sumqayit vo digor iri
şohorbr iiçün sociyyovi olan vahid, bosit,
yeknosoq tipli, iri bloklu, lazimi daxili
rahatlığı olmayan binalann layiholorindon imtina edildi. 90-ci illorin
ortalannda Bakida “ istanbul evlori”
adlandırılan yaşayış binalarmin tikin
tisino iistiinliik verilso do, sonralar yerli
memarların hazırladığı, şohorin iqlim
şoraitino, relyefıno uyğun olan layiho-

lordon daha geniş istifado olunmağa
başlandı. Yeni tikililordə miiasir Qorb
iislubu ib yanaşı, klassik Şorq memarlığına xas olan elementlordon do faydalanma (bozon do onlarm birloşdirilmosi) noticosindo şohorin görkomindo
miioyyon doyişiklikbr baş verdi. Domirbeton karkasın. korpic vo şüşonin, yerli
iizliik daşların geııiş totbiqi son dövriin
çoxmortoboli binalan üçün sociyyovidir.
Sonaye iisulu ib hazirlanan iizliik materiallardan da geniş istifado olunur. Son
illordo Bakida çoxmortoboli (18-22)
binalann tikintisino iistiinliik verilir.
Ölkodo inşa edilon fordi yaşayış binalarimn memarliq hollindo miisbot doyişiklik baş vermişdir. Bir çox tikililordo
19 osrin sonu 20 osrin ovvollori üçün
sociyyovi olan memarliq ononolorinin
davam etdirilmosi nozoro çarpır.
Azorbaycanda dini azadlığın tomiıı
olunmasi bir çox yeni moscidlorin, kib '
vo sinaqoqlarm, tiirbolorin vo s.
kintisino, köhnolərin borpa vo tomirii
imkan yaratmışdır. Yeni moscid bin
lari üçiin orta osrlorin memarliq or:
nolori sociyyovidir (mosolon, Baku,
Bibiheybot moscidi). Konservatizi
habeb sadolik bu cür tikililoro daha ç
xasdir.
Əd.:H ü s e y n о v М., В ret a ııit s ki
S a l a m z a d ə Ə. Azarbaycan mcmarlığı tan■
M. 1963; А л и з а д е Г . M . Народное зодче
во Азербайджана и его прогрессивные тра
ции. Б., 1963; Ф а т у л л а е в Ш . С . Грл
строительство и архитектура Лзербайджа л
XIX начало XX вв. JI., 1986; Э ф е н д и з а
Р . Архитектура Советскою Азербайджан
М ., 1986; Q i у a s i С. Nizami dövrü abidəlori. В.
1991. Q a r a b a ğ l ı R. Memar Kərbəlayı Səfix: n
Qarabaği. B.. 1995.
Şamil Fətullayev, Rizvan Baba <>v

TƏSVİRİ VƏ DEKORATİV-TƏTBİQİ SƏNƏTLƏR
T ə sv ir i sə n ə t
Azorbaycan orazisindo on qodim
maddi modoniyyot niimunolori Mezolit
dövriinün ovvollorino tosadiif edir. Meqalitik abidolor, menhirlor, dolmenlor,
mağaralar, müdafıə tikililori, kurqanlar,
metal alotlor, dulusçuluq, zorgorlik mo
rnulatı Azorbaycandakı yaşayış moskonlori üçün sociyyovi olmuşdur. Monu

mental qaya rosmlorindo qodim insan
larm modoni vo estetik tosovviirlori öz
ifadosini tapmışdır. Fiizuli şohərinin yaxınlığındakı Azıx mağarasından oldo
olunmuş arxeoloji materiallar Azor
baycanin diinyada on qodim insan moskonlorindon biri olduğunu siibut edir.
Tosviri sonotin on qodim niimunolori
arasmda e.o. 12-6-ci minilliyo aid Qo
bustan qaya rosmlori, Kolbocor rayonu

nun Zalxa gölü otrafinda Ayıçınqılı „о
Poriçınqıl dağlarındakı Tıınc dövriin п
ovvollorino (e.o. 3-cii minillik) aid rosr.,lor, Ordubad şohərindon şm.-da Gomiqaya dağındakı qayaiistii tosvirlor (e.o.
3-1-ci minilliklor) müstəsna ohomiyyoto
malikdir. Qobustanm “ Böyükdaş” , “ Kiçikdaş” , “ Cingirdağ” , “ Şonqardağ” vo
digor qayalarmdakı rosmbrdo, burada
yaşamış qodim insanlarm hoyat torzi,

moişoti, omoyi ilo bağlı miixtolif solmolor, insan vo heyvan tosvirlori dinamik
torzdo hokk olunmuşdur. Qobustan
qaya rosmlori (petroqliflor) ibtidai icma
quruluşundan feodalizm morholosino ki
mi çoxosrlik uzun tarixi dövrü ohato
edir.
Tosviri sonotin qodim niimunolori
arasmda dulusçuluq, daş vo metal momulatlarmi bozoyon naxışlar, rosmlor,
qabartmalar (relyef tosvirlor), heykollor
miihiim yer tutur. Bunlardan kiiro formali qab (Naxçivan MR-in Şahtaxtı
kondi). ikibaşlı maral fiquru (Xocavond
rayonunun Dolanlar kondi), iizorindo 5

bürüncdon hazırlanmış su qablarmm
iizorindo maral, şir, tovuz quşıı, buta
tosvirlori verilmişdir. Bu dövrün dairovi
vo qabartma heykoltəraşlıq niimunobrindo (tuncdan vo daşdan) insan vo hey
van tosvirlori, moişot, ov vo dini ayinlorlo bağlı sohnolor iistiin yer tutur. Azor
baycanda islam dininin yayilmasi ib
bağlı qodim tarixi şohorbrdon Qobolo,
Naxçivan, Şaınaxı, Baki, Bordo, Gonco,
Beybqan, Tobriz, Marağa vo Ərdobildo
memarliq komplekslori, saray, qosr,
moscid vo türbəlor inşa edilirdi. Homin
tikililorin dekorativ tortibatinda xottatliq, qabartma elementlori. daş iizorindo

Baki buxtasında tikilmiş “ Bayil qosri",
yaxud “ Sobayil” adlanan memarliq
abidosi üzorindoki kitabo vo qabartma
tosvirlor tikilinin dekorativ tortibatinda
holledici rol oynamışdır. Vaxtilo quruda
yerloşoıı bu möhtoşom memarliq abidosinin dekorativ elementlərini toşkil edon
“ Bayıl daşlarında” yazilarla birlikdo in
san vo heyvan (polong, dovo, at. öküz,
quş) tosvirlori dorin oyma üslubunda işbnmişdir.
Orta osrlordo Azorbaycan tosviri
sonoti dekorativ-totbiqi sonotb bir inocrada inkişaf etmişdir. Gonco, Beybqan
vo digor şəhorlərdən tapılmış keramika

Qobustan qaya təsvirləri. E.o. 12 6 osrlor.

fantastik heyvan tosviri cızılmış bürünc
qab (Godoboy), aypara şəklindo qizil yaxaliq (Ziviyo), qizil cam (Urmiya gölii
yaxınlığındakı Hosonlu toposi), Mil, Qarabağ düzlərindon tapılmış keramik
qablar öz zoritliyi, bodii kamilliyi ib
forqlonir (e.o. 8-7 osrlor). Mingoçevirdon, Şamaxıdan tapılmış miixtolif tipli
vo formali bodii şüşo niimunolori deko
rativ qablar, piyablor, qadin bozokbri
Azorbaycanda şiişo istehsalinin da
mövcud olduğunu göstorir.
Hokkaklıq vo heykoltoraşlıq nümunolori Albaniya dövrii sonotindo geniş
yayılmışdı. Mingoçevir mobodinin (5-6
osrlor) daş kapitelinin sothindo müqəddos dirilik ağacının solunda vo sağında
üz-üzo dayanmış iki tovuz quşunun qa
bartma tosviri Albaniya dövrü heykoltoraşlığının on kamil niimunolorindondir.
Bodii metal (torevtika) momulatlarinm
tortibindo do plastik formalara tez-tez
tosadiif olunur. Mingəçevir, Torpaqqala
vo s. yerlordon tapılmış gümüş camların,

Qobustan rəsmləri
Baki şəhərindən təqr. 56 km c.-da
Böyükdaş, Kiçikdaş və Cingirdağ zonasında qaya və ayrı-ayrı daşlar üzərində
həkk olunmuş erkən Mezolitdən orta
əsrlərin sonunadək olan dövrə aid
təsvirlər. indiyədək Qobustanda 6000dən çox ibtidai incəsənət abidəsi aşkar
edilmişdir. Rəsmlər qədim insanlarm
həm təsərrüfat fəaliyyətini, həm də
mənəvi aləmini əks etdirir. Təsvirlər
arasında kişi və qadın, öküz, ceyran,
maral, gəmi rəsmləri, kollektiv əməyi,
kollektiv rəqsi, balıq ovu səhnəsini əks
etdirən rəsmlər daha çoxdur. Bəzi
rəsmlər qədim insanlarm pərəstiş və
totemik görüşlərini ifadə edir. Rəsmlərin
bir qismi qayalara boya ilə çəkilmişdir.
Heyvanlar bəzən öz təbii böyüklüyündə
təsvir olunmuşdur.

oyma, hondosi vo nobati naxışlar, şirli
korpicdon vo kaşı bozəklorindon ibarot
ornament motivləri başlıca yer tutur.
13 osrin ovvolbrindo Şirvanşahlarm

niimunolori iizorindo nobati vo hondosi
naxışlarla yanaşı, iticaynaqlı quşu, ya
xud vohşi heyvanı oxla vuran congavor
tosvir edilmişdir.
Azorbaycan tosviri sonoti memarlıqla da iizvi olaqodo olmuşdur. Şoki, Şuşa,
Quba, Ordubad, Lahıc vo s. şohor vo yaşayış montoqobrindo dövriimüzodok
çatmış monumental divar rosmlori xalq
yaradıcıhğı ononolori ib six bagli idi.
18-19 osrlordo Usta Abbasqulu, Usta
Qonbor Qarabaği, Usta Əliqulu, Usta
Qurbanoli, Usta Şükiir Qonbor oğlu vo
b. sonotkarlar torofindon Şoki xanlarmin
saraymda yaradılmış divar rosmlori
dekorativ elementlorin mövzu cohotdon
zonginliyi, rongarongliyi ilo farqbnir.
Sarayin daxili salon vo otaqlarmda ol
van vo şux ronglorlo işlənmiş rosmlor,
stilizo edilmiş naxışlar, insan, heyvan vo
quş tosvirlori. müharibo vo ov sohnolorini canlandıran çoxfiqurlu dinamik
kompozisiyalar bir-birini ovoz edir. 19
osrdo Azorbaycanda olmuş rus rossam-

larından Qriqori Qriqoryeviç Qaqarin
vo Vasili Vasilyeviç Vereşşaginin osorlərindo Bakı, Şuşa, İrovan və digər şəhərlorin memarliq abidolorinin təsvirini
görmək mümkündür. Azorbaycan dozgah boyakarlığının təşokkülü Mirzo
Qodim İrəvaninin adı ilo bağlıdır. O,
portret janrı sahəsində daha somoroli fo
aliyyot göstərmiş, “ Roqqaso” , “ Dorviş” ,
“ Pohlovan” , “ Süvari” , “ Gone oğlan” ,
“ Goncqadın” kimi bodii cohotdon kamil
osorlor yaratmışdır. Azorbaycan monu
mental boyakarlığının zongin ononobri
İrovanda Sordar sarayının (20 osrin or
talarmda saray ermoni vandallan toro
findon uçurulmuş, Mirzo Qodim irova
ninin sarayın divarlarında çokdiyi 4 iri

sayağı realist tomayüllər getdikco giiclondi, bodii yaradıcılığın yeni saholori
meydana goldi. 20 osrin ovvolbrindo
“ Molla Nosroddin” vo digor jurnallann,
eloco do kitab noşri ilo bağlı satirik qra
fika vo illüstrasiya janrları yarandi.
“ Molla Nosroddin” jurnalinin rossamları Əzim Əzimzado, Xolil Musayev, Karl
Rotter vo Oskar Şmerlinq dövrün ictimai-siyasi problemlori ilo sosloşon realist
qrafika sonoti sahosindo geniş foaliyyot
göstorirdilor. Azorbaycan satirik qrafikasinin banisi Ə.Əzimzado ictimai boraborsizliyi, cohaloti, fanatizmi, çarizm
zülmünü ifşa edon koskin karikaturalar,
şarjlar yaradırdı. Rossamm moşhur
“ Yüz tip" rosmlor silsilosi, qadin azad-

Qobustan qaya təsvirləri. Е.э. 12-6 əsrlər.

ölçülü portret do mohv edilmişdir), Şulığı vo siyasi motivloro hosr olunmuş
akvarellori aktuallığı, milli koloriti ib
şada bir sira evlorin divar rosmlorindo
davam etdirilmişdir.
forqlonir. 1914 ildo Mirzo Əlokbor SabiAzorbaycan modoniyyoti tarixindo
rin “ Hophopnamo” osorino çokdiyi
istedadli şair, musiqi nozoriyyoçisi vo
illiistrasiyalar Ə.Əzimzadonin on uğurlu
xottat kimi tanmmış M ir Möhsün Novişlorindondir.
vab rossamliq sahosindo do foaliyyot
Azorbaycan realist dozgah boyakarlığının yaradıcılarından biri olan Bohruz
göstormişdi. Onun osorlorindo tobiot
motivlori, güllorin, quşların tosviri osas
Kongorlinin “ İlanlı dağ Ay işığında” ,
yer tutur. Bu dövrdo şair Xurşudbanu
“ Günoş batarkon” , “ Bahar” monzoroNatovanın yaratdığı monzorobr, gül- lori, “ Elçilik” , “ Toy” kimi moişot komçiçok tosvirlori vo dekorativ-totbiqi sonot
pozisiyalan Azorbaycan tosviri sonotinümunoləri do diqqoti colb edir.
nin doyorli örnəklərindondir.
19
osrin 20-ci illorindo Şimali Azor Azorbaycan Xalq Cümhuriyyəti höbaycanm Rusiyaya birloşdirilmosi ib
kumoti dovlot gerbinin vo rosmi sonodAzorbaycan tosviri sonotindo avropalordo istifado iiçiin iizorindo dövlotin adi

vo gerbi tosvir edibn dövbt möhürünün
layiholorinin hazirlanmasi moqsodilo
1919 il martin 23-do miisabiqo elan etdi.
Toqdim olunmuş layiholor keçmodiyindon hökumot horbi ordenlor, milli himn,
dovlot gerbi vo möhürü layiholorinin
hazirlanmasi üçün tokrar miisabiqo haq
qinda qorar çıxardı. Müsabiqodo ilk peşokar azorbaycanli heykoltoraş Zeynal
Əlizado iştirak edirdi. Onun eskizlori
osasmda buraxılmış döş vo xatiro medallarinda parlament binasi. bayraq,
aypara, sokkizguşoli ulduz. günoşin
doğması, gül çolongi tosvir olunmıışdu.
Azorbaycan Xalq Ciimhuriyyotinin
süqutu müsabiqonin başa çatdırılma<;
na imkan vermodi.
Ciimhuriyyot dövründo milli rongkarliq sonoti do inkişaf edirdi. Ə.Əzin
zadonin karikaturalan “ Zonbur” jurn
linda dorc olunurdu. Onun osorlorint1
ermoni-daşnak quldurlarmin ağlası :
maz vohşiliklori do oksini tapmışcl .
Bohruz Kongorli do varadıcılığında '
mövzuya müraciot etmiş, moşhur “ Q
qmlar” silsilosini yaratmışdır. Bunu
olavo, Ə.Əzimzado “ Otello", “ A
Qorib” , “ Domirçi Gavo" tamaşalan
dekorasiya vo geyim eskizlorini hazn
mış, В .Kongorli Naxçivan teatri;
“ Haci Qara” , “ Ölülor” , “ Dağılan tifat
“ Pori-cadu” vo s. tamaşaların bodii
tibatını vermişdir. Əliboy Hüseynza<
nin “ Şeyxiilislamın portreti” vo “ Bi iheybot moscidi” osorlori do bu doubi
mohsuludur.
Azorbaycanda Sovet hakimiyyoti
qurulduqdan (1920) sonra incosoi ot
sahosindo do miirokkob proseslor Ь ış
verdi. Yeni dovlot sisteminin, eloco :o
ideologiyanm yaranmasi sonot vo
notkarlar qarşısında yeni tobblor с >yurdu. Bir müddot köhno опопг г
(mosolon, “ Molla Nosroddin” jur linda) yenilori ib yanaşı yaşasa
yegano sifarişçi olan dövlot bu s: Л
növünü do öz tosir dairosino aln
a
başladı. Kommunistlorin dövlotin
о
siyasotino çevrilmiş “ Ya bizdon ol. a
bizo qarşı” tolobi miistoqil düşünm i,
mövzu. ifado torzi seçmoyi sonotkar
a
todricon yasaq edirdi. Yeni ideological
yaşadacaq kadrlara ehtiyac duyuluivu.
1920 ildo Baki Dövlot Rossamliq
Texnikumu yaradildi. 1928 ildo Gone
Rossamlar Comiyyoti meydana goldi.
Yeni rossamlar nosli yetişməyo başladı.
Əlbotto, onlarin mütoroqqi Qorbi Av
ropa, rus incosonotinin bodii üslubunu
monimsomosi miisbot hadiso idi. Bu-

nunla beb, gone rossamlar sovet ideologiyasından iroli golon, mohdııd çorçivoyo salınmış sifarişlori yerino yetirınoyo mocbur idilor.
1934 ildo sosialist realizmi biitiin
SSRİ-do olduğu kimi Azorbaycanda da
yegano yaradıcılıq metoduna çevrildi.
Əslindo bu. metod yox, partiya tapşırığı
idi. “ Hor şeyi inqilabi inkişafda görmok
vo tosvir etmok” , “ sosializmin qalibiyyotli yürüşünü toronnüm etmok” rossam
vo heykoltoraşların da yaradıcılıq kredosuna çevrildi. Azorbaycan rossam vo
hevkoltoraş an öz foaliyyotlorini bu
istiqamotdo qursalar da, onlarm yaradıcılığında mütoroqqi ononolor do geniş
yer tuturdu. Tosviri sonotdo yeni növ vo
janrlar yaramrdi.
30-cu illordo qrafika sahosindo Qozonfor Xalıqov, İsmayıl Axundov, Əmir
Hacıyev, Mixail Aleksandroviç Vlasov,
Kazim Kazımzado, Əliağa Mommodov
vo b. rossamlar da foaliyyot göstorir,
Azorbaycan vo xarici ölko yazıçılarmın
osərlərinə illiistrasiyalar çokir, miixtolif
aktual mövzularda siyasi plakatlar yaradirdilar. Azorbaycanm miiasir dozgah
boyakarlığınm toşokkülü 20-ci illordo
Azorbaycan Dovlot Rossamliq Moktobini bitirmiş gonctossamlarin foaliyyoti ilo
bağlı olmuşdur. 30-cu illordo Azorbay
can inqilabi Tosviri incosonot Birliyinin
toşkil etdiyi sorgi böyük uğur qazandı.
Bakida vo Moskvada niimayiş etdirilon
ilk rossamliq sorgilorindo Salam Salamzado, Q.Xalıqov, Əlokbor Rzaquliyev vo
b.-mn miiasir mövzulara hosr etdiklori
tablolar miihiim yer tuturdu. Boyakarliq
sahosindo bir sira uğurlar qazanıldı.
Sadiq Şorifzadonin “ Üzüm yığnnı” ,
Hoson Haqverdiyevin “ Ə.Əzimzadonin
portreti” , Q.Xaliqovun “ Nizami Goncovinin portreti” , Mikayil Abdullayev,
Böyükağa Mirzozado, Baba Əliyev,
Sottar Bohlulzado, Tağı Tağıyev vo
Kamil Xanlarovun moişot vo tarixi
tablolan kolorit zonginliyi, boyalann
ahongdarlığı ib diqqoti colb edirdi.
Azorbaycanda miiasir peşəkar heykoltoraşlığın toşokkülü vo inkişafı öton
osrin 20-ci illorindon başlayır. Bu illor
incosonotdo miirokkob vo ziddiyyotli
dövrdür. 30-cu illordon “ omokçi insan
larm” , marksizm-leninizm klassikbrinin obrazlarimn yaradilmasi, biitiin yaşayış montoqolorindo sovet rohborlorinin
heykollorinin qoyulmasi, biistbrinin
düzoldilmosi geniş yayılırdı. Bu niimunolorin oksoriyyoti trafaret xarakterli
olub, sonotkarliq baximmdan aşağı so

viyyodo idi. Bununla belo, dövrün ros
sam vo heykoltoraşları dövbtin siyasi
motivli sifarişlərini yerino yetirmoklo
yanaşı, milli ruhu, miitoroqqi yaradıcılıq
ononolorini saxlamağa da soy göstorir vo
çox zaman buna nail olurdular.
20-30-cu illordo ilk azorbaycanli
heykoltoraşlardan İ.Quliyev, eloco do
Azorbaycanda yaşayan Pyotr Sabsay vo
b. heykoltoraşların iştirakı ilo Bakida
M.Ə.Sabirin, M.F.Axundzadonin vo b.mn abidolori qoyulmuş, dekorativ hey-

baycan heyko/toraş/ığının qiymot/i
nümunobrindondir.
1940 ildo Azorbaycan rossamlannm
1-ci qurultayi keçirildi.
Bakida vo regionlarda muzeylər şobokosinin, şokil qalereyalarının yaradilmasi, Azorbaycan Teatr institutunun
(indiki Azorbaycan Dövlot Modoniyyot
vo incosonot Universiteti) toşkili (1945)
sovet hakimiyyoti illorindo tosviri sonotin inkişafı iiçün osasli zomin yaratmışdı.
1939 45 illordo Azorbaycan rossam-
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Şoki xanlan sarayinin divar rosmbri. 1797.

kollor, portret vo biistlor yaradılmışdı.
30-cu illordo sovet heykoltəraşlığının banilorindon olan Fuad Əbdürrohmanov
Azorbaycanm odobiyyat vo modoniyyot
xadimlorinin biist portretlərini (Ə.Haqverdiyev, M.F.Axundzado, Ü.Hacıboyov, A.Zeynalli vo b.) vo ilk monumen
tal osori olan “ Fiizuli” heykolini (1939,
Nizami ad. Azorbaycan Ədobiyyatı Mu
zeyinin lociyasındadır) yaratmışdır.
Colal Qaryağdının dekorativ heykol vo
portretlori, M.P.Vaqifin heykoli (1939
40, Nizami ad. Azorbaycan Ədobiyyatı
Muzeyinin lociyasindadir) 20 osr Azor

larının yaradıcılığında siyasi plakat vo sa
tirik qrafika osas yer tuturdu. Siyasi karikaturaların yaradılmasında Ə.Əzimzado,
Q.Xalıqov, İ.Axundov, Ə.Hacıyev, S.Şorifzado vo b. qrafiklorin miihiim rolu olmuşdur. Rongkarlıqda S.Şorifzado “ Babok” , Böyükağa Mirzozado “ Böyük
Babokin yürüşü” , Sottar Bohlulzado
“ Bozz qalasmin ahnmasi” , Kamil Xanlarov “ Cavanşir” , T.Tağıyev “ Koroğlu” ,
bununla yanaşı Salam Salamzado,
M.Abdullayev. B.ƏIiyev vo b. cobho qohromanlarmm da portretlorini yaratmışlar.
50-ci illorin ortalarmda Azorbaycan

tosviri sonoti bodii kamillik dövıüno qo- duyulur. T.Salahovun yaratdığı istor
portretlordo, tematik tablolarda, istorso
dəm qoydu. Qazanılan uğurlarda keçirido sohno dekorasiyalarmda sort dinalon sorgilorin mühüm rolu oldıı.
20
osrin 40-cı illərinin sonu, 50-cimika, daxili fordi özünoməxsusluq var.
Onun istor neftçi, domirçi, balıqçı, is
illorin ovvollorindo istedadlı rossamların
torso do bostokar, şair vo s. obrazlan
bütov bir nəsli qısa zamanda Qorbi
süni romantizmdon, şablonçuluqdan
Avropa tosviri sonotinin bodii metodlarini monimsomişdilor.
uzaq, tobii yaşantıları ilo seçilon in-

T.Salahov. “Bostokar Q. Qaraycvin porircti”. 1960. Tretyakov qalercyasi. Moskva.

1960-ci illorin ovvollorindo Azorbay
canda bodii özünomoxsusluğa malik,
milli rongkarliq moktobi formalaşmışdı.
Bu moktobi tomsil edon M.Abdullayev,
Tahir Salahov, S.Bohlulzado, Toğrul
Norimanboyov, B.Mirzozado vo digor
rossamlarin adi Azorbaycamn hiidudlarından konarda moşhurlaşmışdır.
SSR İ Rossamhq Akademiyasmin hoqiqi
iizvii, xalq rossami M.Abdullayevin tablolarmda respublikanin geııiş, rongarong panorami tosvir olunmuşdur. Rossamın “ Axşam” , “ Mingoçevir işıqları” ,
“ Azorbaycan çöllorindo” (triptix), “ Se
ville” vo s. osorlorindo omok adamlari,
moişot sohnolori lirik sopkido verilmişdir. “ Hindistan silsilosi” no göro M .Ab
dullayev beynolxalq Nehru mükafatına
layiq görülmüşdür (1969).
50-ci illorin sonu, 60-ci illorin ov
vollorindo “ Sort üslub” adlandırılan
istiqamətin nümayondolori formaca
monumental, lakonik, giindolik hoyat
reallığını oks etdiron osorlor yaratmışlar.
Bu iislubun liderlorindon biri SS R İ Rossamliq Akademiyasmin hoqiqi iizvii,
xalq rossami T.Salahov idi.
T.Salahov yaradıcılığı milli ononolorlo miiasir diinya incosonotinin on mütoroqqi doyorlorinin birloşdirilmosino
gözol niimunodir. Onun yaradıcılığında
romantizmlo realizmin six vohdoti

sanlardir. Rossamin “ Növbodon qayidanlar” , “ Sohor qatarı” , “ Abşeron qadinlan” , “ Yeni doniz” tablolarinda

D.D.Şostakoviçin portreti” bu janrin
klassik nümunolorindəndir. Ümummilli
lider Heydor Əliyevin portreti Azor
baycan boyakarlığının on yaxşı osorlori
sırasına daxildir.
Orijinal yaradıcılığa malik T.Norimanboyovun osorlorindo dogma yurdun
tobioti, müasirlərinin obrazi olvan deko
rativ boyalarla tosvir edilir. Rossamin
“ Soadot” , “ Sevinc” , “ Torpağın borokoti” , “ Bazar” vo s. tabloları, natürmort
vo monzorolori nikbin ovqati ilo seçilir.
Onun improvizasiya moharoti “ Parisi
xatırlayarkon” . “ Bethoven dünyası”
tablolarinda, sohno dekorlarinda aydin
nozoro çarpır. T.Norimanboyovun milli
vo beynolmilol ononolorin sintezino osas
lanan yaradıcılığı diinya şöhroti qazanmışdır.
M illi vo ümumtürk modoni irsino
söykonon qavrayu? xalq rossami Rasim
Babayevin yaradıcılığınm osasini to^'
edir. Onun rongkarliq dünyası, qohr
manları Abşeron kondlorindo, Xoz. •
sahillorindo qorarlaşmışdjr. О. dim;
hoyati biitiin çalarları, gözolliklori
facioviliyi ilo oks etdirir. “ Piisto ağa
(1970), “ Ailo” (1971), “ Motiv-obr;
axtarışında” (1971), “ Bahar” (19
osorlori sonotkarhq vo dorin bodii
baximindan diqqoti colb edir. “ Adorn

M.Abdullayev. “Sevinc”. 1956. Azorbaycan Dövlot incosonot Muzeyi. Baki.

dövrün qohromanhq pafosu, Xozordo
yüksolon polad adalarin ozomoti duyu
lur. T.Salahovun yaratdığı “ Bostokar
Qara Qarayevin portreti” , “ Bostokar

Hovva” , “ Divlor” (1980) seriyaları boşoriyyotin dramim, iki oks başlanğıcın dialektika vo ziddiyyotini oks etdirir.
Nadir Əbdürrohmanovun “ Çoltik

becoronlor” , “ Dağlarda qürub çağı” ,
Asof Coforovun “ Sabahın düşüncolori” ,
“ Hoyat” , “ Monim Azorbaycanım” tabloları, lirik monzorolori, şair Ə.Vahidin,
bostokar A.Molikovun portretlori zon
gin koloriti ilo diqqoti colb edir.
Miiasir Azorbaycan boyakarlığımn
tanınmış nümayondolorindon olan xalq
rossami B.Mirzozado teatr dekorasiyası,
monumental boyakarlıq, hom do dozgah
boyakarlığınm bütiin növlorindo osor
yaratnıışdııj. 1950—90-cı illorin görkomli
sonot adamlarınm (“ S.Bohlulzado” ,
1954; “ Akademik Mommod Arif", 1970;
“ Rejissor Şomsi Bodolboyli” , 1975)
portretlori, yaddaqalan tematik tablolar
(Lonkoran silsilolori), monzoro vo natiirmortlar onun yaradıcılığının osasini toşkil edir.
Əmok, sonaye mövzuları B.Əliyev,
Lotif Feyzullayev, Ə.Mommodov, Əli
Verdiyev vo b.-nin tablolarinda öz oksini
tapmışdır. Hiiseyn Əliyev, Xalido Soforova, Hafiz Mommodov, Q.Seyfullayev,
\galar Abdullayev, Hoson Haqverdiyev,
Davud Kazımov. Cahangir Rüstomov,
iC.Xanlarov, Tolot Şıxoliyev, Ağa Mehtiyev, Miislüm Abbasov, Faiq Ağayev,
Sara Manafova vo b.-nin yaradıcılığında
•ohmot adamlarına vo məişəl sohnolorino,
Blboy Rzaquliyev, Vidadi Norimanboyov, Toğrul Sadiqzado, Arif Hiisenyov
vo Kamil Nocofzadonin osorlorindo Azor
baycan xalqimn tarixi keçmişi, adot vo
ononolori, müharibo, siilh mövzularına
geniş yer verilmişdir. Portret janrmda
S.Salamzado, T.Tağıyev, Vociho Somodova, S.Şorifzado, Oqtay Sadiqzado.
Nocofqulu (Nocofqulu İsmayılov), Adil
Ivorimov, Güllii Mustafayeva, Odtokin
Ağababayev, Hafiz Zeynalov, Hiiseyn
ivorimov vo b. xüsusilə forqlonmişlor.
Azorbaycan tobiotinin gözolliklori
alq rossami, qüdrotli sonotkar, monzoro
inrimn on böyük ustadlarmdan biri
Bohlulzadonin “ Qızbonövşoyo gedon
ol” , "Doğma düzonliklor” , “ Torpağın
ıosroti” , “ Kopozin göz yaşlan” , “ Votolimin bahari” , “ Azorbaycan nağılı” ,
Abşeron taci” vo s. tablolarinda öz okini tapmışdır. Bıı osorlordo real diinya
zorbaycamn olvan tobioti ilo rossamin
ongin iç dünyası özünomoxsus torzdo
',/ulğalaşır. Sonotkarın işlorindo miniatiir
ıongkarlığa xas olan hoyocan, ekstatik
vüsot, klassik poeziya vo muğamdan
qidalanan improvizo aydin tozahür edir.
Nadir Qasimov, K.Xanlarov, Mah
mud Tağıyev, Somod Haqverdiyev,
Tofiq Cavadov, Forhad Xolilov, Bağır

Maratlı, Natiq Rzayev, Ənvor Əsgorov,
Ucal Haqverdiyev, Solhab Mommodov.
Çingiz Forzoliyev vo b. rossamlar da
monzoro janrmda orijinal tablolar yaratmışlar.
Azorbaycamn tanmmış fırça ustalarindan olan xalq rossami Forhad Xo-

obrazlannda monumentalhq vo folsofi
duyum daha da giiclonir. Bu osorlori üslub yox, üslubu diqto eloyon hiss birloşdirir vo onlarm botnindo hoqiqi sakral
sonotin dorin cizgilori mövcuddur, çünki
onlar meditasiyaya, ali sirloro vaqif
olmaq duyğusuna çağırır. F.Xolilovun

Ö.EIdarov. Elegiya. 1989. Azorbaycan Dövlol Incosonot Mu/eyi. Baki.

lilovun osorlorindo özünəmoxsus hoyat
folsofosi hortorofli ifadosini tapmışdır.
Onun “ Qoca tut ağacı” (1967), “ Mordo
kan. Yağış” (1967), “ Donizo gedon yol”
(1967) vo s. osorlori bitkin kompozisiyasi, tokmil koloriti, hocmlorin ustaliqla qurulmasi ilo forqlonir. Rossamin
“ Dağ vo soma” , “ Bulud vo doniz” , “ Göriiş” (1990-ci illor) osorlorindoki tobiot

yaradıcılığı yeni milli-folsofi janrin loşokkülü vo formalaşmasını oks etdirir.
Cavad Mircavadov, Əşrof Murad,
Qorxmaz Əfondiyev, Tofiq Cavadov,
Tolot Şıxəliyev, Miislüm Abbasov, Kamal Əhmodov, Sonan Qurbanov, Rasim
Babayev, Forhad Xoliliov, Mirnadir
Zeynalov, Nazim Rohmanov, Gennadi
Brijatyuk, Əlövsot Əliyev, I lomzo Ab-

dullayev, Qoyyur Yunus, Sohhot Veysov,
Ağaəli İbrahimov, İsmayıl Mommodov,
Sirus Mirzozado, Fikrət Haşımov, For
man Qulamov, Asim Somodov və b.-nın
osorlorindo mifoloji tosovvürlər ilo müasir
boyakarlıq axtarışları ıızlaşmışdır.
Azərbaycan tosviri sonotində müasir
avanqard tomayülün banilorindon olan
C.Mircavadovıın “ Çılpaq rosmlor” silsi
bsi, Şorq miniatürləri mövzusunda
improvizəbri, “ Əsrbrin himni” osori

rəngbrin qeyri-adi dolğunluğu ib farq
bnir. Həyatın foci tamaşa, amansız mübarizə kimi qavrayışı onun osorlorindo
qrotesk ifadoliliyi ilo seçibn çılğın dra
matik obrazlarda oksini tapır. Sonotkarın osorlorindo qara cizgibr formanın
plastikliyini dalıa da qabarıq edir.
K.Əhmodov avanqard sonotkarlara
xas olan эп sociyyovi, miihüm cohotlori
öz əsərbrində əks etdirmişdir. O, “ Qız
qalası” (1986), “ Nar ağacı” (1987),

“ Bilgohdo hoyotim” (1988) vo b. tabloları ib golocok nəslin mütərəqqi axtarışları üçün geniş yol açmışdır.
Teatr-dekorasiya sonotinin inkişafı
Azarbaycan opera, balet, dram vo musiqili komediya tamaşalarının sohno tocəssümü ilə bağlıdır. Azorbaycan realist
teatr dekorasiyası sonotinin yaradıcılarından biri olan Riistom Mustafayevin
1920-30-cu illordo “ Ölülor” (C.Mom
modquluzado), “ Üsyan” (D.Furmanov),

“ Domirçi Gavo” (Ş.Sami), “ Sevil” , “ Od
golini” , “ 1905-ci ildo” (C.Cabbarli),
“ Şeyx Sonan” (H.Cavid), “ Dağılan tifaq” (Ə.Haqvcrdiyev), “ Şah İsmayıl”
(M.Maqomayev), “ Arşın mal alan” ,
“ Leyli vo Mocnun” , “ Koroğlu” (Ü .Haci
boyov), “ Aşıq Qorib” (Z.Haciboyov),
“ Sonalar gölü” (P.Çaykovski) vo s.
dram, opera vo balet tamaşalarına ver
diyi tortibat bu sonotin inkişafında
miihiim rol oynamışdır. Teatr rossamlığı

sahosindo foaliyyot göstoron rossamlardan İzzot Seyidovanm “ Leyli vo Mocnun” (Ü .Haciboyov), “ Sevil” (F.Əmirov), Əyyub Fotoliyevin “ Koroğlu”
(Ü .Haciboyov),
“ Insanin
taleyi"
(İ.İ.Dzerjinski), “ Bahadir vo Sona”
(S.Əlosgorov) operalanna, Ənvor Almaszadonin “ Giilşon” (S.Haciboyov), “ Qaraca qız” (Ə. Abbasov) baletlorino, Nüsrot
Fotullayevin “ Şorqin sohori” (Ə.Mommodxanh), “ Oteilo” (U.Şekspir), “ Vaqif’
(S.Vurğun), “ Mahnı dağlarda qaldı”
(İ.Əfondiyev), İ.Axundovun “ Solğun çiçoklor” (C.Cabbarli), “ Şeyx Sonan”
(H.Cavid), S.Şorifzadonin “ Cavanşir”
(M.Hüseyn), “ Kondçi qızı" (M.ibralv
mov) vo s. dram tamaşalarma verdikbıi
bodii tortibatlar xiisusilo diqqoti colb ediı.
60-cı illordon başlayaraq sohno tortibatı sahosindo yenilik meyillori gücbnmiş, rossamlar şortiliyo. lakonik vo romzi tosvir vasitobrino xüsusi ohomiyy
vermişlor. Bu sahodo ilk uğurlu addı.
atan T.Salahov “ Antoni və Kleopatr;
“ Hamlet” (U.Şekspir), “ Aydın” (C.Ca
barlı) pyeslorinin, xiisusilo “ Koroğh
operasının (Ə.Fotoliyevb birgo) tamaşa
na verdiyi bodii tortibatda aydın kon
ruksiyalı, ozomotli dckorlar yaratmışd;
M. Abdullayev “ Leyli vo Mocnıi:
“ Koroğlu” (Ü .Haciboyov) operalaru
vo “ Çitra” (Niyazi) baletinin tortibat
şux vo olvan boyalarla holl etmişd:
T.Norimanboyovun “ Qobustan kölgəl.
ri” (F.Qarayev), “ Yeddi gözol” (Q.Q
rayev), “ Nosimi dastanı” , “ 1001 geco
(F.Əm irov) baletlorinin tamaşalarma
verdiyi tortibat romantik üslub torzi ilo
fərqlonir. Teatr-dekorasiya sonotinin in
kişafında Boduro Əfqanlı, Hoson Mus <
fayev, Sergey Mitrofanoviç Yefımenko,
Yuri Alekseyeviç Toropov, Elçin Asl;
nov, Bohram Əfondiyev, A.Seyidr
Solmaz Haqvcrdiyeva, Faiq Əhmod<
Qüdrot Mommodov, Fuad Xolilov, Fıı
Qafarov vo b. rəssamların, kino sahos
do Cobrayıl Əzimov, Elboy Rzaquliy
Kamil Nocofzado, Nadir Zeynalov, Fit
rot Bağırov, Rafız İsmayılov, Mais АГboyov vo b.-nın miihiim xidmotlori
muşdur. Elçiıı Mommodov, Nazim В:
kişiyev C.Mommodquluzadonin “ Dr
yığıncağı” osorinin tamaşasının qurıılu
çu rossamları kimi miiasir sonotşünaslığa sohnoqrafiya anlayışını gotirmişlor.
İkinci dünya müharibosindon sonra
Azorbaycanda monumental vo dozgalı
heykoltoraşlığı yeni inkişaf morhəbsinə
qodom qoydu. N.Goncovinin Goncodo
(1946; SSR İ Dövlot mükafatı, 1947) vo

Bakida (1949) abidolori SSRİ Rossamhq
Akademiyasmin müxbir iizvii Fuad Əbdürrohmanovıın yaradıcılığında miihiim
morholo idi. Onun Bakida qoyulmuş
“ Azad qadin” heykoli (1960), S.Vurğunun (1961), Sovet İttifaqı Qohromam
Mehdi Hiiseynzadonin (1973), Düşonbodo şair Rudokinin (1964, SSR İ Rossamliq Akademiyasmin Qizil medali)
abidolori tokco Azorbaycanin deyil,
miiasir diinya monumental heykoltəraşlığının uğurlu nümunolərindondir. SSRİ
Rossamhq Akademiyasmin hoqiqi iizvii
P.V.Sabsay omok adamlannm, elm vo
modoniyyot xadimlorinin (“ Neftçi M.P.
Kaveroçkin” , “ Rossam S.Bohlulzado” ,
“ Neftçi Babayev” , “ Yazıçı S.Rohimov” ,

rindondir. T.Mommodovun “ Ü.Hacibo
yov” (1962), “ M.Əzizboyov” (1977),
“ Nosimi” (1979; l.Zeynalovla birgo) vo s.
monumental abidolori Azorbaycan heykoltoraşlığının on yaxşı niimunolorindondir. Ö.Eldarov “ X.Natovan” (1960),
“ H.Zordabi” (1973, Zərdab), “ 77-ci
Azorbaycan diviziyasina” (1975, SapunQora, Sevastopol), “ M.Maqomayev”
(1987) vo “ H.Cavid” (1993, Baki) abido
lorindo heykoltoraşlıqla memarlığın sintezino nail olmuşdur. Onun “ Neftçilor”
(1963), “ S.Bohlulzadonin portreti”
(1966), “ Ömriin dörd çağı” (1974) kimi
kompozisiya vo portretlori üçün obrazların yığcamlığı vo milli kolorit sxiyyovidir.
Ümummilli lider Heydor Əliycvin

do” (1974, Naxçivan), “ C.Cabbarli”
(1982, Baki) abidolori vo “ Uxuru”
(“ Azadlıq” ), “ Neftçi” , “ Xozri” kimi lirik
sopgili osorlori Azorbaycan heykoltoraşlığının nailiyyotlərindondir.
Moskva (1991, heykoltəraşlar Telman
vo Eldar Zeynalov qardaşlan) vo S.-Peterburqda (2002, heykoltəraş Görüş
Babayev) dahi Nizaminin, Brüsseldə Do
do Qorqudun (2004, heykoltoraş Namiq
Zeynalov), Vyanada Ü.Hacıboyovun
(2006, heykoltoraş Ömor Eldarov) abido
lorinin qoyulmasi Azorbaycan heykoltoraşlığının yeni uğurlarıdır. İstedadlı
qadin heykoltoraşlar
Zivor Moinmodova (“ Ə.Əzimzadonin portreti” , 1941;
“ Ü.Hacıboyovun
portreti” , 1946),

S. Bjhlulnuh.
“Novxani
bağlannda”.
1965.

Azarbaycan
Dovlot
incosonot
Muzeyi. Baki.

S.Vurğunun monzil-muzeyi üçün şairin
nonumetal portreti vo s.) portretbr qalereyasmı yaratmışdır. “ Elegiya” (A.S.
’uşkinin portreti) heykoltoraşın on
ğurlu osorlorindondir.
C.Qaryağdının monumental-dekoativ heykoltoraşlıq osorlori bodii ifadoliyi vo dinamikliyi ilo diqqoti colb edir.
.M.Ə.Sabirin (1958), N.Norimanovun
1972) heykolbri, iki dofo Sovet İttifaqı
Qohromam general H.Aslanovun abi
dosi (1983, Lonkoran) Azorbaycan heykoltoraşlığmın qiymotli niimunolori sirasina daxildir.
SSR İ Rossamhq Akademiyasmin ho
qiqi iizvii Ö.Eldarov vo SSRİ Rossamhq
Akademiyasmin miixbir iizvii T.Mommodovun birgo yaratdıqları “ Füzuli”
abidosi (1962, Baki) kamil sonot osorlo-

Naxçıvanda qoyulmuş abido-büstü
(1983) vo Bakida qobirüstü abidosi
(2004), akad. Zorilb Əliyevaııın xatirosini
obodiloşdiroıı “ Elegiya” (1989) kompozisiyasi, tiirk alimi İ.Doğramacının Bilkond
şohorindo qoyulmuş abidosi (2002) Ö.E1darovun böyük yaradıcılıq uğurlarıdır.
Moşhur xeyriyyoçi H.Z.Tağıyevin
büstü (yaşadığı evdo, indiki Milli Azor
baycan Tarixi Muzeyi), Bakida Şah İsınayıl Xotaiııin abidosi (1993) heykoltoraş
İ.Zeynalovun osorlorindondir. Miiasir
formalara mcyil göstoron F.Nocofov
“Anahq” , “ Qocaman hokim” , F.Salayev
“ S.Yesenin” , A.Əsgorov “ Akademik
Y.Mommodoliyev” , N.Əliyev “ Ə.Vahid”
kimi osorlori ilo heykoltoraşlığın forma
rongarongliyini nümayiş etdirirlor.
M .M irc|aslmоv un “ C\ M ommodqu1uza-

H.Abdullayeva (Şuşada M.P.Vaqifin
abidosi, 1957; “ Laylay” hcykol kompozisiyasi, 1963), E.Hiiseynova (“ Ailo” ,
I960; “ Ana” , 1970; Bakida H.Zordabinin
abidosi, 1983), M.Rzayeva, Z.ƏIiverdiycva öz osorlorindo miixtolif mövzulara
müraciot etmişlor. E.Şamilov, Q.Süeoddinov, A.Mustafayev, S.Qurbanov, F.Sala
yev, Ə.Salikov, F.Nocofov, F.Bakixanov,
A.Qaz.iycv, M.Riistomov, K.OIokborov,
Ə.Mirzoyev, A.Riistomov, H.Musayev,
V.Şorifov, G.Babayev, Ş.Şorifov, Tel
man vo Eldar Zeynalov qardaşları,
A.Əsgorov, X.Əhmodov, Z.İsgondoıov,
H.Haqverdiyev, S.Zakiri vo b. heykolloraşların osorlorindo milli ononolorb yanaşı yenilik, forma emosionallığı moso
lolori xiisusi ohomiyyot kosb edir.
Azorbaycan qrailka sonotinin iııkişa-

fında mövzu, janr, bodii üslııb rongarongliyi sahosindo axtarışlar holledici
yer tutur. Dozgah qrafikasi növlorində
silsilo osorlor yaradılmışdır. Xalq rossa
mi Maral Rohmanzadonin yaradıcılığında qrafikamn biitiin növlori öz dolğun,
kamil tozahürünü tapmışdır. О, hom
bodii-estetik, hom do texniki ifado co
hotdon miirokkob bodii problemlori ustaliqla holl etmişdir. Onun omok vo
moişot mövzusunda “ Bizim Xozordo”
(1953-56), “ Votonim” (1964), “ Monim
bacilarim” (1965-82) qrafik silsilolori
obrazlann hoyatiliyi vo milli xiisusiy
yotlori ilo forqlonir. Rossam doğma
Bakimn keçmişi vo miiasir simasmi bir
neço silsilodo oks etdirmişdir. О, Niza
mi, Fiizuli, Heyran xamm, M.S.Ordu-

rosm vo kompozisiya ahongdarlığı, fordi
üslub orijinallığı ilo diqqoti colb edir.
Tanınmış qrafik, xalq rossami K.Kazımzadonin yaradıcılığı epik vo lirik xarakter daşıyır. О, Nizaminin “ Xomso” sino (1957), “ Dodo Qorqud” dastanma
(1967), Əlişir Novainin, Şah İsmayıl Xo
tainin vo b. klassiklorin osorlorino ma
raqli illüstrasiyalar çokmişdir.
Q.Xalıqov, İ.Axundov, Ə .Haciyev
klassik Azorbaycan odobiyyati vo folk
lor nümunolərinə, xiisusilo Nizami vo
Xaqaninin osorlorino, M.Abdullayev
“ Kitabi-Dodo Qorqud” boylarına, Füzulinin “ Leyli vo Mocnun” poemasina,
S.Rohimovun “ Şamo” romanma ma
raqli illüstrasiyalar çokmişlor.
О.Sadiqzado Qorbi Avropa, rus vo

Azorbaycan dövlot miistoqilliyini
borpa etdikdon sonra milli modoniyyo
tin, о ciimlodon tosviri sonotin inkişafında yeni morholo başlamışdır.
2000
ildo Azorbaycamn ümummilli
üderi Heydor Əliyevin toşəbbüsii ilo
ölkonin modoni hoyatında, eloco do gone
noslin inkişafında böyiik rol oynayan
Azorbaycan Dövlot Rossamhq Akademiyasi yaradildi. Yeni stilistikada A.Sadıqzado, Ə.Əlimirzoyev, Z.Hüseynov.
M.Əbdürrohmanov, E.Qurbanov, Ə.Norimanboyova, S.Şıxlinskaya, M.Əmirov,
B.Xolilov, Ə.Bodolov, V.Mııradov v b.
işloyirlor.
F.Salayev, M .Əliyev, N.Dadaşov.
M.Eldarov, A.Useynov, H .Haqverdi
yev, M.Rüstomov kimi heykoltoraşlar

“Vərqa Ədən
döyüşçüsüııü
öldürür". .
Əyyüqinin
“Vərqa vo
Gülşa” əsorinin
əlyazmasına
miniatiir. 1230.
Ustad Əbd
ül-Mömin
Mohəmməd
ol-Xoyi.
Topqapı.
İstanbul.

badi, Ə.Coforzado vo b.-nın osorlorino
maraqli illiistrasiyalar çokmişdir.
Ə.Rzaquliyevin “ Köhno Bakı” ,
“ Xalçaçılar” , R.Babayevin “ Qobus
tan” , “ Xınalıq” linoqrvavüra silsilolori
xalq moişotinin real lövholori, ifado yetkinliyi ilo seçilir.
Y.Hüseynov kitab tortibatı, dozgah
qrafikasi vo boyakarlıq saholorindo foa
liyyot göstorir. Onun “ Xozorin onginliklorindo” rongli linoqraviira silsilosi, “ Xinaliq” , “ Odlar yurdu” , “ Xozor balıqçılan” osorlori Azorbaycan qrafika sonoti
nin uğurlarıdır.
Rossamlardan A.Haciyev, R.Mehdiyev, Ə. Mommodov, E.Aslanov, C.Müfidzado, N. Babayev, B.Haciyeva vo b.mn linoqraviira, ofort vo rosm silsilolori,
illüstrasiyaları obrazlann miiasirliyi ilo
forqlonir. Orta noslin niimayondolorindon
A.Hüseynov, A.Rüstəmov, A.Əlosgorov,
Ə.Solimov vo R.Hüseynovun yaradıcıhğı

Azorbaycan klassiklorinin (V.Hiiqo,
İ.Turgenev, M.Qorki, Nizami, Xaqani,
Nosimi, C.Mommodquluzado vo b.) osor
lorino silsilo illiistrasiyalar hosr etmişdir.
Plakat janrmin inkişafı Q.Xahqov,
Ə .Haciyev, K.Kazımzado, H.Əliyev vo
Y.Ağayev, Elm ira Şahtaxtinskaya,
H.Nozorov, C.Qasımov, A.Əzizov,
M.Qumriyev, V.Ağababayeva, Q.Yolçuyev vo b.-nm adlari ilo bağlıdır.
Xalq rossami E.Şahtaxtinskaya
“ Azorbaycan qodim modoniyyot diyandir” silsilo portret-plakatlarında görkomli alim vo mütofokkirlərin, klassik
şairlorin, sonot xadimlorinin obrazlanni
canlandırmışdır.
Nocofqulu, Q.Xahqov, İ.Axundov,
K.Kazımzado, S.Şorifzado, H.Haqver
diyev, homçinin Z.Korimboyli, A.Quli
yev, R.Qodimov, Ə.Zeynalov vo digor
rossamlann karikaturalan satirik janrin
inkişafında ohomiyyotli yer tutmuşdur.

dozgah heykoltoraşlığı sahosindo mnraqli osorlor yaratmışlar.
1990 ildon Azorbaycanda konsep
tual incosonotin miixtolif niimunolo
(instaliasiya, videoart) yaramr. Bodii
toqrafıya incosonoti inkişaf edir. Qey ;
hökumot toşkilatlari soviyyosindo
miixtolif strukturlar, birliklor, özol qa
reyalar yaradihr. Azorbaycan rossa
lari beynolxalq layiholor çorçivosin
Fransa, A BŞ, Yunamstan, Rusiyn,
Tiirkiyo vo digor ölkolordo keçirii
miiasir incosonot festivallarmda miiv
foqiyyotlo iştirak edirlor.
Nwaddin Həbibov, Camila Hasanzuda

Miniatiir. Yaxin vo Orta Şorq xalqlan incosonotinin maraqli vo zongin hissosini toşkil edon Azorbaycan miniatiir so
noti diinya incosonoti tarixindo özünomoxsus yer tutur.

(1468, Britaniya muzeyi, London) vo b.
nm miniatürlorindo öz oksini tapmışdır.
Kitab illüstrasiyası kimi yaranib formalaşan Azorbaycan miniatiir sonotinin
olyazmalarına çokilmiş illiistrasiyalar,
Əksoriyyoti dövriin görkomli rossamları
Əhmod Musa vo Şomsoddin torofindon
toşokkül tarixi qodimdir. 13 osrin ovvol
Əbdülbaqi Bakuvinin çokdiyi tok vo
lorindo Əbd ül-Mömin Mohommod ol- çokilmiş bu miniatürlor hazırda dünyaikifıqurlu portretlor (“ Mehtor” , “ iki
Xoyinin “ Vorqa vo Gülşa” olyazmasina
nın bir çox muzey vo kitabxanalannda
omir” , Topqapi muzeyi, istanbul) Şaçokdiyi miniatürlor (Topqapi muzeyi,
saxlanihr. Əlyazmanın 120 miniatüriinmaxi vo Baki rossamlarimn on yaxşı midon yalnız 58-i məlumdur. Bunlardan
istanbul) yalniz Azorbaycanda deyil,
niatürlori sırasına daxildir.
“ Firidun oğlunun conazosini qarşılaQaraqoyunlular sülalosinin hakimiy
Yaxin vo Orta Şorqdo bu sonotin on qo
dim nümunolorindən sayilir.
yır", “ İrocin ölüm xəbori” (Frir qale- yoti dövründo Cahanşahın oğlu Pirbudaq
13
14 osrlordo Marağa, Tobriz voreyası, Vaşinqton), “ Əsir alınmış Ərdobir neço nofıs olyazmalar sifariş etmişdi.
van Ərdoşirin hüzurunda” (Veve kollekAzorbaycamn başqa şəhərlərində xottatOnlardan on görkomlisi 1460-ci illordo
liq vo miniatiir sonoti siirotlo inkişaf et- siyası, Paris), “ Rüstomin dofni” , “ İsgon- hazırlanmış “ Kolilo vo Dimno” nin nüsxodorin coııazosi üzorindo ağlaşma” vo s.
miş, Tobriz şohori Şorqdo bodii yaradicisidir (Tehran, Gülüstan sarayınm kitabminiatürlor süjetin dıamatik holli, ob- xanası). Gözol miniatürlorlo bozodilmiş
lığın, kitab sonoti, kalliqrafiya vo mini
atiir boyakarlığınm on qüdrotli morkozirazların dərin emosional ifadoliliyi ilo olyazmanın “ Şirlo öküzün döyiişü” ,
Yaxın vo Orta Şorq miniatiir sonotindo
no çevrilmişdi. 14 osrin ovvollorindo
1 obrizin Roşidiyyo akademiya şohorcimiistosna yer tutur. Sonraki dövrlordo
\ inin kitabxanasinda yerli xottat vo ros- istor Azorbaycanda, istorso do iran vo
' mlarla yanaşı Şorqi Türküstan, Orta
Orta Asiyada hazırlanmış “ Şahnamo”
iya vo b. Şorq ölkolorindon toplanmış
nüsxolorində illiistrasiyalar üçün süjetlorin seçilmosi vo onların ikonoqrafiyasının yaranmasında “ Demott Şahnaməəbriz miniatür məktəbi
si” nin böyük rolu olmuşdur. Mohz buna
Orta əsrlər Tabriz miniatür məktəbi
göro bir sira alimlor haqlı olaraq Tobriz
lumayəndələrinin yaratdığı əsərlər
moktobinin qonşıı ölkolordo miniatiir so
adir sən'ət nümunələridir. Məzmun
notinin yaranmasi vo inkişafına böyük
‘tibarilə dünyəvi səciyyə daşıyan
tosir göstordiyini qeyd edirlor.
əbriz miniatürləri, əsasən, klassik
Azorbaycan miniatiir sonotinin bodii
?ərq poeziyası, о cümlədən Firdoviislub xiisusiyyotlori 15 osrin ovvollorindo
ı Nizami, Sədi, Hafiz, Cami, Nəvai
daha da tokmilloşmişdir. Nizami Gonco
.,mi şairlərin əsərlərinin motivləri
vinin "Xosrov vo Şirin” poemasina, so
jsasında yaradılmışdır. Yüksək obil uncu Colairi hakimi Sultan Əhmodin
.azlılıq, dinamiklik, yığcamlıq, Şərq
şeirlor “ D ivanfna dahi rossam Əbd-olkoloriti həmin əsərlərə xas olan
Xoyinin çokdiyi rosmlordo (1405-10,
başlıca xüsusiyyətlərdir.
Frir qalereyası, Vaşinqton) vo Əssar
Tobrizinin “ Mehr vo Müştori” osorino
çokilmiş (1419) illüstrasiyalardakı (xot
motkarlar foaliyyot göstorir, dini, taritat Cofor Tobrizi) iislub, bodii sonotkar
. elmi vo poetik osorlorin bodii olyazma
“ Xosrov Şirinin qəsri önündə” . Nizami
hq moziyyotlori ilo seçilir.
üsxolərini hazırlayır, onları mini“ Xomsə” sinin olyazmasina miniatiir.
15
osrin ovvollorindo moşhur Azor
üıiorlə bozoyirdilor. Bu dövr olyazma1481. Topqapi. Istanbul.
rından Bohtişunun “ Monafı əl-heybaycan xottati Cofor Tobrizi, bodii cild
ustasi Qovamoddin, rossamlardan Xoca
an” osorino (1297/98; Morqan kitabxa“ Qarğalar bayquşların yuvalarını yandıƏli vo Qiyasoddin kimi görkomli Tobriz
ası, Nyu-York), Roşidəddinin “ Cami
rır” , “ Ceyran, tısbağa vo qarğa” vo s.
sonotkarlarinin Heratda geniş yaradıcı-tovarix” (1306 il nüsxosi, Edinburq
rosmlori osrin on gözol abidolorindondir.
liq foaliyyoti, Şərqin böyiik rossami Koniversiteti, Şotlandiya; 1314 il nüsxosi,
1481 ildo Sultan Yaqub iiçiin hazırmaloddin Behzadin Heratda Pir Seyid
ral Asiya Comiyyoti, London; 1318 il
üsxosi, Topqapi muzeyi, istanbul) oso- Əhıuod Tobrizidon rossamhq dorsi al- lanan vo I Şah İsmayıl dövründo tamamlanan Nizami “ Xomso” sinin istan
masi vo b. tarixi faktlar göstorir ki, Tob
nin molum nüsxolorinə çokilmi^; minibul nüsxosino 16 osrin ovvollorindo çokilriz uzun miiddot Yaxin vo Orta Şorq
türlori göstormok olar. “ Cami ot-tovamiş 9 miniatiir bu cohotdon istisna toşkil
x” olyazmalannm miixtolif rossamlar şohorlərini yetkin sonotkarlarla tomin
irolindon çokilmiş illüstrasiyaları Azor- edon qüdrotli sonot morkozi olmuşdur.
edir. Obrazli ifado vasitobrino, kompobaycan miniatiir sonotinin inkişafında
Moşhur alman sonotşünası F.Şults Tob
zisiyamn miirokkobliyi vo tomtoraqh deriz moktobini qonşu Şorq ölkolorindo
;iisusi morholo toşkil edir.
korativliyino, kolorit zonginliyino göro
14
osrin ortalarmda Tobriz rossamla- miniatiir sonotinin inkişafına osasli tosir
bu miniatürbr (“ Şiı in çimorkon Xosrogöstormiş “ ana moktob” (“ mutter schu- vun ona tamaşa etmosi” , “ isgondor vo
n qrafik vo boyakarliq iislublarmin
le” ) adlandırmışdır. 15 osrdo Tobriz
Dara” , “ isgondor vo çoban” , “ isgondor
uğurlu sintezindon doğan bodii iislub
moktobinin tosiri ilo Şamaxı vo Bakida
yaratdilar. Bu yeni üslubun formalaşNüşabonin sarayinda” vo s.) 16 osro aid
miniatiir sonoti inkişaf etmoyo başlamış- eyni mozmunlu miniatiirlordon osasli su
ması 1340-50 illoro aid edilon “ Böyük
dı. Bu dövrdə “ Şorq poeziyası antologirotdo forqlonir. Bu osorlorin 16 osrdo
Tobriz Şahnamosi” , yaxud “ Demott
yasi” , yaxud “ Şamaxı antologiyasi” na Tobriz miniatiir moktobinin banisi SulŞahnamosi” adlanan moşhur olyazma-

tan Mohommod, onun müasirləri vo toloboləri torofindon çokilmosi şübhosizdir.
Tosadüfi deyil ki, bu dövrdo vo daha
sonralar Tobrizdo işlonmiş, lakin miiolliflori bəlli olmayan on doyərli miniatürlor adoton Sultan Mohommod moktobino, yaxud onun üslubuna aid edilir.
Tobriz miniatür moktobinin inkişaf
zirvosi 16 osrin ortalarina tosadiif edir.
Morkozloşmiş Sofovilor dövlotinin ya
ranmasi ilo Azorbaycanm paytaxti Tob
riz yenidon Yaxin vo Orta Şoıqdo modoniyyotin, estetik fikrin, bodii yaradıcılığın osas morkozino çevrilir. Tobrizdo

“Rüstəmin Roxşi koməndlo tutması”. Firdovsi
“Şahnamə”sinin əlyazmasına miniatiir.
1520 30 illər. Mctropolitcn-muzey. Nyu-York.

Şah İsmayıl voTohmasibin saray kitabxanasında böyük ustad Sultan Mohommodin rohborliyi altinda M ir Müsovvir,
Mirzo Ə li Tobrizi, M ir Seyid Əli,
Müzoffər Əli kimi istedadli yerli rossamlarla yanaşı, Şorqin Komaloddin Behzad, Şeyxzado, Ağamirok İsfahani, Şah
Mahmud Nişapuri, Dust Mohommod
kimi gorkomli sonotkarlari, xottat vo rossamlan foaliyyot göstorirdilor.
16 osrin ovvollorindon başlayaraq
Tobriz m iniatiir moktobinin klassik
odobiyyatla olaqosi daha da genişlonmişdi. Firdovsi, Nizami, Sodi, Hafiz,
Cami, Novai, Əm ir Xosrov Dohlovi vo
b. klassiklorin osorlori, poetik siijet vo

obrazlari Tobriz rəssamlarının yaradıcılığında osas yer tuturdu. Tosviri sonotdo on
çox, on doyorli miniatiirlor iki osoro
“ Şahnamo” vo “ Xomso” yo çokilirdi.
Son doroco zorif işlonmiş 3 kiçik miniatürlü “ Şah vo Dorviş” (M.Y.Saltıkov-Şedrin ad. kitabxana, Sankt-Peterburq), 258 miniatürlo bozodilmiş “ Şahnamo” (1537; miniatürlorin bir qismi
Nyu-Yorkdakı Metropoliten-muzeydo,
qalan hissosi Nyu-Yorkda, Haufton
kolleksiyasindadir) vo 14 odod nadir miniatürü ilo diinya şöhroti qazanmış
“ Xomso” (1539-43, Britaniya muzeyi,
London) olyazmalari zongin bodii tortibati, nofis dekorativ bozoyino göro Şorqdo kitab sonotinin vo miniatiir boyakarlığının şah osorlori hesab edilir. “ Şahnamo” yo çokilmiş miniatürlordon Sultan
Mohommodin “ Keyumorzin moclisi” ,
“ Zöhhakın edam edilmosi” , Mirzo Əli
Tobrizinin “ Hindistan elçilorinin qobu
lu” , Müzoffor Əlinin ov vo döyiiş sohnolori, M ir Seyid Əlinin saray moclislori
tosvir olunan osorlori, “ Xomso” yo çokilmiş miniatürlordon Sultan Mohommo
din “ Sultan Soncor vo qarı” , “ Şirin çimorkon Xosrovun ona tamaşa etmosi” ,
“ Mohommod Peyğomborin meraci” ,
M ir Miisovvirin “ Ənuşirovan vo bayquşların söhboti” , Mirzo Əli Tobrizinin
“ Xosrov Barbodin musiqisini dinloyir” ,
“ Şapur Xosrovun portretini Şirinə göstorir” , Mir Seyid Əlinin “ Dilonçi qarınin Moenunu Leylinin yanina gotirmosi” vo s. osorlor Şorq miniatiir sonotinin
zirvosini toşkil edir. Azorbaycan rossamları “ Şahnamo” vo “ Xomso” don başqa,
digor poetik osorloro do orijinal mini
atiirlor çokmişlor. Bunlardan Sultan Mo
hommodin 1530-cu illordo Hafizin “ Divan” ına çokdiyi “ Sam Mirzonin kef-musiqi moclisi” , “ Meyxanada” , namolum
rossamların Ə.Cami, Əmir Xosrov Doh
lovi vo b. klassiklorin osorlorinin olyazmalarma, Sodinin külliyyatına (hamısı
M.Y.Saltıkov-Şedrin ad. kitabxana,
Sankt-Peterburq) vo b. olyazmalarina
çokdiklori miniatürləri göstormok olar.
Miniatiir sonotindo 16 osrodok toktok tosadiif olunan dozgah miniatiirlori
osrin ortalarından inkişaf edorok tezlik
lo xiisusi janr soviyyosino yüksoldi. K i
tab illüstrasiyalarından forqli olaraq,
belo miistoqil miniatiirlordo, osason, adi
hoyat hadisolori tosvir edilirdi. Rusiya
(Sankt-Peterburq), Tiirkiyo (Istanbul),
eloco do Avropa vo ABŞ-ın bir çox mu
zey vo kitabxanalannda saxlamlan
xiisusi albomlarda (miirokkolordo) top-

lanmış, bozon do sirf dekorativ bozok
moqsodilo miixtolif olyazma kitablarma
sonralar daxil edilmiş belo miniatürlərdon Mirzo Əli Tobrizinin “ Sarayda mu
siqi moclisi” , Sultan Mohommodin “ Ov
sohnosi” triptixlori, Mir Seyid Əlinin
“ Kond hoyati” vo “ Şohor hoyati” tabloları Şorq miniatiir sonotindo miistosna
yer tutur.
16
osrin ortalarmda Sultan Mohom
mod, Mir Müsəvvir, Dust Mohommod
vo b. rossamlar bir sira portret mini
atiirlori yaratmışlar. Miioyyon kanonlar
osasmda yaradilan bu portrctlordo osas
moqsod hökmdarın zahiri gözolliyini toronniim etmok olmuşdur.

“ Mocnun Leylinin çadırı önündən zəncirli
kcçir” . Nizami “ Xəmsə” sinin əlyazmasına
miniatiir. 1539-43 illor. Л дуле//» M ir Seyiıl Oi
Metropoliten-muzey. Nyu-York.

16
osrin 2-ci yarisinda saray kitalr
nasinda foaliyyot göstoron rossamlan!
bir qrupu Sofovilor dövlotinin paytax ■
nin Tobrizdon Qozvino köçürülmosind,
sonra yeni morkozo toplaşdı. Azorba
can rossamlarmm Qozvindo 1575 ilo c|.
dor çokdiklori miniatiirlor bodii üsl
xüsusiyyotlorino göro Tobriz dövrü mm
atürlorindon osla seçilmir vo Tobriz üslubunun montiqi davammi toşkil edir.
Qozvindo yeni üslubun yaramb for
malaşması Sultan Mohommod ononoloıinin davamçıları Siyavuş boy, M ir Zey
nalabdin Tobrizi, Əli Rza Abbasi Tobri
zi, xiisusilo dövrün on gorkomli ustad
rossamlan Mohommodi vo Sadiq boy

Əfşarın yaradıcılığı ilo bağlıdır. Bu
dövrdo kitab illüstrasiyalarından daha
çox real hoyat hadisolorini vo adi moişot
sohnolorini oks etdiron miistoqil mi
niatiirlor çokilmişdir. Rossam, xottat,
şair vo tozkiroçi Sadiq boy Əfşarın çokdiyi portretlor (“ Siivari dorviş” , Milli
Kitabxana, Paris; “ İstirahot edon dorviş", Giilüstan muzeyi, Tehran), Mohommodinin sado adamlarm hoyatmdan
bohs edon rosmlori (“ Baharın müjdoçisi” , M.Y.Saltıkov-Şedrin ad. kitabxana.
Sankt-Peterburq; “ Kond hoyati” , Luvr,
Paris), Ə .Caminin “ Siibhot ül-obrar”
( Möminlorin tosbehi” ) osorinin 1613 il
ixli olyazmasina Əli Rza Abbasi Tobn/inin çokdiyi miniatiirlor vo s. osorlor
bu sonotin mozmun vo formaca tamamiyeni. orijinal mahiyyot kosb etdiyini
ıstorir. Bu dövrdo miniatiir sonotinin
iövzıı dairosi genişlonir, hoyatla olaqosi
ha da möhkomlonir, о, ideya mozmua göro demokratikloşir, bodii forma
otdon sadoloşir, onun realist tosvir
ıtolori güclonir. Əksoriyyoti “ siyah
л т " texnikasi ilo çokilmiş mono>m rosmlordon, yaxud açıq vo şoffaf
lglorlo işlonmiş miniatürlordən ibarot
an bu osorlor bir torofdon dekorativ
iubun, şııx vo olvan rongli klassik kib miniatürlorinin todrici tonozziiliinii
storir, digor torofdon iso realist tosvir
etoduna yaxınlaşan dozgah boyakarl
vo qrafikasimn getdikco inkişafını
etdirir. Azorbaycan miniatiir sonoido gedon bu prosesi siirotlondiron
inillordon biri do Avropa tosviri so.otinin Şorq incosonotino tosirinin başhmmasi idi.
Tobriz moktobi qonşu ölkolorlo yaracılıq olaqosi saxlamış, moktobin
tmayondolori miixtolif vaxtlarda bir
x Şorq ölkolorindo foaliyyot göstormiş. Moşhur rossam Mir Seyid Əli atasi
ir Müsovvirlo birlikdo uzun miiddot
indistanda Moğol hökmdarları Hüayun [1530-39, 1555 59] vo Əkborin
556-1605] sarayında baş rossam işləiş, yeni nosil sonotkarların yetişdirilosindo Moğol miniatiir moktobinin yatnmasi vo inkişafında miihiim rol oyımışlar. Tiirkiyo miniatiir sonotinin inşafına Azorbaycan rossamlan ohomiy.41i tosir göstormişlor. Şahqulu Noqqaş,
Volican Tobrizi, Kamal Tobrizi vo bir si
ra digor Tobriz rossamlan miixtolif dövrlordo İstanbulda foaliyyot göstormiş,
Şahqulu vo Volican saray emalatxanasina rohborlik etmişlor. Xalçaçılıq, bodii
parça, bodii metalişlomo vo keramika

saholorindo mozmunu. bodii formasi,
obrazlı ifado vasitolorino göro miniatiir
üslubunu xatırladan birçox doyorli osor
lor yaradılmışdır.
Azorbaycan miniatiir sonoti 19 osrin
sonlarina qodor davam etmişdir. Lakin
18 19 osrlordo olyazma vo daş çapı kitablarına çokilmiş miniatiirlor artiq
klassik miniatiir sonotinin tonozziiliinii
göstorirdi.
20 osrdo klassik miniatiir sonotinin
zongin ononolorindon, onun bodii iislub
xiisusiyyotlorindon yaradıcı surotdo isti
fado edilmoyo başlanmışdır. Holo
1930 40 illordo bir sira Azorbaycan rossamları öz tablolarmda, xiisuson kitab
qrafikasinda miniatiir sonotinin bodii
forma vo tosvir vasitolorindon istifado
etmoyo
çalışmışlar
(Ə.Əzimzado,
Q.Xalıqov, Ə.Hacıyev, R.Mustafayev,

K, K.ərimovun
“Sultan
Mohommod vo
onun moktobi"
kitabi.
Moskva.
1970.

İ.Axundov, K.Kazimzado vo b.). Bu baxımdan Ə.Əzimzadonin akvarellori, Ni
zami Goncovinin poemalarimn yubiley
noşrino çokilmiş illiistrasiyalar, Nizami
osorlorinin motivlorini oks etdiron siijetli
xalçalar rossamlann bu sahodo yaradıcılıq axtarışlarının uğurlu noticoloridir.
Klassik miniatiir sonotinin iislub
xiisusiyyotlorindon istifado edilmosi
Azorbaycan tosviri sonotinin sonraki inkişaf dövrloıindo daha da genişlonmiş,
boyakarhq, qrafika, xiisuson kitab
illiistrasiyasi saholorindo bir sira rossamların yaradıcılıq axtarışları uğurlu osorlorlo noticolənmişdir. M.Abdullayev
boyakarhq, qrafika, monumental boyakarliq vo teatr tortibati saholorindo bir
sira doyorli osorlor yaratmışdır. Rossamm "Kitabi-Dodo Qorqud” a (1962 vo
1979 il noşrlori) çokdiyi illiistrasiyaları,
Baki metropoliteninin “ Nizami” stan
siyasinda Nizami osorlorinin motivlori
osasmda yaratdığı mozaika lövholori
diqqoti colb edir.
K.Kazimzado, O.Sadıqzado, Əli Mi-

nayi, F.Mommodov vo b. rossamlann
kitab illüstrasiyaları, M.Rohmanzado vo
E.Şaxtaxtinskayanın qrafık lövholori,
O.Şıxoliyev, Dorabadi, Pariyab qardaşlan vo b. rossamlann dekorativ-totbiqi
sonot sahosindo bir sira osorlori miniatiir
iislubunda işlonmiş maraqli örnoklordondir.
Miniatiir sonotinin miitoroqqi ononobrinibn, üslub xiisusiyyotlorindon yaradıcılıqla bohrolonon Azorbaycan ros-

siimlari onu miistoqil bodii yanidtcihq sahosi kimi inkişaf etdirirlor. E.Şaxtaxtiııskaya, B.Haciyeva, E.Aslanov, S.Qurbanov, R.Nozirov, N.Sultanova, Ə.Bayramov, T.Qorçiyev vo b. rossamlann qrafik
osorlori, dekorativ-totbiqi sonot nümunəlori miiasir miniatiir sonotinin yalmz ki
tab illiistrasiyasi ilo bağlı olan tosvir
növii kimi deyil. daha geniş топа kosb
etdiyini göstorir.
Miiasir incosonotin biitiin növ vo
janrlannda klassik miniatiirlorin tosiri
öziinii biiruzo verir. 1983 ildo Azorbay
can miniatiir sonotinin öyronilmosindo
morkozo çevrilon miniatiir bölmosi
yaradildi (E.Aslanovun rohborliyi ilo).
Bir çox Azorbaycan rossamlan öz
yaradıcılıqlarında miniatiir sonotinin
obraz vo iislubuna miiraciot edirlor
(rongkarlar M.Abdullayev,
T.Norimanboyov. R.Babayev, Q.Yunus, qrafi
ka rossamlan S.Qurbanov, R.Nozirov,
keramika ustalan Ə .Bayramov, N.Sul
tanova, M.Əfşar).
Əd.: И о b i b о v N . Azorbaycan sovet rossamlığı. В., 1966; К о r i m о v К. Azorbaycan nıiniatürlori. В.. 1980; Г а с а н з а д е Дж. Ю.
Зарождение и развитие тебризской миниатюр
ной школы в конце XIII начале XV вв. Б.,
1999; Heydor Əliyev vo Azorbaycan incosonoti:
Moqalolor toplusu. B., 2000; Ə f o n d i y e v R.
Azorbaycan incosonoti. B., 2001.
Cevnils HM'rVismh

Dekorativ-totbiqi sənət
Azorbaycanda dekorativ-totbiqi so
notin tarixi çox qodimdir. Azix mağarasindan (Alt Paleolit dövrü) tapılmış o^yalar, Qobustan (Yuxan Paleolit dövrü)
vo Gomiqaya tosvirlori (Tunc dövrii)
Azorbaycan orazisindo yurd salınış insanlarm holo uzaq keçmişlordo bodii yaradıcılıqla moşğul olduğunu göstorir.
Qazax şohori yaxınlığındakı Babadərviş
vo Naxçivan orazisindoki I Kiiltopo qo
dim yaşayış moskonlori ndon e.o. 5 3-cii
minillikloro aid bozokli moişot oşyaları.

heyvan fıqurları, iizorindo hondosi naxışlar vo quş tosvirlori olan cilalı gil qablar,
mis məmulatlar aşkar edilmişdir. Dulusçuluq, şüşo momulati, oyma naxışlı daş,
ağac niimunolori, bodii metalişlomo, keçoçilik, hosir, bodii parça vo tikmolor, to
xuculuq, xalçaçılıq, zorgorlik vo s. Azor
baycanda dekorativ-totbiqi sonotin on
geniş yayılmış saholorindondir.
Azorbaycan dekorativ-totbiqi sonoti
ustalannin moharoti daş iizorindo oyma
(qobir daşları, kiçik plastika vo s.), zorgor
lik (tökmoqolib, kəsmo şoboko, şoboko, qarasavad vo s. üsullarla düzoldilon zinot oşyaları), toxuculuq sonoti, parça vo tikmolordə, xüsusilo bu sonotin on inkişaf etmiş
sahosi olan xalçaçılıqda bodii şokildo
oksini tapmışdır.
Azorbaycan dekorativ-totbiqi sonoti
bir çox inkişaf morhəloləri keçmiş, siya
si, iqtisadi vo ictimai quruluşdan asılı
olaraq miixtolif forma vo bodii xüsusiyyotlor oldo etmişdir.
Azorbaycan incosonotinin formalaşmasinda qodim azorbaycanlilarm folsofi
vo dini görüşlorini özündo oks etdiron totemizm, animizm, şamanlıq, 7 ulduza sitayiş vo bundan yaranan zordüştilik,

li, basmanaxışlı, yapışmanaxışlı, minalı
keramika kimi qruplaşdınlmışdır.
Naxçivan orazisi qırmızı keramikanin (I Kiiltopo, Şahtaxtı, Şortopo vo s.,
e.o. 2-ci minillik) osas morkozi olmuşdur. Qırmızı keramika momulatmin
iizori hondosi naxışlar, homçinin on qo
dim simvollardan biri olan sokkizguşoli
ulduz (Naxçivan, II Kiiltopo, e.o. 3—1-ci
minilliklor), quş, heyvan vo stilizo edilmiş insan tosvirlori ilo bozodilirdi. Nax
çivan MR-in Şahtaxtı kondindon e.o.

Bürünc maral fiquru. Е.э. 1-ci minillik.
Naxçivan. Baki Dovlot Universiteti.

Gil qab. Е.э. 10 osr. Milli Azorbaycan
Tarixi Muzeyi.

Qafqaz Albaniyasinda bizim eranin 4
osrindon xristianhq, 8 osrdon islam dini
miihiim rol oynamışdı.
Orta osrloro aid Azorbaycan dulusçuluq sonotinin niimunolori (şirli vo şirsiz saxsi qablar, kaşı, kuzo, piyalo,
muncuq, siirahi vo s.), metal momulatlar
(qizil vo gümüş qablar, domir, mis vo
biiriincdon aftafa-loyon, nimço, dolça vo
s.) orijinal forması, bozoklorinin müxtəlifliyi, hondosi, nobati ornamentlorinin
zonginliyi ilo forqlonir. Dulusçuluq momulatları ölçüsü, forması, üzorindoki naxışlan, materialı vo hazirlanma texnologiyasına göro boyalı, cilalı, fıqurlu, şiro-

18-17 osrloro aid qırmızı keramikanm
maraqli niimunosi tapılmışdır.
Eneolit dövründon molum olan cilali
qara keramika nümunolorinə Mingoçevir, Xanlar, Daşkoson, Qazax vo s.
rayonlarm orazisindo daha çox tosadiif
edilir. Bu momulatlarin iizorindo spiral vo
qoşa eynokvan spiral, yeriyon svastikalar, paxlava naxışlı tor, üçbucaq, romb
(Babadorviş, e.o. 4-3-cii minillik) vo s. naxış elementlori totbiq edilirdi. Dıılusçuluq
sonotinin maraqli saholorindon olan fiqurlu keramika nümunolərində quş, hey
van tosvirlorino, ev vo araba modellorino
daha çox tosadiif olunur. Arxeoloji qazmtilar zamam Mingoçevirdon tapılmış 2 vo
4 tokorli evo oxşar modellor xiisusilo diq
qoti colb edir. E.o. 1-ci minillikdo fıqıırlu
keramika momulatlari daha çox zoomorf
qablar formasmda olmuşdur.
Qodim dövrlordo Azorbaycanda me
tal az miqdarda istehsal edildiyindon,
ondan çox nadir hallarda adi məişət momulatlan düzoldilirdi. Metaldan dini
mozmun daşıyan bodii sonot osorlorinin
diizoldilmosindo daha çox istifado olunmuşdu. Arxeoloji qazintilar zamam Qarabağ, Qazax, Godoboy, Xanlar rayonlarından tapılmış tunc momulatlar,

Mingoçevir, Yaloylutopo, Xocali, Qobo
lo, Xmisli, ismayilh, Qaratopo vo s. yer
lordon aşkar edilmiş qiymotli bozok oşyaları metalişlomo sonotinin holo qodim
don Azorbaycan orazisindo geniş yayildığını göstorir. Mingoçevir vo Xocahdan
tapılmış tunc komorlor (e.o. З-cü minil
lik), Urmiya gö1ii yaxınlığındakı Hosonlu toposindon aşkar edilon qizil cam (e.o.
9-8 osrlor), Ziviyo mahalından tapılmış
qızıl döşliik (e.o. 8 osr) metalişlomo sono
tinin örnok nümunolərindondir.
Erkon orta osrlordo Azorbaycanda on
geniş yayılmış sonot saholorindon biri dulusçuluq dozgahında düzoldilon saxsi momulati (keramika) olmuşdur. Saxsi momulatin isti vo soyuğa davamli olmasi vo
gözol görünmosi üçiin onlann iizorino şiiş,
yobonzor şoffaf maye - şiro çokilirdi.
Şiroli keramikanm ılk örnoklori Q
bolo, Gonco, Beyloqan, Mingoçevir
Şamaxıda aşkar edilmişdir. Yaxın Şoı
do molum olan biitiin texnoloji iisul1
Azorbaycan keramika momulatinda tc
biq edilmişdi. Belo qablann iizorindo a;
qobla rosm çokilmosi, yaxud anqobla
mış yerlik iizorindo miixtolif boyalai
tosvirin işlonmosi, eloco do cizma пахь:
bozomo iisulu geniş yayılmışdı.

totbiqi sonotinin inkişafı haqqmda aydin
tosovviir yaradir. 11-15 osrlordo istehsal
olunan saxsi qablarda momulati diizoldon ustanın adi göstorilmoklo, emalatч;,па damğası vurulurdu. Goncodon tapilnus bir sira qablarm iizorindo “ Əli
Əziz oğlu” , “ Nosir” , “ Rüstom” , "Seyid
Ə li” vo s. adlar yazılmışdır.
Saxsi qablarm oyma, qabartma, ciz
ma vo s. iisullarla işlonmiş bozoklorindo
zorif ornamentlor, insan, heyvan vo quş
tosvirlori ilo yanaşı, tobiot tosvirlorino,
siijetli konpozisiyalara da tosadiif edilir.
1950 ildo Bevloqandan tapılmış vo hazirda Ermitajda saxlanilan saxsi nimço bu
haximdan diqqoti colb edir. Nimçonin
. zorindo zadoganlara moxsus geyimdo
ova çıxmış atli goncin tosviri verilmişdir.
: Lompozisiyani atm torkindo tosvir edilıiş bobir tamamlayir. Siijetli kompozialara bu dovrdo, osason, Beyloqan saxnomulatlan iizorindo rast golinir.
11 15 osrlordo Azorbaycanda miixtoformali bodii kaşılar istehsal edilmişBu ciir momulatlar, osason, moscid,
mam, saray vo s. binalann memarliq
zoklorindo işlədilmişdir. 11 15 osrlori dekorativ-totbiqi sonotin miihiim salorindon biri do daş vo goc iizorindo

Qızıl diadema (çutqabağı). 19osr.
Milli Azorbaycan Tarixi Muzeyi.
“Şirvan lüloyini”. 1206. Ermitaj. SanktPeterburq. Usta Əli Məhəmməd oğlu.

Orta osrlordo keramika ilo yan.
şiişo momulat da hazırlanırdı. Şama .
Gonco, Qobolo, Mingəçevir vo s. yer
don şüşodon moişot oşyalan (kuzo, süı ;
piyalo vo s.), hotta zorgorlik niimun.
do aşkar edilmişdir. Şüşo iizorindo sot' ı,
yaxud qabanq formali hondosi vo nob. i
ornament motivlori ilo yanaşı, yazı nümunolorino do tosadiif olunur. Naxçivan ora
zisindon tapılmış biirüncdon atlı fiquru
(Ermitaj, Sankt-Peterburq), Mingoçevir, Lonkoran, Qax rayonu vo s. yerlor
don aşkar edilmiş gümüş mocmoyilor
(M illi Azorbaycan Tarixi Muzeyi) erkon
orta osrlordo Azorbaycan dekorativ-

odii oyma sonoti olmuşdur. Oyma boiklor, osason, memarliq abidolorindo vo
>bir daşlarmm iizorindo totbiq edilirdi.
aki limamndan aşkar edilmiş Şirvanıhların ‘"Bayil qosri” (1235) adlanan
lemarhq abidosinin üzorindoki yazi vo
slyef tosvirlori bu dövr bodii oyma sootinin nadir niimunolorindondir. Dorin
yma iisulu ilo bozodilmiş “ Bayil qosi” nin maraqli cohoti bozoklordo yazilaria birlikdo canli varhqlan tosvir edon
çoxlıı rosmlorin olmasıdır. Daşların iizo
rindo insan başının tosviri olan xeyli oymalar aşkar edilmişdir. Portret-barelyeflorin birinin iizorindo Şirvanşah Foribiirziin adi, digorindo iso “ gürcü” sözü
hokk olunmuşdur. Memarliq abidolori

iizorindo canlilarin tosvirinin hokk edil
mosino tokco Bakida yox, Azorbaycanin
digor yerlorindoki abidolordo do rast goli
nir. Lakin bu tosvirlor “ Bayil qosri” ndo
olduğu kimi qabartma sopgisindo yox,
xeyli sothi, daha çox cizma iisulu ilo icra
edilmişdir. Ağdam rayonunun Xaçmdorbotli kondindoki tiirbonin (1314) vo Laçın
rayonunun Cicimli kondindoki Molikojdor tiirbosinin (14 osr) memarliq bozoklori bu iisulla işlonmişdir.

“Aypara” sinəbənd.

11-15 osrlordo Azorbaycanda dekorativ-totbiqi sonotin maraqli növbrindon biri olan metalişləmə sonoti do
yiiksok inkişaf morholosi keçmişdir. Me
taldan hazırlanmış miixtolif silahlar, ev
oşyaları vo s. sonot niimunolori dövrıimiizodok saxlanılmışdır. Gonco, Şamaxi, Naxçivan vo Baki şohorlori homin
osrlordo Azorbaycanin metalişlomo mor
kozlori idi. Bodii metal momulatlarmdan
ibrahim ibn Osmanin 1063 ildo Gonco
şohori üçün düzoltdiyi bodii tortibath do
mir darvaza (bir tayi Giirciistan Res
publikasinin Gelati monastırındadır),
Osman Salman oğlu Naxçıvaninin hazırladığı biirünc dolça (1190, Luvr, Pa
ris), Əli Mohommod oğlunun “ Şirvan
liiləyini” adlanan suqabı (1206, Ermitaj,
S.-Peterburq), Əbdüloziz Şorofoddin
oğlu Tobrizinin (tunc tiyan, 1399, Xoca
Əhıııod Yosovi moscidi, Qazaxistan Respublikası, Tiirkiistan şolıori), Şükrüllah
Miixlis Şirvaninin (bürünc üstürlab,
1486, Hararinin şoxsi kolleksiyası, ABŞ)
işləri bu sonotin gözol niimunolorindon
dir. Əbdüloziz Şorofoddin oğlunun Tob
rizdo düzoltdiyi tunc tiyanın ağırlığı 2 /,
diametri 2,5 m-dir. Btı nohong tiyan
Teymurun sifarişi Пэ Xocıı Əhmod

Yosovi moscidi üçün hazırlanmışdı. Giil
formasmda düzoldilmiş 10 qulplu bu
momulat Şorqdo on böyük tiyan olmaq
la yanaşı, bodii tortibatına göro do nadir
sonot osorlorindondir.
16-18 osrlor Azorbaycan sonotkarlığı
tarixinin on zongin dövrlorindondir. Şohor vo kondlordo xeyli toxucu, zorgor,
misgor. dulusçu vo b. sonotkarlar foa
liyyot göstorirdi. Sofovilor dövriindo iso
Azorbaycanda osl monada bodii parça
istehsah sonayesi toşkil olunmuşdu. О
dövrdo Tobriz, Ərdobil. Şamaxı, Goııco
sənətkarlarmın hazırladıqları ipok parçalann xeyli nümuııosi hazirda Baki,
Moskva, S.-Peterburq muzeylərindo
saxlamhr. Azorbaycan parçalarımn geniş şöhrot qazanmasina sobob onlarm
inco toxunuşlu vo davamli olmasi idi.
Parçalar milli naxışlarla bozodilir vo
çox vaxt naxışların arasmda klassik şairlorin, xiisusilo Nizami Goncovinin
osorlorindoki obrazlar miniatür iislubunda tosvir edilirdi. “ Üzlü” adlanan
belo parçaların bir sira nadir niimunolri
hazirda diinyanin on böyük muzey vo
şoxsi
kolleksiyalarmda
saxlamhr
(Parisin Luvr. Londonun Viktoriya vo
Albert, istanbulun Topqapi, Mos-

Qızıl suyuna çəkilmiş aynalı giimüş komor.
19 osr. Şuşa.

kvanın Şorq Xalqlarınm İncosonoti Mu
zeyi vo s.).
Tobriz, Ərdobil, Naxçivan, Gonco,
Şamaxı vo Baki sonotkarlannm metal
dan düzoltdiklori moişot oşyaları, silah
lar, bozok niimunolori yiiksok qiymotlondirilirdi. Azorbaycan sonotkarlannm
hazırladıqları silahlar (xoncor, qilinc,
qalxan) vo zirehli geyimbr (dəbilqo, dirsoklik vo s.) xiisusilo metalişbmo sonoti
nin miioyyon saholorindo noinki ayri-ayri sonotkarlarin, hotta biitöv şəhorlorin
ixtisaslaşmasına rovac vermişdir. Ərdobil şohorinin inkişaf etmiş bodii metal
morkəzbrindon sayılmasına baxmaya
raq, Şeyx Soli tiirbosinin gümiiş barmaqlığım bu sahodo daha soriştoli olan
Gonco sənətkarhm, Içərişohonn domir

darvazalarını iso Naxçivan ustaları
düzoltmişlor. Bodii metal momulatlarının iizorindo adi sənətkarlarla yanaşı,
moşhıır rəssamlar da işlomişdilor. Moskvada Kremlin Silah Palatasında saxlanılan bodii qalxan (tobrizli usla Mohom
mod Mömin, 16 osr) Azorbaycan metalişlomo sonotinin nadir nümunolərindəndir. Əvozsiz sonot osori olan bu qalxan
qırmızı poladdan döyülorok tizori daş-qaş
vo qızılla bozodilmişdir. Sothindo 42 dairovi cığır açılmış, bunların içorisindo müxtolif ov, müharibo sohnolori, heyvanlar
alomindon süjetlor vo s. tosvir olunmuşdur. Rosmlor içərisindo Nizaminin “ Leyli
vo Mocnun” poemasmın motivlori ilo
bağlı kompozisiyalar daha maraqlidir.

Biirtinc öküz başı. R.o. 9 əsr. Dağlıq Qarabağ.
Ermitaj. Sankt-Peterburq.

Naxçivan, Laçın, Ağdam, Gonco,
Mingoçevir, Qazax, Lerik vo s. yerlor
don tapılmış 16-17 osrloro aid daş qoç vo
at fıqurları, siijetli qabartma lıeykollor
Azorbaycan incosonotinin maraqlı nümunoloridir. Daş fiqurlara Azorbaycanm conubundan tutmuş şimal-qorb bölgolorinodok bir çox yerlordo rast golinir.
Ermonistan vo Gürcüstanın azərbaycanhlar yaşayan orazilorində do bu ciir fıqurlara tosadiif olunur.
16-17 osrloro aid edilon vo Azorbaycanin, osason, qorb rayonlannm dağotoyi kondlorindo tapılmış siijetli qabartmalarla bozodilmiş oyma naxışlı daş
sonduqolorin (qobirüstü daşlar) oksoriyyotindo dofn edilonin şücaot vo moharotini göstoron sohnolor hokk olunmuşdur. Mingoçevir, Laçın vo Zongozur ora-

zilorindo tosadiif edilon sonduqolorin
lordo ustalar torofindon miixtolif zinot vo
iizorindo şamanların dini morasimi, qo
bozok əşyaları hazırlanmışdır. Çağdaş
zorgorlik sonoti sahosindo foaliyyot gösdim tayfalarda zoomorf anlayışlarla
toron bir çox ustaların işlori xarici ölko
olaqodar meydana golmiş quş onqonunun (toteminin) vo zordüştiliklo olaqo
muzeylorindo nümayiş etdirilir. Miiasir
dövrdo zorgorlik keçmişin ononolorini
dar ayinlorin tosvirlori diqqoti colb edir.
17
osrdo dekorativ-totbiqi sonotindavam etdirorok forma vo mozmunca
zonginloşmişdir.
xalçaçılıq, şobokoçilik vo misgorlik kimi
Bir sira doyorli şoboko nümunolori
növlori daha çox yayılmışdı.
Azorbaycan Xalçası vo Xalq Totbiqi So
18-19 osrlordo Tobriz, Gonco, Şoki,
noti Dövlot Muzeyindo saxlanihr.
Şuşa, Şamaxı vo Bakı şohorlorindo xiisu
Yiiksok sonotkarhqla hazırlanmış bodii
si misgorlor mohollosi mövcud idi. Mistaxta niimunolorino ictimai binalarm
don bozokli, orijinal formah qab-qacaq
(muzeylor vo s.) tortibatinda daha çox
diizoldilirdi. Azorbaycanda misgorlik so
notinin morkozi Şaımıxı xanlığına daxil
tosadiif olunur. Nizami ad. Azorbaycan
olan Lahic idi. 19 osrdo Lahicda 200- Ədobiyyatı Muzeyinin salonlarmdaki
dok misgor emalatxanasi olmuşdur. La
şobokoli arakosmolor, miixtolif kürsülor,
hic ustaları moişot oşyalarını (dolça, satıl, sornic, mocmoyi, sorpuş, giiyiim, af“ Şeyx Səfi” xalısı
tafa, aşsiizon, kofgir, kasa, cam, qazan,
1539 ildə Səfəvi hökmdarı I Təhma çıraq vo s.), eloco do odlu (tiifong,
sibin sifarişi ilə Ərdəbil məscidi
miixtolif tipli tapançalar vo s.) vo soyuq
üçün toxunmuşdur. 1893 ildə həmin
(xoncor, qomo, behbud, qılınc, bıçaq vo
xalını ingilislər alaraq Londona
s.) silahlan yiiksok sonotkarlıqla düzolaparmışlar. 5,34x10,51=56,12 m
dir, bunlann iizorini inco, miirokkob orölçüsündə olan xalı dünya muzey
namentlorlo bozoyirdibr. Silahlara solərində saxlanilan ən nadir xalq
notkarların möhürü vurulurdu. Hazirda
sənəti nümunələrindəndir. Bəzək
Azorbaycan incosonot Muzeyindo vo
ləri gül-çiçək rəsmlərindən ibarətdi
M illi Azorbaycan Tarixi Muzeyindo
Zəngin rəng çalarları vəhdət təşkı. ■
saxlanilan Şirvan, Qarabağ, Tobriz vo
edir. Xalının mərkəzində yerləşə
Naxçıvanda hazırlanmış momulatlar
qönçə Günəşi, onun ətrafında dairə
gözol moişot oşyaları olmaqla yanaşı,
şəklində düzülmüş xırda güllər
Azorbaycanda rosmin, naxışın inkişafmı
haləni, yaşıl, qırmızı, sarı rəngli 16
oks etdiron nadir sonot nümunoloridir.
kiçik dairəvi qübbə isə Günəş şüaBunlann iizorindo düz, oyıi vo siniq
larını əks etdirir. Həmin kompozixotlordon, onlarm omolo gotirdiyi üçbusiyanın yuxarı və aşağı hissələrində
caq vo rombdan (paxlavadan) ibarot
zəngin bəzəkli, qırmızı və şəkəri
olan qodim hondosi naxışlarla yanaşı,
rəngli qəndil təsviri vardır. Ətrafdakı
miirokkob yarpaq, giil rosmlorino, miix
saysız-hesabsız əlvan naxışlar kaitolif formah butalara, quş, heyvan vo
natdakı ulduzların rəmzidir.
insan tosvirlorino do tosadiif olunur.
Ərob olifbasının miirokkob horflori usrəhillor qiymotli dekorativ-totbiqi soı
talann olindo ornament elementlorino
örnokloridir. “ Koroğlu” dastam mö\";
çevrilorok momulatin bodii tortibatini
tamamlamışdır. Bıı yazilar bozok elesunda xatomkarlıq üslubunda işlomı .
mentlori olmaqla yanaşı, tarixi moxoz
mücrü gözol sonot osoridir. Hazırda
kolduz sonotinin bir sıra növlori ink >
kimi do qiymotlidir.
Dekorativ-totbiqi sonotin miihiim sa- etdirilir. Azorbaycanda dekorativ-totI ,i
sonot yeni yiiksoliş dövrii keçirir. R
holorindon olan zorgorlik sonoti feodal
samlar vo xalq sonotkarlan metal, :
münasibətlorinin inkişafı noticosindo
ağac vo daşdan orijinal osorlor yaracb ,
yiiksok soviyyoyo çatmışdı. Qızıl vo
dekorativ-totbiqi sonotdo ononolori yaş.ı
gümüş sikkolorin ticarot dövriyyosino da
maqla borabor, yeni bozok elementl ;
xil edilmosinin do bu sonotin inkişafında
miihiim rolu olmuşdur.
totbiq edir, naxışlarla yanaşı, siijetli
rosmloro do geniş yer verirlor. Bu baximZorgorliyin ayri-ayn texniki iisulladan xalçaçılıq sahosindo xiisusilo böyiik
rından (basma, qarasavad, döymo, minailiyyotlor qazanılmışdır.
nasazhq, oyma, pardaxlama, xatomkarAzorbaycan sonotkarlarinin miixtolif
lıq, hokkaklıq, hörmo, şoboko vo s.) isti
vaxtlarda yaratdiqlari nadir sonot incifado etmoklo Qarabağ, Gonco, Şoki, Şalori diinyanin məşhur muzeylorini bomaxı, Qazax, Quba, Naxçivan vo s. yer

zoyir. Şorq Xalqlan incosonoti Muzeyi
(Moskva), Ermitaj (Sankt-Peterburq),
Kiyev Qorb vo Şorq incosonoti Muzeyi,
Luvr (Paris), Viktoriya vo Albert Mu
zeyi (London). Metropoliten-muzey
(Nvu-York), Topqapi Muzeyi, Tiirk vo
islam incosonoti Muzeyi (istanbul) vo s.
Azorbaycamn xalça, tikmo, metal, dulusçuluq vo zorgorlik momulatlarmin
toplandığı on zongin muzeylordir.
20 osrdo saxsi vo çiııi qablar istehsali
xiisusilo geııişlonmişdi. Baki. Gonco, Şok vo s. ^ohorlordo.forma vo naxış baximindan milli ononoloro uyğun keramika
niimunolori kiitlovi istehsal edilirdi. Son
illordo bu sahodo çalışan Azorbaycan
rossamları saxsi vo çinidon maraqli kiçik
;ollor yaratmışlar, Bunlardan Q.Qaevin “ Yeddi gözol” baleti osasinda
! ! '■yat Abdullayevanm hazırladığı roq'.o fıqurları, Sokino Şahsuvarovanm
.о vo biillurdan yaratdığı vo Azorivcan modoniyyot xadimlorino (Ü.Haoyov, S.Vurğun, C.Cabbarli vo b.hosr etdiyi fiqurlu bodii vazalar,
sim Xolofovun “ Molla Nosroddin lo'ori" vo “ Azorbaycan nağılları” iizro
ırladığı osorlor maraqlidir. MoskvaQurultaylar Sarayinda istifado etık üçün Goncodo hazırlanmış vo nobaornamentloıiə bozodilmiş çay vo yedostlori qiymotli sonot nümunə: indondir (rossam Qalib Bağırov).
Hazirda keramika, çini momulat saindo ixtisaslaşmış rossamlar miixtolif
ullarda işloyirlər. Böyük ölçülü bodii
vazalardakı rosmlor orta osrlor Azorlycan miniatiir sonotino xas olan süjet
obrazlann çoxluğu, milli kolorit vo
i axışların zonginliyi ilo forqlonir. Fidan
Uiradoliyevanm çinidon hazırladığı
*jtli-fiqurlu kompozisiyalar, о cümlə"Dodo Qorqud" mövzusuna aid dimik siijetli “ Bamsi Beyrok” (11x119
? ölçülü), “ Banı Çiçok” (15x14.5 sm)
orlori maraqli vo orijinal sonot nümııiloridir (Parisdo YUNESKO-nin foniundadir).
Rasim Əfm diyev

Xalçaçılıq. Xalçaçılıq özünün adi touculuğa osaslanan inkişafında uzun bir
əkamül yolu keçmişdir. Eneolit dövriindən molum olan toxuculuğun monşoyini Qobustandan tapılan Neolit
dövrüno aid bitki xammalından sado
höı mo metodu ilo müxtəlif oşyaların ha
zirlanmasi üçün işlodiloıı alotlor vo Kiiltopodon, Üzorliktopədon, Santopodən,
Xanlardan vo s. tapılan Eneolit dövrüno

xalça istehsali morkozi adlandinr. Bunu
arxeoloji todqiqatlar da siibut edir. 7 osr
katakomba mağaralarından toxuculuq
dozgahimn, yun iplorin qaliqlan. xalçaçıııın omok alotlori, keço, çürümüş xalı
vo palaz parçaları tapılmışdır.
6
osro aid edilon “ Xosrovun bahan”
adlı xalça bir çox monbolordo tosvir
olunmuşdur. Homin xalçadakı süjet
sonraki osrlordo inkişaf etdirilmiş vo öz
davamını “ Dörd fosil” adlanan çoxsaylı
Tobriz xalçalarında tapmışdır. Orta osr
monbolorindo Azorbaycan xalçalarının
xüsusiyyotlorindon vo tiplorindon do
bohs edilir. 9 10 osr orob tarixçisi Tobori Azorbaycan xalçalarının yiiksok keyfiyyoti barodo molumat verir. 10 osro aid
“ Hüdud-ol-Alom” adh monbodo Azorbaycanm Morond, Gonco. Şomkir şohorlorindo yiiksok keyfiyyotli yun momu
latlar istehsal olunduğu qeyd edilir.
Naxçıvanda, Xoyda, Muğanda, Solmasda vo Ərdobiido toxunan xalça vo palazlar böyük şöhrot qazanmışdı. 10 osr orob
soyyahi Əl-Mosudi yazırdı ki, Moronddo, Tobrizdo, Ərdobildo “ Moxfur” adh
xalçalar istehsal edilir. Ərob miiollifi Ə1Miiqoddosi (10 osr ) gözol Qarabağ xalçaları, xiisuson “ ... misli-borabori ol
mayan” Bordo xalçaları haqqinda molu
mat verir. 10 osr orob müəlliflori Əl-İstoxri Bordodon Hindistana ixrac edilon
qızılı boyaq maddosi (boyaqotu), Ə1
Miiqoddosi, Gövhol iso al-qirmizi boya
alinan vo hotta Avropaya ixrac edilon
“ qirmiz” adh xiisusi qurdlar barodo mo
lumat verirlor.
Xalça momulatlarmdan götürülmüş
ornamentloro epiqrafik abidolordo, xiisuson qobir daşlarında tez-tez tosadiif
edilir. Laçın rayonundan, Sisyan rayo
nunun Urud kondindon vo Abşerondan
“Şcyx Səfi” xalısı. 16 osr.
Viktoriya və Albert Mu/eyi. London.
tapılmış qobir daşlarında xalçaçılıqda
istifado olunan toxuculuq dozgahlari vo
ğuııu Herodotun Qafqazda parçaları
alotlorinin tosvirino do rast golinir. Azor
baycan Xalçası vo Xalq Totbiqi Sonoti
boyamaq adoti haqqinda verdiyi molu
matlar da tosdiq edir.
Dövlot Muzeyindo 15-16 osrloro aid bir
Eramızın 7 osrindon başlayaraq
neço belo qobirdaşı saxlanihr.
Azorbaycan xalçaları tarixi sonot nümuXalçalar haqqmda molumata xalq
nosi kimi homişo xatırlanır, onlarm zorif folklorunda, dastanlarda, о ciimlodon
qodim Azorbaycan odobi abidosi “ Kitabitoxunuşu vo nadir gözolliyi qeyd olunur.
Müəlliflor xalça sonotinin forma zongin
Dodo Qorqud"da tez-tez rast golinir.
Dastanda oğuz moclislorini vo tontonololiyi, texnoloji vo bodii xiisusiyyotlorinin
rini “ min-min ipok xalçanın” zinotgeniş diapozonu haqqinda osasli molu
mat verirlor.
londirdiyindon bohs olunur. II 12 osr
7
osr alban tarixçisi Musa Kalanka klassik Azorbaycan odobiyyatinda xaltuklu Albaniyada xalça istehsali vo za- çaların rongarong tosvirlorini Nizami
doganlann moişətində onlardan istifado Goncovi vo Xaqani Şirvani kimi dahi
Azorbaycan şairlori do əbodi yaddaşa
edilmosi barodo molumat verir. 7 osr (,’in
soyyahi Xuan-Tes-ank Azorbaycani iri
köçürmiişlor. Poeziyada, dekorativ tos-

aid gil, sümük tağalaqlar, iylor sübut
edir.
Todqiqatçıların fıkrinco, yun xalçalar
holo Tunc dövründo mövcud olmuşdur.
Bıı dövro aid sado toxuculuq dozgahları
(Kültopo-I), Maku şohorindo nobati ornamentli xalça-çulla örtülmüş gil at heykolciyi tapılmışdır. Qazintilar zamanı
Naxçıvaııdakı qodim qobirlordon aşkar
edilmiş kişi fiqurunun oynindoki qırmızı
vo qara ronglorlo boyanmış gcyim do bu
dövrdo yerli toxucularm lıonı do parçaları boyamaq qaydasını monimsodiklorini tosdiqləyir. Buradakı boyaq maddolorinin çox qodim vaxtlardan mövcudlu-
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L.Kəriınov. “Əsrlərin nəğmDsi" xalçası. 1985. Azərbaycan Xalçası və XalqTətbiqi Sonəli Dövlot Muzeyi. Bakı.

virin sözlə qovuşuğunda mütofəkkirlərin xalçaçılığa marağı onıın Azorbaycan
xalqımn modoniyyotində песо mühüm
yer tutan sosial və milli fenomen daşıyıcısı olduğunu göstorir. Orta osr Avro
pa səyyahlarının yazılarında da Azor
baycan xalçaları haqqinda maraqli mo
lumatlar vardir. Tobrizdo istehsal olu
nan nadir parçalar haqqinda 13 osrdo
Marko Polo xobor vermişdir. Genuya
tacirləri homin parçaları Avropaya aparırdılar. Dorbond. Şamaxı, Naxçivan vo
digor şohərlərdo olmuş flamand Rubruk
qeyd etmışdir ki, burada çox yaxşı xalçalar istehsal olunur. Azorbaycan Ağqoyunlular dövlotinin (15 osr) hökmdarı
Uzun Hosonin sarayinda olan gözol xalçalar barodo venesiyali Ambrozio Konarini xobor verir. Sofovi hökmdarı 1Şah
Abbasin sarayinda olmuş alman imperatoru 11 Rudolfun elçisi Tektander
Tobrizi tosvir edorkon bildirir ki. burada
oxlu moscid var vo bunların döşomoloino gözol xalçalar salınmışdır. I Şah
Abbasm sarayındakı qobuldan danışaron o, yeno belo xalçalardan söhbot açır.
.akin orta osr Azorbaycan comiyyotində xalça tokco yiiksok toboqolorin hoyaum bozomirdi. Belo ki, 16 osrdo Şirvania olmuş ingilisbr - Bannister vo Duket
azirlar ki, on sado adamlar arasmda da
elosi tapılmaz ki, xalçası olmasın; onlarin evlorino, yaxud da oturduqlan otaqlara başdan-başa xalçalar döşonib. Şirvaııda olmuş ocnobi soyyahlar - Antoni
Cenkinson, Artur Edvardes, Tomas
Beanister, Çevri Deket 16 osr Azorbay
can haqqinda doyorli molumat vermişlor. A.Cenkinson Şirvan boylorboyi
Abdulla xamn qobulunu belo tosvir etmişdir: “ ...Onun çadırının biitiin döşoınosi bahalı gözol xalçalarla örtülmiişdü,
onlar özlori iso qızıl vo gümüş saplarla
naxışlanmış kvadratşokilli xalçalar
üstündo oturmuşdular” . Xalçalar haq
qinda doyorli molumatlara 17-18 osr
soyyahlarının yazılarında da rast goliıik.
Dorbonddon Bakıya, sonra iso Şamaxıya golmiş alman Adam Oleari qeyd
edir ki. kondlilorin evlori çox soliqolidir
vo döşomolori xalılarla örtülüdür.
1715 18 illordo Rusiyada işloyorkon
Dorbonddo, Bakıda, Şamaxıda vo Tob
rizdo olmuş şotlandiyalı hokimin qeydlorindo do oxşar molumatlar vardir. 19
osrdo Azorbaycanda olmuş soyyahların,
məmurların, mütoxossis-etnoqrafların
vo digor todqiqatçıların, demok olar ki,
hamisinda ohalinin biitiin toboqolori torofındon işlədibn çoxlu miqdarda gözol

xalçalar barodo molumata rast golirik.
Yazili monbolorin tohlili belo bir qonaoto golmoyo imkan verir ki, biitiin or
ta osrlor dövrii orzindo vo sonraki dövrlordo do Azorbaycan xalçaları ixracat
obyekti olmuş, hom Yaxin Şorq. hom do
Avropa ölkolorino aparılmış vo tezliklo
orada avropaiilann moişotino daxil olmuşdur.
15-16 osrlordo avropaiilann məişotino nüfuz edon Azorbaycan xalçaları bir
çox Avropa rossamlarmin tablolannda
oks olunmuşdur. Qarabağın “ Muğan”
xalçasını Hans Memlinqin (15 osr)
"Moryom körposi ilo” vo “ Bir goncin
portreti” tablolannda görürük. GoııcoQazax xalçaları alman rossami Hans
Holbeynin (16 osr) “ Elçilor” rosmindo
Azərbaycan xalçası
Azərbaycan xalçaları dünyanın ən
məşhur muzeylərində - Londonun
Viktoriya və Albert, Vaşinqtonun
Tekstil, Parisin Luvr, İstanbulun
Topqapı, S.-Peterburqun Ermitaj
muzeylərində saxlanilir. Flamand
səyyahı Rubruk (13 əsr), Venetsiya
səyyahı Marko Polo (13 əsr), ingilis
səyyahı Antoni Cenkinson (16 əsr)
və b. Azərbaycan xalçalarının
gözəlliyindən söz açmışlar. Avropa
rəssamlarından Hans Holbeyn,
Hans Memlinq və b. öz rəsmlərində
Azərbaycan xalçalarını təsvir etmişlər. Kompozisiya zənginliyinə, naxış
elementlərinin orijinallığına, rəng
koloritinə, çeşid müxtəlifliyinə və
toxunma texnikasının kamilliyinə
görə Azərbaycan xalçaları nadir
sənətkarlıq nümunələridir.

tosvir olunmuşdur. Azorbaycan xalçası
venesiyali rossam Karlo Krivellonun (15
osr) “ Müqoddos Sebastyan” tablosunda
oks etdirilmişdir. Azorbaycan xalçalarının tosvirino rossam Domeniko dc Bartolonun Siyena şohərindo Santa-Mariya
kilsosindoki “ Findlinqin toyu” freskasında, Domeniko Moroneniıı "Miiqoddos Fomanın doğulması” rosmindo,
Fransadakı “ Korgodanhı xanım” (15
osr) osorindo, Avropa vo rus rossamlarınin bir çox digor osorlorindo do tosadiif
olunur.
Azorbaycan xalçalarının yiiksok populyarlığmı, onlarin estetikasmi, giiclii
emosional tosir doğurmaq xüsusiyyotini
İstanbuldakı “ Tiirk vo Islam osorlori”
muzeyindo saxlanan 13 osr Qarabağ,

Şirvan, Gonco xalçalannda görmok
olar.
Azorbaycan xalçasının yiiksok estetikasi Avropa rəssamlanndan daha ovvol
Azorbaycanm miniatürçü rossamlan torofındon qiymotləndirilmişdir. Azor
baycan xalçalannm tosvirlorino 13 14
osrloro aid Tobriz miniatürlərindo rast
golinir. Bu miniatürlordo oks etdirilıniş
ornamentlor, kompozisiya prinsiplori.
rong holli bu gün do Şirvan, Qarabağ,
Quba vo Tobriz xalçalarının bir çoxunun osasini toşkil edir. Eyni zamanda
xalçaçılıq sonoti artiq о dövrdo qodim
ononolori qoruyub saxlamaqla yanaşı,
Uzaq Şorq incosənotinin fantastik obrazlarmi ojdaha, bulud vo s. tosvirlori
do oks etdirir. Yeni vo ononovi osaslann
ahongdar şokildo uzlaşması Azorbaycan
xalçasının daim inkişafda olduğunu
göstorir.
Azorbaycan xalça sonoti özünün on
parlaq yiiksoliş dövrünü orta osıbrdo
yaşamışdır. Bu baximdan Azorbaycan
xalçaçılığının vo bütünlükdo dekorativtotbiqi sonotinin klassik vo ya “ qizil
dövrü” 15-16 osrlor hesab olunur. Xalçaçılıq sonotino çox böyük tosir göstormiş Tobriz miniatiir rəssamlığı homin
dövrdo on yiiksok çiçoklonmo morholosi
no çatır.
16 osrdo Tobrizdo Azorbaycan Sofovi
hökmdarlarının himayodarliq etdiklori
vo о zamanlar iiçün çox böyiik sayılan
saray emalatxanalan foaliyyot göstorirdi; burada xalça ustalan ib six olaqoli
şokildo peşokar miniatürçü rossamlar da
çalışır, yeni “ Loçoktürünc” , “ Ovçuluq” ,
“ Əfşan” , “ Xotai” , “ Ağaclı” vo s. xalçalar üçün miirokkob kompozisiyalı eskizlor hazırlayırdılar. Bıı dövrdo yaradılan
xalça sonoti incilori öz üslub vohdoti.
real hoyati motivbrin miniatiir rongkarlığa xas poetikliyi. zoritliyi vo ononovi
müstovi-dekorativ bozok iinsiirlorinin
ahongdar şokildo uzlaşdınlması, forma
vo tonasüblərin zorgor doqiqliyi. naxışlarin vo rong ahəngdarlığının incəliyi ilo
seçilir.
Miniatürçü rossamlar xalça sonotino
yeni nofos gotirmiş, son noticodo özlori
do xalça sonotindon bohrələnmişlor. Bu
bir daha tosdiq edir ki, Azorbaycanda
moişot do, yiiksok sonot do biitiin dövrlordo daim xalça ilo bağlı olmuşdur. Tosadüfi deyil ki, homin dövr xalça sonoti
nin bizo golib çatmış iiç min niimunosinin azı 200-ii şedevr hesab olunur vo bu
gün Milanin Poldi-Petsolli, Parisin Tot
biqi Sonot, Budapeştin lotbiqi Sonot,

Londonun Viktoriya va Albert va s. muzeylarindo saxlamhr.
16-17 asrlardo Azarbaycan xalça
mohsulunun omtəə dorocosi daim yiiksalirdi va Azarbaycanda müstəqil xanlıqların yarandığı dövrdo - 18-19 asrlardo
yeıii hökmdarlar xalça istehsalını genişlondirmaya cahd göstorirdilar. Xanlar
biitün xarici ticarəti, о ciimlodon xarici
bazarda xalı-xalça ticaratini öz inhisarları altına almışdılar.
Bununla alaqodar 19 asrin avval-

qalondirirlar. “ Palaz” , “ Kilim ” , “ Ce
cim” , “ Şodda” , “ Vorni” , “ Z ili” , “ Sumax” va bir sira başqa xovsuz xalça va
xalça momulatlari arabaların, çadırların
üstünün, yan-yörəsinin örtülmosinda is
tifada olunmuş, parda, örtük, ayaqaltı
kimi işlanmiş, döşomoya salınmışdır.
Ən geniş yayllmış xovsuz xalça növü
palazdır. Palaz Azarbaycanm biitiin
bölgoiərindo - Qııba, Şirvan, Muğan,
Bakı, Qarabağ, Gonca, Qazax, Göyça,
Borçalı va Canubi Azarbaycanda toxu

Qazax
bölgosində
toxunmuş
“Əjdahalı”
xalçası.
18 osr.
Mctropolitcnnıuzcy.
Nyıı-York.

larindo Azarbaycanm bir çox yerlorin
do geniş yayılmış xalça emalatxanalarında - karxanalarda yerli ustalarin
“ xançeşni” adlandırdıqları xiisusi xalçalar toxunurdu. Hazirda Moskva şaharindaki Dövlat Tarix Muzeyinda Baki
yaxınlığındakı Xila kandinda iizarinda
“ 1801. Karxaneyi-Xila” toxunmuş xalça saxlanmaqdadır.
Xalça sanotinin yaranmasini saysizhesabsız utilitar funksiya daşıyan xov
suz xalçaların meydana çıxması ilo ola-

nur. Nadir nümunələri 1-2 osrloro aid
Mingoçevir mazarlarından tapılmışdır.
Ərab monbalarindo 10 asrdo Muğanda
toxunmuş palazların maşhur olduğu
göstərilir. Moişotdo palazdan döşonocak,
çadırların qurulmasında, örtük, geyim
va s. kimi geniş istifado olunur. Palazın
asas bozoyi onun üfiiqi zolaqlarıdır. Moişotdo miixtolif moqsədlorla işlodilon bir
sıra əşyalar palaz toxunuşlu olur. Palaz
materialına, texnikasına, ölçüsüno, istifadasina, badii xüsusiyyatina göro “ Bora

tiftiyi” , “ Yiikiizii” , “ Ağ palaz” , “ Qara
palaz” , “ Əbri palaz” , “ Taxtamico pa
laz” vo s. adlandırılır.
Qodim dövrlorda, eloca da orta
asrlordo dini marasimlarda, yas marasimlarinda palaz xiisusi yer tuturdu.
Hökmdarların va onlarm ailalorinin yas
marasimlarinda şahar minaralari palaza
bürüniirdü. Dini marasimlarda palazdan
geyim kimi istifada edilmiş va Azorbay
canda “ palaz geymak" adati olmuşdur.
Zarif, inca Çiyi palazlar evin divanndan
asılır, porda, örtük kimi istifado edilir vo
ailo quran qizlara cehiz kimi verilirdi.
Vaxtilo Çiyi palazı süzoni - siifro kimi işlatmak üçün onun zolaqlarinin üzorina
olavo “ naxış ipi” ndan tikmo iisulu - çitama ila naxış sahnırdı. Bu da onun adını
müəyyənləşdirmişdir. Qodim tiirk dillorindo “ çi/yi” , “ çi/kin” sözlori tikiş iisulu
ilo naxışsalma, tikma demokdir. Xocahason va Qobu kondlorindo xiisusi sifarişlo inco, nazik toxunmuş Çiyi palazlar
ölçüsünə göra deyil, daha çox çakisinə
göra qiy mat land iri lmişd ir.
Cecim, asasan, Qarabağ, Qazax.
Naxçivan, Şəki, Şirvan (Zardab), Göy
ça, Canubi Azorbaycanda toxunur. Şir
vanda cecim daha çox. ipokdon, Qara
bağda, Göyçodo yundan toxunur. Ce
cimlordon döşonacak vo divar xalçası
kimi Azarbaycan xalqimn moişotinci
geniş istifado olunur. Ondan vaxtii.
parça kimi qadin vo kişi geyimlori, döşoküzii, yüküzü. miixtolif öı tüklor, çaır
ta, xurcun, yohar qaşı və s. əşyalar hazırlanırdı. Cecimin bazaklari şaquli istiqamatli enli vo ensiz zolaqlardan ibarot
olur, çox vaxt zolaqların üzori müxtolı
formali hondosi naxışlarla bozodiliı
Cecim, osasan, üfiiqi yer hanasında to
xunur, eni 0,35-0,40 w-dak, uzunluğı
isa 15-16 /»-dak va daha artiq olur. В
ölçülar cecimin toxunma texnikası i!
şartlanir.
Üfüqi dozgahda toxunan cecimləı
“ Yer cecimi” , şaquli dozgahda toxun;,
cecimloro iso “ Qara cecim” deyilir. Tc
nikasına vo bodii xüsusiyyotlərinə göi
cecimlar iki növa bölünür: Alaköynok v
Hamyan cecimlar. Cecimlar materialı
na, texnikasına, moişotdo istifadasina.
bodii xüsusiyyotlərinə göra İp ceciırıı.
Ladı cecim, Şadda cecim, Yer cecimi,
cecimi parça va s. adlandırılır. 16 asr
Tabriz miniatürlarinda tasvir olunmuş
cecimlar öz gözalliklari ilo diqqoti colb
edir.
Kilimin asas toxunma morkozlori
Şirvan, Baki, Qazax, Göyço, Qarabağ

voTobrizdir. Moişotdo müxtolif moqsodloıio işlodilon bir sıra oşyalar kilim toxunuşlu olur. Ornament, naxışlar qısa
çıxıntılar va diaqonal xotlorlo xarakterizo edilir ki, bu da toxunma texnikasından iroli golir. Conubi Azorbaycanin
“ Sonno" kilimlari xüsusi sıxlığı, iııcoliyi
vo zorif işlomolori ilo forqlonir. Kilimlor
materialına, texnikasına, istifadosino,
bodii xüsusiyyotlorino, toxunduğu yero
göra Dal kilimi, Çadır örtüyii, Gordoklik
qırmızı kiiim, Namazlıq, Çaxmaxlı ki
lim, Saya kilim, Soııno kilim, Şamaxı
palazı, Şamt vo s. adlandırılır.
Şaddonin osas istehsal morkozlori
Qarabağ, Qazax, Naxçivan, Conubi
Azorbaycan ( Ərdəbil, Meşqin, Muğan)
vo Göyçodir. Maişotdo şoddodon rnaraim pardolari va örtüklori, qalın toxunan
oddodon döşanocok, divar örtüyü, nazik
о zorif şaddodon iso parça kimi qadın
о kişilorin geyiminin hazırlanmasında,
ıamçinin do siifro vo s. kimi istifado edir, balaca qırmızı şoddolor ayaq altina
ihmr. Şaddanin asas üç növii olur: birongli - Şal şadda; damali Dama-dama
'ddo vo mozmunlu - Zili vo Dovoli şodlolor.
Şaddonin osas xiisusiyyoti şaquli
olaq vo damalannin olmasi, ara sahosiin daha çox qırmızı-göy, qırmızı-qara
mglorin uyjğunluğunun üstünlüyü ilo
eçilmosidir. Qarabağ şoddolori iiçün iso
'.rmızı fon xarakterikdir. Şoddo sözüııün kökiinün “ Şotronc” , “ Şadevord” ,
yoni şahmat sözündan olduğu ehtimal
edilir.
Varninin asas istehsal markozlori Qaabağ (Bordo, Şuşa, Ağcabodi, Cobrayıl,
bomboran), Qazax, Naxçivan vo Conubi
\zorbaycandir. Varnilordon pordo, yiikizü, döşonocok, örtiik, homçinin doyo vo
;adırların dekorativ bozoyi kimi istifado
lunur. Muğatıda vornidon döşonocok
:imi istifado etmok iiçün altina keço tikiirdi. Qarabağ vornisinin ornamentinin
sas elemcnti xalçanın biitiin sahosini tulan, S. ya Z formali stilizo olunmuş ojdaha tasviridir. Əjdaha bolluq ramzi ki
mi, eloco do evin, ailonin, qobilonin qoruyucusu hesab olunur. Vorni ornamentlori qodim dövrlardo şar qiivvolarin
romzi do sayılmışdır (ojdaha ikili sociyyoli mifik obrazdir). Conubi Azorbay
canda toxunan varnilar quş va ağac tos
virlori ilo bozodilir. Vornilor iki hissodon
ibarot toxunur vo sonra bir-birino tikilir.
Bu sobobdon Qarabağda (Lomboran)
vornilor “ homyan” , yoni ikiyanli adlandirilir. Nyu-Yorkdaki Metropoliten-

muzeydo saxlanan, 18 osro aid inco naxışlı vorni öz gözəlliyi ilo seçilir.
Zilinin osas istehsal morkozlori Qarabağ, Qazax, Baki, Naxçivan, Göyço vo
Conubi Azorbaycan hesab olunur. Zilidon ibadot xalçası, pordo, divar örtiiyü,
döşonocok kimi istifado edilir. Zilinin
bozoklorini stilizo edilmiş quş vo heyvan
rosmlori, ramzi tosvirlor, miixtolif for
mali hondosi vo nobati motivli ornamentlər toşkil edir. Baki zililori zorifliyi,
zongin rang çalarları ilo şöhrat qazanmışdır. 10 asrdo Xoy. Borgi. Ərcico, Эхlate, Naxçivan, Bidlis zilinin toxunduğu
moşhur montoqolor idi. 16 18 osrlordo
Qarabağ (Cobrayil) ipok zilinin toxunduğu osas morkoz olmuşdur.
Sumaxin ilk asas istehsal mərkəzi
Şirvan (Şamaxı) olmuş, hamçinin Conu
bi Azorbaycan (Əlıor, Morond, U r
miya), Qarabağ (Cobrayil, Laçın) vo
Naxçıvanda toxunmuşdur. Sonralar su
maxin istehsal markazi Qubaya keçmiş
vo 19 osrdo xeyli populyarlaşaraq, Azor
baycanin digor bölgolorindo do geniş
yayılmışdır. Sumaxdan moişotdo döşonocok, divar örtiiyü, kiçik ölçüliilordon
sumaxçalardan iso ibadot xalçası - namazliq kimi istifada edilir. Sumaxin bo
dii tortibatinda Şirvan, Quba. Qarabağ,
Gonco xovlu xalçalarımn kompozisiyalanndan istifado olunur. Sumaxlar texnikasına göro Qarımış forş, ölçüsüna
göro Sumaxça, Sumax palaz, Göllii pa
laz vo s. adlandırılır.
Azorbaycan məişotində ononovi xalça momulatlarından (mofroş, xurcun,
hcybo, qaşlıq, çul, yohoriistü, çuval, duzqabı, xaral, örkon, yolama, qaşıqqabı,
çömçədan, lomiqabağı, corab) geniş isti
fado olunurdu.
Ayrı-ayrı oyalotlorin xalçaçıları özlorino moxsus kompozisiya, miixtolif spesifik naxışlar olavo etmoklo sumaxları
forqlondirmişlor.
Sado xovsuz xalça toxunuşundan
ağır xovlu xalça toxunuşuna keçilmosinin başlıca sobobi iqlim şoraiti ilo olaqo
dar olmuşdur. Bununla belo bodiilik lıissi, gözollik duyğuları, insanın hoyatda,
yaratdığı hor bir oşyada obodiliyi görmok istoyi xalq ustalarını naxışlarm zo
rif nüanslarmı vermoyo imkan yaradan,
tobiotin zoııgin boyalarını, rong çalarlarıtıı canlandırmağa qadir olan, oşyaya
davamlılıq keyfıyyoti gotiron toxunuş
üslubu axtarıb tapmağa mocbur etmişdir. Miioyyon totbiq sahosi olan miix
tolif xalçalar da bela toxunmuşdur. Bun
lardan “ Xalça” , “ Gobo” , “ Dost xah

(xalı-gobo)” , “ Puştu” , “ Namazlıq” kimi
döşomo vo divar xalçalarıııı vo miixtolif
moişot toyinatlı xalça növlorini forqlondirmok olar. Sonunculardan pordo,
taxtüstü (yataq örtüyü) vo s. kimi istifa
do olunan xalçalar qeyd oluna bilor.
Xalça orta ölçülü, uz.unluğu, ado
ton, 2 2,5 m, eni iso 1 1.5 m olur. Azor
baycanin. demok olar ki. biitiin xalçaçılıq morkozlorindo toxunmuşdur. Gobo
böyük ölçülü, hündür xovlu. qalın,
uzunsov xalçadır. Uzunluğu. adoton.
2,5 3,5 m, eni iso 1,5 2.5 />/ olur.
Muğan. Qarabağ, Gonco, Qazax, Göyço vo s. bölgolordo toxunur.
Puştu (90x90 sm) kiçik ölçiilü xovlu
divar xalçasıdır. Azorbaycanin biitiin

xalçaçıhq mərkəzhrindo Юхипип puştular divara vurulur vo yerdo oturub divara söykonon adamın küroyini soyuqdan vo rütubotdon qoruyur.
Namazlıq dini ayinlo olaqodar mey
dana golmiş ibadot xalçası olııb, üstündo
namaz qılmaq iiçün istifado edilmişdir
(100x150 sm). “ Mehrablı” , “ Tağı” , “ Canaıuaz” , “ Soccado” vo s. adlarla da yayılmışdır. Namazlıqlar, adoton, bir adamın, bozi hallarda iso 2-3 vo daha çox
adamin eyni vaxtda ibadot etmosi moqsodilo toxunurdu. Namazlığın kompozisiyasinin osasmi mehrab - kiçik tag qurşağı yaradir, bununla yanaşı kompozisiyaya Qurandan ayolor daxil edilir. Namazhqlann ilk niimunolori 16 osrdo
Tobrizdo toxuıımuş vo sonradan biitiin
miisolman alomino yayılmışdır.
Dost xalı (xalı-gobo) böyiik otaqlarda döşomoni örtmok üçün nozordo tutulmuş xiisusi xalça dostidir. Dost üç, dörd,
yaxud beş xalçadan ibarot olur: morkozi
xah (150x600 sm), iki yan gobo (100x600
sm), basjlıq xalça (100x350 sm) vo ayaqalti (100x350 sm). Bu xalçaların naxışlaп eyni olur, yalniz ölçülorino göro biı-birindon forqlonir.
Azorbaycanda xalçaçılığın çoxosıiik
inkişafı orzindo Quba, Şirvan, Baki,
Gonco, Qazax, Boıçalı, Göyço, Qarabağ, Şuşa, Cobrayil, Naxçivan, Zongozur, Tobriz, Ərdobil, Zoncan, Xalxal,
Urmiya, Qaradağ, Morond, Marağa
kimi sabit xalçaçılıq morkozlori formalaşmışdır. Bu morkozlorin inkişafı bir si
ra tobii-coğrafı, tarixi. iqtisadi amillorlo,
xiisuson do xalçaçılığın osas xammal hazasi olan qoyunçuluqla bağlıdır ki. bun
lar da tarixon heyvandarlığın geniş yayıldığı orazilor olmuşdur.
Hor bir morkozin xalçaları öziinomoxsus, fordi, bodii vo texniki xiisusiy-

yotlori ilə seçilmiş vo bunlar tosorriifat,
moişot vo sosial amillərlə müoyyonləşmişdir. Onlarm estetik osasini iso daim
bıı ərazilərdə toşokkül tapnıış qədim toxuculuq ononoləri toşkil etmişdir.
Xalça morkozbrinin xiisusiyyotlori
və adlari Azorbaycamn məşhur xalça
moktoblorinin elmi təsnifatınm əsasını
toşkil edir. Bu moktoblor milli naxışların
iimumi prinsiplərini, ononovi elementlorini vo xalça motivbrini saxlamaqla
öziinomoxsus kompozisiya, rong hollini,
adları bəlli olmayan sənətkarlarm dost-

ifadosi Azorbaycan xalçalarının estetik
prinsiplorinin osasini toşkil edir.
Quba xalça moktobino Quba, Dovoçi, Qonaqkond vo b. yerlordo toxunan vo
Quba xalçaları kimi tanınan xalçalar
aiddir. Bu xalçalar 1 c/m-’-do 50x50 ilmo
sıxlığı, dekor zorifliyi, kolorit incoliyi ib
sociyyobnir. Hondosi naxışlardan ibarot
ornamentlor, osason, stilizo edilmiş bit
ki, bozon iso heyvan motivlori iislubundadir. Medalyonvari kompozisiyalar
geniş yayılmışdır. Quba xalçalarının on
parlaq kompozisiyalari “ Qodim Mina-

K.ƏIiyev.

“Nəsimi”
xalçası.
1973.

Azorbaycan
Xalçası vo Xalq
Totbiqi Sonoti
Dövlət
Muzeyi.
Baki.

xəttini xalçaçılıq sonotinə gotirmişlor.
Bu amillər iso Azorbaycan xalçasına orijinallıq vo özünomoxsusluq veron rong,
ornament, kompozisiya çoxvariantlılığını tomin edir.
Məzmun dorinliyi vo forma rəngarəngliyi, təsvirin müstəvi həlli ideyası,
ritmik cizgi rosmi, gözolliyi, morkozi hissonin vo haşiyonin ononovi ayrıntıları,
otraf mühit elementlorinin lakonik boyalarla, nobati vo həndosi formalarla

ro” , “ Qımıl” , “ Pirobodil” , bölgo üçün
sociyyovi kompozisiyalar iso “ Alpan” ,
“ Quba” , “ Hacıqayıb” vo s.-dir. Burada
tok xalçalar, xali-gobo dostlori vo bir çox
xovsuz xalçalar (sumaxlar, palazlar) vo
xalça momulatlan da istehsal edilir.
Şirvan xalça moktobino Şamaxı, Morozo, Ağsu, Kürdomir, Qazimommod
vo s. yerlordo toxunan vo Şirvan xalçaları adlandınlan xalçalar aiddir. Bu xalçalar bodii naxış zonginliyi, 1dm2-do

45x45-50x50 ilmo sıxlığı, xiisusi parlaqlığı ilo forqlonir. Bu moktobin xalçalarınin on moşhur kompozisiyalari aşağıdakılardır: “ Qobustan” , “ Şamaxı” , “ Şirvan” , “ Qoşod” , “ Ərciman” , “ Comcomli” , “ Qarxun” . “ Hacıqabul” , “ Qobolo” ,
“ Salyan” vo s. Şirvan homçinin özünün
xovsuz xalçaları palaz vo kilimlori ilo,
qodim dövrlordo iso sumaxları ilo nıoşhur olmuşdur. Paşalı vo Udulu kondlorindo toxunan xovsuz xalçalar dünya
şöhroti qazanmışdır. Şirvan qodimdon
hom do özünün miixtolif xalça momulatları - çuval, xurcun, mofroş, çul vo s. ilo
moşhur olmuşdur.
Orta osr orob tarixçisi Əbu Cofor Mo
hommod Tobori (9-10 osrlor) öz osorlorin
do göstorirdi ki, Azorbaycamn şimal
şorqindo, voni Şirvanda çox yaxşı xalçalar
toxunur. 12 13 osrlordo Şirvanda toxun
muş xalça nümunolori İstanbıılda “Türk
vo İslam osorlori" muzeyindo saxlanihr.
Bakı xalça moktobino Bakida, Abş.
ron vo Xızı bölgolərində toxunan, Ba
xalçaları kimi tanınan xalçalar aidd:
Bu xalçalar daha yumşaq olmasi, 1dn
do 40x40 ilmo sıxliğı, rong intensivli
bodii orijinallığı vo naxış ıncoliyi i
seçilir. Bakı xalçalarının sociyyovi coltini son doroco stilizo edilmiş bitki e
mentlori olan hondosi motivli med;
yonlar vo simmetrik kompozisiyalar tokil edir. Burada “ Baki” , “ Suraxam
“ Göradil” , “ Fmdığan” , “ Xilo-Əfşan .
“ Xilo-Buta” , “ Abşeron” kompozisiya
Ian daha geniş yayılmışdır.
Gonco xalça moktobino Gonco, G
doboy, Qasım İsmayılov (Goranbo\
vo s. yerlordo toxunan vo Gonco xalça!
rı adlandınlan xalçalar aiddir. Bu xalç;
lar 1 dm2-do 25x25-40x40 ilmo sıxlı
qırmızı, göy, san ronglorin üstünlü>
hondosi motivbrin çoxluğu ib sociyy
lonir. Onlarm arasinda “ Gonco” , “ Ко
no Gonco” , “ Godoboy” , “ Çıraqlı” , “ S
mux” , “ Çaylı” , “ Şadlı” , “ Faxrah” koi
pozisiyaları seçilir. Orta osrlordo, xüs
son 10-11 osrlordo Goncodo toxunm
ipok xalçalar böyiik şöhrot qazanmıs
geııiş yayılmışdı.
Qazax xalça moktobino Qazaxd
Borçalıda, Göyçodo toxunan vo Qaz;
xalçaları, Borçalı xalçaları, Göyço xa;
çaları kimi tanınan xalçalar aid edilir.
Bu xalçalar 1 dm2-do 25x25-40x40 ilmo
sıxlığı, orta ölçülü olmasi, möhkom, qalin toxunmasi, ronglorinin intensivliyi,
ornamentlorini, osason, iri ölçülü hondo
si elementlorin toşkil etmosi vo s. ilo xa
rakterizo olunur.

Qazax xalçaları arasinda on geniş
yayılanları “ Şıxlı” , “ Domirçilor” , “ Öysüzlü". “ Borçalı” . “ Qazax” , “ Qaraçöp” ,
“ Qaıayazı” , “ Salahlı” , “ Qaçağan” , “ Komorli” , “ Qaraqoyunlu” , “ Qaymaqh” ,
“Göyçoli” kompozisiyalarıdır.
Borçalı xalçalarına “ Borçalı” , “ Çobankoro", “ Forohli” , “ Qurbağah” , “ Qurbağaoğlu” , “ Qarayazı” , “ Qaraçöp” ,
“ Zeyvonişan” , “ Ziynotnişan” vo s. kompozisiyalı xalçalar aiddir.
Gövç; xalçalarına “ Burma buynuz” ,
“ Düymoniçək” , “ Qaraqoyunlu” , "Sinigöllü” kimi kompozisiyalar aiddir. Bu
xalçaları xarakterizo edon osas bodiitexniki cohotlor ilmo sıxlığının aşağı, xovunun hündür olmasidir.
Qarabağ xalça moktobino Qarabağ
xalçaları, Şuşa xalçaları, Cobrayıl xalçaları, Naxçivan xalçaları, Zongozur xalçaları kimi tanınan xalçalar aiddir. Bu
xalçalar 1dm2-do 30x30^40x40 ilmo sıx-

s. yerlodo toxunan, Tobriz xalçaları kimi
ça moktobi, Xalxal, Gerov, Miyanodo
toxunan “ Silsilovi loçok” vo s. kimi Xal
tanınan xalçalar aiddir. Bu xalçalar
\dm2-do 120x120 ilmosıxlığı, zongin ko- xal xalçaları aid edibn Xalxal xalça
loriti, medalyonlu kompozisiyalari, or- moktobi, Urmiyada toxunan “ Torzi” vo
namentbrini nobati elementlorin toşkil s. kimi Urmiya xalçaları aid edilon Urmiya xalça moktobi, Heris, Qaraca,
etmosi ib sociyyobnir.
15
16 osrlordo mohz Tobrizdo birGormo, Mehriban, Goravan, Gülvanaq,
Kivcdno, Xocada toxunan “ Açma-yunıçox elo xalça kompozisiyalari yaradilmışdır ki, onlar homin regiona diinya
ma” , “ Baxşayış” , “ Goravan", “ Heris” ,
şöhroti gotirmişdir. Tobriz xalça mokto
“ Qaraca” , “ Göllü-guşoli” vo s. kimi Qabinin biitiin Şorq xalçaçılığına çox bö- radağ xalçaları aid edilon Qaradağ xalça
yiik tosiı i olmuşdur. Orta osrlor dövrün- moktobi, Marağa, Tilib. Sanqaçal, Bido mohz burada xalçaçıhq yiiksok sonot
nab, Xalasu, Xoştoruzçaroymaqda to
soviyyosino qalxmışdır. “ Loçoktürünc” , xunan “ Balıq” , “ Loçoktürünc” , “ Qı/ıl“ Əfşan” vo başqa Tobriz xalçalarının
gül” vo s. kimi Marağa xalçaları aid edi
gözol, miirokkob ornamentli kompozi
bn Marağa xalça moktobi, Morond, Solsiyalari incosonotdo vo diinya bazannda
mas, Xoyun “ Loçoktüriinc” , “ Siitunlu”
böyiik şöhrot qazanmışdır. Tobriz xalça- vo s. kimi Morond xalçalan aid edilon
lan arasinda “ Ağaclı” , “ Dörd fosil” .
Morond xalça moktobi do mövcuddur.
“ Leyli vo Mocnun” , “ Tobriz” , “ Heyvanat” , “ Siitunlu” . “ Ovçuluq” , “ Dörd fo
sil” vo s. kimi xalçalarla yanaşı, palaz,
kilim, vorni, zili kimi xovsuz xalçalar da
qeyd edilmolidir. Bu xalçaları xarakteri
Heybə
Xalça məmulatı. Məişətdə istifadə
zo edon osas bodii-texniki cohot ornaedilir. Formasma görə xurcuna
mentlorinin stilizo edilmiş oyrixotli noba
bənzəyir, amma ondan iki dəfə kiçik
ti elementlordon toşkil olunmasi vo s.olur. Əsasən xovsuz xalça texnikasi
don ibarotdir.
ilə toxunur. Bəzən cecimdən hazırSolcuqlar dövründo (1038-1157)
lanır. Heybə çiynə salınır, içində
Tobrizdo toxunmuş bir çox xalçalar
ərzaq və xırda əşyalar daşınır. Türk
hal-hazırda Tüıkiyodo Konya vo istan
xalqlarinm məişətində mühüm yer
bul muzeylorindo saxlanihr. Orta
tutmuşdun
osrlordo (15-18 osrlor) Tobriz xalçaları
yun, ipok, pambiq vo hotta olvan metallığı, kompozisiyalarınm müxtolifliyi,
lardan - qızıl vo gümüş saplardan
Heybo.
ronglorinin olvanlığı, ornamentlərinin
toxunmuşdur.
osason nobati motivli olması, oksərinin
Tobriz xalçaları diinyanin bir çox
dost halda toxunmasi vo s. ib xarakteri
moşhıır muzeybrinin on qiymotli ekspo- Bu moktobloro aid edibn xalçalar 1dm2zo olunur.
natlanndandir. Onlardan 16 osrdo to- do 95x95 130x130 ilmo sıxlığı, zongin
Qarabağ xalçalarına “ Malıboyli” , xunmuş “ Şeyx Sofı” xalçası Londonun
koloriti. kompozisiyalanmn medalyon“ Lompo” , “ Bağçadagüllor” , “ Bulud” ,
Viktoriya vo Albert Muzeyindo, “ Hey- lu, ornamentlorini nobati elementlorin
“ Saxsıdagüllor” , “ Nolbokigül” , “ Çiçokli
vanat” xalçası Paris Totbiqi Sonot Mu toşkil etmosi ib xarakterizo olunur.
Muğan” , “ Bohmonli” , “ Xanlıq” , “ Kiird” , zeyindo, “ Ovçuluq” xalçası Milanda
Yiiksok peşokar istehsalm tomor“ Qaraqoyunlu” , “ Qarmaqlı” , “ QasimPoldi-Petsolli Muzeyindo, siijetli xalça küzloşmiş olduğu Tobrizdo vo Ərdobildo
uşağı” , “ Qubadlı” , “ Muğan” , “ Talış” ,
Budapeşt Totbiqi Sonot Muzeyindo vo s.
ipok xalçalar, orta osrlordo iso homçinin
“ Naxçivan” , “ Əjdahalı” , “ Zongozur”
saxlanihr. Moşlıur “ Şeyx Sofi” xalçası- metal (gümüş vo qizil) saplardan toxııvo s. kimi kompozisiyalı xalçalar aiddir.
mn adi Sofovilor sülaləsinin banisi Şeyx nan xalçalar istehsal edilirdi.
Qarabağda medalyonlu, siijetli vo or
Sofıoddin obu İshaq Ərdobili ilo bağlı19
osrin ortalanndan etibaron Azor
namental xalçalar toxuyurdular. “ Buy
dır. Xalça “ Loçoktürünc” kompozibaycan xalçaları miixtolif beynolxalq
nuz” , “ Baliq” , “ Doryanur” , “ Xanliq” , siyasina osaslamr. Orijinal varianti 1539 sərgilordə nümayiş etdirilmiş, azorbay“ Xantirmo” , “ Qasımuşağı” , “ Minaxam”
ildo toxunmuş vo 350 ildon artiq Ərdobil
canlı soııotkarlar bu sorgilordo dəfolorlo
kompozisiyalari daha geniş yayılmışdı.
moscidindo saxlanılmışdır.
qızıl, gümüş, bürünc medallara layiq
Qarabağ hom do kilim, palaz, şoddo, vorƏrdobil, Mir, Sorab vo s. bölgobrdo görülmüşlor. Xalçalar ilk dofo 1852 ildo
ni kimi xovsuz xalçaları vo xalça momu
toxunan “ Açma-yumma” , “ Ərdobil” , Moskvada Ümumrusiya kond tosorriifa
latlan ib moşhur olmuşdur.
“ M ir” , “ Sorab” , “ Şahabbasi” , “ Şeyx So ti vo kond sonayesi sorgisindo, sonra iso
17
18 osrlordo Qarabağda toxunmuşfi” , “ Arç” , “ Danali” vo s. kimi Ərdobil
1872 ildo Moskvada politexnik sorgido
moşhur ojdahalı xalçası - “ Xotai” ABŞxalçalan aid edilon Ərdobil xalça mokto nümayiş etdirilmişdir. 1882 ildo Mos
kvada Ümumrusiya sonaye vo incosonot
ın Tekstil-Muzeyinin qiymotli eksponatı
bi, Zoncanda toxunan “ Zoncan” , “Norsayılır.
sorgisindo, 1872 vo 1889 illordo Moskva
şar” , “ Taruş” , “ Sultani” vo s. kimi
Tobriz xalça moktobino Tobrizdo vo Zoncan xalçaları aid edilon Zoncan xal- da vo Tiflisdo Qafqaz kond tosorriifati vo

sonaye momulatlari sorgisindo Azor
baycan xalçaları böyük müvəffəqiyyət
qazanmışdır. Şuşalı Bayram Moşodi
Qurban oğlu, Korbolayı Əhmod Domirçal oğlu, Cabbar Hacı Əkbor oğlu, Fat
ma Şorif qızı, Əhməd Daşdəmir oğlu,
Soltan Əli qızı, cəbrayıllı Melıdi Miriş
oğlu, Fərqanə İmanqulıı qızı, bakılı
Kərbəlayı Qurbanalı Soltan Əhmod
oğlu, Mocid Zal oğlu, Kərbəlayı Talib
Molla Kirxar oğlu, şamaxılı Hacı Əhmod Şirin oğlu və b. dövrün tanmmış
sonotkarları olmıışlar. Çar Rusiyasında
Azorbaycan xalçaları sonuncu dofo
1912-13 illərdo S.-Pelerburqda keçirilon
ikinci Ümumrusiya kustar sorgisindo
nümayiş etdirilmişdir.
Azorbaycan xalçaları 1862 vo 1913
illordo Londoııda, 1872 ildo Vyanada,
1911 ildə Turindo keçirilmiş beynəlxalq
sərgilərdə nümayiş etdirilmişdir.
Çar hökumoti ölkə iqtisadiyyatındakı mühüm ohomiyyotini nozəro alaraq
xalçaçılığın inkişafına xüsusi maraq göstormişdir. 1899 ildo toşkil olunan Qaf
qaz Kustar Komitosi xalça sənayesinə
rohborlik edirdi. Qubada vo İmamqulukonddo xiisusi tocriibə - nümunəvi emalatxanalar açılmışdı. 1924 ildo toşkil olu
nan Zaqafqaziya Dovlot Ticarot Co
miyyoti (Zaqdövticarət) iso xalçaçılıq
sonayesini giiclondirmok, yerlordo toxunan xalça nümunələrini diinya bazarma
çıxarmaqla moşğul idi.
1927 ildo Azorbaycanda “ Azorsonotbirliyi” morkozi yaradildi vo “ Azorxalça” Birliyi do oraya daxil edildi.
Zaqdövticarot comiyyotinin alış-satış
montoqolori, osason, Gonco, Quba, Qazax (1926), Kürdomir, Şamaxı vo Salyanda (1928) toşkil olundu.
1931-32 illordo Şuşada, Bakida,
Goncodo iri hocmdo, Ağdam, Cobrayil,
Qazax vo Laçında iso nisboton kiçik
emalatxanalar açıldı.
1933 ildo Azorbaycanm on mohsul
dar xalçaçılıq morkozi sayilan Qubada
“ Azorsonotbirliyi” nin xalça todris kom
binati açıldı. Bu, Azorbaycanda xalça
sonotinin təroqqisi iiçün ohomiyyotli ha
diso idi.
1954 ildo xalça ustalan vo təlimatçılan hazirlayan iki moktob açıldı.
Hazirda “ Azərxalça” Birliyinin emalatxanlannda qodim xalçalara vo rossamlarm eskizbrino osason klassik nümunəlori tokrarlayan nofis naxışlı xalçalar toxunur. “ Azorxalça” Birliyində xalça istehsah ilo moşğul olan fabrik vo
kombinatlarda minlorlo xalq sonotkan

çalışır vo ovozsiz xalça nümunoləri yaradir.
Miiasir dövrdo xalçaçılıq sonoti ölkonin miixtolif todris miiossisolorindo
Azorbaycan Dövlot Modoniyyot vo inco
sonot Universitetindo, Azorbaycan Dov
lot Rossamliq Akademiyasinda vo
Ə.Əzimzado adma Rossamliq Mokto
bindo öyrodilir. AM EA-mn Memarliq
vo incosonot institutunun müvafıq şöbolorindo unudulmuş klassik kompozisiyalan borpa etmok, yeni naxışlı vo siijetli xalçalar yaratmaq sahosindo omoli vo
nozori iş apanlir.
L.Korimov adma Azorbaycan Xalçası vo Xalq Totbiqi Sonoti Dövlot Mu
zeyi bir neço min xalça vo xalça momulatindan ibarot kolleksiyaya malik olan
nadir xozinodir.
Azorbaycanm xalq rossami Lotif Korimov xalça modoniyyotinin mahiyyotino giiclii tosir göstormişdir. О, ononovi
motivlorin traktovkasinda yeniliyi ilo
sociyyolonon bir sira ornament vo por
tret - xalça kompozisiyaları yaratmışdir. L.Korimovun osorlori - “ İslimi” ,
“ Xotai” , “ Firdovsi” , “ Əcomi” , “ Əsrlorin noğmosi” xalça sonotinin böyiik ho
yati qüvvosino, onun misilsiz bodii doyorino parlaq sübutdur.
Azorbaycanm xalq rossami Kamil
Əliyevin “ Fiizuli” , “ Nosimi” , “ Butah” ,
“ Loçəktürünc” osorlori parlaq dekorativliyi, ononolorin vo novatorluğun çulğaşması ilo forqlonon ornamental kompozisiyalardan ibarotdir.
Rossam Cofor Müciri keçmiş xalça
sənotkarlarının, bu sonotin miiasir qabaqcil ustalanmn bodii iisullanm yaradıcılıqla monimsomişdir. Onun “ Saib
Tobrizi” , “ Sütunlu” , “ Loçoktiirünc” xalça kompozisiyaları naxışlarının yaraşığı, ideyamn yiiksok texniki tocossümü
ilo forqlonir.
Miiasir sənotkarların yaradıcılığında
Azorbaycan xalça sonotinin milli özünomoxsusluğu, osrlordon golon xalq sonoti
ononolori qorunub saxlanmaqdadir.
Xalqin milli qürurunun göstoricisi
olan Azorbaycan xalçası özünoməxsus
milli bodii xiisusiyyotlori ilo diinya mo
doniyyotinin inkişafına giiclii tosir göstoron bir faktor kimi boşor modoniyyotinin
böyiik nailiyyotino çevrilmişdir.
Röya Tağıyeva

Bodii daşyonma sənəti. Bodii daşyonma sonoti Azorbaycanda dekorativ bodii
yaradıcılığın yiiksok inkişaf etmiş saho

lorindon biridir. О, memarliq binalannin monumental dekorativ bozoklorindo, mozar daşlannda, girdo heykoltoraşlıq nümunolərindo geniş totbiq olunmuşdur. Azorbaycan hokkaklarimn özümlii
osorlorindo diinyamn dekorativ vo tosvi
ri iisulda oks olunmasi uzun osrlor boyu
fonnalaşmışdır.
Orta osr Şorqindo xottallıq totbiqi
sonot saholorindon biri idi vo onun digor
saholori ilo birgo inkişaf edirdi. Hokkak
vo xottatlar abidoloro vurduqları naxışlarla yanaşı, kitabo motivli haşiyo, yelon vo
cürbəcür xonçalar da işləyirdilər.
Azorbaycan xalqimn yaşadığı orazilordon toplanmış materiallar kitabolorin
bodii tortibatmi, iislubunu, memarliq vo
qobiriistü abidolorin meydana golmosi vo
inkişaf tarixini daha düzgün miioyyon
loşdirmoyo vo bozon do toyinatmi doqiqloşdirmoyo imkan verir.
Epiqrafik abidolor 14 osrin birin i
yansma qodor kufi xotti ilo yazılmış
miixtolif hondosi formalara malik (
muşdur. Kufi xottinin fonnalaşmasıı
birinci dövründo (9-11 osrlor) motn sat
daşıcızma iisulu ib yazılmışdır (indi
Ermonistan orazisindoki Qarni qalasi
da, Şamaxı, Dorbond, Bakı şohorloı
doki mozar daşları vo başqa abid?
iizorindo qalmış kitabolor).
İkinci dövro (11 osrin sonu - 14 osr
birinci yansi) aid kitabolor çiçokli к
xotti ilo yazılırdı vo bunlar miioyyon ,
dii tortibata malik idi.
islamin ilk dövrlorində istor monu
mental memarliq abidolorindo, istorso
do saxsi, metal momulatlari, bodii til
molordo vo s. moişot oşyalannda müxtolif formada kufi xotti totbiq edilmişdi.
Sonralar kitabolordo vertikal yazilan
horflor abidolorin friz, haşiyo vo s. mt
marliq bozoklorindo hondosi elementb
lo tortib olunmuşdur.
Dekorativ motivlordo kufi xotli us
lar torofindon hoddindon artiq şortiloş
rilirdi ki, bu da kitabolorin oxunmasn
çətinloşdirirdi. Sonralar Azorbayc.
xottatlan daha aydin yazi növüno nr
xottino keçmişlor. Lakin kufi element
ri keçid dövrünü oks etdiron epiqrai
abidolordo bir miiddot işlonmişdir.
Epiqrafikada bodii cohotdon inki^
etmiş daha sonraki morholo siils xotti; '
üstünlük verilmosi ib forqlonir. Əgor
nosx yazını aydmlaşdırırdısa, siils xotti
ayn-ayn horfloro elastiklik vermokb,
onun bodii-estetik ohomiyyotini artırırdi. Nosx, süls xotlori do kufi xotti kimi
miioyyon dövrbrdo miixtolif bodii for-

I. Bayıl daşları. 13 osr. Baki. 2. Qarabağlar tiirbosi. 14 osr. Naxçivan MR. Şorur r-nu, Qarabağlar kondi, 3. Şeyx Soli tiirbosi. 14 osr. Ərdobil.
4. Mozar daşı. 1340/41. Giirciistan, Armazisxevi bölgosi. 5. Şirvanşah Şcyx Ibrahim dövründo (1382 1417) Dorbond qala hasarinin tomirino
dair lövhə. 6. Mozar daşı. 1555/56. Zongozur, Urud kondi. 7. Mozar daşı. 1578/79. Zongozur, Urud kondi.

Bu daşdan düzoldilmiş abidoloro istonimalara malik olmuşdur. 13-14 osr nəsx,
lon formam vermok mümkün olmamışsüls xotli kitabələrin bodii tortibatı
dir. Bununla belo, bodii daşyonma usta15-17 əsr abidolorinkindon fərqlidir.
lan adi daşdan çox gözol, ovozolunmaz
Dekorativ-bodii xüsusiyyətlorino göro,
sonot osorlori yaratmışlar. Azorbaycamn
Bayıl kitabolorini çıxmaq şorti ilə, epiqrabir sira orazisindo - Naxçivan, Lerik,
fik abidolor üçün эп dolğun dövr 15-17
osrlordir. Bayıl Qəsri kitabələri bodii tor- Yardimh, Lonkoran, Kolbocor, Laçın,
Mingoçevir, Zongozurda at, qoç heykoltibatına göro islam dünyasında yeganə
li belo mozar daşları vardir.
abido olaraq qalmaqdadır. Kitabodo ŞirAzorbaycamn tarixi orazisi, indi
vanşahların adları yazılmış sözbrin
Gürcüstanda qalan Armazisxevido vaxüstündo başmda tac olan insan başları,
giiclü heyvanlarm tosvirlori hokk oluntilo miisolman qobiristanlığı olmuşdur
muşdur ki, bu da Şirvanşahlar dövlotinin
(indi arxeoloji bazadir). Burada iki at
heykolli mozar daşı qalmışdır. Birinin
12-13 əsrlərdə iqtisadi-siyasi, sosial-moiizorindo “ Onun sahibi Korim xan,
doni cohotdon inkişaf etmosini göstorir.
h. 741 (1340/41) il” yazılmışdır. Sağ to18-19 əsr inşaat vo xatiro kitabolorofdo oğuz tiirk tayfalarma moxsus tamrində, əsasən, daha sorbost ifado torzino
malik nostoliq xotti totbiq edilmişdir. 15 qa - otuz oğuz tosvir olunmuşdur. Belo
tamqa Laçın rayonunun Maliboyli kon
əsrdə Tobriz xəttatlıq moktobindo yaranıb, bütün müsolman ölkələrində geniş dindoki 16 osro aid at heykolli abidodo
do vardir. On oğuz tamqalari iso Qobus
yayılmış nostoliq xottindo üfüqi cizgibr
tan orazisindo olan Qaradağ qobiristanuzanır, şaqııli cizgilor isə gödolir. Kufi,
lığındakı mozar daşlarında mövcuddur.
nosx, sülsdo bunun oksi müşahido olunur.
Tiflisin Şota Rustaveli küçosindo vo
Nostoliq xotti ilo yazılmış kitabolordo
parklarmda azorbaycanlilara moxsus
horflorin vo hecaların düzülüşü ardıcıl
qobiristanlıqlardan götürülmüş at hey
olmayib, kitabonin bodii xiisusiyyotinkolli abidolor qoyulmuşdur.
doki ifado formasına göro simmetriyaya
Qoç heykolli vo sonduqo formah mo
tabe edilirdi. Bu, kitabolorin oxunmasizar daşları Zongozurun Urud qobirism çox çotinloşdirirdi.
tanlığında da (indiki Ermonistan orazi
Əcominin şah osori sayılan Mömüno
xatın türbosinin frizindo, toronorinin ha- sindo) olmuşdur. 1478 ildo vofat etmiş
Əmrusolin sonduqo formah mozar daşiyolorindo, sothlorindo, stalaktitli taxçaşmda vo 1578/79 ildo vofat etmiş Iftixaların üstündo al-olvan kaşılardan diizülrın qoç heykolli mozar daşında “ Allah,
müş hondosi ornamentloro bonzor kitaMohommod, Əli, ağvan-alban övladı”
bolor vo onlarm arahqlarim dolduran,
sözlori vo Azorbaycan dilindo kitabolor
döymo iisulu ilo işlonmiş krujeva naxışlı
yazılmış, oğuz-türk tayfalarma moxsus
nobati ornamentlor tikiliyo osrarongiz
onqonlar-tannlarm tosvirlori hokk
görkom verir.
14
osrdon başlayaraq abidolorin si-olunmuşdur. Bu, xristian Alban tayfalarimn türkloşmosini vo islami qobul etmolindrvarı gövdolorinin sothlorindo, giin
sini göstorir.
boz örtüklorində ornamentlor bir vo ya
Mozar daşlarında dofn olunanlarm
bir neço söz qrupunun çoxlu tokrannpeşolori ilo do olaqodar tosvirlor hokk
dan ahnirdi. Naxçivan memarhq mokto
olunmuşdur. 14-16 osrlorin mozar daşbinin qiymotli osorlorindon olan Qaralarında xalça naxışları, xalça toxunma
bağlar vo Bordo türbələrinin, Ərdobilsi, hana, kirgit, misgor alotlori vo s. hokk
doki Şeyx Sofi türbosinin silindrvarı
olunmuşdur.
gövdosini çox sayda tokrar olunmuş
12-19 osrloro aid kitabolordo gör“ Allah” sözii ohato edir.
komli memar, inşaatçı usta, bonna, hokMemarhq abidolorinin vo mozar daşkak, xottat, nəqqaş, heykoltoraş adlari
larının bozoklorindo prizmatik, sxemaqeyd olunmuşdur. Bakı-Abşeron abido
tik stalaktitlor, şoboko, oyma, qabartma
lorindo Aşur Ibrahim oğlu, Əbd ol-Moiisulu ilo hom miirokkob, hom do sado
cid Mosud oğlu, Zeynoddin Əbu Roşid
kompozisiyalı çoxtoboqoli nobati vo
oğlu, Şomsoddin Şeyx Hacı Mohommod
hondosi ornamentlor, həmçinin onlara
oğlu, Əli, Hacı Mohorrəm, Əmirşah,
uyğun kitabo motivlori işlonmişdir. Bu
Hacı Bani, Nadir Əli, Biirhan, Şahkar
iisul, osason, Şirvan-Abşeron bodii daşŞahbondo oğlu, Boxşoli Mirzo Mohom
yonma moktobino aiddir (Baki, Şamaxı,
mod oğlu, Murad Əli vo b.-nın adları
Dorbond).
çokilir.
Şimal-qorb rayonlarının ustalan, da
Şoki-Zaqatala bölgosindoki kitabo
ha çox, çaylaq daşı iizorindo işlomişlər.

lordo 13-15 osrlorin ovəllərinə kimi işlomiş inşaatçı usta, xottat, hokkaklar İdris, Şeyx Sultan. Yusif Zəhir oğlıı, Mah
mud, İzzoddin, Şomsoddin, Mohommod
Əli Ağa, Mohorrom Baba, Molla Şaxmorz Molla Sofıulla oğlu, Mohommod
Əlinin adlari qeyd olunmuşdur. Homin
bölgodo 18-20 osrin ovvolorindo işlomiş
110 memar, inşaatçı usta, xottat, hokkakın adlari qeydo alınmışdır.
12-14 osrlordo Naxçıvanda foaliyyot
göstormiş memar, inşaatçı usta, xəttat,
hokkak vo noqqaşlardan Əcomi Əbubokr oğlu, Comaloddin, Mohommod boy
Hacı oğlu, ıısta Nəcməddin Hacı Ponah
oğlu , Voli vo b.-nın adları abidolordo
lıokk olunmuşdur.
Quba, Qusar, Xaçmaz, Conubi Dc
ğıstan, Dorbonddo foaliyyot göstormi^
memar, inşaatçı usta, xottat, hokkaklaıdan Mahmud Gilaııi, Saleh Əli oğh
Qasım, Mohommod, Monsur, Seyid 1
riz, Mamay ol-Zaxuri. İsa Mohoto oğlı
Vaxuh Korimoddin. bakılı Qarçiqay v
Gökço, Əli, Forrux Şamaxılı (12-1'
osrlor), nügodili Qoçi boyin oğlu Cof v
Dorbondli Mahmud, Ağacan, Hüsc'.
qulu, Loğman Zeyd Əbubokr vo nax
vanlı Əhmodin (18 əsrin ovvollori) ad
rı da kitabolordo qeyd olunmuşdr
Goncoli bodii daşyonma ustaları Şe
Zaman vo Mirzo Mehdinin adlari Сл,
codoki Cavad xan tiirbosindo, İmanız
dodo, Goranboy r.-nun Rohimli k.-d.
Mirzo Adıgözol boyin tiirbosindoki ab
dolor iizorindo yazılmışdır.
Mdşadixcımm Nenıatova
Əd.: K ə r i m o v L. Azərbaycan xoh;.
В. L., 1961, 1 с.; Р з а е в H. Искусаво Какказской Албании IV в. до н.э. VII в. н.э.,
1976; Ə f ə n d i y e v R. Azorbaycan bodii son.
karlığı dünya muzeylərindo. В., 1980; ye
o n u n , Azorbaycan dekorativ sonoti. В.. 19
Н ей м а т М. С. Корпус эпиграфически
памятников Азербайджана. В 6т., Б., 1991. İ
2001, 2-3 т.; А л и е в а К. Тебризская ковр
вая школа XVI XVII вв. и его связи с ков;
вым искусством Ближнего и Среднего Вое
ка. Б., 1999; Э ф е н д и е в Т. Декоративн
прикладное искусство Азербайджана XI
начала XX вв. Б., 2003.

MUSİQİ
Azorbaycamn musiqi sonoti çoxosrlik inkişaf tarixino malikdir. Musiqi
haqqmda on qodim molumatlar arxeo
loji qazintilar zamam oldo edilon bir sira
materiallardan, Qobustan (e.o. 12-6-ci
minillikbr) vo Gomiqaya (e.o. 3—1-ci
ininillikbr) qaya rosmlorindon alınmışdir. “ Kitabi-Dodo Qorqud” da (7 osr),
Nizaminin, Xaqaninin, Füzulinin osorlorindo orta osrlorin musiqi hoyati,
janrlari vo alotlori barodo zongin molu
mat verilmişdir. Nizaminin “ Xomso”
osorindon alman molumatlara osason 12
osrdo özüııiin çiçoklonmo dövrünü yaşayan Azorbaycan modoniyyotindo musiqi
sonoti apanci yerlordon birini tuturdu.
Bu çağda Azorbaycan musiqisinin о
dövro moxsus osas janr vo formalan
təşokkiil tapmış, sintetik foaliyyot dairosino malik peşokar musiqiçilor (bosto
kar. şair, müğonni-ifaçı) yaranmışdır.
Bir sıra böyük şohərlərdə şair vo musiqiiloıdon ibarot kiçik peşokar comiyyotlor
yaranmışdır (“ Moçmo ül-ürafo” ). О
dövrün on parlaq simalarından biri
istedadlı şairo Mııniso Mohsoti Goncovi
gözol soso malik olnıuş, öz ifasını musiqi
alotbrindo müşayiot etmişdir. Saraylarda toşkil olunan moclislərdə folsofi söhbotlor, şair deyişmobri ilo yanaşı musiqiyo do geniş yer verilirdi. О dövrün
Nikisa, Barbod kimi ofsanovi ınusiqiçilori virtuoz ifaçı sonotkarlar olmuşlar.
Saray musiqi ifaçıları - “ musikar” ,
müğonnilor “ müğaniye” adlanırdı. 12
osrdo on populyar musiqi janrı poetik
osası qo/.ol olan muğam idi. Saraylarda
muğamla yanaşı klassik mahnılar (miia
sir tosniflorin solofi) da geniş ifa edilirdi.
Saray məclislərindo xanondolor muğam
üstiindo musiqi deyişmolori keçirirdilor.
О dövrdo dini vo hoı bi musiqi do intişar
tapmışdı. Nizaminin osorlorindo xalq
musiqi moişoti barodo do molumat
vardir. Xalq musiqi ifaçıları, roqqaslari,
kondirbazları, dastan söyləyonlori kiit
lovi küço tamaşalarının, xalq şonliklorinin osas iştrakçıları idi. Bu şonliklor
xalq musiqisi - mahmlar, instrumental
musiqi ilo müşayiot olunurdu. Azorbaycanin Sofioddin Urmovi (13 osr), Əbdülqadir Marağayi (14 osr), Fotullah Şirvani (15 osr), Mirzo boy (17 osr), Mir
Möhsüıı Novvab (19 osr) kimi ensiklopedik biliyo malik alimlorinin risalolorindo Yaxin vo Orta Şorq xalqlarinm

modoniyyotlori ilo six tomasda inkişaf
edon orta osr musiqi modoniyyotinin,
ifaçılığınııı yiiksok inkişaf soviyyosi ba
rodo danışılmış, Azorbaycan musiqisi
nin nozori problemlori işlonilmişdir.
Sofioddin Urmovi Şorqdo sistemçilik
moktobinin osasini qoymuşdur. Onun
məşhur “ Kitabül-odvar” vo “ Şorofiyyə”
risalolori unikal elmi osorlor kimi bir sira
dilloro torciimo edilnıiş, onlara Şorqiıı vo
Qorbin böyiik alimlori elmi şorhlər yazmışlar.
Sofioddin Urmovi musiqi-estetik
problemlori, musiqinin sos sistemini,
intervallan, ladlan, ritmi vo b. nozori mosololori araşdırmış, dövrünün musiqi nümunolorini obcod not sistemi ib nota

Musiqi folkloru
Xalqin vokal, vokal-instrumental və
musiqi-rəqs yaradıcılığı. Xalq musi
qisi də adlandırılır. Musiqi folkloru
nun əsas yaradıcıları köçəri maldarlar, çobanlar, ovçular, əkinçilər,
sənətkarlar və b. olmuşlar. Janr və
məzmunca rəngarəngdir (əmək
nəğmələri, mərasim nəğmələri,
qəhrəmanlıq nəğmələri, lirik mahnılar və s.).
salıb golocok nosillorə çatdırmışdır. Onuıı
Şorqdo moşhur olmuş not sistemindon
bir neço osrdo istifado edilmişdir. Ondan
sonra golon Azorbaycan alimi Əbdiilqadir Marağayi Urmovinin qoyduğu elmi
irsi davam vo inkişaf etdirmişdir (“ Came
ol-ollıan” , “ Şorlıül Kitab ol-odvar” , “ Fovaid oşoro” vo s.). Fotullah Şirvani (15
osr) “ Musiqi mocollosi” risalosindo özündon ovvol golon görkomli soloflorinin osorlorino istinad edorok, sistemloşdirilmiş
qanunlar kiilliyyati vo toplusunu yaratmışdır. Sonraki dövrlordo yaranan risalolordo daha çox musiqi ifaçılığına iistüııliik verilmişdir, M.M.Novvabın “ Vüzuhül orqam” (1884) risalosi do miihiim no
zori problemlorin hollino hosr edilmişdir.
Azorbaycan musiqi sonotinin aynlmaz vo önomli hissosini qodim ononoloro, dorin mozmuna, bodii kamilliyo, zon
gin janr çeşidliyino malik olan musiqi
folkloru toşkil edir. Musiqi folkloru
Azorbaycan xalqimn tarixini, hoyatini,
istok vo arzularim ifado etmiş, adot vo
ononolorini öziindo oks etdirmişdir. Mu
siqi folklorunun on qodim sahosi olan

mahmlar mövzu rongarongliyi ilo seçilmiş, insanlann omok foaliyyotini müşayiot etmiş, moişoti ilo bağlı olmuş, miioy
yon tarixi dövrbrdo xalqi mübarizoyo
soslomişdir.
Qodim insanlann ilk noğmolori omok
prosesindo yaranmışdır. Əmoyi yiingülioşdirmok moqsodilo oxunan ııoğmolor sado, qısa mahnivan intonasiyalardan, omok prosesino uyğun kiçik nıelodik-ritmik kosiklordon omolo golmişdi.
Əmok noğmobri holavarlar, sayaçı noğmolori, balıqçı noğmoləri, hana noğmolori vo s. kiıııi bir ııeço qrupa bölünür.
“ Çoban” , “ Çoban avazı” , “ Tutu nonom” , “ Sağım mahnısı” , “ Çok, şumla
yeri", “ Şum noğınosi” kimi qodim holavarların sos diapazonları kiçik olub,
reçitativ tipli melodiyaları ara-sıra işlo
olaqodar deyilon nidalarla (“ ha-ha-ha” ,
“ o-ha” , “ ho-ho-a” ) kosilir. Bir çox omok
noğmobri kollektiv şokildo oxunur vo
bozon roqslo müşayiot olunurdu (Lonko
ran. Masallı).
Malııııların qodim növlorino morasim
noğmolori do daxildir. Onlar mövsüm vo
moişot morasimi noğmolorino bölünürlor.
Mövsiimi morasim noğmolorindo ayrı-ayrı tobiot hadisolorino inam vo etiqadlar öz
oksiııi tapmışdır. Bu malınıların bir qrupu yazın golişi, Novruz bayramı miinasibotilo yaranmış, Günoşin çıxmasına, bayram xonçasına vo s. hosr edilmişdi (“Giiııoş, çıx, çıx, çıx!” , “ Somoni” , “ Kos-kosa”
və s.). Bu malınıların motnini bayatılar
toşkil edirdi. “ Xıdır” vo “ Qodu-qodu”
mövsiimi morasimlordə oxunan noğmələr
do moşhur idi.
Moişot morasimi nəğmolori xalqın
toy, doğum, yas morasimlorini müşayiot
etmişdir. Toy morasimlori adot-ononolorinin rongarongliyi, mahnı vo roqsloriııin
zoııginliyi ilo seçilir. “ Yol açın, golin
golir” , “ Xoş goldin” , “ Xonça mahnısı” ,
“ Verin bizim golini” , “ Aparmağa golnıişik" vo b. toy mahıııları rongarong intonasiya çalarlarına vo foal roqsvarı ritmo
malikdir.
Yas vo dofn mərasimlorindo ağılar,
oxşamalar, morsiyolor oxunaıdt. Qodiııı
ağıların motn osaslan oğu/ dastanlarındaıı götüriilmüş, sonralar iso ağılarııı
bayatı şokilli formalan yaraıımışdır.
Morsiyolorin ıııotnlori oruz vəznindo
olub, klassik ədobiyyatdan (Füzuli,
Şüai, Raci, Qüdsi vo b.) götiirüliirdü.

Matom mahmlan qəm, kədər ifadə edib,
ağlaşma ilo bağlı olduğundan melodiyalarının intonasiya əsasını “ ağlama” ,
“ inilti” , “ zarıma” təşkil edirdi.
Azarbaycan musiqi folklorunda tarixi-qəhrəmanlıq mahmlan nisboton gee
yaranmış, onlarda xalqm tarixi ib bağlı
miixtəlif hadisolor öz oksini tapmışdır.
Koroğlu, Qaçaq Nobi, Qaçaq Korom,
Qatır Məmməd vo Носэг haqqinda nogmalar bu qəbildəndir. “ Piyada Koroğlu” , “ Qaçaq Nəbi” , “ Atlı Koroğlu” ,
“ Qaçaq Kərəm” , “ Koromxan Sortib”
kimi mahnılarda tarixi-qəhrəmanlıq
janrınm xüsusiyyətbri miixtolif soviyyobrdə təzahür edir. Onların motn əsaslarını aşıq odobiyyatinin goraylı, qoşma,
müxommos kimi formalari toşkil edir. 20

voznlori daxilindo motn osasi ilo bağlılıqdan iroli golon miixtolif bölgü qruplaşmalan qeyd olunur vo sinkopalardan istifa
do edilir.
Xalq mahni yaradicihginm miihiim
qolu olan uşaq musiqi folkloru böyüklorin uşaqlar iiçün oxuduqlan laylalan,
oxşamaları, beşik noğmolorini vos., hom
do uşaqların ifa etdiklori mahmlan
(“ düzgülər” , “ sanamalar” , “ uşaq lirik
mahmlan” ) özündo birloşdirir. Bozi
omok mahmlan (“ Zohmotin işığı” , “ İş
başına” , “ Tutu nonom” vo s.) todricon
böyüklorin folklorundan uşaq yaradıcılığına keçmişdir.
Azorbaycan musiqisinin digor mii
hiim sahosi şifahi ononoli peşokar musiqidir. Incosonotin bir çox saholorini

“Yalh” roqsi.

osrin ovvolbrindo yüksobn inqilabi horokatla bağlı Sottarxana, Qatır Məmmədo hosr olunmuş mahnılar da yaranmışdır.
Mahnı yaradıcılığının mozmun, mu
siqi düziimü baximmdan zongin vo rongarəng hissosini lirik mahnılar toşkil edir.
Onlarda xalqm giindolik hoyati, hisshoyocanlan, ailo miinasibotlori öz oksini
tapmışdır. Miixtolif obrazlarla olaqodar
mahnılarm melodik inkişafı daha geniş
viisot almış, nofis bozoklorlo aşılanmışdır.
“ Sondon mono yar olmaz” , “ Onu demo,
zalim yar” , “ Laçm” , “ Küçoloro su sopmişom” , “ No gözoldir” , “ Aman ovçu” vo s.
mohobboti, tobioti vosf edon lirik mahmlardır. Yumorlu “ Çalpapaq” , “ Aman nono” kimi mahmlar, meyxanalar da xalq
musiqi yaradıcılığında miihiim yer tutur.
Xalq mahmlarmin melodikasina variant
doyişkonliyi, sekvensiya iisulu ilo inkişaf,
istinad pordolori otrafinda gozişmo, zon
gin melizmatika xasdir. 6/8, 3/4, 2/4

(musiqi, poeziya, teatr, ifaçılıq sonoti
vo b.) özündo sintezloşdiron aşıq yaradıcılığı bu musiqinin önomli qoludur.
“ Aşıq” termini “ eşq” sözündon yaranmış, sonoto, osl gözolliyo vurğunluq monası daşıyır. Termin kimi toxminon 14
osrdo yaranmışdır. Hob qodim vo orta
osrlordo aşıqlarm ozan, varsaq, dodo
kimi ocdadları olmuşdur. Onlarm ho
yat vo yaradıcılığını oks etdiron ilk yazili monbo “ Kitabi-Dodo Qorqud” dur.
Aşıq musiqi-poetik yaradıcılığı qohromanhq vo votonporvorlik mövzuları ib
zongin olub, xalqm istək və arzularım,
poetik sevgi lirikasim ifado edir. Onun
torkibino mozmunca zongin, formaca
rongarong dastanlar vo şeirlor daxildir.
Miixtolif aşıq havalan bu formalarin
musiqi osasını toşkil edir.
Ononovi klassik aşıq havalan bayati,
goraylı, qoşma, müxommos, divani, tocnis vo b. poetik formalara osaslamr. 80don artiq (“ Koromi” , “ Əfşarı” , “ Misri” ,

“ Dilqomi” , “ Yaniq Koromi” vo s.) aşıq
havalarmm ayn-ayn orazi variantlan
mövcuddur. Dastan aşıq sonotinin
önomli janrıdır. Çoxhissoli odobi-bodii
musiqili osor olan dastanda şeir. nosr vo
musiqi növbobşir. A^ıq yaradicihginm
kiçik formalari dastana daxil olub,
onun torkib hissosini toşkil edir. Dastan
lar mövzu etibarilo miixtolifdir: qohro
manliq (“ Koroğlu” ), mohobbot (“ Əsli
vo Korom” ) dastanları vo b. Aşıqların
osas musiqi aloti sazdir. Sazin osas iiç
qrup simi kvarta-kvinta nisbotindo köklonir, başqa interval nisbotlori da var.
Aşıq musiqisinin melodiya vo forma
xiisusiyyotlori sazin bu quruluşu ib bağlıdır.
Aşıq havalannda musiqi ib poetik
motnin qarşıhqlı olaqosi onlarm melodik-ritmik, forma xüsusiyyotlorinin yaranmasına önomli tosir göstorir. A q
poeziyasimn vozni hecadir. Haval; n
quruluşu şeirin forma vo hcca torki i,
bölgü xüsusiyyotlori ilo olaqodo yar;
.
Qurbani (16 osr),. Abbas Tufarqanh, 4 1
Aşıq (17 osr), Xosto Qasım, Aşıq V;ı i,
Aşıq Dilqom (18 osr), Aşıq All, /
Əlosgor, Aşıq Hiiseyn Şomkirli (19
vo b. keçmişin görkomli aşıqlarıdır. 2(
aşıqları arasmda Aşıq Hiiseyn BozaK
lı, Aşıq Əsod, Aşıq Mirzo, Aşıq İsl. .
Aşıq Şomşir, Hüseyn Saraclı, Ən
Gülmommodov, Hiiseyn Cavan, Л [
Kamandar, İmran Hosonov, Mikayil
Azaflı, Əkbor Coforov, Ədalot Nosi' v
vo b. forqlonir. Aşıq sonoti Azorbaycanin
Qazax, Tovuz, Şamaxı rayonlari in .
homçinin tarixi Göyço vo Borçalı mah; 1larında xüsusilo viisot tapmışdır.
Muğamlar şifahi ononoli peşok r
musiqinin yiiksok sonot nümunosidn .
Orta osrlordo klassik poeziya ilo ba; li
inkişaf etmoyo başlayan muğamlar d ч
mozmun, yiiksok ideya, emosional mo л
daşıyan vokal vo instrumental kompo
siyalardir. Folsofi-psixoloji mozmim s
muğam sonotindo insanin zongin mo
alomi, hoyat haqqmda düşüncobri i!
edilmişdir. Muğam Yaxm vo Orta Şqin bir sira xalqlarmm musiqi janri.
Klassik Şorq musiqisindo mugamat
muğamdan (“ Üşşaq” , “ Nova", “ Əbus
lik” , “ Rast” , “ İraq” (Əraq), “ Isfahan .
“ Zirofkond” , “ Büzürk” (Bozorg), “Zongulo” , “ Rahovi” , “ Hiiseyni” , “ Hieaz"),
24 şöbodon, 48 guşodon, 6 avazdan, rong
vo tosniflordon ibarotdir. Azorbaycan
muğamları quruluş, dramaturji inkişaf,
improvizo xüsusiyyotlori, ifa üsullarına
göro digorlorindon forqlonir. Çağdaş

Azorbaycan muğam musiqisindo 12 osas
muğamdan 7-si toşokkül tapmışdır.
Əsas muğamlarm adlan Azorbaycan
musiqisinin lad osasını toşkil edon 7 moqamin (ladin) adi ilo eynidir (“ Rast” ,
“ Şur” . “ Segah” , “ Şüştor” ,” Çahargah” ,
“ Bayati- Şiraz” , “ Humayun” ). Hor bir
muğam istinad etdiyi moqamin inkişafı
noticosindo onun intonasiya torkibinin,
ifado özəlliklorinin təcossümü kimi toşokkül lapmışdır. Muğam folsofi, lirik
mozmunlu fikir vo forma bitkinliyino
malik bir osordirso. moqam onun osasina qoyulmuş lad torkibi. miioyyon qayda-qanuna tabe olan sos düzümiidür.
Hor hansi bir moqamin osasmda tokco
onun adina uyğun muğam deyil, bir neçə muğam soslono bibr. Mos., rast moqamina “ Rast” dostgahından başqa
“ Bayatı-Qaçar” , “ Mahur-hindi” , “ Orta-mahur” , “ Dügah” vo s. muğamlar da
osaslamr.
Muğam moqam-intonasiya inkişafınin vohdotino, miioyyon dramaturji
kompozisiyaya osaslanan çoxhissoli silib osordir. Muğam dostgahlarmda sor)ost voznli improvizo hissolori - şöbolor
dostgahin doqiq metroritmo osaslanan
vokal tosnifbri vo instrumental ronglori
ib növboloşorok tozad yaradir. Muğamlar miioyyon ciddi qayda-qanunla
düzümlonir. Melodik inkişaf moqamin
mayosindon başlanaraq, yuxan istiqamotbnir, on yiiksok hoddo - kulminasiyaya çatır vo yenidon geriyo, mayoyo
qayidir. İnkişafın riişeymini moqamm
mayosini sociyyolondiron kiçik melodik
dönmo-tezis toşkil edir. Muğam şöbolorinin ardıcıllığı pillovan inkişaf quruluşunu yaradir. Azorbaycan muğamlarınin vokal-instrumental vo instrumental
növlori var. Xanondolor muğamı klassik
Azorbaycan poeziyasimn örnoklori, lirik
folsofi mozmunlu qozollori üstiindo ifa
edirbr. Muğamlar, adoton, xalq çalğı
abtbri üçlüyünün (tar, kamança, dofxanondo) ifasında soslonir. Mugamin bir
növü do zorbi muğamlardır (ritmik muğamlar). Bunlar “ Heyrati” , “ Monsuriyyo” , “ Simayi Şoms” , “ Arazban” ,
"Ovşan” , “ Kosmo şikosto” , “ Qarabağ
şikostosi” vo b.-dir. Zorbi muğamlarda
xanondonin muğam improvizosi doqiq
voznli musiqi ilo müşayiot olunur. Bu
zaman poliritmik, polimetrik çoxqatlı
faktura yaranir. Zorbi muğamların vo
kal partiyası iiçiin yuxan registrdo
soslonon zongin melizmatikah melodiya
xasdir. Azorbaycan klassik mugammm
inkişaf tarixi xanondo ifaçılığı sonoti ib

six bağlıdır. Görkomli xalq sonotkarlan
özol muğam ifaçılığı moktobi yaratmışlar (Hacı Hüsü, Sottar, Əbülhoson xan
İqbal, Əbdiilbağı Zülalov, Cabbar
Qaryağdı oğlu, Keçoçi oğlu Mohom
mod, Moşodi Mommod Forzoliyev, Mocid Behbudov vo b.). 19 əsrin 2-ci yarısı-20 osr Azorbaycan muğam ifaçıhğında miixtolif moktoblor mövcud idi (Qarabağ, Bakı, Şirvan moktoblori). Xanoııdolordon İslam Abdullayev, Əlosgər Abdullayev, Seyid Şuşinski, Bülbiil (Murtuza Mommodov), Xaıı Şuşinski, Zülfı
Adıgözolov, tarzonlordon Qurban Pirimov, Mirzo Monsur Monsurov vo b.-nın
Azorbaycan musiqi tarixindo mühiim
xidmotlori var.

H.Sarabski, Ü.Haciboyov,
H.Tercqulov, M.Maqomayev. 1917.

Azorbaycan xalq musiqisi yuxanda
adlan çokilon 7 osas vo 3 olavo moqam
(Şahnaz, Saronc, 2-ci növ Çahargah)
iizorindo qurulmuşdur. Moqamlann sos
sırası beş ııöv tetraxordun dörd iisulla
birləşmosindon omolo golmişdir. Tetraxordların sayi vo birloşmo üsullarından
asılı olaraq moqam pordolorinin sayi
miixtolif olur. Moqamm osas sabit pordosi mayodir (tonika).
Azorbaycan xalq musiqi alotlori müxtolifliyi ilo seçiliı*. Nofos alotlorindon tütok,
balaban, zurna, simli-mizrabli alotlordon
saz, tar, qanun (kanon), ud, simli-kamanli alotlordon kamança, zorb alotlorin
don dof, nağara, qoşanağara geniş intişar
tapmışdır. Orta osrlordo Azorbaycanda
qopuz, rübab, tonbur, setar, çahartar, şeştar, boı bot, çong, pandur, santur, nüzho,
muğni (simli), nofir, şeypur, ney, orğonun,

musiqar, korronay (nofos), tobii, nağara,
kus, dof, diimbok, xalxal, sine, zong, kaso
(zorb) vo s. musiqi alotlori olmuşdur.
19
osrin axırlarında zongin neft yataqlanna malik olan Baki iri sonaye
morkozlorindon birino çevrildi. Bu, ölkonin ictimai-modoni hoyatmi da zonginloşdirdi. Əhalinin sosial quruluşu doyişdi, yeni siniflor (burjuaziya, proleta
riat, milli ziyalilar) yarandi. Bu dövr tarixdo xalqin milli dirçolişi, yeni milli modoniyyotin toşokkiilü dövrü kimi taninmışdır. Zongin ononoloro malik xalq vo
professional musiqi modoniyyoti olan
Azorbaycanda Avropa musiqisino, onun
forma vo janrlarına böyük maraq formalaşmışdır. Qabaqcil maarif vo modo
niyyot xadimlori Avropa, rus modoniy
yotinin, musiqisinin ononolorino yiyolonmoyin ohomiyyotini dork etıniş, bu yolda ilk addimlar atmışlar. Azorbaycan
musiqisini diinya modoniyyoti mocrasma yönoltmok, onu geniş tobliğ etmok
maarifporvor ziyahlarm osas vozifosi
oldu. 19 osrin axırlarında aşıq sonoti,
muğam ifaçılığı (xanondo sonoti), sazondo ansambllan geniş viisot aldi. Musi
qinin, muğam sonotinin inkişafında
miixtolif şohorlordo foaliyyot göstoron
musiqi-odobi moclislor, comiyyotlor. dornoklor miihiim rol oynadi (Şamaxıda
Mahmud ağanın, Seyid Əzim Şirvaninin “ Beytiis-Sofa” ; Şuşada Xarrat Qulu
Mohommod oğlunun, M.M.Novvabin,
Xurşud banu Natovanın “ Məclisi-üns” ,
Bakida Moşodi Molik Monsurovun). 19
osrin 80-ci ilbrindo M.M.Novvab yaratdığı “ Moclisi-foramuşan” moclisindo
musiqinin estetik problemlori, ifaçılıq,
muğam sonoti müzakiro olunurdu. Mocliso moşhur xanondo vo sazondolor Moşodi
Comil Əmirov, islam Abdullayev, S.Şuşinski, Sadiqcan vo b. daxil idi. Şuşa vo
kal sonotinin görkomli nümayondolərindon Hacı Hüsii muğamlan bilon miisiqişünas vo alim olmuş, bir sira muğamları tokmilloşdirmiş, yeni muğamlar yaratmışdır. Mirzo Sadıq Əsod oğlıı (Sadiq
can) 19 osrin böyük tar ustadı olmuş, tan
rekonstruksiya edorok miiasir tan yaratmışdır. Moşodi Zeynal, Moşodi Comil
Əmirov, Şirin Axundov, Qurban Pirimov
bu moktobin davamçılarıdır.
Bu dövrdo muğamat, aşıq musiqisi,
xalq musiqisinin digor janrlan yalniz
moclislordo, toylarda, xalq şonliklorindo
deyil, şohor sohnolorindo, tolobo konsertlorindo, dram tamaşalarının antraktlarında soslonmişdir. Todricon bu musiqi
proqramlan ayrılaraq “ Şorq konsertlori”

adı ilo moşhurlaşmışdır. Konsertlərdə
Azorbaycan musiqisi Avropa musiqi
alotlorindo do ifa edilirdi. 1897 ildə Baki
da ilk simfonik konsert səsləndi. 80-90-ci
illordo xarici musiqi ifaçılarmın qastrollarının böyiik ohomiyyoti oldu. 1889 ildo
Tiflis opera teatnnm truppasi rus va
xarici opera əsərlərini ifa etdi. Moşhur
rus müğonnisi Fyodor Şalyapinin qastrollan xiisusi maraq doğurdu. 1897—
1900 illor orzindo antreprenyorlar torofindən yaradılmış opera truppasi foaliyyət göstorirdi. “ Şorq konsertbri” ilo
yanaşı ilk milli musiqi-səhnə tamaşaları
yaranırdı. llk musiqili sohnociklər
klassik Şərq poeziyasından götürülmüş
siijetləro əsaslanırdı. Belo tamaşalardan
biri do 1897 ildə Şuşada Əbdürrohim
boy Haqverdiyevin rohborliyi ilə “ Mocnun Leylinin məzarı üstündə” adli musi
qili sohnocik idi (Məcnun - Cabbar Qaryağdı oğlu, Leyli - Əhmod Ağdamski).
19 əsrin sonu-20 osrin ovvollorindo
Bakıda Hoson boy Zordabinin loşobbüsü
ilo ilk “ Miisolman dramatik truppasi”
yaradılır. Hüseyn Əroblinski, Hüseynqulu Sarabski, Cahangir Zeynalov,
Mirzağa Əliyev, Sidqi Ruhulla kimi
teatr korifeybrindon ibarot olan bu
truppanın kömoyi ilo ilk Azorbaycan
operaları sohnoyo qoyulmuşdur. Truppanın qoyduğu dram tamaşalarınm mu
siqi tərtibatı xalq musiqisindən ibarət
olub, osason, antraktlarda soslənirdi,
ifaçıları “ sazondobr triosu” , xanondo vo
aşıqlar idi.
20 osrin ovvolbrindo maarifçi comiyyotlərin (“ Nicat” ) foaliyyoti xüsusi ohomiyyət daşıyırdı. Xalqın tohsilino, modəni-maarif ocaqlarının, milli musiqi
ənənələrinin inkişafına xiisusi fikir veri
lirdi. Bu dövrdə Azərbaycanm musiqi
həyatı daha da canlanır. Moşhur rııs ifaçıları Sergey Prokofyev, Sergey Raxmaninov, müğonnilor Antonina Nejdanova, Leonid Sobinov qastrol sofərlərinə
gəlirbr. 1900 ildo Antonina Nikola
yevna Yermolayeva Bakida ilk musiqi
məktəbi açır. Bura Rusiyadan tanınmış
musiqi miiollimlori colb edilir (bu onono
sonralar konservatoriya vo musiqi toh
sili ocaqlannda davam etdirilir). Musiqi
moktobindo fortepiano şöbosi, instru
mental, xor vo vokal siniflor var idi.
Moktobin miiollimlori todris prosesi ilo
yanaşı maarifçiliklə do moşğul olub,
kamera vo xor musiqisindon ibarot konsertlor toşkil edirdibr. Moskva vo Peterburqdan ifaçılar dovot edilirdi. Rus,
Avropa kamera musiqisi, Azorbaycan

xalq musiqi işbmoləri soslonon bu
konsertlor tamaşaçıları geniş vo maraqli
proqramla tanış edir, Azorbaycanm mu
siqi hoyatinda miihiim rol oynayirdilar.
Əsası ilk musiqi moktobindo qoyulan
kamera musiqisi konsertlorinin ononosi
20 osrin 20-30-cu illorindo davam etdiri
lir. 1901 ildo A.N.Yermolayevanm toşobbüsi ilo Rus Musiqisi Comiyyotinin
Baki şöbosi açıldı. 20 osrin ovvolbrindo
ictimai-siyasi vo modoni yüksoliş şoraitindo Üzeyir Haciboyov miiasir Azor
baycan professional musiqi modoniyyo
tinin özülünii qoydu vo şifahi ononoli
milli sonotlo bostokar yaradıcılığınm sintezini yaratmaqla Şorq vo Qorb modo
niyyotinin foal qarşılıqlı tosirino sobob
oldu. Ü.Hacıboyovun yaradıcılığında
milli bostokar musiqisinin, demok olar
ki, biitiin janrlannm tomoli qoyulmuşdur (opera, musiqili komediya, simfoAzərbaycan Dövlət Mahni Teatri
1968 ildə xalq artisti R.Behbudov
tərəfindən yaradılmışdır və hazirda
onun adını daşıyır. Xalq və estrada
musiqisi, teatr və kino elementlərinin
vəhdətinə nail olmaq teatrın əsas
spesifik əlamətidir. Repertuarinin
əsasını qədim xalq mahnıları, muğam
va təsniflər, bəstəkar mahnıları təşkil
edir. İfa yaradıcılığı üçün improvizə
səciyyəvidir.
nik musiqi, kantata, romans-qozol,
kiitlovi mahni vo b.). Yeni Azorbaycan
musiqisinin formalaşması azadliq ideyalarini, yiiksok monoviyyati tosdiq edon
musiqili teatrdan başlandı. Ü.Hacıboyov 1908 ildo tamaşaya qoyulan “ Leyli
vo Mocnun” operasi ilo hom milli operanin, hom do biitiin miisolman Şərqindo
opera sonotinin, muğam-opera janrmin
osasini qoydu. Ü .Haciboyov Fiizulinin
“ Leyli vo Mocnun” poemasi vo xalq
musiqi janrlarına (muğam, mahni, roqs)
müraciot etmiş, dövrün ohvali-ruhiyyosi,
xalqin monovi toloblori ilo sosloşon sohno
osori yaratmışdır. Bostəkarın başqa er
kon operalan - “ Şeyx Sonan” (1909),
“ Riistom vo Söhrab” (1910), “ Şah
Abbas vo Xurşud banu” (1912), “ Əsli vo
Korom” (1912), “ Harun vo Leyla”
(1915) operalan da bu janrdadir. Bu
operalarda osas musiqi-dramaturji vozifoni muğamlar daşıyır. Muğamlar qohromanlann obrazlarmi açmaqla ononovi
musiqi sohno formalarmi ovoz edir.
Operalarda xordan geniş istifado edil-

mişdir (xorun musiqisi miiollif torofin
don boslolonmiş vo ya xalq melodiyalan
osasmda yaradılmışdır).
Ü.Haciboyov sosial-moiijot mövzularında yazdığı operettalarmin musiqisini (“ 0 r vo arvad” , 1910; “ O olmasin.
bu olsun” , 1911; “ Arşın mal alan” ,
1913) xalq havalanna osaslanaraq
bostolomiş vo dahiyano osorlor yaratmışdır. Onun “ Arşın mal alan” operettası dofolorlo ekranlaşdmlmış, ingilis.
alman, çin, orob. fars, polyak, ukrayna,
belarus, gürcii vo s. dilloro torciimo edilmiş, diinyam gozorok, Moskva, Istan
bul, Nyu-York, Paris, London, Teh
ran, Qahiro, Pekin, Berlin, Varşava,
Sofiya, Budapeşt, Buxarest vo digor
şohorlordo tamaşaya qoyulmuşdur.
Yeni Azorbaycan musiqi modoniyyo
tinin toşokkülü vo inkişafında Müslüm
Maqomayevin miihiim xidmoti olr
dur. Bostokar operalar (“ Şah İsmay .
1916; “ Norgiz” , 1935 vo s.), simf<
osorlor. kiitlovi mahnilar müollifı к
bu janrların inkişafına böyiik tosir
tornıiş, kino vo dramatik osorbro mu
yazmış, xalq musiqi folklorunu topi;: b
todqiq etmiş, Azorbaycanda ilk peş,>
opera dirijoru kimi opera ifaçılığı son nin inkişafında miistosna rol oynami
Azorbaycanm ilk bostokarlann n
biri do Zülfüqar Hacıboyovdur. O, ".
Qorib” (1916) operasinin, “ Əlli yaşs a
c a v a n (1909), “ Evliykon subay” (19' 1)
musiqili komediyalarinin miiollifidir.
Demokratik-inqilabi horokat dövrioıdo Azorbaycan musiqili teatr sonotii n
inkişafında H.Sarabski, Ə.Ağdamski,
M.Əliyev, Mommod Honifo Terequlov
kimi görkomli müğonni-aktyorlann Гл-ıliyyoti müstosnadır. 1920 ildo xiisusi v
rarla teatrlar dövlot teatrlan statusu .
1925 ildo Azorbaycan opera heyoti
matik heyotdon aynldi, rus opera he i
do ona birloşdirildi. Bu da Azorbayca
opera sonotinin inkişafına tokan ve
Opera teatnnm Azorbaycan heyo! >
gorkomli sonotkarlar - H.Sarahs ■
.
M.Terequlov, Ə.Ağdamski, Hiiseyn
Hacibababoyov, Qurban Pirimov (t
sonradan Biilbiil, M.Bağırov, ilk a> baycanlı peşokar qadin müğonni Şövi i
Mommodova daxil idilor. Daha sc
opera sohnosino Qonbor Ziilalov, Xurşid
Qacar, Süroyya Qacar, Cahan Talışınskaya vo b. goldilor. Yeni musiqi tohsil
ocaq lari - Azorbaycan Dovlot Konservatoriyasi (1921; 1949 ildon 0 .Haciboyov
adma), respublikanm miixtolif şohorlorindo musiqi texnikumlan vo moktoblori

tosis olundu. Ü.Hacıboyovun toşobbüsii
ilo todris miiossisolorindo xalq çalğı alotlori şöbolori açıldı. Azorbaycanlilarla yanaşı Nikolay İvanoviç Speranski, Boris İsakoviç Zeydman, V.A. Nikolski, Leopold
Vitalyeviç Rostropoviç, Georgi Georgiyeviç Şaroyev, Mayor Rafailoviç
Brenner vo digor moşhur musiqiçi pedaqoqlar foaliyyot göstorirdilor.
20 30-cu illor Azorbaycan musiqisi
nin yeni yüksoliş dövrü kimi sociyyolonir. Bu illordo yeni ifaçılıq kollektivlori,
Simfonik Orkestr (1920), ilk notlu Xalq
Çalğı Alotlori Orkestri (1931), Azorbay
can Bostokarlar İttifaqı (1934). Musiqili
Komediya Teatri (1938, hazirda Ş.Qurbanov adma), Xalq Yaradıcılığı Evi
(1939), Azorbaycan xalq musiqisini top-

ni yazdi. Bu opera diinya musiqi modo
niyyoti nailiyyotlorindon bohrolonmokb
Azorbaycan xalq musiqisi nümunoləri
osasmda klassik opera yaradilmasi yo
lunda ilk toşobbüs idi. M.Maqomayev
opera janrmin klassik formalanna
osaslanaraq “ Norgiz” operasmi (1935;
yeni redaksiyasi 1938) bostolodi. “ Nor
giz” miiasir mövzuya hosr edilmiş ilk
Azorbaycan operasi idi. M.Maqoma
yev xalq musiqisinin miixtolif janrlannin iislub özollikbrindon istifado edo
rok, klassik opera formalan olan ariya,
xor, reçitativ vo s. yaratmışdır. Ü.Hacıboyov monumental xalq qohromanhq
eposu osasmda bostolodiyi “ Koroğlu”
operasinda (1937; SSR İ Dövlot mükafati, 1941) milli musiqinin janr, kom-

Tütok

naq vo todqiq etmok moqsodilo Azorlycan Dövlot Konservatoriyasi yaninelmi-todqiqat musiqi kabineti (1932)
-şkil edildi. 1926 ildo yaranan ilk
xsosli xor kollektivi tezliklo dağıldı,
nidon toşkil olunan Dövlot Xoru,
i hm vo Roqs ansambli Azorbaycan
ivlot filarmoniyasinda (1936, hazirda
.Maqomayev adıııa) comloşdirildi.
)38 ildo filarmoniyamn nozdindo
mfonik orkestr (hazirda 0 .Haciboyov
iina Azorbaycan Dovlot Simfonik
•Ikestri, 1944) toşokkiil tapdi.
Opera sonotindo Azorbaycan milli
nusiqisinin yeni iislubu toşokkül tapnıağa başladı. Reynqold Moriseviç Qliyer Azorbaycan musiqi folklorundan
geniş istifado edorok, “ Aşıq Qorib” dastam osasmda “ Şahsonom” (1925, tamaşası 1927; 2-ci redaksiyasi 1934) opcrasi-

rinda ononovi mahmvariliklo reçitativdeklamasiya üslubunu sintezloşdirib mil
li lad-intonasiya sisteminin çorçivolorini
genişlondirmoklo yanaşı, ilk milli kamera-instrumental (fortepiano üçün “ Uşaq
siiitasi” , iki fuqa, “ Çahargah” , skripka
vo fortepiano üçiin “ Muğamsayağı” ) vo
simfonik (simfonik orkestr üçiin “ Fraqmentlor” ) osorlori do yaratmışdır. Soid
Rüstomov iso respublikada ilk dofo
çağdaş mövzuda yazılmış musiqili komediyamn (“ Beş manatliq golin” , 1938)
miiollifidir. Ə.Bodolboyli ilk milli Azor
baycan baletini ("Qiz qalasi” , 1940; 2-ci
redaksiyasi 1959) yaratmışdır. 30-cu
illorin ovvollorindo simfonik orkestr
(Ü.Haciboyov, “ Tontonoli marş” ; M.Ma
qomayev, “ Azorbaycan çöllərində” ,

Kamança

pozisiya, moqam - intonasiya osasi ib
klassik opera sonotinin musiqi ifado
vasitolori vo kompozisiya xüsusiyyotlorinin iizvi vohdotino nail olmuş, milli
opera sonotinin şah osorini yaratmışdır. Hoqiqi novatorluğu ib forqlonon “ Koroğlu” Azorbaycan musiqi
sinin yeni inkişaf prinsipbrini miioy
yon loşdirdi.
20-30-cu illordo Azorbaycanda kiitlovi mahni janrı toşokkiil tapir. Ü.Hacıboyovun “ Qizil osgor marşı” , “ Komsomolçu
qız” , “ Qaragöz” , “ Pilotlar” , “ Siivari” ;
M .Maqomayevin “ Neft” , “ Tarla” , “ Balıar” bujanrın ilk nümunoləridir.
20-40-cı illordo yeni bostokarlar nosli meydana goldi. İlk peşokar bostokarlardan A.Zeynallı “ Ölkom” , “ Sual” ,
“ Çadra” , “ Seyran” vo b. osorlori ib mil
li romans janrını yaratdi. О, romansla-

“ Azad qadının roqsi” , “ Azorbaycan
radio marşı RV-8” ) vo xalq çalğı alotlori
orkestri üçün (Ü.Haciboyov, 1-ci vo 2-ci
fantaziyalar) osorlor yazıldı.
30-cu illorin 2-ci yarısında yeni bos
tokar nəslinin yaradıcılığında simfonik
musiqinin növboti örnokloıi (Niyazi,
C.Hacıyev, Q.Qarayev) yarandı. Bu
dövrdo Ü.Haciboyov ilk Azorbaycan
kantatalarım (Firdovsinin 1000 illiyi
münasibotib, 1934; müasir ınövzuda,
1939), M.Maqomayev, Ə.Bodolboyli,
Niyazi, Q.Qarayev, C.Hacıyev teatr tamaşalarına musiqi bostolodibr.
Yeni milli vokal sonoti moktobinin
banisi Bülbülün yaradıcılığı Azorbay
can musiqi ifaçılığının inkişafında
önomli morholo toşkil edir. İlk peşəkar
qadın müğonni SSR İ xalq artisti
Ş.Mommədovanın, eloco do Azorbay-

canın xalq artistlori M.Bağırov, Ağababa Bünyadzado, Hoqiqot Rzayeva,
Əlövsot Sadıqov, H.Hacıbababoyov,
Giilxar Hosonova kimi müğənnilərin
ifaçılıq sonoti çiçəklənmə dövrü keçirirdi. İlk azorbaycanli balerina Qomor Almaszado, opera tamaşalarının quruluşçusu, rejissor İsmayıl Hidayotzado vo
dirijor Əşrof Həsənovıın yaradıcılıq foa
liyyoti də məhz bıı dövrdo başlandı. Niyazi milli simfonik dirijoıiııq moktobinin
öziilünü qoydu. Azorbaycan musiqisinin
nailiyyotlori Moskvada keçirilon Azor
baycan incosonoti ongünliiyündə (1938)
uğurla nümayiş etdirildi.
1941-45 illər müharibosi dövründə
qohromanlıq və votonporvorlik mövzıısu
mahnılarda, xalq çalğı alotlori üçün yazılmış osorlərdə (Ü .Haciboyov, S.Rüstomov), Q.Qarayev vo Cövdət Hacıyevin
“ Voton” (1945; S SR İ Dövlot mükafatı,
1946) operasında, Q.Qarayev, С .Haci
yev vo Soltan Haciboyovun Birinci sim-

maiyyət torofindon roğbotb qarşılandı.
Əsordo xalq musiqisi ilo (xalq mahnıları,
aşıq vo muğam sonoti) klassik opera formalarının iizvi vohdoti yolunda axtarışlar davam etdirilmişdi. Niyazinin “ Xos
rov vo Şirin” (1942) operası, Ü.Hacıboyovun “ Sonsiz” vo “ Sevgili canan” romans-qozollori do müharibo illorinin
mohsuludur. Yeni romans-qozol janrının yaradıcısı Ü.Hacıboyov bıı osorbrdo
nitqi, şeriyyotı yiiksok sonotkarlıqla
işloyorok musiqi dilino çevirmiş, deklamasiya ilo kantilena tipli melodiyanın
sintezini yaratmışdır. Böyiik Voton
müharibəsi illorindo kütlovi mahnı janrı dövrün toloblorino uyğun xiisusi inkişafyolu keçdi. Bu janrda Ü .Haciboyo
vun votonporvorlik duyğuları aşılanmış
mahnıları ( “ Şofqot bacısı” , “ Yaxşı
yol” , “ Çağırış” , “ Ananın oğluna nosihoti” ) yazıldı. Onun “ Voton vo coblıo”
kantatası iso dövrünün on parlaq voton
porvorlik əsərlərindəndir. Bu dövrdon

Ü.Hacıbəyov
yetişdirmələri
arasinda.

Soldan sağa:
Q.Qarayev,
S.RüsLəmov,
Niyazi,
Ə.Hosənov.

foniyalarında (Azorbaycan musiqisində
simfonik janrin ilk örnokləri) öz oksini
tapmışdır. Votonporvorlik hissbri, dövrün gorgin, dorin mozmunlu problembrini müasir ifado vasitolori ib yeni formalarda ifado etmək zoruroti bostokarları iri simfonik formalara müraciot et
moyo sövq edirdi. 40-cı ilbrdən başlayaraq simfonizm Azorbaycan bostokarlarının yaradıcılıq axtarışlarında aparıcı yer
tutdu. Q.Qarayev, С .Haciyev, S.Hacıboyov, Niyazi, Fikrot Əmirov bir sıra
osorlor yaratdılar. Dövrün aktual mövzusu opera janrı sahosindo do öz ifadosini tapdı. Böyük Voton müharibosino
hosr edilmiş osorlərdon Q.Qarayev vo
C.Hacvyevm “ Vətətı” operası geniş icti-

Azorbaycan musiqisinin janr hüdudları
genişlondi, müasir mövzulara meyil
giicbndi. Bostokarlardan Mommodağa
İsrafılzado, Hacıağa Nemotov, S.Srebnitski müharibodo holak oldular. Bu
illordo Azorbaycan musiqisi Conubi
Qafqaz respublikalari musiqi ongiinliiyiindo (1944, Tbilisi) geniş tomsil
olundu.
Miiharibodon sonraki ilbrdo milli
musiqinin biitiin janrları intensiv inkişaf
etdirildi. 50-ci illorin musiqi yaradıcılığı
mövzu müxtolifliyi vo janr çeşidinin
zoııginliyi ilo forqlonir. Q.Qarayev,
F.Əm irov, С .Haciyev, S.Haciboyov,
R.Haciyev, T.Quliyev, Niyazi, S.Riistomov, C.Cahangirov kimi bostokarlarm

yaradıcılığında xalqlarin azadliq uğrunda miibarizosi, miiharibodon sonra yeni
hoyat quruculuğu vo b. yeni mövzular
intişar tapdi. Miiasir insan, onun daxili
alomi mövzusu C.Cabbarhnin eyniadli
pyesi iizro F.Əmirovun bostobdiyi “ Sevil” operasinin (1953) osasini toşkil edir.
Lirik-psixoloji janra aid olan bu osordo
Azorbaycan qadini obrazi xalqin hoyati,
tarixi ib olaqoli verilmişdir. “ Sevil” operasi milli koloriti, dorin emosional ifadoliliyi ib forqlonir.
Q.Qarayevin “ Yeddi gözol” baleti ilo
(1952, Nizaminin eyniadli poemasi iizro;
baletmeyster P.A.Qusev, Azorbaycan
Opera vo Balet Teatn, 2-ci ıedaksiyası
1959; 3-cii redaksiyasi 1978) Azorbay
can balet sonotindo yeni musiqi dran.aturgiyasının osası qoyulmuşdur.
1958
ildo Q.Qarayevin “ İldırımh \ >1larla” baleti (Lenin mükafatı, 19
P.Abrahamsm eyniadli romani iizro;
letmeyster K.M.Sergeyev) Lenint
i
Opera vo Balet Teatrında tamaş; /ц
qoyuldu. Bostokar baş qohromani^ n
facioli sevgisini koskin münaqişəyo •>
dər yüksoldorok, mövzu etibarilə çag»
musiqi hollino göro özgün tamaşa у <r mışdır. Əsor aydin musiqi konsepsiy: з,
parlaq xarakterlori, Conubi Afrika ı siqi folklorundan böyük sonotkar
ı
istifado edilmosi ilo diqqoti colb e< .
S.Haciboyov miiasir insanlann hoya
dan bohs edon “ Giilşon” balctini (19 0,
S S R İ Dövbt mükafatı, 1952) yaz ii.
F.Əmirovun “ Gözün aydin” (194 ),
S.Rüstəmovun “ Durna” (1947), S.Ə1. sgorovun “ Ulduz” (1948) operettalan bu
janrin örnəkloridir.
50-ci ilbrdo simfonik musiqi sa! >
sindo xiisusi inkişaf nozoro çarpır. I
riin miihiim ictimai-siyasi möv/ı
i
bostokarlarm miixtolif sopgili simfo
osorlorindo öz ifadosini tapir. Bostoi
larin simfonik yaradıcılığinm jam
iislub torkibi çeşidliyi ib forqlonir
dövrdo Q.Qarayev, F.Əmirov, C H .
yev, S.Haciboyov, Niyazi (“ Rast '
fonik muğamı, 1949), R.Haciyev
yaradıcılıq işi aparırdılar. Q.Qaraye n
bu dövr osorlorindo bostokann simfoi mino moxsus münaqişoli dramaturgic \
montiqi inkişaf, parlaq intonasiya ifadoliliyi özünii göstorirdi (“ Leyli vo Mocnun” simfonik poemasi, SSR İ Dövlnt
mükafatı, 1948; “ Yeddi gözol” simfonik
siiitasi, 1948; Alban rapsodiyasi, 1952).
F.Əm irov musiqi tarixindo simfonik
muğam jannnin yaradıcısı kimi moşhurdur (“ Şur” , “ Kürd ovşarı” , SSR İ Dövlot

mükafatı, 1949). Bostokar muğamlann
moqam. ınövzıı vo digər iislub xüsusiyyotlorini ustalıqla simfonikloşdirmişdir.
Əmirov simfonizmino xas olan orkestr
boyalannın olvanhğı, janr rongarongliyi,
obraz zonginliyi onun bu dövrdo yazdığı
osərlərindo öz ifadosini tapdı (simli
orkestr üçiin “ Nizaıııi” simfoniyası,
1947; “ Azorbaycan” simfonik siiitasi,
1950). С.Haciyev simfonizmi obrazlarınin dorin psixoloji fikir yönümü, musiqi
inkişafmın gorgin dramatizmi, melodikasınn geniş epikliyi ib forqlonir. S.Haciboyovun simfonik yaradıcılığı parlaq
nr boyaları ilo aşılanmışdır (“ Karvan"
simfonik lövhosi, 1945; orkestr üçün
uvertiira, 1956).
C.Cahangirov vokal-simfonik osorr (“ Arazm о tayinda" poemasi, SSRİ
Dövbt miikafati, 1950; “ Fiizuli” kanta. 1959) bostolodi. “ Arazin о tayinda”
kal-simfonik poemasi özündo hom
mfonik, hom do kantata-oratorial mujinin özolliklorini toplayan yeni janr
i. Conubi Azorbaycanda azadliq miiirizosino hosr edilmiş bu osor obrazlii, siyasi aktualhğı, musiqi dilinin milkoloriti ilo forqlonir. “ Füzuli” kantaiinda iso Fiizuli poeziyasinin obraz
ırosi polifonik inkişafa malik xor
usiqisi vasitosilo ifado edilmişdiı*. Bu
övrdo kamera musiqisino, xiisusilo
istrumental musiqiyo maraq daha da
:rtdi (Q.Qarayev, F.Əmirov, C.Haciev, Elmira Nozirova, Azor Rzayev
э b.). Mahni jannnin yiiksolişi S.Riistonov, Tofiq Quliyev, R.Haciyev, C.Caiıangirov, Qombor Hiiseynli yaradıcılığı
b six bağlıdır. Ağabacı Rzayeva, Ədilo
Hüseynzado, Şofiqo Axundova kimi
qadin bostokarlarm mahnı yaradıcılığı
la ohomiyyotlidir. Bu dövıdo bir sira kiıofılmloro vo dram tamaşalarına musiqi
ostolonmiş, ifaçılıq sonoti piixtoloşmişiir. 1957 ildo ilk Dövlot simli kvarteti
\zad Əliyev, Murad Tağıyev, Roşid
•eyidzado, Sabir Əliyev; tolobo vo goncn in 6-ci Ümumdünya festivah beynol;alq miisabiqosinin (1957, Moskva) laureati] yaradildi. SSR İ xalq artistlori
Firongiz Əhmodova (müğonni), Leyla
Vokilova (balerina), omokdar incosonot
xadimi Çingiz Haciboyov (dirijor) vo b.lan ib tomsil olunan yeni ifaçılar nosli
yetişdi. 1956 ildo Azorbaycan Bostokarlar ittifaqmin 1-ci qurultayi keçirildi.
60-80 ilbr Azorbaycan musiqisi yaşli nosil bostokarlannm yaradıcılıq foallığı, yeni bostokar qiivvolorinin meydana
golmosi, bütün janrlarda önomli uğurlar

qazanılması, beynolxalq olaqolorin genişlənməsi ib seçilir. Azorbaycan bostokarlarimn peşokarlıqlarinin tokmilloşməsi yazi texnikalanndan, yeni musiqi
ifado vasitolorindon istifado etmoyo şorait yaratdi.
60-80-ci ilbrdo ümumboşori ictimai
ohomiyyot daşıyan mövzular miiasir
dövrün aktual folsofi-etik problemlori ilo
olaqodo verilirdi. Yeni forma, ifado vasitobri axtarışları aparıhrdı. Folklorla
olaqo yeni musiqi tofəkkürü sistemi soviyyosindo tozahür edirdi. Opera vo ba
let Azorbaycan bostokarlannm çox miiraciot etdiklori janrlara çevrilirdi. Arif
Molikovun “ Mohobbot ofsanosi” (1961),
“ Bu torpaqda iki nofor" (1969), “ iki
iirok dastani" (1982), F.Əmirovun “ Nosimi haqqinda dastan” (1973; Azorbay
can SSR Dövbt miikafati, 1974), “ Min
bir geco” (1979; SSR İ Dövlət miikafati,
1980) baletlori geniş şöhrot qazandi. Bu
dövrdo Niyazi (“ Çitra” , 1962, 2-ci

hobbotim monim” (1963), “ Yolaynci"
(1981) vo s. operettalan miixtolif sohnolordo tamaşaya qoyulmuşdur. Q.Qaraye
vin “ Coşğun qaskoniyalı” müziklindo
(1973; E.Rostamn “ Sirano de Berjerak"
pyesinin motivlori iizro) janrin yeni aspektlori meydana çıxdı. Bu dövrün Azor
baycan operettası Z.Bağırov (“ Qayinana” , 1964), S.Əlosgorov (“ Milyonçunun
dilonçi oğlu", 1966; Ü.Haciboyov ad. res
publika miikafati, 1967), T.Quliycv (“ So
nin birco sözün” , 1967), A.MoIikov
(“ Dalğalar” , 1967). A.Rzayev (“ Ilaci Korimin aya soyahoti” , 1967), T.Bakixanov
vo N.Mommodov (“ Mommodoli kurorta
gedir” , 1969), Vasif Adıgözolov (“ Nonomin şahhq quşu” , 1971), Emin Sabitoğlu
(“ Hicran” , 1973) vo b.-nin osorlori ilo tom
sil olunmuşdur.
Azorbaycan bostokarlan simfonik
musiqinin miixtolif janrlarına müraciot
etmişbr. Q.Qarayevin “ Don Kixot”
simfonik qravürlori (1960), kamera

redaksiya, 1972), Əşrof Abbasov (“ Qa
raca qiz” , 1965), R.Haciyev (“ Lozgihongi” , “ Yallı” , “ Hürriyyo” vo s., 1969,
1970, 1979), T.Bakixanov (“ Xozor balladası” , “ Şorq poemasi” , 1968, 1989),
F.Qarayev (“ Qobustan kölgolori” , “ Kaleydoskop” , 1969, 1971), L.Vaynşteyn
(“ İlham” , 1977), N .Mommodov (“ Humay” , 1981), A.Əlizado (“ Babok” ,
1986) balet osorlori yaratdilar. R.Mustafayevin “ V aqif’ (1960), S.Əlosgorovun
“ Balıadır vo Sona” (1961), V.Adıgözolovun “ Ölülor” (1963), Z.Bağırovun “ Aygün” (1972), Ə.Bodolboylinin “ Söyüdlor
ağlamaz” (1971), Ş.Axundovanın “ Golin qayası” (1972), M.Quliyevin “ Aldanmış kovakib” (1977), C.Calıangirovuıı “ Xanondonin taleyi” (1978) osorlori
60 70-ci illor Azorbaycan opera sonotini
tomsil edirdi. R.Haciyevin “ Romeo monim qonşumdur” (1960), “ Kuba, mo-

orkestri üçün 3-cii simfoniyasi (1965) vo
skripka ib orkestr iiçün konsertindo
(1967) çağdaş dövriin miirokkob tozadlan, bostokann hoyat, insan haqqinda
diişüncələri oksini tapmışdır (Bu osor
brdo 12 tonlu seriya texnikasi ilo milli
musiqinin iizvi sintezinin parlaq nümunosi yaranmış, millilik anlayışının yeni
çalarları miioyyon edilmişdir). l .Əmirovun “ Azorbaycan kapriççiosu” (1961),
“ Gülüstan-Bayatı-Şiraz” simfonik muğamı (1971), “ Azorbaycan qravürlori"
(1977) janr rongarongliyi ib seçilir.
C.Haciyev (5-ci, “ insan, Torpaq, Kosmos” simfoniyasi, 1972), S.Haciboyov
(böyiik simfonik orkestr üçün konsert,
1964, Azorbaycan SSR Dövlot miikafa
ti, 1970), A.MoIikov (2 6-ci simfoniyalar, 1969-85; “ Metamorfozlar” , 1964),
V.Adıgözolov (fortepiano ib orkestr
üçün 3-cii konsert, 1985), X.Mirzozado

(2-ci simfoniya, 1970, Azorbaycan SSR
Dövləl mükafatı, 1976), Aqşin Əlizadə
(1-4-cü simfoniyalar, 1962, 1966, 1984,
1985) yeni musiqi osorlori yaratmışlar.
Ramiz
Mustafayev,
M.Mirzoyev,
N. Mommodov, A.Rzayev, F.Qarayev,
İ.Mommodov, Oqtay Zülfüqarov, İ.Ha
ciboyov, A.Dadaşov, C.Quliyev vo b.
simfonik musiqi sahosindo uğurla çalışmışlar. Hacı Xanmommodov tar vo simfonik orkestr üçüıı 4 konsertin (1952,
1966, 1973, 1984, 1-ci konserti Azorbay
canda bu janrda yazılmış ilk osordir)
müollifidir. S.Riistomov (1972), Siileyman Əlosgorov (1983) tar ilo xalq çalğı
alotlori orkestri üçün konsertlor bostolomişlor.
Vokal-simfonik vo xor musiqisi janrına C.Cahangirov (“ Sabir” oratoriyası” ,

F.Quliyeva, S.tbrahimova vo b.-nin yaradıcılığı ilo tomsil olunur. F.Əmirov,
C.Cahangirov, Ş.Axundova, S.Əlosgorov, V.Adıgözolov, T.Haciyev, E.Sabitoğlu, P.Biilbüloğlu. O.Kazımov, R.Mirişli, E.İbrahimova, A.Bobirov vo b.
mahnı janrında da diqqotolayiq osorlor
yaratmışlar. A.Molikovun soprano vo
simli orkestr üçün N.Hikmotin sözlorino
bostolodiyi 2 sikl romansları (1962,
1984) bu janrm doyorli nümunoloridir.
T.Quliyev, R .Haciyev, C.Cahangi
rov, A.Molikov, X .Mirzozado, V.Adıgözolov, E.Sabitoğlu, P.Bülbiioğlu vo b.ları kino vo dram tamaşalarına musiqi
yazmışlar. Uşaq musiqisi sahosindo
O.Zülfüqarov, S.İbrahimova, O.Rocobov, R.Şofoq vo b. foal çalışırlar.
Azorbaycan bəstəkarlarınm simfo

Q. Qarayev. “Yeddi gözəl” baletindən solıııo.

1962; “ Nosimi” kantatası, 1980), S.Riis
tomov (“ Azorbaycan” kantatası, 1971),
R.Mustafayev (“ Hüseyn Cavid” oratoriyası, 1983), A.Molikov (“ Voton” vokalsimfonik poemasi, 1964), A.Əlizado
(“ Bayatılar” xor silsilosi, 1969; “ 26-lar”
kantatası, 1975, Azorbaycan SSR Dövlot
mükafatı, 1978), N .Mommodov (“ Azor
baycan” oratoriyası, 1978), M.Mirzoyev
(“ İran motivlori” vokal-simfonik silsilosi,
1979), İ.Haciboyov (“ Memorial” kantatasi, 1984) vo b. müraciot etmişlor.
Kamera-instrumental musiqi janrma
Q.Qarayev, C.Haciyev, F.Əmirov, Xoyyam Mirzozado, T.Bakixanov, A.Rza
yev, M.Quliyev vo b. maraq göstormişlər.
F.Əlizadonin violonçel vo fortepiano
üçün “ Habilsayağı” kompozisiyası
(1981) geniş ifa edilir. Kamera-vokal
musiqisi A.M olikov, Ə.Hüseynzado,

nik vo kamera musiqisi 50-ci illordon eti
baron xaricdo geniş ifa edilmoyo başlamışdır. F.Əmirovun “ Şur” vo “ Kürd
ovşarı” , Niyazinin “ Rast” simfonik
muğamları, Q.Qarayevin vo S.Hacıboyovun simfonik osorlori bir sıra ölkəlordo səslonmiş vo yiiksok qiymotlondirilmişdir. 80-ci illordo A.Molikov,
X.Mirzozado, A.Əlizado, F.Əlizado,
F.Qarayev vo b.-nin osorlori Avropa,
Amerika, Asiyada uğurla ifa edilmişdir.
Müğonnilor, SS R İ xalq artistlori R.Behbudov, F.Əhmodova, M.Maqomayev,
Z.Xanlarova, L.imanov, Fidan Qasimova, Azorbaycanin xalq artistlori
R.Atakişiyev, Xuraman Qasimova, pianoçular, Azorbaycanin xalq artistlori
Forhad Bodolboyli. Tamilla Mahmudo
va, Çingiz Sadıqov, Zöhrab Adıgözolzado, omokdar incosonot xadimlori Elmira

Nozirova, Elmira Soforova, skripkaçalanlar, Azorbaycanin xalq artistlori
Azad Əliyev, Sorvor Qoniyev, altçalanlardan Çingiz Mommodov, Roşid Seyidzado, violonçel çalanlardan Azorbay
canin xalq artistlori Sabir Əliyev, Rauf
Abdullayev, kontrabasçalan İslam Hii
seynov, nofos alotlori ifaçılarından Miizoffor Ağamalızado, Rohim Babayev,
Əlokbor İskondorov (fleyta), Kamil Colilov (qoboy), Əliheydor Paşayev (valtorn), Hidayot Hiiseynov (truba), orqançalanlar Zohra Coforova, Rasimo
Babayeva, Tahiro Yaqubova, Rona İsmayılova, dirijorlar - xalq artistlori
Kamal Abdullayev. Rauf Abdullayev
Nazim Rzayev, omokdar incosonot xa
dimlori Nadir Əzimov, Kazım Əliverdiboyov, Ramiz Molikaslanov, xor dirijorlari - xalq artisti R.Mustafayev
omokdar incosonot xadimlori Loman
Atakişiyeva, Z.Bağırov, Eduard Novru
zov, Əl'sor Cavanşirov, dirijor Yalçı
Adıgözolov vo b. miiasir Azorbaycan ifa
çılığının tanınmış nümayondoloridir.
Azorbaycan muğam ifaçılıq vo el so
noti ononolorinin qorunub saxlamlma:
vo inkişafında xanondolordon xalq a
tistlori X.Şuşinski, Riibabo Muradov
Şövkot Əlokborova, Əbültot Əliyc
Sara Qədimova, Fatma Mehroliyev
Tükozban İsmayılova, A rif Babayc
İslam Rzayev, Hacıbaba Hüseyno
Qodir Riistomov, Canoli Əkborov. All
Qasımov, omokdar artist Z.Adıgözolov
tarzonlərdən xalq artistlori Əhmod B;
kıxanov, Hacı Mommodov, Bohran
Monsurov, Əliağa Quliyev, Ramiz Qı:
liyev, omokdar artistlor Əhson Dadaşov
kamançaçalanlardan xalq artistloı
Habil Əliyev, Şofiqo Eyvazova, nağar,
çalan omokdar artist Çingiz Mehdiyc
qarmonçalanlardan Abutalıb (A.Yu
fov), Kor Əhod, Korbolayi Lot if. Те
yub Domirov, Avtandil İsrafılov, sazc, '
lan Ədalot Nosibov vo b. xiisusi xid i
göstormişlor. Respublikada lıomçiı
kamera orkestri (1964, rohbori N.R:
yev), xor kapellasi (1966, bodii rohb
E.Novruzov, sonralar G.İmanova). M
ğam Teatn (1989, bodii rohbori İ.R;
yev), Azorbaycan televiziyasi vo radios!inun Niyazi ad. simfonik orkestri, Mus
comiyyoti (1987 89 illordo sodri R.Bch
budov, 1989 ildon F.Bodolboyli) foaliy
yot göstorir. 1989 ildo Dovlot Nofos
Alotlori Orkestri yaradılmışdır.
Azorbaycanda estrada vo caz mu
siqisi do inkişaf edir (bax Estrada bölmosino).

Azorbaycan musiqisinin uğurları
respublika bostokarlarinm qurultaylarinda (1962, 1968, 1973, 1979. 1985,
1990). “ Zaqafqaziya bahari” festivallarinda (1958, 1965, 1975), Alma-Ata, Somorqond simpoziumlarinda vo bir sira
başqa xarici ölkolordo keçirilon milli in
cosonot günlorində vo ongünlüklordo
nümayiş etdirilmişdir. Azorbaycan mu
siqi ifaçılığınm inkişafında respublikada
keçirilon miixtolif müsabiqo vo festivallann ohomiyyoti böyükdür. Bunlardan
xalq çalğı alotlori ifaçılarınm Ü.Haci
boyov ad. müsabiqosi (1986, Baki; Orta
Asiya, Qazaxistan vo Conubi Qafqaz
respublikalari niimayondolori do iştirak
etmişlor), xarici ölko musiqiçilorinin
iştirakı ilo Q.Qarayev ad. “ X X osr
musiqisi”
festi vali (1986,
1988),
"Baki-87” caz festivah, gone xanondolorin C.Qaryağdı oğlu ad. ıuüsabiqosi
1987, 1989), Conubi Qafqaz, Qazaastan, Orta Asiya vo Dağıstan xalqlan
one ozanlanmn miisabiqosi (1989,
jonco), “ Xan btilbül” muğam festivah
.989, Ağdam, Şuşa), “ Üzü zirvoyo” yeni
lusiqi günlori (1989, Bakı) uğurla
keçmişdir.
Musiqişünaslar Azorbaycan musiqi
sinin müxtəlifjanrlarını vo sonotkarların
yaradıcılıqlarını todqiq etmişlor. Dorin
tarixi kökloro malik muasir Azorbaycan
musiqişünaslığının osası Ü .Haciboyov
torofindon qoyulmuşdur. О, Azorbay
can musiqisinin sos sistemi, lad, melo
diya, ritm, ifaçılıq sonoti, operamn
problemlori vo başqa mosololori araşdırmış, xalq musiqisi sahosindo apardığı
elmi tədqiqatlarını “ Azorbaycan xalq
musiqisinin osaslan” (1945) fundamen
tal osori ilo tamamlamışdır. O.Haciboyovun musiqi-nozori irsi yeni musiqişünaslar nosli torofindon davam vo inkişaf etdirilmişdir (bax Musiqişünaslıq
bölmosino).
Miistoqil Azorbaycan Respublikasinin ictimai-siyasi hoyatinda baş veron
doyişikliklor, gorgin proseslor, zamanin
yeni özolliklori musiqiyo do böyük tosir
göstormiş, onu yeni mövzularla zonginloşdirmişdir. Bu dövr Azorbaycan mu
siqisinin inkişafında ümummilli lider
Heydor Əliyevin rolu böyiik olmuşdur.
Onun himayo vo qayğısı, moqsodyönlii
siyasoti noticosindo ölkonin ağır ictimaiiqtisadi durumu şoraitindo Azorbaycan
modoniyyoti vo incosonoti inkişaf etdirilmişdir. Azorbaycan bostokarlan osor
lori ilo ölkodo baş veron hadisoloro
miinasibot bildirmiş, dövriin monovi ça-

larlarını hossashqla ifado etmişlor. Azor
baycan bostokarlan hörmot vo ehtiram
olamoti olaraq Heydor Əliyevo bir sira
osorlor ithaf etmişlər (С .Haciyev, 8 sayli
simfoniya; A.Molikov, “ Əbodiyyot”
simfoniyası; V.Adıgözolov. “ Azorbay
can" kantatasi; R.Mustafayev, “ Atamiz
Heydor” vo Ramiz Mirişli. “ Moşol kimi
yanan ürok” odalan; T.Bakixanov,
“ Xatiro poemasi” ; Sordar Forocov.
“ Böyük votondaş haqqinda oda” ; Vasif
Allahverdiyev, “Ömür yolu" simfonik
poemasi).
Miistoqilliyin borpa olunmasi ilo
Azorbaycan musiqisinin diinyada baş
veron miiasir modoni prosesloro inteqrasiya etmok imkanlan daha da genişlonir.
Diinyada gedon iimumi qloballaşma pro
sesinin axınına düşon Azorbaycan bosto-

raciot etmiş, klassik odobiyyat niimunolorindon bohrolonmişlor.
Miistoqillik dövründo bostokarlan
maraqlandiran yeni mövzulardan biri
do uzun illorin qadağasından çıxan is
lam dini. onun tarixi vo “ Quran"dir.
F.Qarayevin ansatnbl vo maqnitofon
yazısı üçiin “ Xütbə, muğam vo sııro” .
R.Hosonovamn orqan üçün “ Qosido"
(1991), R.Mirişlinin solist, xor vo simfo
nik orkestr üçün “ Peyğəmborin torifi”
vokal poemasi (1997), A.Ağasiycvin solist vo xor üçün “ Ən ulu eşqim” (1997)
bu movzuya hosr edilmişdir. Azorbay
can bostokarlarinm miistoqillik dövrii
yaradıeılığı janr baximmdan zongindir.
Son illordo on çox müraciət olunan saholordon biri xor musiqisidir. R.Mustafayevin “ Salatin” (1990), V.Adıgözolovun

A.Məlikov. “ Mohobbot əfsanosi” baletindən sohno.

karlan bu şoraitdo milli ononolorin vo irsin
qorunmasina xiisusi fikir verir, milli
musiqi ilo miiasir tendensiyalan yeni
soviyyodo, yeni formalarda sintezloşdirmoyo çalışırlar. Ölkonin hazırkı siyasi
durumu, daim müharibo tohlükosi, Votoni toronnüm edon, Votoni miidafioyo
çağıran, Qarabağ müharibosino, 20
Yanvar faciosino hosr edilon osorlor bos
tokar yaradicihginm miihiim hissosini
toşkil edir fV.Adıgözolovıın “ Qarabağ
şikostosi” vo “ Qom karvani” (1999)
oratoriyalan; T.Bakixanovun “ Qarabağ harayı” (2001) simfoniyası; A.ƏIİzadonin “ Ana torpaq” (1993) odasi;
Sevda İbrahimovanın tar vo simfonik
orkestr üçiin “ Sonin üçiin darıxmışam,
Şuşam” (1999) vo b.].
Bu dovrdo bostokarlar tarixi-odobi
yazili abidoloro, folklor motivlorino mü-

“ Çanaqqala” (1998), F.Əlizadonin "Əbodiyyoto soyahot” oratoriyalan, X.Mirzozadonin a capella xoru üçün 2 miniatiirii,
S.İbrahimovanın “ Əziziyom” vokal silsi
losi bu dövro monsubdur. Janrm miixtolif
interpretasiya formalari qeyd edilir: kantata-plakat, kantata-and, kantata-apofeoz, kantata-epitafiya. Daha çox kiçik
hocmli osorloro meyil duyulur. Xor osor
lori iislub baximmdan çoxşaxəlidir.
Simfonik musiqi sahosindo hom irihocmli monumental mövzulu simfoniya
lar, hom do nisboton kiçikhocmli osorlor
yazılmışdır. Üstünlük nıiniatür, yığcaın
formalara verilmiş, düzüm vo üslııb baxi
mmdan forqli osorlor simfonik lövholor.
simfonik roqslor, simfonik mugamlar,
simfonik siiitalar, miixtolif alotlor vo
orkestr üçün konsertlor vo s. yaradilmışdır [A.Molikov, 7 vo 8 sayli simfoni-

yalar (1995, 2001); X.Mirzəzadə, “ Or
kestr üçüıı xatiro” ; T.Bakıxanov, simfo
nik orkestr üçün "Tiirk eskizləri” (1999)
vo “ Şorqdon golon sodalar” (2000) süitaları; Aqşin Əlizado, simfonik roqslor
(1994); A.Dadaşov, “ Katarsis” , simfo
nik orkestr vo sos üçün 10 saylı simfoniya
(1996); F.Qarayev, simfonik orkestr
üçün 4 postlüdiya (1990); C.Quliyev,
simli orkestr üçün “ Dastan” (2001);
F.Hüseynov, simfonik orkestr üçün
“ Quarani kapriççiosu” (2000)]. H.Xanmommodov (kamança vo simfonik
orkestr üçün konsert, 1991; tar və sim
fonik orkestr üçün 5 saylı konsert, 1993);
T.Bakıxanov (tar vo simfonik orkestr
üçün 4 saylı konsert, 1993); A.Rzayev
(tar vo kamera orkestri üçün “ Düşünco”
və “ Qaytağı” , 1995); N.Əzimov (tar və
xalq çalğı alətbri orkestri üçün “ Xatiro” ,

A.Molikova
“Uzundərə’"roqsini ifa edorkon.

1991); S.İbrahimova (sos, tar vo simli
orkestr üçün “ Qurbansız qalan tarım” ,
“ Elegiya-xatiro” ) vo b. xalq çalğı abtləri
orkestri üçün müxtəlif səpgili əsəıior
yazmışlar.
Müstəqillik dövründo Azorbaycan
bəstəkarlarının kamera-instrumental
osorlori məzmun rongarongliyi, lorma vo
iislub müxtəlifliyi, abtbrin torkibinin
orijinallığı ib forqlonir. Yeni mövzuların, müasir ifado vasitolorinin, yeni yazı
texnikasının sınanması üçiin şorait yarandığından, bostokarlar bu janra daha
çox müraciot ediıiər. Bostokarlarm osorlorindo milli musiqidən, xalq çalğı alotlorindon istifado prinsipbri yenibşir, xalq
musiqisi ib miiasir musiqi sintezinin ye
ni, rəngarəng formaları yaranır. Çalğı
abtbrinin tərkibi keçmiş ilbrb miiqayi

sodo genişlonir, orijinal ansambl tərkiblori yaranır [F.Əlizadənin “ Merac”
(1998) osori (ud vo kamera ansaıublı
üçün), “ Oazis” (1999) simli kvartet və
maqnit yazısı, “ Deyişmo” (2001, arfa vo
maqnit yazısı iiçün); C.Quliyevin “ Kar
van” (2000) osori (fleyta, saz və violonçel
üçün); F.Qarayevin “ Forst şohəri üçün
musiqi” (1997, royal, vibrafon vo ma
rimba üçün)].
Kamera-vokal musiqisi sahosindo
A.Molikov, Ş.Axundova, T.Bakıxanov,
Hökumə Nocofova, S.İbrahimova, İ.Hacıboyov, R.Mirişli, F.Əlizadə, A.Dadaşov, E.Dadaşova, Aydın Əzimov, Rəhilə
Həsənova, Faiq Siicoddinov, Adilo Yusifova kimi bostokarlar osorlor yazmışlar.
Müstoqillik dövründo musiqili teatr opera vo balet sohnosi üçün yazilan osorlor azdır. Ölkonin mövcud ictimai-siyasi,
iqtisadi durumundan golon obyektiv vo
subyektiv soboblor üzündon bu janrlarm
inkişafında durğunluq nozoro çarpır.
Uzun fasilodon sonra V.Adıgözolovun
sohnoyo qoyulan “ Natovan” (2003, dekabr) osori milli operamn inkişaf tarixin
do layiqli yer tutdu. O.Ziilfüqarov, R.Şofoq, A.Dadaşov, R.Hosonova, Colal Ab
basov, Forhong Hiiseynov, S.Forocov
uşaqlar üçün operalar yazmışlar.
Ş.Axıındova, S.İbrahiıuova, Ə.Cavanşirov, R.Şofoq, Elnaro Dadaşova, Azad
Ozan Korimli, İlham Abdullayevin bir
sira xor, kamera-instrumental, kameravokal osorlori do uşaqlar üçün nozordo
tutulmuşdur.
Balet janri bir sira yeni osorlorb
zonginbşir (X.Mirzozado, “ Ağlar vo
Qaralar” , 2000; A.Əlizado, “ Qafqaza
soyahot” , 2002; P.Bülbiiloğlu, “ Eşq vo
ölüm” , 2005).
Miistoqillik dövründo Azorbaycan
bostokarlannin xaricdo keçirilon miixtolif
musiqi festivallarmda, beynolxalq miisabiqolordo, dünyanm mötobor modoniy
yot, musiqi layiholorindo iştirak etmok,
Azorbaycan musiqisini diinyada tomsil
edib, onu daha da yaxşı tanıtdırmaq imkanları genişlənmişdir.
A.M olikovun,
V.Adıgözolovun,
X.Mirzozadonin, A.Əlizadonin, T.Bakixanovun, F.Qarayevin, İ.Hacıboyovun, F.Əlizadonin, C.Quliyevin, E.Dadaşovanın. R.Hosonovanm, Q.Mommodovun, F.Hüseynovun osorlori Tiirkiyo,
Norveç, Hollandiya, Kipr, ABŞ, İsveçro,
Almaniya, Tailand vo s. ölkolordo soslonmiş, niifuzlu miisabiqolorin qaliblori olmuşdur. A.Qasimov 1999 ildo muğam
sonotinin inkişafı vo təkmilləşdirilmosi

yolunda nailiyyotlorino göro YUNESKO-nun qizil medali ilo toltif edilmişdir.
Fransada keçirilon Beynolxalq festivalda
Azorbaycan Dovlot Simfonik Orkestri
(bodii rohbor vo dirijor xalq artisti R.Ab
dullayev) torofindon Ü. Haciboyov,
Q.Qarayev vo F.Əmirovun osorlori uğurla ifa edilmişdir. Almaniyada “ Ekspo
2000” Beynolxalq sorgisindo Azorbaycan
Dovlot Kamera Orkestrinin, Dövlot
Mahni Teatnnm, Dovlot Roqs Ansamblimn vo bir qrup incosonot xadiminin çıxışı da bu dövriin musiqi hoyatimn diq
qot morkozindo olmuşdur.
Yeni Azorbaycan musiqisinin diinya
da tamnmasmda “ SoN oR” ansambh
(bodii rohbor Eldar Mirzoyev), pianoçu
R.Rzayeva foal iştirak etmişbr. Bu dövrdo Bakida iri beynolxaiq festivallar keçirilmişdir (“ Öton osrdon yeni musiqi'
2001 vo “ SoNoR. Tellor... Modoniyyotlor... Tomaslar...” , 2003).
Miistoqillik dövründo Azorbaycam
musiqi modoniyyotinin milli ononolori:

RƏQS
Roqs Azorbaycan xalq incosonotinin
osas torkib hissolorindon biridir. Azor
baycan roqs sonotinin yaranma tarixi
barodo on qodim molumatlari Qobustandakı qayaüstü rosmlor (e.o. 12 6-ci
minilliklor) vo digor maddi-modoni abi
dolor, “ Avesta” (e.o. 1-ci minilliyin 1-ci
yansi), “ Kitabi-Dodo Qorqud” vo b.
odobi monbobr verir. Qodim roqslor
miixtolif ayin vo morasimlordo insan
duyğularmın ifadoçisi olmuş, omok foa
liyyotini yüngülləşdirmək funksiyası da
daşımışlar. Orta osr roqslori xalq vo pro
fessional növlorino böliinmüş, vokal, inrumental vo vokal-instrumental müşaotlo kiitlovi (“ Yallı” , “ Congi” , “ Ovçu1;■roqsi"), yaxud fordi şokildo qadinlar,
işilor torofindon ifa olunmuşdur.
Ənonovi roqslor xalqin moişoti, adot
о ayinlori ilo bağlı olub morasim,

lay» bir neço roqs-mahnidan ibarot vokal-xoreoqrafik formadir. «Halay»in
mahmlan omok, moişot, sevgi mövzusunda olur. Miiasir dövrdə «Halay» toylarda yalmz qadinlar torofindon ifa edi
lir. «Halay» mahnilarmm motni, osason,
bayatilardan ibarotdir (“ Hosiri basma,
dolan gol” , “ Ay lo-lo” . “ Basma, basma
tağları” ). Əsason qadinlar torofindon ifa
olunan kiitlovi oyun roqsi “ Haxışta”
Naxçivan bölgosindo geniş yayılmışdır.
“ Congi" kiitlovi roqsi qohromanliq. congavorlik mövzusu ilo bağlıdır, daha çox
kişilor torofindon ifa edilir.
Moişot roqsbrinin mozmunu insanin
miixtolif duyğuları, omoyi, hoyatinda

mimikamn doyişmosi, tomkinlilik, mülayimlik, hozinlik sociyyovidir. Bozi
roqslordo ayaq horokotbri iti vo yiingiil
olur. Kişi roqsbrinin oksoriyyoti üçün
ayaqların çevik vo miirokkob horokoti,
bodonin özünomoxsus, ciddi vo şax duruşu, başın qiirurla tutulmasi sociyyovi
dir. “ İnnabı” , “ Mirzoyi” kübar kişi
roqslorindondir.
Azorbaycan roqsbrinin janr vo mozmunca zonginbşmosindo peşokar bostokarların böyük rolu olmuşdur. F.Əmirov (“ Simfonik roqslor” ), C.Cahangirov
(“ 0v roqs” ), T.Quliyev (“ Qaytağı” ) vo
b. xalq roqs musiqisinin forma vojanrlarindan istifado etmoklo orijinal osorlor

baş veron hadisolorlo bağlıdır. Onlarin
lirik, mozoli, idman, uşaq roqslori kimi
növlori var. Lirik roqslor bu janrin on
geniş yayılmış qoludur (“ Vağzalı” , “ Turaci” , “ Naz elomo” , “ Uzundoro” , “ Torokomo” ). Qodim xalq roqsi «Turacı» lirik
vo inco melodiyasi ilo seçilir. «Vağzalı»
ononovi toy roqsidir, ağır tempdo gedir.
Lirik vo oynaq melodiyasi olan «Torokomo» ki$i vo qadinlar torofindon solo
ifa edilir. “ Qıtqılıda” , “ Qıd-qıdı” ,
“ Mozhokoli roqs” mozhokəli, “ Koroğlu cığatayı” , “ Congi” , “ Qılıncla roqs” ,
“ Süvarilor roqsi" horbi-qohromanliq,
“ Zorxana” , “ Cidir” , “ Kondirbazlar
oyunu” , “ Güloş” iso idman roqsbrinin
maraqli örnokləridir.
İfa torzino göro qadin vo kişi roqslori forqlonir. Qadin roqslori iiçün zorif
vo plastik ol-qol horokotbri, inco vo
ahongdar yeriş, nıusiqidon asili olaraq

yaratmışlar. Azorbaycanda balet janrimn yaranmasinda xalq roqs musiqisinin
önomli rolu olmuşdur.
Azorbaycan xalq roqsbrinin melo
diyasi üçün simmetriklik, miixtolif istiqamotlordo horokot, diapazon dairosinin
çeşidliyi, variasiya, sekvensiya, tokrar
yolu ilo todrici inkişaf sociyyovidir. Lad
osasi zongin olub, yeddi osas diatonik vo
xromatikloşmiş moqamlarm sos siralanna istinad edir. Xalq roqs melodiyalanna 4/4, 3/4, 2/4, 6/8, 3/8 musiqi ölçüləri
xasdir. Bu voznbrdon on geniş yayılmışı
6/8-dir. Roqs melodiyalari forma cohot
don zongin vo müxtolildir. Onlarin arasında ikihissoli, üçhissoli musiqi formalarimn çeşidli növbrino rast golmok
mümkündiir.
Azorbaycan xalq roqsbrinin toplamlmasmda, qorunub saxlanilmasmda,
tobliğindo Ü.Hacıboyovun, habelo onun

Halay
;ir neçə rəqs-mahnıdan ibarət voal-xoreoqrafik forma. "Halay"in
nahnıları əmək, məişət, sevgi mövusunda olur. Müasir dövrdə "На
лу" yalmz qadinlar tərəfindən ifa
edilir. Mahnıların mətni, əsasən, bayatılardan ibarət olur.
R.Colilova
“Qaragöz” roqsini ifa edərkən.

davam etdiron, miiasir musiqi yazi texn:
kası ib silahlanmış, ölkodo vo dünyadj
gedon ictimai-siyasi proseslori yaradiei
liqlarmda oks etdiron istedadli cava *
bostokarlar yetişmişdir (Ceyhun Alla!
verdiyev, V.AIlahverdiyev, Vüqar С
malzado, Riifot Xolilov, Rasim İbrahi
mov, Arzu Mommodova, Nazim Miriş''
Elmir Mirzoyev vo b.).
Əcl.: H a c ı b ə y o v Ü . Azorbaycan xal
musiqisinin osaslan. B., 1950; А б а с о в а
К а с и м о в К . Очерки музыкального иску
с т а Советского Азербайджана. 1920 1956, 1
1970; Azorbaycan xalq musiqisi. В., 198
История азербайджанской музыки, г. 1. I
1992; Ü. H a c i b o y o v ensiklopediyası. F
1996; S o f o r o va Z. Azərbaycanın musiqi elmi
( X II I
X X
osrlor). B., 1998; Z ö h r a b o v R
Azorbaycan muğamlan. В., 2004.
Zemfira Safarova, Ülkər Tahbzada

tiqad, toy vo bayram roqslorino
lölünürlor. Onlardan şobih tamaşalaında, toqvim morasimlorindo (“ Novruz bayrami” , "Somoni roqsi” ), toy şəniklorindo (“ Qaytağı” , “ Qoçoli” , “ Qaağı” , “ Uzundoro” , “ L ab ” ) istifado
dilirdi.
Kiitlovi roqslorin çoxu omok prosejvıi, moiijot morasimlorini müşayiot
dir. “ Halay” , “ Y alli” , “ Congi” bu qoldondir. Kiitlovi roqslorin qodim növii
•lan «Yalli»lar toy vo el şonliklorindo
nstrumental ansamblin (iki zurnaçı vo
ağaraçıdan ibarot), yaxud mahnmin
:üşayioti ilo ifa olunur, önco ağır
empdo başlanır, getdikco yeyinloşir.
vaxtilo yüzdon artiq “ Yalli” havasi olnuşdur: “ Qaz-qazı” , “ Köçori” , “ Əl
yallısı” vo s. Xoreoqrafiya, instrumen
tal vo vokal musiqini özündo birloşdiron “ Y a llf’lar 2 3 hissodon ibarot olur.
Adoton bir hava miixtolif templordo
(ağır, mülayim, iti vo ya variasiya)
şoklindo ifa edilir.
Kiitlovi roqs-mahm janri olan «Ma

toşəbbüsü ib 1936 ildo Azorbaycan Dov
lot Filarmoniyasının nəzdində müstəqil
xor vo roqs qı upu kimi yaradılan, 1938
ildo vahid kollektivdo birloşdirilon Azar
baycan Dövbt Mahnı və Roqs Ansamblının (hazırda Fikrot Əmirovun adını
daşıyır), 1970 ildo yaradılmış Azarbay
can Dövbt Roqs Ansamblının böyük
xidmətbri var. Goncodo Dövbt “ Göygöl” Mahnı vo Roqs Ansamblı Ibaliyyət
göstorir.
Xalq rəqslərinin populyarlığında öz-

foaliyyot kollektivbrinin (“ Çinar” ,
“ Y allı” , “ Şonlik” , “ Halay” vo s.) rolıı
ohomiyyətlidir. Qornor Almaszado, Əlibaba Abdullayev, Böyükağa Mommodov, Əmino Dilbazi, Afaq Molikova,
Roza Colilova, Torano Muradova vo b.ları tanınmış Azorbaycan roqqaslarıdır.
Azorbaycanin peşokar vo özfoaliyyot
roqs kollektivlori xarici ölkolərdə dofoloıio qastrol səfərlərində olmuş, homin
ölkələrin tamaşaçılarını xalqın bu doyorli sonot niimunolori ilo tanış etmiş-

lor. Azorbaycan M EA Memarliq vo
incosonot institutunda xalq roqslori
öyronilir.
Azorbaycan Dövlot Modoniyyot vo
incosonot Universitetindo vo Baki Xoreoqrafiya Moktobindo roqs sonoti todris
olunur.
Əcl.: H i i s e y n Ii B., Azorbaycan xalq roqs
melodiyaları. B., 1965 - 1-ci h.. 1966 2-ci h.;
H o s o n o v K.. Azorbaycan qodim folklor
roqslori. B.. 1988; Azorbaycan xalq musiqisinin
antologiyası. B., 2003.
Zemfira Safarova

TEATR
Azorbaycanda teatr sonotinin köklori xalqm omok foaliyyoti, moişoti, şonlik
vo toy ononolori ib bağlıdır. Qodim tari
xo malik “ Sayaçı” , “ Novruz” , “ Qovsoç”
kimi morasimlordo xor. roqs vo dialoqla
yanaşı, dramatik siijeto do rast golinir.
“ Novruz” morasiminin “ Kosa-kosa”
oyunu xiisusi paltar geyinon, maska taxan aktyorun iştirakı ib osl teatr niimunosidir. “ Xan-xan” , “ Golinlo qayinananın deyişmosi” vo s. epizodlarda, “ Zorxana” sohnolorindo, “ Yuğ” morasimindo do meydan teatn olamotlori giiclii olmuşdur. Morasim, ayin vo oyunlardaki
tamaşa elementlori miistoqil xalq teatrinin yaranmasinda miihiim rol oynamışdır. Xalq arasmda geniş yayılmış
“ Kosa-kosa” , “ Qaravolli” (meydan
teatn formalarmdan biri), “ Kilimarasi” ,
uŞnh Səhm ” (кик)а tamaşahn) və s.
səhnəciklər Azorbaycanda xalq teatrının miistoqil tarixo malik olduğunu göstorir. “ Kosa-gəlin” , “ Tapdıq çoban” ,
“ Tonbol qardaş” (üçpordoli komediya)
vo s. tamaşalarda, osason, kondin to
sorriifat vo moişəl hoyati öz oksini tapmışdır. “ Şobih" dini tamaşası Azorbay
canda professional teatrin yaranmasina
giiclii tosir göstormişdir. 19 osrin ortalarında Şuşada (1854), Lonkoranda
(1856), Şamaxıda (1856), Tiflisdo (1872)
teatr tamaşaları göstorilso do, Azorbay
can teatnmn tarixi Mirzo Fotoli Axundzadonin (Axundov) “ Lonkoran xanmin
voziri” vo “ Haci Qara” komediyalanmn
taması ilo başlanır (10 mart vo 17 aprel,
1873, Baki). Hoson boy Zordabinin toşobbüsii, Nocof boy Vozirov vo Əsgor
ağa Adıgözolovun (Gorani) yaxindan iş-

maşaya qoyuldu. Şuşada, Şokido. L
koranda. Naxçıvanda, Tiflisdo, İrov
da teatr tamaşaları göstorilmosi sahə
do ziyalılardan Haşım boy Vəzir „
Bodol boy Bodolboyov, Əlımod Vol
oi. дотошна nviuien.
yov, Firidun boy Köçorli, Muxtar 1\
|!ъ ( ушиу III \|a|iia l»7.'l »>.(».
l l u ti tu n m n Snnpwun Gofysui буип u n дюбпешп a f u n i»
radov, İlsrafil boy Şofiboyov, moşhıır ptniuw -iiiuo rm n u i м татарш» n ıu l
nondo Cabbar Qaryağdı oğlu, Mob
шип iÄrauırrııı
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Tagi Sidqi, Colil Mommodquli
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donin qardaşı Mirzo Əlokbər, drai
turq Eynoli boy Sultanov, Roşid
Əfondiyev vo b.-nin foaliyyoti xiisu lo
qeyd olunmalidir. 70 80-ci illordo A. rbaycamn miixtolif şəhərlərində foaliy; ?t
göstoron teatr hovoskarlan todricon
kimn teatr xadimlori otrafinda topi; ilar. 1887 ildon Baki teatr dostosino i iobib boy Mahmudboyov, Sultan M. d
Qonizado vo N.Voliyev başçılıq el
1888 ildon onlar artiq miistoqil teatr
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lektivi kimi foaliyyot göstərmişlor.
10 mart 1873 ildo göstərilon “Loııkoran xanının
90-ci illordon başlayaraq, Norin ;i
voziri” tamaşasınm afışası.
Norimanovun Azorbaycan teatnmn
Azorbaycan ziyalıları, Qori seminakişaf etmosindo böyiik xidmoti oln
dur. N.Norimanov ziyali gonclori ak
riyasını bitiron müollimlor Şuşa, Naxçi
van vo b. şohərlərdə teatr tamaşaları hatruppasina dovot edir, özü do bir ço>
zııiayır (“ Xırs quldurbasan” , “ Müsyö
maşalarda baş rolları oynayırdı.
Jordan vo dorviş Mostoli şah” , M .F.
H.Zordabi 1896 ildo Bakida “ Bir
i
miisolman dram truppasi” adli ilk |> •Axundzado), eyni zamanda, bu tamaşafessional teatr kollektivini toşkil el i.
larda aktyor kimi çıxış edirdilor.
1897 ildo Bakida ilk dofo “ Artistlor i: iNaxçıvanda toşkil edilmiş “ Ziyalılar
faqi” yaradildi. İnqilabaqodorki Azor
comiyyoti” (1882) vo “ Miisolman incobaycan teatnmn repertuan milli dramasonoti vo dram comiyyoti” (1883) 80-ci
turqlann - M.F.Axundzado, Nocof boy
ilbrin ovvolbrindo şohorin modoni hoyaVozirov, Haşım boy Vozirov, N.Nori
tmda böyük rol oynamışdır.
1887
ildo Firidun boy Köçorlininmanov, Əbdiirrəhim boy Haqverdiyev,
C.Mommodquluzado vo b.-nin pyeslorohborliyi ib İrovanda M.F.Axundzadorindon tortib olunur, həmçinin rus
nin “ Miisyö Jordan vo dorviş Mostoli
şah” komediyasi Azorbaycan dilindo ta- (Nikolay Vasilyeviç Qoqol, ivan Sertirakı ib realni moktobin şagirdlori torofındon göstorilon bu ilk hovoskar tamaşalan milli teatrin yaranmasi üçün tokan
olur.

geyeviç Turgenev, Lev Nikolayeviç Tol
stoy) vo Qorbi Avropa (Uilyam Şekspir,
Fridrix Şiller. Henrix Heyne, Jan Batist
Molyer) klassiklorinin osorlori ilo zonginloşdirilirdi. M.F.Axundzadonin komediyalan ilo yanaşı N.Vozirovun “ Müsiboti-Foxroddin” , “ Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük” , Ə.Haqverdiyevin “ Dağılan tifaq” , “ Boxtsiz cavan” , “ Ağa Mo
hommod şah Qacar” , N. Norimanovun
“ Nadanlıq” , “ Nadir şah” pyeslori oynanılırdı. 1906 ildo Bakıda “ Müsolman
dram artistlori” şirkoti yaradildi. Şirkoto
moşhur teatr xadimi Cahangir Zeynalov
rohborlik edirdi. Bu illordo Bakinin fohlo
rayonlarmda tamaşalar göstorən dram
dornokbri vo teatr truppalan (“ Balaxal dram dornoyi” . “ Homiyyot” ) toşkil

riyyotinin yaranmasi). Bu dövriin hadi
solori ölkonin modoniyyotino, teatr saho
sino do tosir göstordi. Mart hadisolorindon sonra İrana köçmoyo mocbur olmuş
miitoroqqi fikirli Azorbaycan ziyahlari,
о ciimlodon Üzeyir vo Zülfüqar Haciboyovlar Azorbaycan Demokratik Ciim
huriyyoti dövrtindo Bakiya qayidaraq
foaliyyoto başladılar.
H.Z.Tağıyevin inşa etdirdiyi teatr binasi (indiki Musiqili Komediya Teatn)
Azorbaycan truppasinin möhkomlonmosino, miintozom tamaşalar göstormosino imkan yaratdi. Bina 1899, 1909
vo 1918 illordo ermonilor torofindon yandırılmışdı.

ıniş Dövlot Teatrından ayrilaraq. miisto
qil teatra çevrildi. Homin il yanvann 17do M.F.Axundzadonin “ Haci Qara” komediyasmin yeni quruluşda tamaşası ilo
Azorbaycan Dövlot Dram Teatrmin
(1933 ildon M.Əzizboyov ad.) tontonoli
açılışı oldu. Azorbaycan dramaturgiyasinin inkişafında, teatr sonotinin toşokkülündə böyük xidmotbr göstoron
N. Vozirov, Ə. Haqverdiyev, C.Mommod
quluzado, Siileyman Sani Axundov kimi
realist-demokrat yazıçıların foaliyyoti.
N.Norimanov, Ü.Haciboyov, Müsliim
Maqomayev, Cofor Cabbarlı vo b. görkomli odobiyyat vo incosonot xadimlorinin, aktyor vo rejissorlarm motbuatda

edildi.
1908 ildo “ Nicat” comiyyoti (comiyt 1906 ildo yaradılmışdı) yanmda
iseyn Əroblinski, Sidqi Ruhulla,
oiilfot Voli kimi peşokar aktyoıiarı bir?diron dram truppasi yaradildi; onun
imi qarderobu, rekviziti var idi. Trupa hoflodo bir-iki dofo Tağıyev teatnni, hom do fohlo rayonlarmda tamaşair verirdi.
1910 ildo “ Sofa” modoni-maarif coliyyoti yanmda teatr şöbosi yaradildi.
omiyyotin işindo Dadaş Bünyadzadə,
air Somod Monsur, aktyorlardan Caangir Zeynalov, Abbas Mirzo Şorifzao foal iştirak edir, teatr tamaşalanna
Nicat” dan Hiiseyn Əroblinski, Mirağa Əliyev, Sidqi Ruhulla, Hiiseynqulu
Jarabski vo b. vaxtaşırı dovot olunurdu
lar. “ Sofa” comiyyotin in truppasi teatrin
ioyati ilo bağlı modoni-maarif işlori ilo
lo moşğul idi. 1910 ildo truppa C.Zeyalovun sohno foaliyyotinin 25 illiyini,
911 ildo M.F.Axundzadonin anadan
dmasinin 100 illiyini, 1913 ildo iso
''I.Vozirovun odobi foaliyyotinin 40 illiini tontono ib qeyd etmişdi.
1916 ildo C.Mommodquluzadonin
Öliilər” komediyasının uğurlu tamaasi oldu.
1917 ildo Bakida “ Miisolman artistiori ittifaqi” yaradildi. Abbas Mirzo
Şorifzado ittifaqa sodr seçildi. ittifaq
1918 ilin mart ayinadok foaliyyot göstoro bildi.
1917-20 illordo Azorbaycan modoniiqtisadi, hom do siyasi cohotdon miirok
kob bir dövr yaşadı (2 noyabr 1917 ildo
Bakida Sovet hakimiyyoti yarandığınm
elan edilmosi, “ Sentrokaspi diktaturasf’nın qisa müddətli ağalığı, mart hadisolori. Azorbaycan Demokratik Ciimhu

Azorbaycan Dovlot Akadcmik Milli Dram Teatn. 1960. Memarlar Q.ƏIizadə, M.Mammadov.

1910 ildo Bakida tikilmiş indiki Ope çıxışları teatrin inkişaf prinsiplorinin,
ra vo Balet Teatrmin antreprenyorlan
milli vo diinya dramaturqlanmn klassik
binada Azorbaycan aktyorlannm çıxış
irsino düzgiin miinasibotin müoyyonloşetmosino imkan vermirdilor. Yalniz
mosindo miihiim rol oynamışdır.
Üzeyir vo Zülfüqar Haciboyov qardaşla20-ci illordo “ Oliilor” (C.Mommodqu
rının truppasi nisboton miintozom foa
luzado), “ Laçın yuvasi” (Siileyman Sani
liyyot göstorirdi. Truppa öz torkibindo
Axundov), “ Şeyx Sonan” , “ Knyaz”
dram, opera vo operetta artistlorini bir- (Hiiseyn Cavid), “ Aydın", “ Oqtay Eloğloşdirmişdi. Qabaqcil, demokratik ide- lu” , “ Sevil” , “ Od golini” (C.Cabbarli),
yalarla six bağlı olan Azorbaycan teatn
“ Müfottiş” (N.V.Qoqol), “ Hoyatin dixalqm modoni inkişafında miihiim rol
bindo” (Maksim Qorki), “ Qaçaqlar”
oynasa da, hob yiiksok sohno modoniy (F.Şiller), “ Otello” (U.Şekspir) vo s.
yoti soviyyosino qalxmamışdı.
osorlor tamaşaya qoyulmuşdu. 20-ci il1920
ildo Azorbaycan Demokratiklordon teatrda aktyorlardan A.M.ŞorifCiimhuriyyotinin süqutundan sonra Bir- zado, Ülvi Rocob, M.A.ƏIiyev, S.Ruhulloşmiş Dövlot Teatn yaradildi. Teatrda
la, Morziyə Davudova, İsmayıl HidayotBakida foaliyyot göstoron biitiin truppa- zado, Rza Tohmasib, Kazim Ziya, Mus
lar vo hovoskar aktyorlar birloşdi. 1918 tafa Mordanov, Mommodoli Volixanli,
ildo yandırılmış Tağıyev teatrmin binasi
Əli Qurbanov, Sona Hacıyeva, Əzizo
Mommodova, Möhsün Sonani, M.Yerrespublika hökumətinin qorari ilo borpa
makova (Moxfuro xanim), rejissor
olundu. 1922 ildo dram truppasi Biıloş-

Aleksandr Tuqanov, Bakı Teatr TexniQurbanova, Əzizo Mommodova, Barat
kumunun ilk məzunlarından Fatma
Şokinskaya, Siileyman Tağızado kimi
aktyorlar yetişmişdi.
Qədri, Rza Əfqanlı, İsmayıl Dağıstanlı
Şoxsiyyoto porostiş dövrüniin toqiblovə b. foaliyyot göstormişdilor.
1930
ildə kollektiv Moskvadari Azorbaycan teatr sənətinə do ağır zorbo vurdu. H.Cavid, A.M.Şorifzado,
Omumittifaq teatr və sonot olimpiadaÜ.Rocob kimi görkomli sonotkarlar
sında, Leninqrad vo Kazan şohorlorinmohv edildi, repertuarda yeknosoqlik
doki qastrollarda “ Hacı Qara” , “ Sevil” ,
yarandi. Bununla beb, Azorbaycan
“ Od golini” , “ Hamlet” , “ Gülən adam”
teatn realist vo romantik ononolorini da
tamaşaları ilə çıxış etmişdir.
1935-41 illor Azərbaycan Dövlot
vam etdirdi vo sonraki ilbrdo do bir sira
uğurlu tamaşalar hazırladı.
Dram Teatrının yetkinloşmo dövrüdür.
1941-45 illor müharibosi dövründo
Bu dövrdo teatr “ Həyat” (Mirzo ibrahi
teatrin sohnosindo “ Aslan yatağı”
mov), “ Toy” (Sabit Rohman) pyesbrini,
(Mommodhüseyn Tohmasib), “ Inti“ V aq if’, “ Xanlar” (Səməd Vurğun),
qam” (Zeynal Xolil), “ Mohobbot”
“ Qaçaq Nəbi” (Siileyman Rüstom) kimi
(Mirzo ibrahimov), “ Vofa” (Rosul Rza),
tarixi qohromanlıq dramlarmı tamaşaya
“ İntizar” (Mehdi Hiiseyn vo İlyas Əfonqoydu. “ Vaqif” pyesinin dorin votonpor

miiasir mövzuda bir sira maraqli tamaşalar hazırlanmışdı: “ Göz hokimi” (İslam
Sofərli), “ Əliqulu evlonir” , “ Yalan” (Sa
bit Rohman). “ Alov” (M .Hiiseyn),
“ Kondçi qızı” , “ Közoron ocaqlar” (M .ib
rahimov), “ Son homişə monimlosən” ,
“ Unuda bilmirom” , “ Mohv olmuş gündoliklor” (İ.Əfondiyev), “ Öliilor" (C.Mommodquluzado) vo s.
Teatr 1959 ildo Moskvada keçirilon
Azorbaycan odobiyyati vo incosonoti ongünlüyündo “ Otello” (U.Şekspir), “ A l
maz” (C.Cabbarh), “ Forhad vo Şirin”
(S.Vurğun) vo s. tamaşalar göstormişdir.
70-ci illorin repertuarinda miiasir
Azorbaycan dramaturgiyasına geniş yer
verilmiş, eyni zamanda klassik osorlor,
xarici ölko dramaturqlanrun pyeslori
“ Xoyyam” (H.Cavid), “ Naziriıı xanimi
(Borislav Nuşiç), “ Mahnı dağlarda qaidı” (İ.Əfəndiyev), “ Yağışdan sonra"
(B.Vahabzadə), “ Danxma, ana" (Nor.
Dumbadze), “ Son yaıımasan" (N,
Xozri), “ İnsan (S.Vurğun), “ Qılınc
qolom” (Mommod Soid Ordubadinin •
niadlı romanı osasinda), “ Şohorin >■
giinlori” , “ Adamin adann” (Anar), *'1
li yığıncağı” (C.Mommodquluzado) vo
tamaşaya qoyulmuşdur.
50-70-ci illordo teatrda xalq artist1
ri Hökumo Qurbanova, M.Davudo
İsmayıl Dağıstanlı, Əlosgor Əlokboro
İ.Osmanli, S.Ruhulla, Əlağa Ağayc ,
Leyla Bodirboyli, Sofya Bosirzad
M.Volixanh, Ağadadaş Qurbanov. Əli
Qurbanov, Molik Dadaşov, R.Əfqanlı,
Ə .Zeynalov, K.Ziya, Nocibo Molikov,!.
Mohluqo Sadıqova, Hosənağa Salayev.
Habib Ьэу Mahmudboyovun teatr truppasi. 1888 il.
M.Sonani, Ə .Sultanov, S.Haciyev,;.
Ağahüseyn Cavadov, Mommod;
diyev), “ Bizim şohorli oğlan” (Kon
Şeyxzamanov, Barat Şokinskaya, om.
vorlik ideyasi teatrin sohnosindo sonotstantin Mixayloviç Simonov) vo s. osor- dar artistlor Ətayo Əliyeva, Hacı İsn
karhqla canlandırılmışdı (rejissor Adil
lor tamaşaya qoyuldu.
yılov, Liitfi Mommodbəyov, Mirva
İsgondorov). Klassik diinya dramaturBu dövrdo gone nasirlordon Ənvor
Novruzova, Atamoğlan Rzayev, rej;
giyası örnoklorindon sayilan “ Maqbet”
Mommədxanlı, İ.Əfondiyev, Cabbar
(U.Şekspir; rejissor A.A.Tuqanov, baş
sorlardan xalq artisti Mehdi Momn
Mocnunboyov vo b. torofindon yeni
dov, Tofiq Kazımov, Əlosgor Şorifo
rollarda A.Şorifzado vo Morziyo Davudram osorlori yazılırdı.
dova) osorinin tamaşası Azorbaycan
omokdar incosonot xadimi Əşrof Qu>
sohno sonoti tarixindo dorin iz burax1946-55 illordo teatrda miixtolif yev, rossam, xalq artisti N.Fotullayev
mışdır. Bıı dövrdo teatrin rejissor heyob. foaliyyot göstormişlor.
mövzulu osorlor tamaşaya qoyulurdu.
tindo İ. Hidayotzado, Rza Darabli,
1948
ildo Azorbaycan teatrimn 75 il 1974 ildo Azorbaycan teatrimn 1C*
R.Tohmasib, Yusif Ulduz vo b. ilo yanalik yubileyi qeyd edildi, S.Ruhulla,
illik yubileyi qeyd olundu. Teatrin üç s
şı, A.isgondorov, Mohorrom Haşımov,
M.Əliyev vo M.Davudovaya SSR I xalq
notkarı (M.Mommodov, İ.Dağıstanlı
Əliheydor Əlokborov, Softor Turabov,
artisti adi verildi. Aktyorlardan M.Əliİ.Osmanli) SSR İ xalq artisti adina layiq
Şomsi Bodolboyli vo b. gonclor do çalışıryev, M.Davudova, S.Ruhulla, R.Əfgörüldii. Teatr S.Vurğunun “ insan” (re
dılar; tamaşaların bodii tortibati Riistom
qanlı, K.Ziya, İ.Dağıstanlı, rejissor
M.Mommodov), İ.Əfondiyevin “ Mahii
A. isgondorov, rossam N. Fotullayev
Mustafayev, Niisrot Fotullayev, İsmayıl
dağlarda qaldı” (rej. Əliheydor Əlokbo“ Şorqin sohori” (Ənvor Mommodxanh)
rov), F.Şillerin “ Mokr vo mohobbot”
Axundov, Əkbor Abbasov, Boduro Əf(rej. Ə.Şorifov), N.Xozrinin “ Son yanqanli, Kazim Kazimzado torofindon ve- tamaşasına göro SSR İ Dövlot mükafatımasan” (rej. Ə.Quliyev), C.Mommodna layiq göriildülor.
rilmişdi. Bu ilbrdo teatrda Ağasadıq
1955-60 ilbrdo teatrda klassik vo quluzadonin “ Ölülər” (rej. T.Kazimov)
Gorayboyli, İsmayıl Osmanli, Hökumo

osoıiorini tamaşaçılara toqdim etdi
(Moskva, 1974).
80-ci illorin tamaşaları “ Natovan” ,
“ Büllur sarayda” , “ Bizim qoribo taleyimiz", “ Sevgilibrin cohonnomdo viisah”
(İ.Əfəndiyev), “ Medeya” (Jan Anuy),
"İblis” (H.Cavid), “ Foryad” (B.Vahab
zado), “ Biganolor oteli” (Riistom İbrahimboyov),” Tohmino vo Zaur” (Anar),
“ Od golini” (C.Cabbarh), “ Monsiz diin
ya", “ Geqo döyiilon qapılar” (N.Xozri),
“ Korgodan buynuzu” (Maqsud İbrahimboyov) vo s. mövzu rongarongliyi,
maraqli aktyor oyunu vo rejissor işi ib
diqqoti colb etdi.
Teatrin kollektivi “ Antoni vo Kleo
patra" tamaşasına göro M.F.Axundov
ad. Respublika miikafatina (1964),
“ Mahnı dağlarda qaldi" (1972), “ Şohorin yay giinlori” (1980) vo “ iblis” (1984)
amaşalarına göro Azorbaycan SSR
3övlət miikafatina layiq görülmüşdü.
70-80-ci ilbrdo teatrda xalq artistloi Hoson Turabov, Amaliya Ponahova,
•ofiqo Mommodova, Fuad Poladov,
mokdar artistlordon Somondor Rzayev,
ofa Fotullayeva, Hamlet Xamzado
/о s. uğurla çıxış etnıiş, rejissorlardan
! lüseynağa Atakişiyev, A.Kazımov, ros;am Solmaz Haqverdiyeva bir sira tanaşalara quruluş vermişdilor.
80-ci illorin sonlannda teatrda ak.yorlardan xalq artistlori Əlabbas Qodirov, Yaşar Nuriyev, Soyavuş Aslan,
mokdar artistlor Muxtar Avşarov,
Zornigar Ağakişiyeva, Aqşin Volixanlı,
Hamlet Qurbanov, Rafael Dadaşov,
Rafiq Əzimov, Biircoli Əsgorov, İlham
Əhmodov, Sofuro İbrahimova, Hacı İsmayılov, Hicran Mehbalıyeva, Ramiz
Molikov, Mikayıl Mirzoyev, Mirvari
Novruzova, Kamal Xudaverdiyev, Moc
nun Haciboyov, E.Haşımzadə, Bosti Cobrova, rejissorlardan omokdar incoso
not xadimlori A.Kazimov, Morahim
Forzoliboyov, rossamlardan Elçin Mom
modov, I.İsmayılov vo b. foaliyyot göstorirdilor. Teatrin yamnda foaliyyot göstoron gonclor studiyası kiçik sohnodo tamaşalar göstorirdi (1982).
1989-2006 ilbrdo ölkodo 10 yeni teatr
yaradildi vo qısa müddotdə yaradıcılıq
uğurları nozoro ahnaraq onlara dövlot
teatn statusu verildi (Bakida Azorbay
can Dövlot “ Yuğ” Teatn, Azorbaycan
Dövlot Pantomim Teatn, Azorbaycan
Dövlot Gonclor Teatn, irovan Azor
baycan Dövlot Teatn, Qazax vo Fiizuli
şohorlorindo Dövlot Dram Teatrlan, Qusarda Dövlot Lozgi Dram Teatn, Qaxda

Dövlət Giircü Dram Teatn, Qax vo
Salyanda Dövlot Kukla Teatrlan). Sum
qayit Dövlot Dram Teatrimn profili
doyişdirilorok ona Dövlot Musiqili Dram
Teatn statusu verildi. 1992 ildo Bakida
Bolodiyyo Teatn da yaradildi.
Akademik M illi Dram Teatrmda
1991-2006 ilbrdo “ Tonha iydo ağacı” ,
“ Dolilor vo ağıllılar” , “ Hökmdar vo qi
zi” (İ.Əfondiyev), “ Нага gedir bu diin
ya” , “ Özümiizü koson qilinc” , “ Dar
ağacı” , “ Roqabot” (B.Vahabzado), “ Dişi canavar” (Qarsia Lorka), “ Qarağac
altinda mohobbot” (Yucin O'nil), “ Ah
Paris... Paris” , “ Monim sevimli dolim” ,
“ Monim orim dolidir” , “ Poçt şöbosindo
xoyal” , “ Qatil” (Elçin), “ Pompeyin Qaf
qaza yürüşii” (Noriman Həsonzado),

Dram Teatn (1950) adı ıb foaliyyot göstərmişdir. 1991 ildon Azorbaycan Dövlot Akademik Milli Dram Teatn adlandırılır.
Baki Azad Tiirk Tonqid-Tobliğ Teatn rus (1920), Azorbaycan (1921) bölmolori ib Bakimn teatr hoyatmda mii
hiim rol oynadi. Teatrin təşəbbüsçülərindən biri vo ilk direktoru Hacağa Ab
basov, baş rossami Əzim Əzimzado idi.
Teatrda Azorbaycan dramaturqlarinm
kiçik lıocmli, aktual mövzulu osorlori tamaşaya qoyulur, rejissorlardan Əlokbər
Süheyli, S.Ruhulla, aktyorlardan Əhmod Qomorlinski, Mirmahmud Kazimovski, Ağasadıq Gorayboyli foaliyyot
göstorirdi. Tamaşalar Zülfıiqar Hacibo
yov vo Asof Zeynallının musiqisi ib mii-

M.F.Axundzadə. “Haci Qara" əsərinin tamaşasından snhnə.

“ Şah Edip" (Sofokl), “ Burla xatun”
(N.Xozri), “ Bu diinyanin adamlari” (Hidayot), “ Krai Lir” (U.Şekspir), “ Forhad
vo Şirin” (S.Vurğun), “ Aydin” , “ Ədirno
fothi” (C.Cabbarh), “ Eşq vo intiqam”
(S.S.Axundov), “ Mesenat” (Əli Əmirli)
vo s. tamaşalar oynanıldı. Bu tamaşalarııı uğuıiu almmasinda M.Forzoliboyov,
A.Kaznnov, Azorpaşa Nemotov, Bohram Osmanov kimi rejissorlarin xidmoti
böyükdür.
Azorbaycan Dövlot Akademik Milli
Dram Teatn 1990 2006 illordo Tiirkiyodo, Almaniyada, Rusiyada uğurlu tamaşalarla qastrol sofərlərində olmuş, bir
sira beynolxalq teatr festivallarmda
iştirak etmişdir.
Teatr
Akademik Dram Teatn
(1922-29), Bədaye Teatn (1929 35),
Dram Teatn (1935-50), Akademik

şayiot olunurdu.
Teatr 1925-26 illordo Türk İşçiKoııdli Teatri, 1927 32 illordo iso Baki
Tiirk İşçi Teatri adlanırdı. Teatrin
repertuarına “ ölübr” , “ Anarrun kitabi”
(C.Mommodquluzado), “ Sevil” (C’.Cabbarli) vo b. milli pyesbrb yanaşı, torciimo
osorlori do daxil idi. Aktyorlardan Kazım Ziya, Əlosgər Ələkborov, Əjdor Sul
tanov, Ağahiiseyn Cavadov, Fatma
Qodri, l.Tahbh, Əlokbor Seyfi, rejissor
lardan Rza Darabli, David Qutman,
rossam Riistom Mustafayev çalışmışlar.
1932 ildo teatr Gonco şohorino kövüriilmüş, orada professional teatr sonoti
nin yaranmasi vo inkişafında miihiim
rol oynamışdır.
Baki Azad Toııqid-Tobliğ Teatrimn
rus truppasi 1923 ildon Baki İşçi Teatn
adi ib foaliyyot göstormiş, 1937 ildon

Azorbaycan Dövlot Rus Dram Teatri
(1956 ildən S.Vurğıın ad.) adlandınlmışdır. 1925- 30 illərdə teatrın repertuarında
çağdaş dramaturgiyaya xiisusi yer verilmişdir.
1930-40 illordo teatrın repertuarı
“ Düşmonlor” ,
“ Hoyatm
dibindo”
(M .Qorki), “ Mokr vo mohobbot” , “ Don
Karlos” (F.Şiller), “ İki ağanın bir
nökəri” , “ Mehmanxana
sahibosi”
(Karlo Qoldoni), “ Otello” , “ Romeo vo
Cülyetta” (U.Şekspir) kimi osorlorlo
zonginləşmişdir.
Teatrın repertuarında Azorbaycan
dramaturgiyasına da geniş yer verilirdi
[“ Sevil” , “ 1905-ci ildo” , “ Od golini”
(C. Cabbarli),
“ Xırs
quldurbasan”

vo xarici ölko dramaturqlannin osorlori
- “ Komandorun addımları” (V.Korostilyov, Azorbaycan SSR Dovlot miikafati, 1972), “ Cinayot vo coza” (Fyodor
Mixayloviç Dostoyevski), “ Kaliforniyada dofn” (Riistom ibrahimboyov), “ Daironi genişlondirin” (İ.Qasımov), “ Şohorin yay günlori” (Anar), “ Əldon düşmüş
at” (1979, Fransuaza Saqan), “ Şeyx Sonan” (1983, H.Cavid), “ Dayaq nöqtosi"
(1984, R.Ağayev), “ Premyera” (1984,
L.Roseba), “ Barbarlar” (1984, M.Qor
ki), “ Cavan qadına yaraşan kişi” (1985,
M.ibrahimboyov), “ Vicdan diktaturasi” (1986, M .F.Şatrov), “ Qaban”
(1987, V.S.Rozov), “ Lanqust gülüşü”
(1987, C.M arrel), “ Qürub” (1988,

il. Cavid. “Şeyx Sənan” osorinin tamaşasından səhnə.

(M.F.Axundzado), “ V aqif’, “ Xanlar”
(S.Vurğun) vo s.]. Bu illordo teatrda
rejissorlardan Sergey Arsenyeviç Mayo
rov, Aleksey Lvoviç Qripiç, aktyorlardan Borislav Pavloviç Baykov, Naum
Adolfoviç Sokolov, Aleksandra Lav
rentyevna Suvirova vo b. foaliyyot göstormişlor. İmran Qasımovun “ Xozor
iizorindo şofoq” pyesinin tamaşasına
(1950) göro rejissor Mohorrom Haşımov, rəssam Sergey Mitrofanoviç Yefimenko, aktyorlardan Konstantin Mixayloviç Myakişev, Pyotr Borisoviç Yu 
din, Viktor Petroviç Şarlaxov, Boris
Mixayloviç Çinkin SSR İ Dövbt mükafatına layiq görülmüşdübr (1951).
60-cı illordo teatrın repertuarında
klassik pyesbrb yanaşı, çağdaş dramaturqların da əsərlərinə geniş yer verilmişdi.
1970-80 illordo teatrda Azorbaycan

İ.Babli), “ Sohor somasinda ulduzlar”
(1988, A.Qalin), “ Qotl günü” (1989,
Yusif Somodoğlu), “ Şahzado vo dilonçi”
(1989, Sergey Mixalkov), “ Tamaşaçılar
üçün baxmaq qadağandır” (1990,
J.Marsan) vo b. tamaşaya qoyulmuşdur. Ayn-ayn illordo teatrda rejissorlardan SSR İ xalq artisti Mehdi Mommo
dov, Azorbaycanm xalq artistlori Giilcahan Giilohmodova-Martmova, Connot Solimova, R S FS R xalq artisti Ənvor Behbudov, Azorbaycanm xalq ar
tisti Aleksandr Yakovleviç Şarovski,
aktyorlardan Azorbaycanm xalq artistlori Kseniya Lvovna Babiçeva, Anatoli
Solomonoviç Falkoviç, Nina Dmitriyevna Sarnatskaya vo b. işləmişlor. 80ci illorin sonlarindan teatrda aktyorlar
dan xalq artistlori Lev Lazareviç Qruber, Molik Dadaşov, Haci Murad Yagizarov, Qalina Borisovna Koltunova,

Raxil Solomonovna Ginzburq. F.Poladov, Dina Iosifovna Tumarkina, Vera
Karlovna Şirye, omokdar artistbr Na
talya Bağııova, Lyudmila Semyonovna
Duxovnaya, Vyaçeslav Petroviç Kovtun, İrina Aleksandrovna Perlova, Ma
riya Qriqoryevna Stepanova vo b. foa
liyyot göstorirdilor.
Azorbaycanm XKS-nın 1 iyul 1920 il
tarixli qorari ib birbşmiş dövlot teatri
yaradildi. 1924 ildo opera vo balet trup
pasi bu teatrdan ayrtlaraq miistoqil ope
ra vo balet teatrma (Azorbaycan vo rus
bölmoləri ilo) çevrildi. Hazirda M .F.
Axundov ad. Azorbaycan Dövlot Aka
demik Opera vo Balet Teatri adlamr.
Teatrda milli osorlorlo yanasi, inqilabi
vo votondaş miiharibosi mövzusunda
operalar da tamaşaya qoyuldu. Reper
tuarda klassik operalara da geniş yer
verilirdi [“ Qaratoxmaq qadin” , “ M a
zepa” (P.İ.Çaykovski), “ Sevilva bo
bori” (C.Rossini), “ Toska” (C.Puççini “ Demon” (A.Q.Rubinşteyn), “ Ka
men” (J.Bize), “ Lakme” (L Delib
“ Boris Qodunov” (M.P.M usorqski;
“ Su porisi” (A.S.Darqomijski), “ Tar
heyzer” (R.Vaqner), “ Aida” , “ Trub;
dur” , “ Traviata” (C.Verdi) vo b.]. I
dövrdo teatrda müğonnilordon Vas
Alekseyeviç Nikolski, E.Starostin;
dirijorlardan Aleksandr Vasilyev
Pavlov-Arbenin, Ariy Moiseyeviç R
zovski, Samuil Aleksandroviç Sto
lerman, Müslüm Maqomayev vo b.

Xalq teatri
Teatr bədii özfəaliyyətinin bir formasi. ilk nümunələri qədim mərasim və ayinlərlə bağlı olmuşdur. Sa~
də süjetə malik "Kosa-kosa", "Kilimarası", "Tənbəl qardaş", "Ustaşagird", "Xıdır Nəbi" və s. xalq
tamaşaları özündə xalqin tarixi dünyagörüşünü, təbiətə, cəmiyyətə münasibətlərini əks etdirir. 19 əsrdə
Azərbaycanda geniş yayılmış dini
motivlər üzərində qurulan "Şəbih"lər
də teatrlaşdırılmış quruluşa malik
olmuşdur. 20 əsrdə yeni tipli xalq
teatrları meydana gəlmiş və onların
repertuarına kiçik səhnəciklər, vodevillər və peşəkar dramaturqların
əsərləri daxil edilmişdir.
foaliyyot göstorirdilor. Miixtolif illordo
teatrın sohnosindo görkomli rus opera
müğonnilərindən Leonid Vitalyeviç Sobinov, Qriqori Stepanoviç Piroqov, An

tonina Vasilyevna Nejdanova, Valeriya
Vladimirovna Barsova vo b.-nın iştirakı
ilo qastrol tamaşalan verilmişdir.
Azorbaycan bölmosi inqilabdan ovvolki tamaşaları tokmilləşdirmoklo yanaşı milli operalar yaradilmasi iizorindo
do foal çalışırdı. Tealrın repertuan
ononovi klassik opera formasinda yazılmış “ Şahsonom” (1927, R.Qlier), in
qilabi mövzuda ilk sovet operalanndan
“ Norgiz” (1935, M.Maqomayev) vo
Azorbaycan professional musiqisinin
şah osori olan “ Koroğlıı” (1937, Ü.Hacıboyov; SSR İ dövlot mükafatı, 1941)
operalan ilo zonginloşdi. “ Koroğlu” tamaşası Azorbaycan operasının inkişafında böyük rol oynadi. 1938 ildo teatnn
opera truppasi Moskvada Azorbaycan
sonoti ongiinliiyiindo “ Koroğlu” , “ Arşın
mal alan” , “ Norgiz” , “ Şahsonom” tamaalan ilo çıxış etdi. 30 50-ci illordo
eatrda gorkomli müğonnilordon Bülbül,
-övkot Mommodova, Fatma Muxtaova, Hiiseynqulu Sarabski, eloco do İdis Ağalarov, Elmira Axundova, Mom\ıodtağı Bağırov, Sona Bağırova, Ağababa Biinyadzado, Nina Valatsi, Siioyya Qacar, Aleksandr Aleksandroviç
Drozdov, Əli vo Qonbor Zülalov qarlaşları. Qulam İsgondorov, Böyükağa
Mustafayev, Vasili Alckseyeviç N i
kolski, Yaqub Rzayev, Hoqiqot Rzayeva, Əlövsot Sadıqov, L.Tohmasib,
Mariya Titarenko, Roman Maksimoviç
Trifonov, Hacağa Hacıbababoyov,
Şirzad Htiseynov, tarzonlordon Xanlar
Molikov, Bohram Monsurov, Qurban
Pirimov, dirijorlardan Əfrasiyab Bodolboyli, Niyazi, Əşrof Hosonov, rejissor
lardan Soltan Dadaşov, Mehdi Mom
modov, İsmayıl Hidayotzado vo b. foa
liyyot göstərirdilor.
Azorbaycanda Sovet hakimiyyoti
qurulduqdan sonra teatnn yaninda
balet studiyası toşkil edilmiş, 1933 ildo
iso xoreoqrafiya moktobi yaradılmışdır.
Bu dövrdo teatrda “ Sonalar gölü”
(P.İ.Çaykovski), “ Don Kixot” (L.Minkus), “ Baxçasaray fontani” (B.V.Asafyev), “ Esmeralda” (S.Puni), “ Qirrruzi
lab” (R.M .Q lier) vo s. baletlor tamaşaya qoyulmuşdur. Balet truppasinda
V.Ncjdanov, R.Potapova, O.Pokrov
skaya, V .İ.Vronski vo b. işloyirdilor. 40ci illordo balet truppasi Qomor Almaszado, İrina Mixayliçenko, Leyla Vokilova, Konstantin Nikolayeviç Bataşov,
Adilo Almaszado, S.Miroliyeva kimi
istedadli balerina vo roqqaslarla tomsil
olunurdu. 1940 ildo ilk milli Azorbaycan

baleti “ Qız qalası” (Ə.Bodolboyli) tamaşaya qoyuldu. 1941 45 illordo teatnn
sohnosindo faşizmo qarşı mübarizodon
bohs edon osorloro geııiş yer verilmişdir:
“ Xalq qozobi” (1941. Ə.Bodolboyli vo
B.Zeydman), “ Voton vo cobho” (1942,
0 .Haciboyov), “ Voton" (Q.Qarayev vo
C.Hacıyev; SS R İ Dövlot mükafatı,
1946) vo s. Nizaminin anadan olmasinm
800 illiyi münasibotilə teatrda “ Xosrov
vo Şirin” (1942, Niyazi), “ Nizami”
(1948, Ə.Bodolboyli) operalan tamaşaya
qoyuldu. Teatrda miixtolif illordo Conu
bi Qafqaz bostokarlarmin opera osorlori
oynanılmışdır. 50-ci illordo balet sonoti
nin doyorli örnoklorindon olan “ Gülşon”
(1950, S.Haciboyov; SSRİ Dövlot mii-

İ.Mommodov), “ Öliibr” (1963, V.Adigözolov), “ Mohobbot şorboti" (1965,
Q.Donisetti), “ Qurd vo yeddi çopiş”
(1967, M.Koval), “ Monastırda nişanlanma” (1969, S.Prokofyev) operalan,
“ Qaraca qiz” (1965, Ə .Abbasov), "Xo
zor balladasi" (1968, T.Bakixanov),
“ Şur” (1968, F.Əınirov), “ Leyli vo
Mocnun" (1969, Q.Qarayev), “ Qobustan kölgolori” (1969, Forəc Qarayev)
baletlori vo s. sovet baletinin incilorindon olan “ ildmmli yollarla” (1961,
Q.Qarayev; Lenin miikafati, 1967) vo
“ Mohobbot ofsanosi” (1961, A.Molikov)
osorlorinin tamaşaya qoyulmasi Azor
baycan balet sonotinin inkişafında mii
hiim rol oynadi. 60-70-ci illordo teatrda

S.Vurğun. “Vaqif’ əsərinin tamaşasından sohno.

kafati, 1952), “ Yeddi gözol” (1952,
Q.Qarayev) baletlori tamaşaya qoyuldu.
Bu illordo sonralar teatnn hoyatinda
miihiim rol oynamış Rofiqo Axundova,
Y.N.Kuznetsov, A.S.Urvantsev, Maqsud Mommodov vo b. balet solistlori
sohnoyo goldilor. Bu dövrdo teatnn
repertuan Azorbaycan opera sonotinin
uğuru sayilan “ Sevil” (1953, F.Əmirov),
homçinin “ Azad” (1957, C.Cahangirov)
operalan ilo zonginloşdi. 1959 ildo teatr
Moskvada keçiıilon Azorbaycan odo
biyyati vo incosonoti ongiinliiyiindo
“ Koroğlu” vo "Sevil" operalanm, “ Qiz
qalasi” , “ Yeddi gözol” vo “ Gülşon”
baletlorini göstoıdi.
60-ci illordo janr vo iislub etibarilo
miixtolif xarakterli osorlor tamaşaya
qoyuldu: “ V aqif’ (1960, R.Mustafa
yev), “ Bahadir vo Sona” (1961, S.ƏIosgorov), “ Tülkü vo Alabaş” (1963,

müğonnilərdən Roşid Behbudov, Rauf
Atakişiyev, Əbiilfot Əliyev, Firongiz
Əhmodova, Firidun Mehdiyev, Riibabo
Muradova vo b., balet artistlorindon Ro
fiqo Axundova, Çimnaz Babayeva, Leyla Vokilova, Maqsud Mommodov, Vla
dimir Pletnyov, Tamilla Şiroliyeva vo b.
çıxış etmişlor. 70-ci illordo teatrda “ Qirmizipapaq” (1970, M.R.Rauxverger),
“ Nikbin facio” (1971, A.N.Xolminov),
“ Söyüdlor ağlamaz" (1971, Ə.Bodolboyli; ycııi quruluşda, 1975), “ Aygiiıı"
(1973, Z.Bağırov), “ Gəlin qayası”
(1974, Ş.Axundova), “ Koroğlu” (1975,
yeni quruluşda, 0 .Haciboyov). "Aldanmış ulduzlar” (1977, N.Quliyev),
“ Xanondonin taleyi" (1978, C.Cahan
girov) operalan, “ Kaleydoskop" (1971,
F.Qarayev), “ Zoluşka” (1978, S.Pro
kofyev), “ Ç'itra” (1972, Niyazi; beynol
xalq С .Nehru miikafati, 1974), “ Nosimi

dastam” xoreoqrafık poeması (1973,
F.Əmirov; Azorb. SSR Dövlot miika
fati, 1974), “ Don Kixot” (1973, L.Minkus), “ İldırımlı yollarla” (1974, yeni
qııruluşda, Q.Qarayev), “ Min bir geco”
(1979, F.Əmirov; SSR İ Dövlot miika
fati, 1980) baletlori vo s. tamaşaya
qoyulmuşdur,
80-ci illərdə teatrda bir sira yeni osorlər “ Humay” (1981, N. Mommodov),
“ Babok” (1986, A.Əlizadə) baletləri,
“ Çokmoli pişik” (1986, L.M.Vaynşteyn)
operası tamaşaya qoyulmuş, “ Əsli vo
Kərəm” , “ Aşıq Qorib” operalarının
tamaşaları boirpa edilmişdiı. Azorbaycan
operalarından "Leyli və Mocnun” , “ Şah
İsmayıP, “ Koroğlu” teatrin daimi repertuarındadır. Klassik operalardan
“ Sevilya borbori” , “ Karmen” , “ Aida” ,

Nizamoddinova, German Utkin və b.
foaliyyot göstormişlor. 80-ci illordon
teatrın baş dirijoru Kazım Əliverdiboyov, baş baletmeysteri Rofiqə Axundova olmuşdur. Miixtolif illordo teatrda
dirijorlar Kamal vo Rauf Abdullayev
qardaşları, rejissorlardan A.isgondorov,
Firidun Soforov vo b. foaliyyot göstormişlər. Teatrin balet truppasi Farisdo
keçirilon 7-ci Beynolxalq roqs festivalında (1969) və 3-cii Babil incosonot
festivalmda (İraq, 1989) keçmiş sovet
incəsənətini tomsil etmişdir. Teatrın
opera truppasi İranda (1941, 1942), ba
let truppasi Fransada (1969), Monako
vo Liiksemburqda (1974), Hindistan,
Nepal, Banqladeş, Şri-Lanka və Birmada (1975), Morakeşdo (1982) və İraqda (1989) qastrolda olmuşdur. 1928 ildo

M.Abdullayeva. Zemfira Əliyeva,
A.Əzimzado, Z.Abbasova, S.Balayev
vo b. olmuşlar. 1936 ildon M.Qorki ad.
Azorbaycan Dövbt Gone Tamaşaçılar
Teatri, 1990 ildon iso Azorbaycan Dövlot Gone Tamaşaçılar Teatri adlamr.
1932 ildon teatrin repertuanna Azor
baycan, rus vo Avropa klassiklorinin
osorlori (“ Molla İbrahimxolil kimyagor” , “ Miisyö Jordan vo dorviş Mostoli
şah” , M.F.Axundzado; “ Müfottiş” ,
“ Evlonmo” , N.Qoqol; “ Qaçaqlar'.
F.Şiller vo s.) daxil edildi.
Xalq artistlori Aleksandr Alek
sandrov^ Tuqanov, M.Haşımov, Əliağa Ağayev, Yusif Voliyev. Hüseynağa
Sadiqov, A.T.Lejnyov, omokdar incoso
not xadimlori Zofor Nemotov, Ulduz
Əliyeva, H.Sultanov, V.S.Ovçinnikov.
omokdar artistlor Osman Haciboyov,
Əliheydor Hosonzado, Ə .Atayev, Moxl'uro xamm (M.Yermakova), A.S.Varşavski, К .Hosonov vo b. miixtolif illoro
teatrda foaliyyot göstormişlor.
1960-80 illorin repertuannda “ Soni
yaşıdların” (К .Hosonov; Q.İlkinin oso;
iizro), “ Yarımçıq şokil” (A. Babayev
“ Romeo vo Ciilyetta" (U.Şekspiı
“ Dovşanın ad giinii” (X.Əliboyli), “ Qr
mızıpapaq” (Y.L.Şvarts), “ Qaraca qi;
(A.Şaiq; S.S.Axundovun osori iizro
“ Ovod” (E.Voyniçin osori iizro), “ Keçə
ilin son gecosi” (Anar), “ Monim noğmr
kar bibim” (Ə.Əylisli), “ Üç muşketyor
(A.Dümanın osori iizro), “ Danabaş kondinin moktobi” (C.Mommodquluzado).
“ Lovğa dovşan” (S.Mixalkov), “ Pilləloı
(Ə. Korim) vo s. tamaşalar osas yer tutmuşdu. Bu ilbrdo teatrda xalq artistlori
H.Sadixov, Siileyman Əlosgorov, G.Q.
C.Cabbarh. “Od golini" əsorinin tamaşasından səhnə.
Sıqankov, Firongiz Şorifova, omokdai
artistlor R.Ağayeva, Tariyel Qasimov
Giilşon Qurbanova, Solmaz Qurbanova
“ Trubadur” , “ Yevgeni Onegin” , “ Tosteatra M.F.Axundovun adi verilmişdir.
1959 ildon Akademik Opera vo Balet M.Dadaşov, A.İ.Dobronetski, Rohil
ka” , “ Bohema” vo s. vaxtaşırı göstərilir.
1990 ildo teatrın truppasında miiğon- Teatri adlamr. 1997 ildon teatrin baş
Molikova, Susanna Mocidova, Firdov:
Naibov, Ağaxan Salmanov, Xuramat
nibrdon SSR İ xalq artistləri Firongiz
rejissoru H.Quliyevdir. 1961 ildo Azor
Əhmodova, Müsliim Maqomayev, LütHaciyeva, T.Y.Xaritonova vo b. foaliy
baycan Dövlot Konservatoriyasi yaninyot göstormiş, M.Haşımov, Zofor Nemo
fıyar İmanov, Zeynob Xanlarova, Fidan
da Ş.Mommodova ad. opera studiyasi
yaradılmışdır.
Qasımova, Azərbaycan Respublikasinin
tov, H.Sultanov, U.ƏIiyeva, Azorpaş,
1928
ildo respublikada uşaq vo gonc-Nemotov, Ağakişi Kazımov teatrin ba
xalq artistləri Rauf Atakişiyev, Miirsol
Bodirov, A rif Babayev, Xuraman Qasılor üçiin ilk teatr - Baki Uşaq Teatri [rus
rejissoru olmuşlar.
mova, əməkdar artistlor Sokino İsmayıH.Sultanov, A.Nemotov, A.Kazi(1928) vo Azorbaycan (1929) bölmoləri
lova, Qondab Quliyeva, Canoli Əkborov,
mov kimi rejissorlarla yanaşı Hoson Əbib] foaliyyoto başladı. Teatr Baki donizAlim Qasımov, Hüseyn Əliyev, Rumiyyo
çilor klubu dram dornoyinin osasinda
luc, U.Əliyeva vo Connot Solimovamn
yaradılmış, ilk aktyorları Ağadadaş
Korimova, L.Lokşin, Firidun Mehhazırladıqları tamaşalar ideya vo bodii
Qurbanov (homçinin rejissor), Mohordiyev, Baba Mirzəyev (Mahmudoğlu),
doyori ib scçilmişlor. Bodii tortibat saho
sindo Altay Seyidov, Tahir Tahirov,
rom Haşımov, Yusif Dadaşov, M.A.
İvan Sazonov, Vladimir Sitnikov vo
Forhad Xolilov, Elçin Mommodov kimi
Dadaşov, Korim Hosonov, N.V.Sazobalet artistlorindon omokdar artistlor
rossamlar çalışmışlar. Xalq yazıçısı Elnova, Cavahir İsgondorova, Q.Kornelli
V.Axundov, Olqa Arifulina, Rüfot Zey
(homçinin rus bölmosinin rejissoru),
çinin “ Öliim hökmü” , “ Mahmud vo
nalov, Tamilla Mommodova, İrina

Məryom” , “ Ağ dovo” romanları osasınmişlər. Baş rejissor Namiq Ağayev, baş
da hazırlanmış tamaşalar (quruluşçu
rossam Solmaz Haqverdiyeva olmuşdur.
rejissor L.Korimov) diqqotolayiqdir.
Teatr kukla teatrlan beynolxalq (Daş1931
ildo Bakida Azorbaycan Kııklakond. 1979; Bombey, 1980) vo Conubi
leatrı yaradildi. Ayrı-ayrı illordo
Qafqaz (Tbilisi, 1984) festivallannin işti(1931 41; 1946—50) miistoqil teatr kimi,
rakçısıdır. 1974 ildon A.Şaiq adınadır.
miioyyon çağlarda iso Azorbaycan Gone
2006 ildon baş rejissoru Ə.Hüseynovdur.
Tamaşaçılar Teatri (1941-46) vo Azor
20 osrin ovvolindo toşokkül tapmış
baycan Dövlot Filarmoniyasi yamnda
musiqili komediya janri teatr sonotinin
(1950 ildon) foaliyyot göstərmişdir. 1965
növlorindon biri kimi tam formalaşdıildon miistoqil teatrdir. Azorbaycan vo ğından 1938 ildo miistoqil Azorbaycan
rus bölmolori var. İlk dövrlordo teatrda
Dövlot Musiqili Komediya Teatri
Azorbaycan, rus vo Qorbi Avropa dra(Azorbaycan vo rus bölmobri ilo) toşkil
maturqlarinm pyeslori (sadoləşdirilmiş
edildi. Teatrin Azorbaycan bölıuosindo
“ Beş manatliq golin” (S.Rüstomov), “ Ər
şokildo), Azorbaycan şifahi xalq odobiy
vo arvad” (0 .Haciboyov), “ Evliykon
yati motivlori osasinda torbiyovi oho
subay” (Z. Haciboyov), “ Toy kimindir”
miyyotli osorlor - “ Haci Qara” (M .F.
Axundzado), “ Zoron tobib” (J.B.Mol(A.Moşodiboyov), “ Qızıl giil” (S.Haci
er), “ Almaz” (C.Cabbarh), "isgondor vo
boyov), rus bölmosində iso “ Mavi ma-

(E.Sabitoğlu), “ Təzə golin” (C.Cahangirov), “ Nonomin şahlıq quşu” (V.Adıgözolov), “ Danabaş kondinin ohvalatları"
(O.Kazimov), rus bölmosində iso “ Seva
stopol valsı" (K.Listov), “ Yüz şeytan vo
bir qiz” (T.N.Xrennikov), “ Silva”
(İ.Kalman), “ Kuba, mohobbotim mo
nim” , “ Qafqazh qardaşqızı” (R.Haci
yev) vo s. osorlor tamaşaya qoyuldu.
Sonraki dövrdo teatrda “ O olmasin,
bu olsun” (0 .Haciboyov), “ Noğmoli
Könül” , “ Bankir adaxli” (E.Sabitoglu),
“ Mohobbot oyunu” (C.Quliycv), “ Talelər qovuşanda” (R .llacıyev), “ Horənin
öz ulduzu” (S.Əbsgorov), “ Coşğun qaskoniyah” (Q.Qarayev) vo s. repertuara
daxil edilir. F.Zöhrabov, Y.ƏIokborov vo
b.-nm rejissor quruluşlarında göstorilon
tamaşalarda xalq artistlori H.Bağırov,

İ.Əfondiyev. “Bahar sulan” əsərinin tamaşasından səhnə.

Çoban” , “ Cırtdan” (M.Seyidzado) tamaaya qoyulmuşdur. 60-cı illordon teatr
repertuannı azyaşlı uşaqların, moktoblilorin soviyyosino uyğıın tortib edir. “ Üç
nağıl” (A.Şaiq), “ Göyçok Fatma” (M.Dilbazi), “ Artıq tamah baş yarar” (Ə.Somodov), “ Keçinin qisası” (Ə.Abbasov),
“ Qaravolli” (Anar) vo s. osorlor teatrin on
yaxşı tamaşalarındandır.
Teatrin toşkilatçısı, ilk bodii rohbori
vo baş rejissoru Mollaağa Bobirli olınıışdur. 1980-2005 illordo teatrin truppasinda omokdar artistlor Şofıqo Axundova, Oqtay Dadaşov, artistlordon Man
sur Mansurov, Ruslan Hosonov, Hosonağa Hiiseynov, Lyudmila Adamova,
V.Yelatansev, G.Lunyov, Raiso Sabitova, T.Şmelyova vo b. foaliyyot göstor-

zurka” (F.Leqar), “ Arşın mal alan”
(0 .Haciboyov), “ Sirk kraliçası” (İ.Kal
man), “ Malinovkada toy” (B.A.Alek
sandrov) vo s. osorlor tamaşaya qoyul
du. 40-ci illordo teatrin repertuari
F.Əmirovun “ Orokçalanlar” (1944) vo
“ Gözün aydin” (1946), Ü.Haciboyovun
“ Arşııı mal alan” (1945) vo “ Moşodi
İbad” (1946), Soid Riistomovun “ Durna” (1947), Siileyman Əlosgorovıın “ Ulduz” (1948) operettalan ilo zənginbşdi.
1956 80 ilbrdo teatrda “ Qızılaxtaranlar” (T.Quliyev), “ Ev bizim, sirr bizim”
(Ş.Axundova), “ Qayınana” (Z.Bağırov), “ Haci Korimin Aya soyahoti"
(A.Rzayev), “ Milyonçımuıı dilonçi og
lu” (S.Əlosgorov; Ü.Haciboyov ad. res
publika miikafati, 1967) vo “ Hicran”

A.Boşirqızı, M.Əhınodov, F.Mahmudo
va, omokdar artistlor R. Mommodov,
X.Qafarova, X.Muradov, G.Salmanova,
S.Musayeva, E.Əhodzadə, L.Soforova vo
b. çıxış edirlor.
Ayri-ayn ilbrdo teatrda rejissorlar
A.M.Şorifzadə, H.Əliyev, H.lsmayılov,
S.Dadaşov, Şomsi Bodolboyli, Əliheydor
Əlokborov, Niya/ Şorifov vo b., aktyorlar Biilbül, H.Hacıbababoyov, A.Terequlova, Ə.Qomorliııski, E.Axundova,
D.Şaraph, Calıaıı Tahşinskaya, Nina
Mironova. A.Cavadov, Əhmod Anatollu, Əlihüseyn Qafarlı, Miinovvor Koloııtorli, Lütfoli Abdullayev, N.Zeyııalova,
İ.Hüseynov, Boşir Soforoğlu, K.Korimov, Şəfiqo Qasımova, Nocibo Belıbııdova, İmamverdi Bağırov, Səyavuş

“ Adamm adami” , “ Sizi deyib golmiAslan, Hacıbaba Bağırov, dirijorlar
rilmişdir. Teatrin yaradıcılıq istiqamotişom” (Anar), “ Ezop” (G.Figeyredo),
Çingiz Haciboyov, S.Əlosgorov, rossamnin müoyyonləşməsində aktyorlardan
“ Xırs quldurbasan” , “ Miisyö Jordan vo
Ə.Yusifzado, İ.Talıblı, Solmaz Orlinlar Əsgor Abbasov, Hoson Mustafayev,
dorviş Mostoli şah” (M.F.Axundzado)
skaya, M .Coforov, Moxfuro xanım
Fyodor Qusak vo b. foaliyyot göstərmişvo b. osorlori tamaşaya qoymuşdur.
(M.Yermakova), Mommod Bürcoliyev,
lor. 80-ci illərin sonlarından teatrda
“ Ustalar” (R.Stoyanov), “ Polong vo
Mommodrza Şeyxzamanov, M.Avşaomokdar artistlor Alim Abalmasov,
kaftar” (Ş.Petefı) vo “ Artur Uinin karrov, Sadıq Hosonzado, Əhmod Salahlı,
Alaq Boşirqızı, L.A.Vinoqradova, A rif
yerası” (B.Brext) tamaşalarma göro
Ə.Qafarlı, Korim Sultanov, rejissorlar
Quliyev, Ofelya Mommodzadə, Vladimir
teatr keçmiş SSRİ-do keçirilon BolqaƏlokbor Seyfı, Hobib İsmayılov, İ.ƏfonMarçenko, İrina Podqornaya vo b. çalışrıstan vo A D R dram sonoti festivallarımışlar. 1967 ildə teatra Şıxəli Qurbanodiyev, A.Ə.Dadaşov, sonralar Hoson
nın diplomuna layiq görülmüşdür. 80-ci
Ağayev, Hüseyn Sultanov və b.-nın
vun adı verilmişdir.
illordo teatrin baş rejissoru M.Feyzulla1922
ildə vahid truppada birbşmişxidmoti olmuşdur. Teatrda bir müddot
yev olmuşdur. Teatrda rejissorlar Vaqif
Naxçivan aktyorlarının iştirakı ib Nax
xalq artistbri Ə.Əbkbərov, M .Mom
Abbasov, Cahangir Novruzov, omok
çivan Dövlət Dram Teatrı yaradildi.
modov, Kazim Ziya, A.Gorayboyli,
dar incosonot xadimi Hüseynağa AtakiBurada çalışan aktyorlardan R.İsfondiƏ .Sultanov, B.Şokinskaya vo b. işloşiyev somoroli çalışmışlar. Teatnn trupyarlı. H.Mahmudov, Ə.Xolilov, H.Soformişlor. 1941-45 miiharibo ilbrindo
pasında omokdar artist Muxtar İbado
li, M .M irişli, M.Bağırov, C.Ziilfüqarlı,
teatrin repertuannda votonporvorlik ruhunda yazılmış osorloro geniş yer ve- artistbr Forman Abdullayev, ibrahim
Ə .Abbasov, Y.Şahtaxtlı, S.Mövləvi,
Əliyev, Mahiro Əmirova, Qomor Mon
rilmişdir. 50-60-ci illordo “ Ölülor”
İ.Musayev, İbrahim Homzoyev, Zoroş
modova, Xanlar Haşımzado vo b. foa
(C.Mommodquluzado), “ Kolb” (N.HikHomzoyeva, Aydın Şahsuvarov, rejissor
liyyot göstərmişlor. 1977 ildo teatr mot), “ Böyük ürok” (İ.Qasımov, H.SeBaxşı Qolondorli, Voli Babayev və b.-nın
Sabit Rohmanm adi verilmişdir.
yidboyli), “ Tülkü vo iiziim” (G .Fifəaliyyəti teatrin tarixindo mühüm morH.Əroblinski ad. Sumqayıt DövL :
geyredo), “ K işilor” (A.Mommodov),
həb toşkil edir.
Dram Teatn 1969 ildo toşkil edilmi
“ Komsomol poemasi” (İ.Coşğun;
Teatrda Azərbayean vo dünya
açılışı “ Müsyö Jordan vo dərviş Mostr
S.Vurğunun eyniadli poemasi iizro) vo
klassikbrinin əsərləri, о cümlədən
şah” (M.F.Axundzado) pyesinin tam;
s. osorbr oynanılmış, tocriiboli aktyor“ Elektra” (Sofokl), “ Mehmanxana sahişası ib olmuşdur. Teatrin repertuarm
larla yanaşı Monsuro Coforova,
bosi” (K.Qoldoni), “ Sevil” , “ Od golini"
klassik vo çağdaş Azorbaycan vo xari
A.Mommodov, R.Tağıyeva vo b. foa
(C.Cabbarli), “ Otello” (U.Şekspir),
ölko dramaturqlarmm pyeslori daxildi
liyyot göstormişlor. 70—80-ci illordo
“ Şeyx Sonan” , “ Soyavuş” (H.Cavid),
Ən yaxşı tamaşaları: “ Müsiboti-Foxrot
teatrin tamaşaları mövzu aktuallığı,
“ Vaqif” (S.Vurğun), “ Doli yığıncağı”
din” (N.Vozirov), “ Son ıo iiçün yaşayı
maraqli sohno şorhi vo aktyor oyunu
(C.Mommodquluzado), “ Hoyat” (M.İbsan?” (H.Seyidboyli, İ.Qasımov), “ So
ib xarakterizo olunur.
rahimov), “ Onlar dörd nofor idibr”
ğun çiçokbr” , “ Vofali Soriyyo” (C.Cal
Teatrda xalq artistlori Ə .Abbasov,
(K .M .Simonov), “ Kor padşah” (N.Hikbarlı), “ İlahi komediya" (İ.Ştok), “ Bi
Ziilfuqar Baratzado, Sodayo Mustafayemət), “ Astana” (A.Dudarev) vo s. pyesbtün Şorq bilsin” (N.Hosonzado; teatr tava, rossamlar Bohram Əfondiyev,
ri tamaşaya qoyulmuşdur. Teatrın repermaşalarına Ümumittilaq baxışın diplo
R.Mommodov, T.Qafarov, Tahir Tahituarında yeıii miiollifbrdon Komalə Ağamu, 1981), “ Afot” (H.Cavid), “ Əsrə Ь
rov, omokdar artistbr Qurban Abbasov,
yeva, Hüseyn İbrahimov, Mommodoli
rabor giin” (Ç.Aytmatov), “ Dirib.i
Əli Allahverdiyev, Telman Əliyev,
Tarıverdiyev, Əliyar Yusifli, Hüseyn
adamlar” (V.Şukşin), “ Bayrannn birim .
Firuzo Bodirboyli, Faiq Qasımov, Ağa
Razi vo b.-nın osərlərinə do geniş yer ve
giinii” (N.Hikmot), “ Doyirman” (M .Si
Mommodov, R.Nadirov vo b. foaliyyot
rilir. 80-ci ilbrin sonlarından teatrda
leymanli) vo s. Teatrda miixtolif illoni ■
göstormişlor. 1954 ildo teatra C.Cabbarxalq artistlori Əkbor Qardaşboyov,
R.Əfqanlı, B.Şokinskaya, A.Boşirqız
limn adi verilmişdir.
Mommod Quliyev, Zemfira Əliyeva,
19
osrin 70-ci ilbrindo Şokido yerli zi-Hicran Mehbalıyeva, N.Sadiqzad
Firuzə Əlixanova, Əyyub Haqverdiyev,
Elmira Haşımzado, omokdar incosor
yalilar xeyriyyo moqsodilo M.F.Axund
Sofiya Hiiseynova, omokdar artistlor
zado, N. Vozirov,
Ə. Haqverdiyev, xadimi M.Forzoliboyov çalışmışl;
Hoson Ağayev, Kamran Quliyev. Əyyub
1997 ildon teatrin baş rejissoru F.N
N.Norimanov, R.Əfondiyev, Namiq
Mommodov, T.Mommodova, Sona MirKamal vo b.-nin osorlorinin tamaşasını
horromovdur.
zoyeva, T.M övbvi, Rafıq Hiiseynov,
hazırlamışlar. Sovet hakimiyyoti qurul1923 ildon Ağdamda fohlo klu ı
Roza Coforxanova foaliyyot göstormişlor.
(1928 ildon “ Beynolittifaq” adlanm
1965 ildə teatra Cəlil Mommodquluzado- duqdan sonra Şokido dram dornoklori
yaranmış, xalq artistlori İ.Osmanlı,
nin adı verilmişdir.
nozdindo dram, sonralar iso musu
Goncodo professional teatr sənətinin
İ.Dağıstanlı sohno foaliyyotino bu dor- dram kollektivi olmuşdur) foaliyyot 'j
yaranmasi və inkişafında Baki Tiirk İşçi
noklordo başlamışlar. 1933-50 illordo
tormişdir. Kollektiv “ Haci Qar
Teatrmin 1932 ildə buraya köçürülmosiŞokido fasiblorb Dovlot Dram Teatn,
(M.F.Axundzado), “ Ağa Mohommo
nin mühüm rolu olmuşdur. 1933-41 il
1959-75 illordo xalq teatn foaliyyot gös- şah Qacar” (Ə .Haqverdiyev), “ Nadnlordo teatrda “ Almaz” (C.Cabbarli),
tərmişdir. indiki Şoki Dram Teatn 1975
şah” (N.Norimanov), “ İblis” (H.Cavid),
“ Həyat” (M .İbrahim ov), “ Xanlar”
ildo yaradılmış, 1976 ildo “ Komsomol
“ Aydin” , “ Sevil” , “ Almaz” (C.Cabbar(S.Vurğun), “ Kreml saatı” (N.F.Poqopoemasi” (İ.Coşğun; S.Vurğunun eynih) pyeslorini, “ Leyli vo Mocnun” , “ Əsli
din), “ Qaçaq Nobi” (S.Riistom), “ Toy”
adli osori iizro) ilo açılışı olmuşdur.
vo Korom” (Ü .Haciboyov), “ Aşıq Qo(S.Rəhman), “ Qaçaqlar” (F.Şiller) kimi
Teatr “ Aydin” (C.Cabbarli), “ Nişanlı
rib” (Z.Haciboyov) operalarmi, “ Ər vo
orijinal quruluşlu tamaşalar gösto- qiz” , “ Toy” , “ Yalan” (S.Rohman),
arvad” , “ O olmasm, bu olsun” , “ Arşın

mal alan” (Ü .Haciboyov), “ Evliykon
subay” . “ Əlli yaşında cavan” (Z.Haci
boyov) musiqili komediyalanm tamaşaya qoymuşdur. Ə.Ağdaınski. Q.Muradov. H.Şomsizado vo b. burada
çalışmışlar. 1937-50 illordo Ağdam
Dovlot Dram Teatn, 1950 68 illordo
dram kollektivi vo xalq teatn kimi foa
liyyot göstormişdir; 1968 ildon yeno do
Dovlot Teatndir. 1969 ildo teatra
Ə.Haqverdiyevin adi verilmişdir. Teatnn repertuannda klassik pyeslor, eloco
do tarixi vo miiasir osorbr - “ Zoron tobib” (J.B.M olyer), “ Xirs quldurbasan”
(M.F.Axundzado), “ Ağa Korim xan Ərdobili” (N.Vozirov), “ Dağılan tifaq”
(Ə .Haqverdiyev), “ Əliqulu evbnir"
(S.Rohman), “ Son göz yaşları” (S.Rüstom), “ Son həmişo monimloson” (İ.Əfondiyev), “ Vicdan” (B.Vahabzado). “ Qizil
gül olmayaydi...” (R.Rza), “ Tohmino
vo Zaur” (Anar) vo s. osas yer tutur. 80illordo teatrda omokdar artistbr
.Qarayev, F.Mahmudova, N.Molikoa vo b. foaliyyot göstormişbr. 1996
idon teatrin baş rejissoru E.Mikayilovdur.
30-40-ci illordo Lonkoran şohorindo
valq teatn foaliyyot göstormişdir. indiki
N.Vozirov ad. Lonkoran Dovlot Dram
Teatn 1973 ild'o toşkil edilmiş, foaliyyoto
“ Yaxşı adam” (M.ibrahimov) tamaşası
to başlamışdır. Teatrin repertuarma
Azorbaycan vo xarici ölko dramaturqla
rmm osorlori
“ Vaqif” (S.Vurğun),
“ Molla ibrahimxolil kimyagor” (M .F.
Axundzado), “ Qış nağılı” (U.Şekspir),
“ Mohv olmuş gündoliklər” , “ Mahnı dağlarda qaldı” (İ.Əfondiyev), “ Alov”
(M.Hüseyn), “ Xoşboxtlor” (S.Rohman).
“ Yaşıl qapı arxasındakı qadın” (R.İbrahimboyov), “ Topal Teymur” (H.Cavid),
“ Öliilor” (C.Mommodquluzado), “ Nosillor, eşidin” (M.Musiyenko; Azorbaycan
Lenin komsomoltı mükafatı, 1977),
“ Mahmud vo Moryəm” (Elçin), “ Toh
mino vo Zaur” (Anar) vo s. daxildir. Teatrın truppasında 80-ci illordo omokdar
artistbr B.ƏIiyeva, Qabil Quliyev,
Kamil Nocofov vo b. foaliyyot göstormişlor. 1982 ildon teatrin baş rejissoru
B.Rzayevdir.
Mingoçevir Dövlot Dram Teatn
1968 ildo toşkil edilmiş, 1969 ildo
C.Cabbarlmm “ Almaz” pyesi ilo açılışı
olmuşdur. Teatrin repertuannda klassik
vo miiasir dramaturqlarin pyeslori xiisu
si yer tutur. “ Kondçi qızı” (M .ibrahi
mov), “ Mahnı dağlarda qaldi” , “ Unuda
bilmirom” (İ.Əfondiyev), “ Eşq vo inti-

qam” (S.S.Axundov). “ Müfottiş” (N.V.
Teatr texnikumunun osasmda 1945
ildo Azorbaycan Teatr Institutu (1968
Qoqol), “ Haci Qara” (M.F.Axundza
do), “ Aydin” , “ Solğun çiçoklor”
ildon Azorbaycan Dovlot incosonot in
(C.Cabbarli), “ Ölülor” (C.Mommodqu stitutu, 1991 ildon Modoniyyot vo inco
luzado), “ Qütb ulduzu” (N.Xozri) vo b. sonot Universiteti) yaradılmışdır. Bııraosorbr teatrin on yaxşı tamaşaların- da 14 ixtisas iizro miitoxossis (teatr
dandir. 80-ci illordo teatrda omokdar ar kadrlan, modoni-maarif işçilori, teatrtistbr V.Mommodov, N.Rzayeva vo b. şünas, bodii konstruktivloşdirmo, kerafoaliyyot göstormişlor. 1974 ildo teatra mika-şüşo-plastik kütlo momulati, so
M.Davudovanın adi veı ilmişdir.
naye qrafikasi vo s.) hazirlanir. Bir ne1938
ildo Qazaxda kolxoz-sovxozço fakiiltosi (modoni-maarif işi. teatr so
teatn yaradılmış, 1939 ildo dövlot dram
noti vo rossamhq), rejissorluq, miixtolif
teatrına çevrilmiş vo ona S.Vurğumm
ixtisas kabinetlori. todris teatn. foto-kiadi verilmişdır. Dövlot Dram Teatn
no laboratoriyasi vo s. var. İlk buraxili1949 ilodok foaliyyot göstormiş, I960 il şı 1949 ildo olmuşdur. Universitetdo
don xalq teatn kimi mövcud olmuş, xalq artistlori A.İsgondorov, M.Mom
modov. R.Tohmasib. T.Kazımov, II.Sa
1988 ildo Dovlot Dram Teatn (M.V.Vilayev vo b., 80-ci illordo iso xalq rossamdadi ad.) olaraq B.Vahabzadonin “ Dar
ağacı” pyesinin tamaşası ilo foaliyyoto ları T.Mommodov, K.Kazimzado. xalq
başlamışdır (1989). Repertuarma “ Va artisti Ş.Mommodova vo b. dors deqif” (S.Vurğuıı), “ Molla Nosroddin vo mişbr.
Əzrayıl” (Ş.Əliyev) vo s. tamaşalar da
1982 ildo Goncodo “ Nizami” , Naxçıxildir. 2002 ildon teatrin baş rejissoru vanda “ H.Cavid” , Ağdamda “ X.NatoƏ.Əhmodovdur.
van” poeziya teatrlannm, Şokido M.F.
Axundov adina Satira Teatnmn açılışı
Gonco Kukla Teatn 1981 ildo foaliy
yoto başlamış, 1985 ildo “ Simurq” xalq olmuşdur.
kukla teatn adlandırılmışdır. 1986 ildon
Azorbaycanda 28 professional teatr,
Gonco Dövlot Kukla Teatn kimi foa respublikanm ayri-ayn rayon vo şohorliyyot göstorir. “ Xeyir vo Şor” (N.Gon
lorindo 64 xalq teatri, miixtolif miiossiso
vo moktoblordo hovoskar teatr kollektivcovi), “ Dostluğun sirri” (H.Hosonov),
lori foaliyyot göstorir (2006).
“ Üç keçi balasi vo yalquzaq canavar”
(H.Hosonov), “ Qumral quzunun koloyi"
Ə(/.: Co f or o v С. Azorbaycan teatri.
(R.Somondor), “ Əhmodin vofali xoru1873 1973, B., 1974; Azorbaycan teatnmn salnazu” (Ə.Somodov), “ Hamidan giiclii”
mosi. 2 hissodo ( 1850 1920; 1920 1930) / Toplaya(İ.Coşğtın) vo s. osorbr teatrin on yaxşı
iii vo tortib edoııi Q. Mo mmo dl i / . М.. 1975
1983; Kor i mov I . Azorbaycan peşokar teatritamaşalarındandır. 1998 ildon Gonco
nin tarixi vo inkişaf morhololori. B„ 2002.
Dovlot Kukla Teatrmin baş rejissoru
F.Paşayevdir.
inqilab Korimov
Azorbaycanda ilk peşokar teatr toh
sili ocağı 1923 ildo opera müğonnisi
Şövkot Mommodovamn (ilk direktoıu)
toşobbüsü ilo yaradılmış Baki Teatr Texnikumudur. 1928 ildo texnikuma M.F.
Axundzadonin adi verilmişdir. ilk illordo dram vo opera, sonralar aktyorluq,
rejissorluq vo kino sonoti (1935 ildon)
şöbolori foaliyyot göstormişdir. Texnikumda Ə.Haqverdiyev, H.Cavid, A.M.
Muradov, V.V.Sladkopevtsev, P.P.Fridolin, A.A.Tuqanov, H.Abbasov, A.Şorifzado, K.Ziya. M.Haştmov, R.Tohma
sib, A.Gorayboyli, N.N. Boqolyubov,
Y.A.Qrossman, A.K.Şorifov vo b. dors
demişlor. Texnikum Azorbaycanin teatr
vo klublan üçün aktyor vo rejissor kadrlan, modoni-maarif işçibri hazırlayırdı.
C.Cabbarli, A.İsgondorov, İ.Osmanlı,
Ə.H. Əlokborov, Ə .Bodolboyli. F.Qədri,
R.Əfqanlı, N.Zeynalova vo b. burada
oxumuşlar.

KİNO
Azorbaycan kino sənətinin tarixi 1898
ildən başlayır. Homin il ölkodo xarici
filmlorin ilk nümayişi (yanvarın 8-do),
Azorbaycan filmlorinin ilk çokilişi (mayın
31-do, iyunun 6-da) vo göstorilmosi (iyu
nun 21-do, avqustun 2-do) ilo bağlıdır.
Azorbaycan kinosunun sossiz dövrü
(1898-1935) hom sonodli, hom do bodii
növlorin formalaşması ilo sociyyovidir.
Fotoqraf-kinooperator Aleksandr Mixayloviç Mişon torofindon “ Bibiheybotdo neft fontam yanğını” , "Balaxanida
neft fontanı” , “ Şohor bağında xalq go-

“ Arşın mal alan” operettasi osasmda ilk
Azorbaycan kinokomediyası çokildi.
Azorbaycan Xalq Cümhuriyyotinin
(1918 20) yaranmasi ölkodo modoni hoyatın canlanmasına böyük tokan verdi.
Cümhuriyyotin birinci ildönümü miinasibotilo Azorbaycanm oksor bolgolorindo
el şonliklori, Bakida iso möhtoşom teatrlaşdırılmış tontonolor keçirildi. Bununla
olaqodar 1919 ildo “ Azorbaycanm miistoqilliyinin ildönümii miinasibotilo tontono” adli tammetrajli sonodli film çokilorok ekranlarda nümayiş etdirildi.

“Sevil" (1929) filmindən epizod. İzzət Orucova Sevil rolunda.

zintisi*’, “ Qafqaz roqsi” vo s. xronika
süjetlori vo bir bodii kinosiijeti (“ İlişdin” ) çokilmişdi. 1915 ildo Baki, Tiflis,
İrəvan şohorlərində Pirone qardaşlarımn Qafqazdaki “ Filma” sohmdar comiyyotino moxsus prokat kontorlan
açılmışdı. 1916 ildo homin comiyyot Bakının neft sonayeçilorinin pulu ilo
ibrahim Musaboyovun “ Neft vo milyonlar soltonotindo” osori osasmda eyniadli ilk Azorbaycan bodii filminin çokilişini başa çatdırdı. Filmi çokmok üçün
Peterburqdan rejissor Boris Svetlov vo
operator Qriqori Lemberq dovot olunmuşdu. Tobiot monzorolori Bakida vo ot
raf kondlordo, pavilyon sohnolori iso T if
lisdo çokilmişdi. Filmdo Lütfəli boy ro
lunu Hiiseyn Əroblinski oynamışdır.
1916 ildo Bakida Üzeyir Hacıboyovun

Azorbaycanda Sovet hakimiyyoti
qurulduqdan (1920) sonra ayn-ayn sahibkarlarm foto, kinoteatr vo prokat
kontorlarmm milliloşdirilmosi vo birloşdirilmosi todbirlori hoyata keçirildi. 20ci illordo Bakida yerli operatorlar vo xa
rici kino şirkotlərinin niimayondolori to
rofindon şohorin hoyatmdan, neft modonlorindon bohs edon kinosiijetlor vo
sonodli fılmlor çokilirdi. 1920 ildo “ X I
Qizil Ordu hissolorinin Bakıya golişi” ,
“ X I Qızıl Ordu hissolorinin Bakida paradi” , “ Bakida Şorq xalqlarmin I qurul
tayi” , “ Pyotr meydanmda imocilik” ki
mi xronika filmlori lento alindi. Sonodli
filmlorlo (“ Sovet Azorbaycamnin 3-cii ildönümü” , 1923; “ Suraxam neft modonlorindo yanğm” , 1923; “ Noriman Norimanovun dofni” , 1925; “ Frunzenin Ba-

kiya golmosi” , 1925) yanaşı, elmi-kiitlovi
filmlorin do istehsalına başlanıldı. 1925
ildo rejissor A.M.Şorifzado respublikanm
modoni vo iqtisadi hoyatmdan bohs edon
“ Azorbaycana soyahot” filminin çokilişini başa çatdırdı. Elo homin ildon “ Azor
baycan ekrani” kinojurnah (ildo 4-5
nömro) buraxılmağa başlandı. Bu illor
Azorbaycan sonodli kinosunda Mikayil
Mikayilov, Aleksandr Litvinov, Alek
sandr Makovski kimi istedadli rejissorlar,
V.P.Lemke, Arkadi Yalovoy, A.Tolçaıı,
İvan Tartakovski, İvan Manakov kimi
operatorlar çalışırdılar.
1923
ildo Azorbaycan Foto-Kiro
İdarosi (A F K İ) tosis olundu. AFKİ-i: n
nozdindo Bakida “ Toyyaro” , “ Edison
“ Minyon” , “ Ladya” , “ Modonçi” vo
kinoteatrlar foaliyyot göstorirdi. 1924 do AFKİ-nin istehsah olan ikiseriy ’ı
“ Qiz qalasi ofsanosi” (rejissor Vladii
Ballyuzek) bodii filmi ekranlara çıxdı
Milli rejissor vo aktyor kadrlan ha:
lamaq üçün 1925 ildo Şamil Mahmud1
yovun toşobbüsü ilo AFKİ-nin nozdii io
studiya toşkil edilmişdi. Cofor Cabb;
M.Mikayilov, Ağarza Quliyev vo b. bu
da oxumuşlar. Filmlorin bodii key(ivy, ni yiiksoltmok, milli kadrlann inkişatV t
kömok moqsodilo Vsevolod iliariono
Pudovkin, İqor Andreyeviç Savçenk'. ,
Nikolay Mixayloviç Şengelaya, Mix il
Edişeroviç Çiaureli kimi moşhur kinoıejissorlar, Q.M.Lemberq, V.R.Lemi ,\
Aleksandr Qalperin, Ivan Frolov, Dnui i
Feldman. Leonid Vasilyeviç Kosmat* .
Yevgeni Şneyder vo b. kinooperatori r
Bakiya dovot olunmuş, C.Cabbai .
Abbas Mirzo Şorifzado vo digorlori ki о
yaradıcılığı işino colb edilmişdi [AF
sonralar “ Azdövlotkino” (1926—.
“ Azorkino” (1930 33), “ Azfilm” (19
“ Azdövlotkinosonayesi” (1934), “ A
film” (1935-40), Baki kinostudiy. л
(1941-59) kimi adlar daşımışdır. 196: don C.Cabbarli adina “ Azorbayci;
film” kinostudiyasi adlamr].
Xurafat vo cohaloto qarşı miibarizo,
inqilab, qadin azadlığı 20-ci illorin ikin i
yansinda Azorbaycan kinosunun osas
mövzusu idi. “ Bismillah” (1925, rejissor
A.M.Şorifzado), “ Haci Qara” (“ Sona” ;
1928, rejissor A.M.Şorifzado), “ Sevil”
(“ Azorbaycan qadim” ; 1929) kimi kino
osorlori bu dövrdo yaradılmış uğurlu
filmlordondir.

30-cu illordo miiasir hoyatdan bohs
edon. eloco do tarixi-inqilabi mövzulu
filmlor, о ciimlodon “ Lotif' (“ Oz-üzo” ),
“ İsmot" (“ Adotiıı mohvi” ; 1930, 1934,
rejissor M .M ikayilov), “ Almaz” vo
“ Yeni horizont" (1936. 1940, rejissorlar
A.Quliyev, Qriqori Braginski), “ Bakılılar” (1938, rejissor Viktor Turin),
“ Kondlilor” (1939, rejissor Somod Mordanov) vo s. çokilmişdir.
Azorbaycan kinosunun sonraki mor
holosi (1936-60) sosli kinonun yaranma
si vo geni:j inkişafı ilo bağlıdır. 1935 ildo
“ Azorfilm” in “ Mejrabpomfilm” kinostu
diyasi (Moskva) ilo birgoyaratdığı “ Mavi donizin sahilindo” (rejissor Boris Barnet, S.Mordanov) bodii filmi ilo Azor
baycanda sosli kino osorlorinin istehsaliiia başlanıldı. Filmdo baş rollarda taninmış sovet kinoaktyorlan Lev Naıımoviç
Sverdlin, Nikolay Afanasyeviç Kryuçkov, Yelena Aleksandrovna Kuzmina
vo b. çokilmişlor. 1936-41 illordo ekran
lara 10-dan çox sosli film buraxılmışdır.
Sosli kinonun yaranmasi ilo sonodli
kinonun da yaradici imkanlan genişlondi. 30-cu illordo bu sahodo Seyfulla Bodolov, Əbdül Hosonov, Əlibala Əlokborov,
Carnal İsmixanov vo b. foaliyyoto başladilar. “ Adli-sanh Azorbaycan” (1935,
ssenari müollifı vo rej. Boris Pumpyanski, Vladimir Yeremeyev) bir hissoli sonodli xronika kinoalmanaxinda ilk
dofo olaraq, diktor motni oçerkin qohromanlarmm çıxışı ilo sinxron verilmişdi.
1939 ildon “ Azorbaycan ekrani” kino
jurnah “ Ordenli Azorbaycan” (ildo 36
nömro) adi altinda çıxmağa başladı. 30cu illordo çokilmiş tammetrajli “ Şorqo
yol” (1934, rejissor A.A.Makovski),
“ Azorbaycan incosonoti” (1934, rejissor
Q.Braginski), “ Türk qadınının bahan”
(1936, rejissor S.Bodolov) vo s. sonodli
filmlor diqqotolayiqdir. 1940 ildo rejis
sorlar M.Mikayilov vo V.Yeremeyev
Azorbaycanda Sovet hakimiyyoti qurulmasinin 20 illiyi miinasibotilo “ lyirminci
bahar” sonodli filmini yaratdilar.
Homin illordo M.F.Axundzadonin
(M.F.Axundov) hoyat vo foaliyyotino
dair “ Sobuhi” (1941, rejissor Rza Toh
masib), vahid siijet xotti ilo bağlı üç kinonovelladan ibarot “ Bir ailo” (1943,
rejissorlar Qriqori Vasilyeviç Aleksan
drov, R.Tohmasib, M.Mikayilov), miiharibo dövründo donizçilorin göstordiklori igidlikloro hosr olunmuş “ Sualti
qayıq T 9” (1943, rejissor A.Q.İvanov)
bodii filmlori çokilmişdir.
1945 ildo D.Haciboyovun “ Arşın mal

alan” musiqili komediyasi yenidon ekranlaşdırıldı. Rejissorlar R.Tohmasib vo
Nikolay Leşşenko, operatorlar Ə.Atakiijiycv vo M.Dadaşov milli kolorito ma
lik, parlaq realist kinokomediya yarada
bildilor. Film keçmiş SSR 1-do, eloco do
dimyamn bir çox ölkosindo uğurla nümayiş etdirilmişdir. “ Arşın mal alan”
fılmino göro Ü .Haciboyov, rejissor
R.Tohmasib, aktyorlardan Roşid Beh
budov, Leyla Bodirboyli, Əlokbor Hüseynzado, Miinovvər Kolontorli vo Liıtfoli Abdullayev 1946 ildo SSRİ Dövlot
mükafatıııa layiq görüldülor.
40-cı illorin sonu 50-ci illorin ovvol
lorindo Baki kinostudiyasimn osas diq
qoti bodii-sonodli vo publisistik filmlorin

rejissor A.Quliyev) kinonovellalari,
Azorbaycan xalqimn arxa cobhodoki roşadotli omoyini oks etdiron kinojurnallar, kinooçerklor do yaradildi [“ Voton
uğrunda” (1943, rejissor Ə .Hosonov),
“ Qaygi” (1943, A.Quliyev), “ Moktuba
cavab” (1944, rejissor I.Əfondiyev).
“ Qardaşlıq kömoyi" (1944, rejissor
M.Dadaşov) vo s.]. 1944 ildo Baki kino
studiyasi Moskva sonodli filmlor studiyasi ilo birgo donizçilorin qohromanliğından bohs edon “ Xozor donizçilori”
(rejissorlar Q.V.Aleksandrov vo N.İ.
Bolşakov) tammetrajli sonodli filmini
çokdi. 1945 ildo Azorbaycanda sovet
hakimiyyoti qurulmasinm 25 illiyi ilo
olaqodar rejissor H.Seyidzado “ Əbodi

“Arşın mal alän” (1945) filmindon kadr.

çokilişino yönoldilmiş, bu dövrdo yalmz
“ Fotoli xan" (1947, rejissor Yefim Dziqan; 1959 ildo ekrana buraxılmışdır) vo
“ Bakinin işıqları” (1950, rejissorlar
İosif Yefimoviç Xeyfits, Aleksandr
Zarxi vo R.Tohmasib) bodii filmlori çokilmişdir.
ikinci diinya miiharibosi (1939 45)
illorindo Azorbaycan sonodli kinosunun
bir qrup rejissoru (Əbdül Hosonov vo b.)
vo operatorlari (Mirzo Mustafayev,
Muxtar Dadaşov, S.Bodolov, V.Y.Yeremeyev, Ç.Mommodov vo b.) cobho xottino gedorok osgorlorin qohromanlığını
lento çokirdilor. Homin materiallar
xiisusi buraxılışlar kimi miixtolif cobholoro göndorilirdi. Müharibo illorindo
qohroman döyüşçülor Kamal Qasimov
vo Boxtiyar Korimova hosr olunmuş
“ Voton oğlıı” vo “ Boxtiyar” (1941, 1942,

odlar diyan” tammetrajli sonodli filmini
yaratdi.
Müharibodən sonraki illordo “ Sovet
Azorbaycani” (ildo 36 nomro; “ Ordenli
Azorbaycan” kinojurnalmin yeni adi) ilo
yanaşı “ Gone nosil” (ildo 4 nomro) kino
jurnalmin da buraxılışına başlanıldı.
1945 50 illordo sonodli kino sahosindo
ssenaristlor İmraıı Qasimov, Ədhom
Quluboyov, rejissorlar Zeynob Kazimova, Lotif Soforov, operatorlar Arif Norimanboyov, Teyyub Axundov, Xan Ba
bayev, bostokarlar Qara Qarayev, Tofiq
Quliyev vo b. foaliyyoto başladılar. Conubi Azorbaycan xalqimn 1945 46 illor
do azadliq mübarizosindon bohs edon
“ Arazin о tayinda” (1947, rejissorlar
Esfir İlyiniçna Şub, İ.Əfondiyev) tammetrajli filmi diqqoti colb edirdi.
Respublikada sovet hakimiyyotinin qo-

ləbosinin 30 illiyi münasibotilo 1950 ildo
“ Sovel Azorbaycani” (rejissorlar M.Dadaşov, F .Kiselyov) rongli tammetrajlı
sonodli filmi yaradildi. Film 1951 ildo
Kann (Fransa) beynolxalq kinofestivalının xüsusi miikafatina layiq görüldü.
Azorbaycan kinosunun inlensiv inkişafı 50-ci illərin ortalarından başlamışdır. Bu dövrdə milli ssenarist, rejissor,
operator, rossam kadrları yetişmişdir.
Onlarm çoxu Omumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya institutunda (Moskva) toh
sil almışdı (İ.Qasımov, Ənvor Mommodxanlı, Tofiq Tağızado, L.Soforov, Hoson
Seyidboyli, Əjdor ibrahimov, H.İsmayılov, H.Seyidzado, Ş.Mahmudboyov,
Ə.Atakişiyev, X .Babayev, A.Norimanboyov, T .Axundov, Rasim Ocaqov,

lodon iki nofor” (Moskvamn M.Qorki
ad. kinostudiyasi ilo birlikdo, rejissorlar
Ə .ibrahimov, LV .Q urin) filmi Şorq
ölkolorindon birindo xalqin azadliq vo
demokratiya uğrunda mübarizosindən
bohs edir.
Cosur partizan Mehdi Hiiseynzadoyo
hosr edilmiş “ Uzaq sahillordo” (1958,
rejissor T.Tağızado) filmi Azorbaycan,
eloco do keçmiş sovet kinosunun nailiyyotlorindondir. Dinamik, gorgin hadiso
lor, doqiqliklo verilmiş xarakterlor, ope
rator vo rejissor işinin yiiksok soviyyosi
filmo geniş şöhrot qazandırmışdır.
Bu illordo müasirlik mövzusu, xalqm
moişoti, omok nailiyyotlori sonodli kino
ustalarimn yaradıcılığında başlıca yer
tutmuşdu [“ S.M .Kirov adina köıfozdo” ,

I

“O olmasm, bu olsun” (1956) fılmindən kadr.

Kamil Nocofzado, Cobrayıl Əzimov, Elboy Rzaquliyev, Nadir Zeynalov vo b.).
Bu illordo bodii filmlorin çokilişinin sayca
çoxalınası onlarm mövzu dairosinin genişlonmosino sobob oldu [“ Qara daşlar”
(1956, rejissor A.Quliyev), “ Qizmar giinoş altinda” (1957, rejissor L.Soforov),
“ Kölgolor sürünür” (1958, rejissorlar
İ.Əfondiyev, Ş.Şeyxov), “ Onun böyük
üroyi” (1958, rejissor Ə .ibrahimov),
“ Ögey ana” (1958, rejissor H.İsmayılov),
“ Əsl dost” (1959, rejissor T.Tağızado),
“ Onu bağışlamaq olarmı?” (1960, rejis
sor R.Tohmasib), “ Bizim küço” (1961,
rejissor Ə.Atakişiyev), “ Böyiik dayaq”
(1962, rejissor H.İsmayılov), “ Telefonçu
qiz” , “ Möcüzolor adasi” (1962, 1963,
rejissor H.Seyidboyli). Baki kinostudiyasinda 1957 ildo yaradılmış “ Bir mohol-

(1954, Venesiya beynolxalq kinofestivalinin miikafati, 1955), “ Axtaran tapar” (1969, rejissor C. Mommodov),
“ Soadot yolu ilo” , “ Bizim Azorbaycan”
(1957, 1959, rejissor M.Dadaşov), “ Ba
ki vo bakililar” (1957, rejissor L.Sofo
rov), “ Azorbaycan modoniyyotinin bahan” (1960, rejissorlar C.Mommodov,
X.Babayev), “ M .F.Axundov” (1962,
rejissor N.Bodolov) vo s.]. Sovet kino so
notinin doyorli nümunəlorindən sayilan
“ Xozor neftçiləri haqqinda dastan”
(1953) vo “ Donizi foth edonlor” (1959)
filmlorini rejissor Roman Lazareviç
Karmen Baki kinostudiyasında çokmişdir. Homin filmlordo doniz neftçilorinin
fodakar omoyi vo hoyati oks olunmuşdur. Bu fılmloro göro rejissor R .L.K ar
men, operatorlar Cavanşir Mommodov

vo Sergey Medinski Lenin miikafatina
layiq görülmüşlor (I960).
1960-80 illor Azorbaycan kinosunun
dirçoliş dövrü olmuşdur. 60-ci illorin ov
vollorindon Azorbaycanda rongli filmlo
rin çokilişi genişlondirildi. “ Koroğlu”
(1960, rejissor Hiiseyn Seyidzado) bodii
filmi genişekranlı rongli Azorbaycan
kinosunun ilk niimunosidir. “ Səhor”
(1960, rejissor A.Quliyev) filmi Bakida
1905-07 illor inqilabi hadisolorindon
bohs edir. “ Mahm belo yaranir” (1957,
rejissorlar R.Tohmasib vo M.Mikayilov) filmi Dağıstanm xalq şairi Siiley
man Stalskiyo, “ Leyli vo Mocnun”
(1962, rejissor L.Soforov) obodi mohob
bot mövzusuna hosr edilmişdir.
“ Arşın mal alan” filmmdon sonra
Azorbaycan kinosunda musiqili koinediya janrına meyil güclonmişdir. “ Gö
rüş” (1955, rejissor T.Tağızado), “ Boxtiyar” (1955, rejissor L.Soforov, baş r< <
da R.Behbudov), “ O olmasm, bu olsu
(1956, rejissor H.Seyidzado; Azorba ,
canda ilk rongli bodii film), “ Romeo n
nim qonşumdur” (1963. rejissor Ş.M ı
mudboyov), “ Ulduz" (1964. rejiss
A.Quliyev), “ Əhməd haradadir?” (196
rejissor A.isgondorov), növboti ekr
tocəssümündo “ Arşm mal alan” (19<
rejissor T.Tağızado), “ Qayinana” (19'
rejissor H.Seyidzado) vo s. filmlordo
onono davam etdirilmişdir.
60-ci illorin ikinci yarısı-70-ci il
kinematoqrafiyaya gonclorin böyük
qrupunun golmosi ilo olamotdar olmi
dur (ssenaristlordon Riistom vo Maqs1
,.;i
İbrahimboyov qardaşları, Anar, A
Axundova, İsa Hüseynov, Yusif Som;
oğlu, Elçin, Ramiz Rövşon, Ramiz 1
toliyev, rejissorlardan A rif Babayc .
Eldar Quliyev, Oqtay Mirqasim<
Yalçın Əfəndiyev, Tofiq İsmayıh
Gülboniz Əzimzado, operatorlar Z<
Mohorromov, Rasim İsmayılov, Raf;
Qomborov, Valeri Korimov, rossam
Fikrot Bağırov, Rafis İsmayılov, ,
tyorlar Hoson Mommodov, Şalııı
Əlokborov, Hoson Turabov, Rasim I
layev, Şofiqo Mommodova vo b.). Oni
rin yaşlı vo orta noslo monsub sot
xadimlori ilo əmokdaşlığı AzorbaycL:
kinosunun professional soviyyosin
yüksolmosino, milli özünəmoxsusluğ ;.
ideya dorinliyi ilo forqlonon filmlorin
meydana golmosino sobob oldu. Bu
dövriin filmlorində miiasir hoyata miix
tolif baxışlar, insan xarakterlorinin tohlili, gone noslin formalaşması vo s. mövzular başlıca yer tutur [“ Bir conub şoho-

rindo” (1969, rejissor E.Quliyev),
“ Uşaqlığın son gecosi” , “ Gün keçdi”
(1969, 1971, rejissor A.Babayev), “ Ən
vacib miisahibo” , “ Var olun, qizlar”
(1971, 1973, rejissor E.Quliyev), “ Hoyat
bizi sinayir” (1972, rejissor Ş.Mahmudboyov), “ Xoşboxtlik qayğıları” (1976,
H.Seyidboyli) vo s.].
1960-70 illor sonodli kinosunda
O.Mirqasimov, Yalçın Əfondiyev, Rus
lan Şahmalıyev, Teymur Bokirzado.
Nicat Bokirzado kimi gonclor foaliyyoto
başladılar. O.Mirqasimovun “ Doniz”
(1965), “ Qobustan” (1966), “ Bu, hoqiqotin sosidir. Bostokar Qara Qarayev”
(1967) filmlorindo 60-ci illorin ikinci yansinda sonodli kinonun iislubundaki
miioyyon doyişikliklor (diktor motninin
olmamasi, poetik ohvali-ruhiyyo, doqiq
montaj) özünü göstorir. Homin filmloro
göro О.Mirqasimov Azorbaycan Lenin
komsomolu miikafatina layiq görülmüşdiir (1967). Rejissor Y.Əfondiyevo, sse\ari miiollifi İ.Şıxlıya. operator Z.Mommodova “ No yaxşı ki diinyada Somod
Vıırğun varmış” (1967), rejissor Cahanir Zeynalova C.Cabbarhnm xatirosino
hosr olunmuş- “ Solmaz bir bahar kimi”
(1979) filmlorino göro Azorbaycan Lelin komsomolu mükafatı verilmişdir.
70 80-ci illordo maraqli elmi-kütlovi
.ino nümunolori yaradılmışdır: “ Naxışların yaddaşı” (1973, rejissor İ.Əfondiyev), “ Qızıl balıq” (1975, rejissor Comil
Forocov), “ Eskulap piyalosinin sirri”
(1984, rejissor T.Bokirzado), “ Dirçolmo’’ (1984, rejissor С.Forocov), “ Tor
paq borcu” (1986, rejissor Tofiq Miitollimov), “ Əks-soda” (1987), “ Balaban”
(hor ikisinin rejissoru Xamis Muradov,
Azorbaycan SSR Dövlot miikafati,
1987) vo s. Azorbaycan sonodli kinosun
da aktual mövzuların seçilməsi vo araşdırılması üçün yeni yollar axtarıhr, çokiliş metodunun, montajin, soslondirilmonin olavo imkanları təcrübodo sınanılır.
Bu baximdan rejissor T.Bokirzadonin
“ Dissonans” (1977, Omumittifaq vo
beynolxalq kinofestivallarinin miikafa
ti), X.Muradovun “ Qarabağ bülbüllori”
(1977), Z.Mohorromovun “ Baharla
birgo” (1978), “ Köç” (1983), Ç.Zeynalovun “ Sofillor” (1985), “ İntizar” (1986),
“ Əbodiyyoto qovuşan ömiir” (1987),
Rauf Nağıyevin “ Ölii zona” (1988),
“ Şəhidlər” (1988), “ Abşeron qalaları”
(1989), V.Mikayılovun “ Qışdan sonra
golon bahar” (1989) filmlori diqqotolayiqdir.
1970 ildon “ Azorbaycanfilm” kino-

studiyasında “ Mozalan” satirik kinojurnalı istehsal edilir. Bu kinojurnalda
comiyyotin antipodları, gündolik hoyat
da vo tosorrüfatda rast golinon qüsur vo
nöqsanlar tonqid olunur.
İkinci dünya müharibosinodok Azor
baycanda cizgi filmlorinin çokilmosinə
yalniz toşobbüs göstorilmişdir. 1966 ildo
“ Azorbaycanfilm” do rossam vo rejissormultiplikator A.Axundovun rohborliyi
ilo ikiillik rossain-multiplikator kurslan
açılmışdı. 1969 ildo “ Azorbaycanfilm” do yaradılmış multiplikasiya sexindo
A.Axundovamn Azorbaycan xalq nağıllan osasinda yazdığı ssenari iizro birhissoli rongli “ Cirtdan” (rejissor Y.Əfondiyev) multiplikasiya (cizgi) filmi çokilmişdir. 70-ci illordo “ Fitno” , “ Cücolo-

Əkbərov (“ Talada ev” ), Firongiz Qur
banova (“ Bir dofo axşamçağı” , “ Ağacda
oturmuş ana” , “ Seans” vo s.) vo başqalan maraqli cizgi filmlori çokmişlor.
1981 ildon “ Cirtdan-pohlovan” cizgi
filmlori seriyası çokilir.
1965
ildon Azorbaycan televiziyasinda da cizgi filmlori istehsal olunur
[“ Danışan işıqlar” (1965), “ Qırmızılar,
qaralar vo başqaları” (1969), rejissor
R.İsmayılov)]. Rejissor Vaqif Behbudovun “Ilham” (1972, ilk Azorbaycan
kukla-cizgi filmi), “ Göyçok Fatma”
(1973) vo “ Möcüzolor adasi” (1978) cizgi
filmlori Omumittifaq televiziya filmlori
festivalında mükafata layiq görülmüşdür. “ Azorbaycanfilm” kinostudiyasi
sosli (ağ-qara, rongli), genişekranh, pa-

“Axırıncı aşınm” (1971) filmindon kadr.

rim” (rejissor Ağanağı Axundov), “ Tülkii Hocco gedir” , “ Cirtdamn yeni sorgüzoştlori” (rejissor Nazim Mommodov),
“ Çaqqal oğlu çaqqal” (rejissor Mirzo
Rofiyev) vo s. filmlor yaradılmışdır.
Rejissorlar Mosud Ponahi (“ Bulud niyo
ağlayır?” , 7-ci Omumittifaq kinofestivalinin miikafati, “ Siçan boy vo Pis-pisa
xamm” , A.Axundovla birgo, “ Günlorin
bir günündo” , “ Dınqıl, sazım, dinqil” ,
“ Xoruz” , “ Qiz qalasi haqqinda ofsano”
vos.), Əsgor Mommodov (“ Daş” , “ Toral vo Zori” , “ Taya” , “ Docol dovşan” ,
“ Sehrli loçok” , “ Uçan zürafo” vo s.),
A rif Mohorromov (“ Yatmaq vaxtı çatınışdır” ), Vahid Talibov (“ Toqib” ),
R.Şahmalıyev (“ Sehrli naxışlar” ), Hafiz

noram vo genişformatlı filmlordo sosin
stereofonik yazılışını tomin edon yeni kinoavadanlığı ilo tochiz olunmuşdur.
70-ci illorin sonu-80-ci illordon başlayaraq miiasir Azorbaycan kinosunda
monovi-oxlaqi problemloro diqqot daha
da artmışdır. Ssenarist R.lbrahimboyovla rejissor R.Ocaqovun filmlorindo
homin problemlorin tohlilino meyil
güclüdür [“ tstintaq” , 1979. 13-cii Omu
mittifaq kinofestivahnin baş miikafati,
Düşonbo, 1980; SSRİ Dövlot mükafatı,
1981). “ Baglı qapi" (1981), “ Park”
(1983, “ Lenfilm” kinostudiyasi ilo birlikdə), “ özgs ömür”
“ ölsəm,
bağışla” (1989)]. Etik-psixoloji dorinlik
“ De ki sevirson moni” (rejissor Murad

İbrahimboyov), “ Bizi bağışlaym” (rejissor A.Babayev), “ Anın quruluşu” ,
“ İşgüzar səfər” (rejissor R.İsmayılov),
“ Gümüşü furqon” (rejissor O.Mirqasımov), “ Babamızın babasının babası” ,
“ Bağ mövsiimii” (rejissor T.Tağızadə),
“ İlıq donizdo buz parçası” (rejissor Yuli
Solomonoviç Qusrnan), “ Giimüşgöl əfsanəsi” , “ Burulğan” , “ Təxribat” (rejis
sor E.Quliyev), “ Şeytan göz qabağında”
(rejissor O.Mirqasımov, 21-ci Ümumittifaq kinofestivalının mükafatı, Bakı,
1988) filmlorindo müşahido olunur.
“Yaramaz” (1988, rejissor V .Musta
fayev) frlmində xarakter deformasiyası
miiasir badii ifada vasitalari, satirik boyalarla tasvir edilmişdir. Film ölkə xaricinda da böyük maraq doğurmuşdur.
60-80-ci illarda tarixi-inqilabi janrda
bir sira maraqlı orijinal fılmlər çakilmişdir. “ Mosfilm” kinostudiyası ila birga yaradılmış “ Ulduzlar sönmür” (1971,
rejissor Ə .ibrahimov) filmi N.Norima
novun fəaliyyətindən bahs edir. S.Vurğunun “ Komsomol poeması” mn motivlori üzra çakilmiş “ Yeddi oğul istaram”
(1970, rejissor T.Tağızada, Azarbaycan
Lenin komsomolu mükafatı, 1970) fılmi
20-ci illarin komsomolçularına lıasr
olunmuşdur. “ Samt külayi” (1973,
rejissor E .Quliyev) filmi Azarbaycan
kinosunun tarixinda xarici ölkə (Çexoslovakiya) studiyası ilə birga yaradılmış
ilk asardir. “ Axırıncı aşırım” (1971,
rejissor K.Rüstambayov), “ Qatır Mammad” (1974, rejissor R.Ocaqov) filmlarinda sovet hakimiyyatinin ilk illarinda
Azarbaycan kandinda gedən sinfı mübarizədən bəhs olunur. “ Sevinc buxtası”
(1977, rejissor E.Quliyev, Azarbaycan
SSR Dövlət mükafatı, 1978), “ Birisi gün
gecayarısı” (1982, rejissor A.Babayev,
Azarbaycan SSR Dövləl mükafatı,
1986), “ Atları yaharlayin” (1984, rejissorlar Ə.Mahmudov, H.Turabov, Azar
baycan SSR Dövlat mükafatı, 1986),
“ İşarani dənizdən gözlayin” (1987,
rejissor C.Mirzayev) fılmləri da tarixi
mövzulardadır.
“ Nasimi” (1973, rejissor H.Seyidbayli, 7-ci Ümumittifaq kinofestivalının
an yaxşı tarixi film üçün miikafatı, 1975)
fılminda dahi şairin həyatı, о dövriin so
sial va axlaqi problemlari aksini tapmışdır. “ Dada Qorqud” (1975, rejissor
T.Tağızada) fılmi poetikliyi ila farqlanir.
“ Babak” (1979, rejissor E.Quliyev) filminda 9 asr Azarbaycan sərkərdasi Babakin başçılığı ilə Xilafata qarşı xalqın
mübarizosi təsvir edilmişdir. “ Nizami”

(1982, “ Mosfılm” ila birlikda; rejissor
E .Quliyev) filminda N.Gəncəvinin,
“ Qam pancarasi” (1987, rejissor Anar)
filminda isa C.Mammadquluzadanin
obrazı canlandırılmışdır.
Azarbaycan badii televiziya filmlari
içarisinda “ Ad giinii” (1977, rejissor
R.Ocaqov), 8-ci Omumittifaq televi
ziya filmlari festivalmin 1-ci mükafatı,
Baki, 1979; Azarbaycan SSR Dövlat
mükafatı, 1980) xüsusila farqlanir.
“ Dantenin yubileyi” , “ Такса adam
özünla apara bilmazsan” , “ Ötən ilin son
gecasi” (1978, 1980, 1983, rejissor
G.Əzimzada), “ Anlamaq istayiram”
(1980, rejissor O.Mirqasimov) va s. ba
dii filmlar da Azarbaycan televiziyasinın istehsalıdır. “ Üzeyir örnrü” (1982,
rejissor Anar) televiziya filmi geniş ar
xiv materiallan asasinda yaradılmışdır.
“ Mozalan”
Satirik kinojurnal. 1970 ildə "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının nazdində yaradılmış, 1980 ildən Azar
baycan S S R Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsinin orqam kimi fa
aliyyat göstərmişdir. Dövrün idarəetma sistemi və üslubundakı
inkişafa mane olan bürokratizm, süründürməçilik, sənayeda, kand tasərrüfatında, tikintida, təhsilda, səhiyyada va s. olan neqativ hallar kinojurnalda kəskin tənqid olunurdu.
1971-79 illarda rüblük, 1980 ildan
isa ilda 8 nömrasi buraxılmışdır.
Bazi filmlarda İkinci dünya müharibasi (1939-45) mövzusu öz əksini tapmışdır: “ Bizim Cəbiş müəllim” (1969,
rejissor H.Seyidbayli), “ Şərikli çörak”
(1969, rejissor Ş.Mahmudbayov, Azar
baycan SSR Dövlət mükafatı, 1970),
“ Bakıda külaklar asir” (1975, rejissor
M.Dadaşov), “ Tütak sasi” (1975, rejis
sor R.Ocaqov) va s. Rejissor R.İsmayılovun “ Sizi dünyalar qadar sevirdim” ,
(1985) filmi Sovet İttifaqı Qahramam
Hazi Aslanova hasr edilmişdir.
Azarbaycanda uşaq filmlarinin isteh
sahna da miihiim ahamiyyat verilir [“ Bir
qalanin sirri” , “ Sehrli xalat” , “ Qarib
cinlar diyannda” (1959, 1964, 1976,
rejissor Ə.Atakişiyev), “ Şir evdan getdi”
(1978, rejissor R.İsm ayılov), “ Man
mahm qoşuram” , “ Əzablı yollar” ,
“ Musiqi müəllimi” (1978, 1982, 1983,
rejissor T.İsmayılov), “ Garni saatının
sirri” (1982, A.Dovjenko ad. kinostu-

diya ila birlikda; rejissor R.Şabanov),
“ Qaladan tapilan miicrii” (1982, rejissor
G.Əzimzada) va s.]. 1989 ilda ilk fantas
tik Azarbaycan badii filmi (“ Əlaqa” ,
rejissor Ç.Zeynallı) yaradılmışdır.
Azarbaycanm dövlat müstaqilliyi
barpa edildikdan (1991) sonra kino sa
hasinda böyük inkişaf prosesi getsa da,
çakilan filmlarin sayi avvalki illara nisba
tan az olmuşdur. Bununla bela, Azar
baycan kinematoqrafçıları yüksak badiiliyi ila seçilən bir sira filmlar yaratmışlar; “ Qazalxan” (1991, rejissor Ş.Əlakbarov), “ Nakas” (1991, rejissor V.Mustafayev), “ Tahmina” (1993, rejissor
R.Ocaqov), “ Ham ziyarat, ham ticarat"
(1994, rejissor R.Ocaqov), “ Yarasa”
(1995, rejissor A.Salayev). “ Özga vaxt”
(1996, rejissor H. Mehdiyev), “ Har şey
yaxşılığa doğru” (1997, rejissor V.Mus
tafayev), “ Otel otağı” (1998, rejissor
R.Ocaqov), “ San galin” (1997, rejissc
Y.Rzayev), "A ila” ( rejissorlar R.İb
himbəyov, R.Hasanoğlu), “ Na gözalci
bu diinya” (1999. rejissor E.Quliyc
“ Yuxu” (2001. rejissor F.Əliyev), “ (
sunçu” (2002. rejissor O.Mirqasımo
“ Girov” (2005, rejissor E.Quliyev), “ F
vida, canub şahari” (2006, rejisisO.Safaraliyev).
20 asrin 90-ci illarindan kinoda <>/;
sektor yaranmağa başladı. Müstə
studiyalarda xeyli kino va videofilr
çakildi (“ Geca qatarmda qati” , 1990. !
jissor Ə .Mahmudov; “ Giıişma. öK
rar!” , 1990, rejissor C.Mehdiyev; “ Qi;
mızı qatar” , 1993, rejissor H.Fatullay
“ Yük” , 1995, rejissor R.Almuradli).
Miistaqillik dövrü kinosunun m ünciat etdiyi asas mövzulardan biri Q,i
bağ münaqişasi, azarbaycanhlarm
yurd-yuvalarmdan didargin salmm.
ermanilarin Azarbaycan torpaqlarnx '
töratdiklari vahşiliklaıia bağlı olmuşu
Ceyhun Mirzayevin “ Faryad” (199
Ənvər Əblucun “ Ağ atlı oğlan” (199'".,
Giilbaniz Əzimzadanin “ Ümid” ( 19v
Rüfat Əsadovun “ Arxada qalmış
lacak” (2005) filmlari bu mövzudadı
Rejissor Vaqif Mustafayevin üm
milli lider Heydar Əliyevin hayat va
liyyatina hasr etdiyi silsila filmlar bö\ •
maraqla qarşılanmışdır. Hamin silsiladan “ Heydar Əliyev. Əsl mahabbat haq
qinda” adlı 6-cı film IV Avrasiya teleforumunda (Moskva, 2001) asas va xiisusi
mükafatlara, “ Bir hasadin tarixi” adli 7ci film isa X III sanadli filmlar festivahnda (Yekaterinburq, 2002) xiisusi mükafata va V Avrasiya teleforumunda

(Moskva, 2002) Qran-pri miikafatina
layiq görülmüşdür.
Son illarda Azarbaycanm kino xadimlari xarici hamkaıiarı ila yaradıcılıq
alaqalarini genişlandirmişlar. Xalq artisti Haci Murad Yagizarov “ Bavariyafilm” in istehsah olan “ Şpeyer va O”
(2005), Münhenin Z D F telekanalinin
istehsal etdiyi “ Şiibha altinda” (2005)
filmlarinda asas rollara çakilmişdir.
90-ci ilbrin ikinci yansindan Azar
baycan kinosu müstəqil şakilda beynal
xalq festivallarda iştirak etmaya baslaımş va bir sira uğurlar qazanmışdır.
Rejissor Ayaz Salayevin “ Yarasa” badii
filmi 1996 ilda Fransamn Anje şaharinda keçirilan beynalxalq kinofestivalda Qran-Pri miikafatina layiq görülmiiş-

dür. Hiiseyn Mehdiyev “ Özga vaxt"
badii filmina göra Madrid kinofcstivalinda an yaxçı rejissor işi iiçiin tosis
olunmuş "Qizil Sevilla” , Ayan Mirqasimova an yaxşı ganc aktrisa üçün tasis
edilmiş “ Gümüş Sevilla" prizlərini almışlar. A.Mirqasimova hamin fılmdaki
roluna göra 1997 ilda Daşkanddə
keçirilan X II Beynalxalq kinofestivalda
“ Qizil Zanbaq” , Rusiyada keçirilən
“ Kinoşok” festivalında (1997) qadin
rolunun an yaxşı if açısı miikafatlarina
layiq görülmiişdür. Rejissor Yavar
Rzayevin (o, ham da ssenari müallifidir)
“ San galin” badii filmi “ Kinoşok"
festivalinda (1999) an yaxşı ssenariya
göra baş mükafat, V.Mustafayevin “ Наг
şey yaxşılığa doğru” badii fılmi Ober-

hauzen (Almaniya) Beynalxalq kinofestivalında (1999) bir neça mükafat.
Karlovı Van festivalinda (2000) “Azadlıq” prizi, O.Mirqasımovun “ Ovsunçu"
badii filmi Kazan şaharində keçirilan I
Beynalxalq müsəlman kinosu festivalında (2005) “ Ən yaxşı badii film"
nominasiyası üzra mükafat almışlar.
Əd.: К у р б а н о в М., Кули бе к о в Д ..
Кино советского Азербайджана. Б.. 1969; Sad ı xov N. Azarbaycan bodii kinosu. В., 1970:
Г ад ж и не к а я Н . Киноискуса во страны
огней. М., 1971; T a r n - з аде И. С. Кино и
время. Б., 1981; D a d a ş o v Л. Ekran dramatıırgiyası. В., 1999; Очерки истории азербай
джанского кино. Б.. 2001; Kaz i m / a do A.
Azarbaycan kinosu; filmlarin izahli kataloqu. 2 c.do. B.. 2003.
Kami: M.vnnmhv

SİRK
Azarbaycanda qadim zamanlardan
çövkən, atsürma yarışları, giilaş va s.
oyunlar, elaca da meydan tamaşaları
(kandirbaz.hq) mövcud olmuşdur. Xalq
şanliklari va bayramlarda təşkil olunan,
elaca da ayin va marasimlarla bağlı tamaşalarda (“ Kosa-kosa” va s.), darvişlarin göstardiklari ovsunlarda, mazhakaçilərin oynadığı satirik sahnaciklarda
sirk sanatinin bir çox elementlarina rast
galinir.
Azarbaycanda ilk stasionar sirk-heyvanxana 19 asrin 90-ci illarinda açılmışdir. 1904 ilda Torqovaya (indiki Niza
mi) küçəsində taxtadan “ Sirk-teatr” binası quraşdırılmış, 1906 ilda bina yandığından, onun yerinda daşdan yeni sirk
binasi tikilmişdir. Bakida birinci sirk
1912 ilda açılmış, 1914 ilda kinoteatr
avadanlığı ilo tachiz edilmişdir. 1916 il
do dağıdılmış sirk binasmin yerinda Birja (indiki Ü.Hacıbayov) küçasinda yeni
sirk binasi inşa edildi. 1924 ilin dekabrında yanğın naticasinda bu bina dağıldi, onun yerinda yeni sirk binasi tikildi.
20-ci illarda Bakida müxtəlif sirk kollektivlari çıxış edirdi. Azarbaycan sirk ustası Əlakbar Farrux sirk-balaqanda akrobat, jonqlyor va ekvilibrist kimi faaliyyata başlamışdır. О, 1895 ildan müxtalif
heyvanlar (timsah, palang, şir, fil, ilan,
at va s.) talimçisi olmuşdur.
Azarbaycanda Sovet hakimiyyati

qurulduqdan (1920) sonra parakanda
faaliyyat göstərən sirk artistlari vahid
qrupda birlaşdilar. 1938 ilda Mikayil
Cabrayilov respublikada ilk dafa olaraq
“ Sirk sahnada” estrada proqramim hazırladı. Proqramda maşhur gülaşçi, xalq
artisti Raşid Yusilov, kupletçilar, amakdar artistlar Y usif va Yunis Ağayev qardaşları, itlar təlimçisi Maral xanım Şiriııova iştirak edirdilar. Bu qrup respubli
kanm şəhər va kandlarinda do uğurla çıxış edirdi. 1941 ildo “ Sirk solmodo” qru
pu Baki sirkinin filiali oldu. ikinci
diinya müharibəsi (1939 45) illarinda
Azarbaycan sirk artistlari ordu hissalarinda, neft madanlorinda, fabrik va za
vodlarda, harbi xastaxanalarda çıxış
edirdilar.
1945 ilda Azarbaycan sirk kollektivi
yaradildi. Kollektivin özayini Baki sir
kinin filiali, Azarbaycan Dövlat Estradasinin artistlari, badii özfaaliyyat kollektivlari va darnaklarinin iştirakçıları
taşkil edirdi. Azarbaycan sirk kollektivinin ilk proqrami SSR İ xalq artisti
Üzeyir Hacibayov, Azarbaycan xalq ar
tistlari Soltan Dadaşov (rejissor), Said
Riistomov (bostokar), Əmino Dilbazi
(baletmeyster), Azorbaycan xalq rossami Sergey Mitrofanoviç Yefimenko vo
b.-nın iştirakı ilo yaradildi. “ Azorbay
can toyu” adlanan bu proqram 1946 il
do Bakida vo Moskvada, sonra iso keç-

miş SSRİ-nin başqa şohorlərindo göstorilmiş vo 1951 ilodok repertuardan düşmomişdir. Siık meydançasında qədim
adat və onənolər canhındırılır, xalq mu
siqisi soslonir, milli raqslar ifa olunurdu.
Tamaşamn sonunda zorxana nömralari
va milli giilaş nümayiş etdirilirdi. İlk
proqramın iştirakçıları arasında kandirbaz Rza Əlixan, jonqlyor, Azarbay
canm xalq artisti Xosrov Abdullayev
(sonradan hom do məşhur illüziyaçı olmuşdur), adlı-sanlı pohlovan Sali Siiley
man xiisusilo seçilirdilor.
50-ci illorin ovvollorindo M.Cobrayilov sirk proqramim yeniloşdirdi. Milli
roqslor yeni quruluşda hazırlanmış (ba
letmeyster I lonifozado), ona yeni musiqi
tortibati (bastakarlar xalq artisti S.Ha
cibayov, T.Quliyev) va badii tortibat
(rassam G.Mustafayeva) verilmişdi.
Sirk nömralarinda omokdar artist F.Nozirovun rohborliyi ilo akrobatlar qrupu,
illüziyaçı, omokdar artist Monsur Şirvani, ekvilibristlor Xoliluyevlor, jonqlyor
Ömor vo satirik Qasim Abdullayev (Qasım Bibioğlu) vo b. iştirak edirdilor.
Sonralar bu proqram daha da zanginloşdiı ilmiş vo 1959 ildo Moskvada kcçirilmiş Azorbaycan odobiyyati vo incosanoti ongünlüyiindo “ Bi/ Bakıdanıq" ;ıılı
ilo göstorilmişdir (tamaşanm ssenari
miiollifi İ .Fink, rejissoru S.Dadasov,
bostokan xalq artisti R.Haciyev, ros-

samı G.Mustafayeva idi). Moftil üzorində roqslor (Ş.Baxşoliyeva, G.Nozirova), ekssentrik akrobatika (S.Rosulov,
M.Əhmədov), kondirbazlıq (Əlixanovlar ailosi), heyvan tolimi (İ.Mirzoyev)
nömrolərində milli ənənələr parlaq oksini tapmışdı. Azorbaycan sirk kollektivi
1966 ildə Bakı sirkinin meydançasında
“ Qaya iizorindo şofoq” adlı qohromani-

qi ekssentriklori K .Abdullayev vo
H .Molikov (Şulu vo Qulu obıazlarında)
iştirak edirdibr. Tamaşada aparıcı rollarda artistbrdon S.Rosulov (Asian),
Ş.Baxşoliyeva (Güllü), Əlosgor Əsgorov
(Sofor boy), musiqi ekssentriki Yunis
Ağayev, satira ustalan Ə. vo M.Rzayevlor, jonqlyor vo illüziyaçı Xosrov Abdul
layev, sazçı qızlar ansamblı, itlor tolim-

Bakı Dövlət Sirkinin səhnəsində.

romantik pantomimdon ibarət süjetli tamaşa göstordi (ssenari müəlliflori S.
Dadaşov, M.Cəbrayılov, L.Kııkso, re
jissor Y.Ryabçikov, rossamlar - Azor
baycanm əməkdar rəssamı Ə.Almaszado vo A.Folkovski, bostokar R.Hacıyev,
baletmeyster V .Leonov). Tamaşada
kondirbaz C.Zalov, Y.Merdenovun roh
borlik etdiyi atsürənlər dostosi, Viktor
Nesteroviç Xilaya vo N.Qolyadzenin
ekvilibristlər dəstəsi, kloıın M.Pozdnyakov (Xoca Nosroddin obrazında), musi-

çisi Maral xanım Şirinova vo b. çıxış
edirdibr.
1987 ildo “ Azorbaycan işıqları” adli
tamaşası ilo yeni Azorbaycan sirk kol
lektivi yaradılmışdı (ssenaristlor R.ƏHyev vo E.İsrafılov; rejissorlar - Azorbay
can SSR omokdar artisti Ramiz Əliyev
vo A.Qorodetski, baletmeyster Nailo
Nozirova, rossam Toğrul Norimanboyov). Tamaşaya “ Azorbaycan ritmlori”
(Fikrot Əliyevin rohborliyi ib 10 nofor
don ibarot akrobatlar qrupu), “ M illi at

oyunlan” (Sabir Somodovun rohborliyi
ilo), “ Ulduzlara doğru” (kondirbazlarm
çıxışı), “ Çomaq davası” , “ Papaqapardıqaç” kimi maraqli nömrəlor daxil idi.
Azorbaycan sirk ustalan miixtolif
proqramlarla xarici ölkolorin bir sira şohorlorindo çıxış edirdibr. Gorkomli sirk
ustasi X.Abdullayev diinyanin 48 ölkosindo qastrolda olmuş, onun çıxışları
xarici ölko tamaşaçıları torofindon roğbotlo qarşılanmışdır.
1967
il dekabnn 27-do Baki sirkinin
yeni binasimn (memarlar Ənvor İsmayılov, Faina Leontyeva) tontonoli açılışı
oldu. Bakida miixtolif vaxtlarda gor
komli sirk ustalan Emil Teodore'iç
Kio, İqor Emilyeviç Kio, V.Filato\.
Vladimir vo Yuri Durovlar, irina Buqrimova, V.Doveyko vo b. çıxış etmişlor.
Azorbaycan sirkindo Azorbaycan Respublikasinm xalq artisti, ekvilibrist \.
heyvan tolimçisi Tofiq Axundov, omr
dar artistbrdon musiqi ekssentr
Ə.Əsgorov, illiiziyaçı L.Abdullayc1.
homçinin “ Qarışıq ekzotik heyvan
qrupu” attraksionunun rohbori Coir.
Şirvani, hava gimnastları R. vo T.N;.
rovlar, hava gimnasti vo heyvan tolim
si İ.İsrafilov, ekssentriklor M. vo Z.Q
banovlar, A.Rzayevin rohborliyi
aktyorlar qrupu vo b. foaliyyot gös*
mişlor.
SSRİ-nin dağıldığı vo Azorbayc;. ..л
miistoqillik oldo etdiyi ilk illordo ölkərıi t
sirk ustalan xarici ölkobrə işləmoyo
getdiklori üçün sonraki dövrdo sirk
arenasında yalmz qastrol tamaşaları
göstorilmişdir.
Əd: Äs l a n o v 1-. El-oba oyunıı, x a l q
maşası, B., 1984.
İnqilab Karinu ■;

ESTRADA
Azorbaycanda estrada sonotinin
monşoyi qaravolli tamaşaları, aşıq sono
ti. kondirbaz vo meyxanaçıların çıxışları, xalq tamaşaları ilo bağlıdır. 1901 ildo
Azorbaycanda ilk “ Şorq konserti” toşkil
edilmiş, konsertdo xanondolor, aşıqlar,
orkestr vo xor çıxış etmiş, musiqili tamaşa göstorilmişdir.

Estrada sonoti professional yaradicilıq növü kimi 1920 ildon toşokkül tapmışdır. Baki Azad Tonqid-Tobliğ Teatrimn yaradilmasi (rus bölmosi 1920,
Azorbaycan bölmosi 1921) Azorbaycan
estrada sonotinin inkişafında miihiim rol
oynadi. Teatrda miniatiir tamaşalar va
sitosilo oski diinya ifşa olunur, aktual

mövzulu kiçik hocmli osorlor oynanıludı. Burada aktyorlardan Hacağa Abl a sov, Əlokbor Süheyli, Sidqi Ruhulla,
Mirzağa Əliyev, Əlımod Qomorlinski,
Mirmahmud Kazımovski, Əhıuod Anatollu vo b. foaliyyot göstormişlor. Zülfüqar Haciboyov, Asof Zeynallı tamaşalara
musiqi bostələmişlor.

Azorbaycan Dövlot Malmi Teatri
30-40-cı illordo Ə.Anatoliu vo Dadaş Şaraplı, H.Abbasov vo M.A.Əliyev
(1966 89, solist vo bodii rohbori R.Beh
(“ Hacmirz” ), H.İbrahimov (“ Şünası” )
budov) yaradildi. Malmi teatrmda mu
siqi vo estrada sonotinin miixtolif janrvo Q.Əliyev (“ Dayıoğlu-bibioğlu” ) kimi
lan (balet, pantomim ii/vi surotdo birsatirik kupletlor vo miniatiir sohnociklər
loşmişdir). M.Maqomayev bostokar
ifa edon duetlor mövcud idi.
mahnilarmin mahir ifaçılarından biri
Bodii qiraot estrada sonotinin geniş
dir. O, Sopot (1969, 1-ci mükafat) vo
yayılmış növlorindəndir. Aktyorlardan
Kazım /iya. Rza Əfqanlı, Əlosgor ƏlokKannda (1969, “ Qızıl val” ) keçirilon
borov, Hosonağa Salayev, Müxlis Conibeynolxalq mahni müsabiqələrinin laureatidir. 1975 ildo Azorbaycan Dövlot
zado, Əli Zeyrialov, Somondor Rzayev,
1foson Obluc, Mohluqo Sadıqova, Əmi- Estrada-Simfonik Orkestri toşkil edildi
(solist vo bodii rohbori M.Maqomayev).
no Yusifqızı, Mikayil Mirzoyev vo b. bo
Azorbaycan caz musiqisinin inkişadii qiraot ustalan kimi tanmmışlar.
finda bostokar vo pianoçu Vaqif Musta1938 ildo yaradılmış “ Sirk sohnodo”
estrada proqramında kupletçibr Yusif fazadonin miistosna rolu olmuşdur.
vo Yunis Ağayevlor çıxış edir, mahni vo Onuıı yaradıcılığında caz ritmlori ilo
xalq musiqisi, xiisusilo muğam sonotinin
roqs nömroləri ifa olunurdu.
1941
ildo Azorbaycan Dövlot Cazsintezi orijinal şokildo soslonmişdir.
V.Mustafazado “ Sevil” , “ Muğam” anOrkestrinin (bodii rohbori Niyazi, musi
sambllannm rohbori olmuş, bostokarlaqi rohbori T.Quliyev) yaradilmasi estra
rin 8-ci Beynolxalq caz müsabiqosindo
da sonotinin inkişafı iiçün geniş imkan
(Moııte-Karlo, 1978) 1-ci mükafata la
lar açdı. Orkestr üçün musiqi osorbrini
T.Quliyev, Hacağa Nemotov, Rauf yiq görülmüşdür. Ayn-ayn musiqiçibr
(Rafiq Babayev, V.Sadiqov, A.HiiseyHaciyev bostoloyirdilor. P.Riistomboyov
nov, Əzizo Mustafazado vo b.) caz ifaçı(saksafon), Ağababa Biinyadzado,
lan kimi tanmmışlar.
Dilaro Bağırboyova vo b. orkestrin ilk
Azorbaycan estrada sonotindo folkifaçı vo sollstlori olmuşlar.
lordan geniş istifado olunur.
İkinci diinya miiharibosi (1939 45)
Respublikada Azorbaycan Televi
illorindo Azorbaycan estrada artistlori
cobholordo konsertlorlo çıxış edirdibr.
ziyasi vo Radiosu Dövlot Estrada Sim
fonik Orkestri (bodii rohbori vo dirijoru
Satirik-yumoristik duetlor, siyasi satira,
kiitlovi mahni janri geniş yayılmışdı.
omokdar artist R.Babayev olmuşdur),
Miiharibodon sonraki illordo estrada so
Poeziya teatri, Baki miizik-hollu, miix
tolif vokal-instrumental ansamblla.r da
notindo vokal janr (Biilbül, Roşid Beh
foaliyyot göstorir. Respublikada estrada
budov) xiisusilo inkişaf etdi. Estrada so
notinin bodii soviyyosinin yiiksolmosino janrlan iizro (1986 ildon “ Qizil payiz”
vo s.) miisabiqo vo festivallar keçirilir.
opera müğənnilərinin (Rauf Atakişiyev,
Lütfıyar İmanov) do tosiri olmuşdur.
T.Quliyev, R.Haciyev, Emin Sabitoğlu, X.Mirzozado, Əziz Əzizov, Tel
50 60-ci illordo yeni estrada kollektivloman Haciyev, Oqtay Kazımi, R.Baba
ri yaradildi. 1956 ildo R.Haciyev Azor
baycan Dovlot Estrada Orkestrini toşkil
yev, Faiq Sücoddinov, Cavanşir Quli
yev, Eldar Mansurov, Comil Əmirov,
etdi. 1957 ildo Tofiq Əhmodovun roh
Vaqif Gorayzado, Roşid Nosiboğlu,
borliyi ilo “ Biz Bakidaniq” estrada anAygün Somodzado, Gövhor Hosonzado
sambli foaliyyoto başladı. 1960 ildo
Azorbaycan Televiziyasi vo Radiosunun
vo b. bostokarlarm yaratdığı osorlor
Estrada Orkestri (bodii rohbori vo baş
Azorbaycan estrada sonotini zonginbşdirijoru T.Əhmodov) yaradildi.
dirmişdir. Xalq artisti Polad Biilbüloğ1961 ildo yaradılmış “ Qaya” vokal
lunun mahmlan Azorbaycan estrada so
notindo xiisusi yer tutur. Müğonnilər
kvarteti (sonralar vokal-instrumental
ansambli; bodii rohbori omokdar artist
SSR İ xalq artisti Zcynob Xanlarova,
Teymur Mirzoyev) Azorbaycan estrada
Azorbaycanm xalq artistlori Mirzo Ba
musiqisinin tobliğindo foal iştirak et- bayev, Şövkot Əlokborova, Sara Qodimişdir.
mova, Gülağa Mommodov, Oqtay AğaAzorbaycan müğonnilərindən R.Beh
yev. Yalçın Rzazado, Elmira Rohimova,
budov vo Miislüm Maqomayevin yaradiFlora Korimova. İlhamə Quliyeva, Alim
cılığı estrada sonotini zonginbşdirmişdir.
Qasimov (YUNESKO-nun qizil medaAzorbaycan xalq vo bostokar mahmlarilina layiq göriilmiiş, 20 osrin on böyük
mn xarici ölkolordo populyarlaşmasında
musiqiçilori sırasına daxil edilmişdir),
onlarm xidmoti ovozsizdir. 1966 ildo Zaur Rzayev vo b.-mn milli estrada

mahnilarmin tobligindo xidmoti vardir.
Estrada müğonnilorinin Iimumittifaq
müsabiqolərindo (Yurmala) Azorbaycan
müğonnibri Firongiz Rohimboyova
(1986), Sevil Haciyeva (1989) diplom
almışlar.
Azorbaycan estrada sonotinin yaradicilarindan olan M.Babayevin ifasinda
bostokar mahmlan xiisusi ahongb. oriji
nal soslonınişdir. Onun ifaçılıq sonotino
artistizm, professionalizm xas idi.
Gözol sos tembrino malik olan. ö/ ifaçılıq moktobini yaratımş SSRİ xalq ar
tisti Zeynob Xanlarovamn ifası iiçün
yiiksok artistizm vo temperament sociy
yovidir. Z.Xanlarovaya Ümumittil'aq
qrammofon vallan firmasimn (“ Melodiya” ) “ Qızıl val” i toqdim olunmuşdur
(1986).
Molahotli axıcı soso malik xalq artisti
Elmira Rohimovamn mahnilarmin es
trada sonotindo özünomoxsus yeri var
dir. Geniş, qeyri-adi sos diapazonuna
malik xalq artsiti Flora Koriinovanm
yaradıcılığı Azorbaycan estrada sonoti
nin uğurudur.
Dramatik soso malik, özünomoxsus
ifa torzi ilo seçilon xalq artisti tlhamo
Quliyevamn ifa etdiyi mahmlar estrada
sonotini xeyli zonginloşdirmişdir.
1995 2005 illordo estrada vo caz
sonoti sahosindo xeyli uğurlar qazamlmışdır.
Əd.: M a l i k o v a L. Tofiq Quliyev. B.,
1968; Э ф e н л и e в а И. Новое н азербайджан
ской песне. I)., 1974.
İnqilah Karimov, Zemfira Safarova

SƏHİYYƏ. İDMAN. TURİZM

SƏHİYYƏ*
Müxtəlif tarixi monbolordo, о cümlədən “ Avesta” da oks olunan molumatlardan aydin olur ki, tarixi Azorbaycan
ərazilərində - e.ə. 7-4 osrbrdo Midiyada
7 vo e.o. 4 osrdon başlayaraq Atropatenada yaşayış moskənlərinin, içmoli sıı
monbolorinin tomizliyino, orzaq məhsul-

larının keyfıyyotino nozarot edon, miiharibolərdə yaralananlara tibbi yardım
göstoron hokimlor mövcud olmuş, tibbin
müxtolif saholori, о ciimlodon cərrahlıq,
mamalıq, sınıqçılıq, diş vo göz hokimliyi, tobii vasitolorlə müalicə, dormanşünaslıq vo s. saholor inkişaf etmişdi.
Görkomli yunan alimi Alkmeon tarixi
Azorbaycan orazilərində hokimlik peşosinin tokmilləşdirilməsində, anatomiya,
cərrahiyyə vo digor saholorin inkişafına
miihiim xidmət göstormişdir. Orta osr
brdo diinya tibb elminin inkişafında
Azorbaycan alimbrinin do böyiik ıolu
olmuşdur. Ömor Osmanoğlu dori xostəlikbrinin, iirək, qara ciyor vo s. daxili
orqanların müalicosində yeni üsullar
totbiq etmiş, orqanoterapiyamn osasını
* Moqalo Azorbaycan Respublikasi Sohiyyo
Nazirliyinin rohborliyi torofindon toqdim cdilmişdir.

Şimali Azorbaycan Rusiyanın torkibino
daxil edildikdon sonra sohiyyo sahosindo
islahatlara başlanılsa da, bu proses
miialico ocaqlannin vo tibb kadrlannm
çatışmaması uchatından çox long gedirdi. İslahatları siirotbndinnok moqsodi! •
>
1891 ildo Baki Şohor Hokimlor Comiy
yoti yaradildi. Comiyyotin somoroli fob
liyyotindo Mirzomommodqulu Qayıbo'
Mommodrza Vokilov vo Mirosodul)
Mirqasimovun miihiim xidmotlori o;
muşdur. 1910 ildo Azorbaycanm koiv
yerlorindo 198 çarpavılıq 33 xostoxar
33 feldşer montoqosi foaliyyot göstəriı ■
Şohor sohiyyo montoqolori iso qoza mo
kozlori olan Baki vo Yelizavetpol (indi.
Gonco) şohərlərində mövcud idi.
1918 ildo Azorbaycan Xalq Ciimhu
riyyotinin yaranmasi ib sohiyyo sistt
mindo böyiik iroliləyişbr baş verdi: Sc
hiyyo Nazirliyi toşkil olundu vo Xud;
dat boy Rofiboyov nazir toyin edildi
Nazirliyin torkibino tibbi statistika, şo
hor vo mohkomo tibbi, oczaçılıq, kon
sohiyyosi, baytarlıq vo sanitariya şöbolori daxil idi. Bu dövrdo ohaliyo pulst
paratlarmin hazirlanmasi vo totbiqi sa
tibbi xidmot göstorilir, kond yerlorind
hosindo miihiim yenilikbr etmiş, xostoyeni müalicoxanalar vo tibb montoqob
xanaların düzgün vo rasional yerloşdirilaçılır, dorman anbarlan yaradilir \
mosi vo tikilmosini layiholoşdirmişdir.
11
osrdo yaşamış İbn Sinanin yaz-avadanliqlar almirdi. 1919 ildo B<:'
Universitetindo tibb fakiiltosinin açı.
dığı 450-yo qodor osor diinya tibb elmino
bir çox yenilikbr gotirmişdir. Onun tibmasi ib Azorbaycanda sohiyyonin in!
şaf tomoli qoyuldu. 1920 ildon başlay;
bo dair osorlorini ilk todqiq edon 12 osrin
gorkomli Azorbaycan alimi Nocmoddin
raq Azorbaycanda ölkonin sohiyyo sis
mindo doyişikliklor baş verdi. Yoluxm
Əhmod Naxçıvani olmuşdur. 13 osrin
xostoliklorb miibarizo üçün Xalq S
ovvolbrindo Tobrizdo maarif miiossisolori, tibb montoqolori, elmi idarolori, ki
hiyyo Komissarlığı, Bakida Bakterioi
giya vo Tropik Xostolikbr Elmi Todci
tabxanasi olan “ Dar üş-Şofa” (“ Şofa
evi’') yaradılmışdı. Burada azorbaycanqat institutu. feldşer-mama moktoblor.
Baki Soveti nozdindo şohor sohiyyo şölılarla yanaşı Çin, Hindistan. Suriya,
Misir vo s. ölkolordon dovot olunmuş
bosi yaradildi. Bu dövrdo osas problen;
lordon biri do müalicə-profilaktika miialimlor çalışırdılar. 19 osrin sonlarina
ossisolorini tibb kadrlari ib tomin etkimi sohiyyonin inkişaf soviyyosi ohali
mokdon ibarot idi. Ona göro 1930 ildo
nin tobbatına uygun deyildi. Şohor vo
Azorbaycan Dövlot Universitetinin tibb
kəndlordo voba, çiçok, yatalaq kimi
fakiiltosi osasmda Azorbaycan Dövlot
yoluxucu xostolikbr geniş yayılmışdı.
qoymuşdur. İsa ol-Rahi Tiflisi insan
larm xostolonmosinin sosial amillordon
asılılığını göstormiş, özünün “ Tibb”
osori ilo hokimlik peşosinin inkişafına
tokan vermişdir. Mahmud Ibn Ilyas
“ Tibbnamo” osori ib miiasir dormanşünaslığın osasini qoymuş, dorman pre-

tochiz edildi. SSRİ-nin dağılmasından
Tibb institutu yaradildi. 1935 ildo Azor
baycan Dovlot Hokimlori Tokmilloşdirsonraki illordo Azorbaycanda sohiyyo
mo institutunun vo orta tibb moktoblorinin soviyyosi aşağı düşdü. Heydor Əliyenin açılması tibb işçilorinin sayinin
vin yenidon hakimiyyoto qayıdışı ilo so
hiyyodo geniş islahatlar proqrami işbartmasina sobob oldu. ikinci diinya
nib hazirlandi, sohiyyonin qanunverici
miiharibosi illorindo Respublika Sohiyyo
lik bazasi təkmilloşdirildi, bu sahodo 15
Komissarlığı torofindon ixtisaslaşdırılqanun qobul edildi, özol sohiyyo sistemi
mış hospitallar yaradildi, yiiksokixtisasli
totbiq olundu.
kadrlar hazirlandi. miikommol tibbi xid
Azorbaycan Respublikasimn Prezi
mot, yeni diaqnostika vo miialico üsulladenti İlham Əliyevin “ Azorbaycan Resri totbiq edildi. Akad. Mustafa Topçubaşov vo b.-mn toşobbüsü ib Bakida 600 publikasinda sosial-iqtisadi inkişafın sürotlondirilmosi todbirlori haqqinda” Forçarpayılıq neyrocorrahiyyo hospital)
manma (2003) uyğun olaraq sohiyyo sa
açıldı. 1946 ildo miiharibo olillori üçiin
hosindo yeni islahatlara başlanılmışdır.
Ortopediya vo Borpa Corrahiyyosi Elmi
Tibbi sij»orta, Sovet hakimiyyoti dövTodqiqat institutu yaradildi. Miiharibo
riindo biidco tominati iizorindo qıırulmuş
dövriindo vo sonraki illordo geniş yayimaliyyo sistemi ohalinin tibbi yardima
lan sopgili yatalaq, brusellyoz, göbolok
xostoliklorino qarşı ciddi miibarizo tod- olan tolobatini kifayot qodor ödomok iqtidarında olmamışdır. Votondaşlara ödobirlori göriildü.
1969
ildo Heydor Əliyevin hakimiynişsiz tibbi xidmot göstorilmosi sahosindo
yoto golişi sohiyyodo do canlanma yarat
di. Tibb işçilorinin nozori-tocrübi nailiyyotlorinin somoroliliyini tomin etmok
iiçün sohiyyonin ayri-ayri saholori iizro
qurultay, konqres vo konfranslar keçirildi, yiiksokixtisasli hokim vo alim
kadrlar hazirlandi. Respublikada profilaktik tibbin tolobino uyğun kurort-sanatoriya şobokələrinin genişbndirilmosino, sohiyyo işçilorinin ixtisaslaşmasına
diqqotin artmlmasi vo s. sohiyyonin toxirosahnmaz mosololori kimi qarşıya qo
yuldu vo holl edildi: Əksor rayonlarda
xostoxanalar, poliklinikalar inşa edildi
vo ya onlarin yeıioşdiyi binalar osasli tomir olundu. Ana vo uşaqlara tibbi xidmotin voziyyotinin yaxşılaşdırılması
iiçiin 1970-75 illordo respublikada uşaq
dövlot öhdoliklori daha çox deklarativ
xostoxanalan vo poliklinikalarinin sayi
xarakter daşıyırdı. Tibbi sığorta sosial
150-don 186-ya çatdırıldı. 1972-82 illordo şohor vo rayonlarda foaliyyot gösto- sığortanın torkib hissosi olmaqla, ohali
ron xostoxana vo poliklinikalarm, dis- nin sağlamlığının qorunmasi sahosindo
biidco tominatinin mohdudluğu şoraitinpanser vo tibb montoqolorinin 46,5%-i
yeni binalarla tomin edildi. Urologiya
do aztominatli toboqonin tibbi yardima
olan ehtiyacinin ödonilmosindo vo oha
Klinik Xostoxanasi, Neyrocorrahiyyo
Morkozi, Toksikologiya Morkozi, Yaliyo göstorilon tibbi xidmotin keyfiyyotinin yiiksoldilmosindo miihiim rol oyna
mq Morkozi, Əlillorin Reabilitasiya
Morkozi vo digor miiasir tipli miiossisolor
yir. Beynolxalq praktikada geniş yayilaçıldı. Oftalmologiya vo Onkologiya
mış tibbi sığorta mahiyyot etibarilo homElmi Todqiqat institutlan üçün yeni bi- roylik prinsiplorino osaslanaraq. sığorta
fondunun yaradilmasi vo “ iinvanli manaların inşasına başlandı, yüzlərlo miia
sir sohiyyo obyektlori inşa edildi. Tibb
liyyoloşmo” prinsipinin hoyata keçirilmiiossisolorinin yarıdan çoxu yenidon
mosi vozifosini qarşıya qoyur. Respubliquruldu, ambulatoriya-poliklinika şo- kada 1999 ildo “ Tibbi sığorta haqqinda”
bokosi genişlondirildi, kond sohiyyosi
qanun qobul olunmuşdur. 2002 ildo
yiiksok inkişaf soviyyosino çatdırıldı.
Azorbaycan Respublikasi Nazirlor Ka
binetinin qorari ib “ Tibbi sığorta şohaBakida vo digor şohorlordo istifadoyo verilmiş miiasir tibbi morkozlor on yeni lo- dotnamosinin formasi vo onun totbiqi
qaydalan” , “ Icbari tibbi sığorta iizro
vazimatlarla, cihaz vo avadanhqlarla

müqavilonin formasi” miioyyon edilmiş,
digor normativ sonodlorin hazirlanmasına başlanılmışdır. Bununla yanaşı,
10-adok könüllü tibbi sığorta şirkoti yaradılmış, ohalinin mocburi tibbi sığortası
prinsiplori müəyyonbşdirilmişdir.
Xostolonmo. 20 osrin ovvollorindo
Rusiya imperiyasinda ohali arasmda
koskin yoluxucu xostolikloriıı yayilmasina göro Azorbaycan ilk yerlordon birini
tuturdu. Koskin bağırsaq xostoliklori.
sopgili vo qayidan yatalaqlar, yoluxucu
uşaq xostoliklori geniş yayılmışdı. Təbii
çiçok, voba, taun xostoliklori iso dövri
olaraq epidemiya xarakteri daşıyırdı.
1921 ildo Bakida voba ib 1190, sopgili vo
qayidan yatalaqla 3541 xostolonmo hallan qeydo alınmışdı. Malyariya ilo xostolonmo daha yiiksok soviyyodo idi. Kos
kin yoluxucu xostoliklordon qrip, qizilca, göyöskürok, qızılazar (skarlatina)

vos. tosadiif edilirdi. 1941 45 illordo
sopgili yatalaq, vorom, brusellyoz xosto
liklori epidemiya şoklindo yayılmışdı. 20
osrin 50-ci illorindo ohalinin iimumi xostolonmobri strukturunda doyi.'jikliklor
baş vermiş, infeksion vo parazitar xostoliklorin payı azalmışdı. 2005 ildo ohali
nin iimumi xostolonmolori strukturunda
ilk yeıi tonoffüs sistemi xostoliklori,
ikinci yeri yoluxucu vo parazitar xosto
likbr, üçiincü yeri iso qan dcivrani siste
minin xostoliklori tutmuşdur. 1995 2005
illordo iimumi xostolonmo böyiiklordo
uşaqlardan 1,2 dolb yiiksok olmuşdur.
Bıı dövrdo yoluxucu vo parazitar xosto
likbr 12,0% azalmış, ho/m sistemi xostoliklori 16,0%, sidik-cinsiyyot sistemi xos
toliklori 20,0% artmış, qan vo qanyaradan orqanlarm xostoliklori uşaqlarda
1.5, böyüklordo iso 3 dofo çoxalııuşdır.
1995 2005 illordo Azorbaycanda

bodxassoli şişlərlə xostolonmo azalmağa
meyilliliklo sociyyələnmişdir (bu göstoricilor kişilordo 3,0%, qadınlarda 5,0%
azalmışdır). 2005 ildo bodxassoli şişlorlo
xostələnmənin strukturunda birinci 5
yeri kişibrdə - ağ ciyər, mədə, qida borusu, qara ciyor xorçongbri vo hemoblastozlar, qadınlarda isə süd vozisi,
modo, uşaqlıq boynu, uşaqlıq cismi
xorçongləri vo hemoblastozlar tutmuşdur. Psixi pozuntuları olan xostolorin
sayı 1995-2005 illərdə kişilordo 1,5 dofo,
qadınlarda 2,8 dofo, psixonevroloji dispanserbr tərəfindən qeydiyyata götiiriilən xəstəlorin sayı 37,0% artmışdır. Bu
dövrdo psixi xostoliklor böyüklordo
38,0%, uşaqlarda 19% çoxalmışdır.
2003 ildon başlayaraq respublikada

öliimo sobob 56,6% hallarda qan dövranı sistemi xostoliklori, 5,9% tonoffüs
orqanları, 6,0% hozm orqanları, 2,7%
endokrin sistemi xostoliklori, 2,1% infeksion vo parazitar xostoliklor, 5,2%
bodboxt hadisolor, zohorlonmo vo zodolor, 12,3% yenitörəmolər vo s. olmuşdur.
Tibb kadrları. 20 osrin ovvolindo
Azorbaycanda 353 həkim vo 450 orta
tibb işçisi var idi, yoni ohalinin hor 10
min noforino 1,5 hokim vo 1,9 orta tibb
işçisi düşürdü. 2005 ildo iso respublikada
ohalinin sağlamlığının qorunmasi işi ilo
bütün miiossisolor üzro 30,6 min hokim
vo 60,8 min orta tibb işçisi moşğul olmuşdur. Əhalinin hor 10 min noforino
düşon hakimlorin sayi 36,8, orta tibb işçilorinin sayi iso 73,1 olmuşdur. 1995—
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Vlaykl Debeyki
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Heydor Əliycvin
qəbıılunda.
Avqusl, 1998.

vərəmlə xəstəbnmo azaJmağa meyjJJjlikb sociyyobnir. 1995-2005 illordo vorəmb xəstəbnmə halları 23% azalmış,
2005 ildə ohalinin hər 100 min nəfərinə
xəstələnmə göstəricisi 44 toşkil etmişdir.
2000-05 illordo voromdon ölüm 2,9 dofo
azalmışdır.
Ölüm. Bütün soboblor üzro ölüm kişilordo qadınlardan yüksokdir. 1990—
2005 illordo ölümün dinamikasında 2
dövr ayırd edilir: ölüm göstoricisi 1990—
95 illordo 10,7%artmış, 1996 2005 ilbr
do iso 0,5% azalmışdır. 1995-2005 ilbr
do ohalinin hor 100 min nəforino ölüm
göstoricisi qan dövranı sistemi xostolikləri üzro 340,6-dan 355,3-o (4,3%),
yenitöromolər üzro 62,9-dan 77,2-yo
(22,7%), lıozm orqanları xostoliklori üzro
34,9-dan 37,7-yo (8,0%) artmış, bodboxt
hadisolor, zohərlənmə vo zodolor 46,5don 32,6-ya (29,9%), tonoffüs orqanlarının xostoliklori 86,3-don 37.1-ə (57,0%)
enmişdir. 2005 ildo Azorbaycanda

2005 iJJordo həkimlərh orta tibb işçilərinin say nisboti azalmış vo 1996 ildo
1:2,3, 2005 ildo iso 1:2,0 toşkil etmişdir.
Respublika üçün tibb kadrlanmn hazirlanmasi ib Azorbaycan Tibb Universiteti
vo bozi özol universitetlorin müvafıq
fakültoləri, hokimbrin təkmilləşdirilməsi
vo ixtisaslannin artırılması ib Azor
baycan Dövlot Hokimlori Tokmilloşdirmo institutu moşğul olur.
Sanitariya-epidemiologiya xidmoti.
Azorbaycanda sanitariya xidmoti 20
osrin ovvollorindo yalniz qoza morkozlorindo yaradılmışdı. Bakida 9 (o cümlodon neft-modon rayonlarmda 3), Gon
codo 3 sanitar hokimi işloyirdi. Azor
baycan Xalq Cümhuriyyoti dövründo
(1918-20) ohalinin sağlamlığının qorunması üçün olverişli şoraitin yaradılması vo antisanitariya ilo miibarizo
yeni yaranmış Sohiyyo Nazirliyinin
foaliyyotinin osas istiqamotlorini toşkil
edirdi. Ölkodo inzibati orazibrin sayina

uyğun olaraq 15 hokim-epidemioloq
vozifosi tosis edildi. Sohiyyo Nazirliyi vo
onun nozdindo yaradılmış yatalaq
epidemiyasına qarşı xiisusi komito epidemiyanın yayılmasını dayandırmağa,
böyük şohorlordo vo qozalarda iso onu
loğv etmoyo nail oldu. 1920 21 ilbrdo
Azorbaycan hökumoti koskin yoluxucu
xostoliklorlo miibarizo todbirlori haqqm
da bir sira qorarlar qobul etdi, voba ib
miibarizo aparmaq iiçün fovqolado komissiya yaratdi. 1926 ildo bütün şohor vo
qozalarda sanitar hokim vozifolori tosis
edildi. 1934 ildo respublikanin sanita
riya orqanlari, sanitariya-epidemiologiya stansiyalan toşkil edildi, sohiyyo
maarifınin işi yenidon quruldu, sanita
riya müfottişliyi yaradildi. Ikinci diinya
müharibosi dövriindo sanitariya-epide
miologiya xidmoti respublika ohalisi. in
vo qoşunların sağlamlığını, xalq tosorriifatimn biitiin saholorinin fasilosiz işlomosini tomin etmişdir. Miiharibodon
sonra respublikada sanitariya-epide
miologiya xidmoti torofindon atmos
ferin, suyun vo torpağırı miixtolif isteh
salat tullantilan ib çirklonmosino, eloc.
do ohalinin istifado etdiyi içmoli su vr
yeyinti mohsullarma dcivbt sanitariy:
nozaroti tomin olunmuş vo tokmilloşdi
rilmişdir.
20 osrin 20-ci illorinin sonunda pey
vond materiallari ib tominatda fasilo
lorin yaranmasi voziyyoti gorginloşdi'
miş, lakin uşaqların immunizasiya işi
dayandırılmamışdı. 20 osrin 90-ci illorinin ovvolindon başlayaraq bir sira in
feksion xəstəliklərə, о ciimlodon difteriyaya vo poliomielito tutulma hallar
çoxalmışdır. 1993 ildo Ümumdünya S.
hiyyo Toşkilatı vo BMT-nin Uşaq Foi?
dunun köınoyi ib lohliikosiz immuniz
siya praktikasi sistemi yaradildi. R?
publika ohalisi infeksion xostolikloi
qarşı peyvondo colb edildi. Notic.v
1996 ildo difteriya xostoliyi 1995
nisboton 6 dofo azaldi. 2002 ildo Ümı к
diinya Sohiyyo Toşkilatı Avropamn b
tiin ölkobrindo poliovirusun ötürülm
sinin dayandırıldığını elan etmiş, Az.
baycana da poliomielitdon azad orakimi sertifıkat vermişdir. Malyariya xo
toliyi oleyhino do genişmiqyaslı profilaktik todbirlor görülmüşdür. Azorbaycanda
malyariya ilo xostolonmo soviyyosi 20
osrin 90-ci illorinin ortalarmda yiiksok
olmuş, lakin aparilan kompleks todbirlor
noticosindo qısa müddətdə azaldılmışdır.
2005 ildo malyariya ib xostolonmo
ohalinin hor 100 min noforino 2,9 olmuş-

dur. Hazirda respublika orazisindo
voba, qarayara, tulyaremiya, epidemik
parotitin xeyli azalmasi yoluxucu xostolikbrlo miibarizo strategiyasının düzgün
qurulmasım göstorir. Viruslu hepatit
xostoliyino qarşı da ciddi todbirlor
görülmüşdür. “ Qlobal Fond” un yardimi
ib Azorbaycanda 2001 ildon В Hepatiti
oleyhino vaksinasiya kampaniyasina
başlanmışdır.
Dövlot sanitariya-epidemiologiya xidmoti idarobrinin vahid sistemino Sohiyyo
Nazirliyinin Sanitariya-Epidemiologiya
Nozaroti sektoru, Respublika Gigiyena
\o Epidemiologiya Morkozi, Respublika
Taun Əleyhino Stansiyasi, Respublika
Sanitariya-Karantin Müfottişliyi, Naxçi
van M R Gigiyena vo Epidemiologiya
Morkozi, inzibati şohor vo rayonlardaki,
.•loco do su noqliyyatindaki gigiyena vo
epidemiologiya morkozlori daxildir. Sa
nitariya-epidemiologiya xidmoti sahosin
do Elmi Todqiqat Tibbi Profilaktika
institutu da foaliyyot göstorir. Bu sahodo
2127 hokim vo ali tohsilli digor miitoxossis,
6061 orta tibb işçisi çalışırdı.
Əhaliyə tibbi xidmotin təşkili. S t a s i о n a r I i b b i xi dmot. 1920 ildo
Azorbaycanda comi 2000-3 yaxin çarpayısı olan 41 xostoxana var idi (ohali
nin hor IQ min noforino 10,1 çarpayı),
2005 ildo stasionar tibbi xidmot göstoron
miiossisolorin sayi 729, çarpayılarm sayi
68.9 min (ohalinin hor 10 min noforino
82.9 çarpayı) olmuşdur. Hazirda bir çox
ixtisaslaşdırılmış morkozlor (onkologiya, neyrocorrahiyyo, uşaq stomatologiyasi, toksikologiya vos.), iri çoxprofilli xostoxanalar, özol tibb miiossisolori yaradılmış vo bu. çarpayı fondundan daha
somoroli istifado etmoyo, miialico yardimının keyfıyyotini yaxşılaşdırmağa im
kan vermişdir. Şohor vo rayon xostoxanalarmin çoxunda intensiv miialico palataları, reanimasiya şöbolori toşkil edilmişdir. Respublikada Diaqnostika Mor
kozi, Morkozi Klinik Xostoxana foaliy
yot göstorir, lazer corrahiyyosi totbiq
olunur.
A m b u 1a t о r i у a - p о 1i к 1i n i к a у a r d l m l. 20 osrin ovvollorindo
Azorbaycanda ambulatoriyalar yalmz
Baki, Gonco vo qoza morkozlorindo
mövcud idi. Hazirda respublikanin şohor vo kondlorindo ohalini pulsuz vo ixtisaslaşdırılmış tibbi yardimla tomin edon
saho prinsipi vo dispanser iisulu osasinda qurulmuş 1595-dan artiq ambulatoriya-poliklinika miiossisosi foaliyyot göstorir. Profilaktika miiossisolorinin sayi

ovvolki illoro nisboton xeyli artmışdır.
Sonaye müəssisolorində çalışanlara tibbi
yardımı yaxşılaşdırmaq, peşo xostoliklori vo travmalara qarşı profilaktik todbirlori giiclondirmok moqsodilo tibbiprofilaktik sohiyyo hissolori vo s. hokim
montoqolori toşkil edilmişdir. Ölkodo
çoxsaylı tocili vo toxirəsalınmaz yardım
xəstoxanaları vo stansiyalan foaliyyot
göstorir. Tocili yardim stansiyalan yeııi
texnoloji avadanhqlarla tochiz edilmiş,
miixtolif ixtisaslar iizro hokim briqadaları yaradılmışdır. Respublikada
sanitar aviasiyasi da mövcuddur ki, bu
da kond ohalisino tokmilləşdirilmiş vo
yiiksokixtisash tibbi yardim göstərilmosini. miirokkob corrahi omoliyyatlarm

nişlondirildi, xostoxanalarda mama-ginckologiya şöbobri, kondlordo iso feldşermama montoqolori vo kolxoz doğum evlori toşkil edildi. Burada biitiin hamilo
qadınlar doğuşa qodor müayino edilir
vo doğuş zamam stasionar yardimla to
min olunurdu. 2005 ildon respublikada
hamilo vo doğmuş qadınlar üçün 7442
çarpayılıq yer ayrılmışdır. Respublika
da uşaq xostoxanalan, poliklinikalar,
iimumi xostoxanaların uşaq şöbolori, saııatoriyalar, körpolor evi, bağçalar, gi
giyena vo epidemiologiya morkozlorinin
uşaq vo yeniyetmolor gigiyenası şöbələri
uşaq sağlamlığını tomin edir. Uşaqlar
üçün ixtisaslaşdırılmış (nevroloji, cərrahiyyo vo s.) tibb morkozlori vo şöbo-

Prezident İ.II.ƏIiyev, maestro M.Rostropoviç,
ABŞ-ııı Azərbaycandakı keçmiş səfiri R.Harniş immuno-profilaktik tədbirlərə baxış zamanı.

icra edilmosi iiçiin xostolorin Baki şohorindo yerloşon tibb miiossisolori no vaxtında çatdırılmasını tomin edir.
A n a v o u ş a q 1a r a m ü a 1i с o profilaktika
y a r d i m i . Azor
baycanda ana vo uşaqların miihafizosi
nin dövlot sistemi qadınlara uşaqların
torbiyosi ib vo ictimai omoklo məşğul olmağa imkan verir. Bu sistem hamibliyo
qodor, hamilolik vo hamiblikdon son
raki dövrdo qadınların, homçinin yenidoğulanlann, moktoboqodor vo moktobyaşlı uşaqlann sağlamlığının miihafizosi
vo onun yaxşılaşdırılmasına xidmot
göstərir. 1920 ib qodor yalniz Bakida 40
çarpayılıq yegano doğum evi var idi vo
burada ohaliyo pullu yardim göstoriliı di.
Sonralar doğum evlorinin şobokosi ge-

lori lojjkil edilmiş, Bakıda Birbşmiş
Uşaq Xostoxanası yaradılmışdır. 1995
2005 ilbrdo erkon neonatal ölüm, 0 5
yaşa qodor uşaq ölümü, eloco do ana
ölümü göstoricilori vo abortlar xeyli
azalmışdır.
Azorbaycan Respublikasinda 2005
ildo ohalinin sayi 1988 ib nisboton 1,2
dofo artmışdır. Əhalinin hor 1000 nofori
no doğum 17,2 nofor, tobii artim 10,1
nofor, ölüm 6,3 nofor olmuş, hor 1000
nofor diri doğulan uşaqlar arasinda
ölüm 9,3 nofor toşkil etmişdir. Orta
ömür uzunluğu 2005 ildo 72,5 il olmuşdur.
Aptek işi. Azorbaycanda 1920 ildo
comi 29 oczaçı var idi. 2005 ildo iso artiq
4600 nofor ali vo orta tohsilli oczaçı

foaliyyot göstorirdi. 1984 ildo Bakı şohorindo (İçərişəhordə) ilk Yaşıl aptek
açılmışdır vo burada dorman bitkibri
vo s. tobii miialico vasitolori satilir. 1995
ildo ohaliyo 1050 aptek xidmot edirdi,
2005 ildo iso aptek müəssisolərinin sayi
1500-O çatmışdır. 2000 ildo respublikada
60-a qodor topdansatış oczaçıliQ miiossi
sosi qeydo alınmışdı. Son illər oczaçı ıq
sahosindo aparilan islahatlar çərçivosm

da beynolxalq turist marşrutlarının sayi
artmışdır.
Səhiyyə sahosindo beynolxalq olaqo
lor. Azorbaycan hokimlori vo alimlori
bir sira xarici ölkobrdo sohiyyo idarolorinin toşkilindo, açılmasında, ohaliyo
tibbi yaıdım göstərilməsində, tibb elmi
nin inkişafı vo epidemiyalara qarşı
miibarizo todbirlorindo, eloco do beynol
xalq konqres, qurultay, simpozium vo

Markazi
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do dövbt apteklorinin böyiik bir qismi
özəlbşdirilmişdir. Dormanlarin idxah vo
satışının özol əczaçılıq şirkətlori torofındon hoyata keçirilməsi, eloco do respub
likaya idxal olunan dorman preparatlarının sertifıkatlaşdırılması tomin edilmişdir. Hazirda topdansatış oczaçılıq
müossisolərinin 3%-ni dövlot, 97%-ni
özol miiossisolor toşkil edir. Porakondo
satış müossisəlorinin iso 20%-i dovlot,
80%-i özoldir. 1995 ildo ohalinin hor
7500 noforino 1 aptek xidmot edirdi,
2005 ildo iso hor 5300 noforo 1 aptek
xidmot etmişdir. Apteklordo hokim rescpti (nüsxə) osasmda hazirlanan dor
manlarin sayi 20%-don 1-1,5%-dok
azalmışdır.
Sanatoriya-kurort müalicəsi. Azor
baycanin tobii-iqlim şoraiti sanatoriyakurort miialicosi iiçün geniş imkanlar
açmışdır. Xozor donizinin qorb sahillori
narın qumlu çimorliklorb zongindir.
Respublika orazisindo, xiisusilo do dağliq rayonlarda 60-dan çox miixtolif mi
neral su monbolori mövcuddur. Nafta
lan, İstisu, Qalaaltı, Şuşa, Mordokan,
Buzovna, Bilgoh vo s. yerlor miihiim
balneoloji ohomiyyoto malikdir. Bakida
Sağlamlıq Zonasi foaliyyot göstorir. Xo
zor donizi sahillorindo vo dağ-iqlim zonalarmda istirahot evlori, turist düşorgolori şobokosi yaradılmışdır. Respublika-

•ansiarın ışıncte roaı iştirak edirbr.
Azorbaycan sohiyyosinin beynolxalq
olaqolori tolobo vo aspirantlarm xarici
ölkolordo tohsil almasi, homin ölkolor
üçün hokimlorin vo elmi kadrlarm hazirlanmasi, Azorbaycan Tibb Universiteti
nin beynolxalq assosiasiyalarda iştirakı
№!Гйда’ЯрШВ

Yaşıl aptek. Içarişəhar.

istiqamotindo inkişaf edir. Hazirda
Azorbaycan Tibb Universitetindo Tiir
kiyo, İran, İordaniya, Folostin, Livan,
Almaniya, Suriya, Soudiyyo Ərobistam,
Sudan, Pakistan, Hindistan vo s. ölkolordon 250-yo yaxin xarici votondaş
miixtolif ixtisaslar iizro tohsil alir.
Azorbaycan Dovlot Tibb Universite
tinin professor-miiollim heyoti, aspirantlan vo yuxari kurs tobbolori Almaniyamn akademik miibadilo xidmotinin

D A A D proqrami, Avropa İttifaqı çorçivosindo foaliyyot göstoron T E M P U S
proqrami, Aınerikanın H U M P H R E Y
vo F U L B R A Y T proqıamlarında iştirak
edirbr. Tohsil sahəsində miixtolif ölkolərlo internet olaqolori davam etdirilir.
Ümumdünya sohiyyo strukturlanna inteqrasiyanı sürotlondirmək moqsodilo
Azorbaycan Dovlot Tibb Universitetindo
todrisin Azorbaycan vo rus dillari ilo yanaşı, ingilis dilindo do aparılmasma başlanılmışdır.
Y U N İS E F vo Avropa iqtisadi Birliyi ilo birlikdo aparilan araşdırmalar no
ticosindo respublika ohalisi arasmda yod
çatışmazlığı xostoliklorinin, domir dcti
sitli anemiyanm vo A vitamini çatışmazlığının artmasi aşkar edilmişdir. Buna
osason duzun universal yodlaşdırılması
haqqinda qanun qobul edilmiş, respub
likada yodlaşdırılmış duzun istehsah \
realizasiyasi tomin olunmuşdur. Azoibaycanda unun zonginbşdirilmosiı
(domir, sink vo В qrupu vitaminlori il.
başlanmış, 2004 ildo 5 yaşadok uşaqla
və hamilo qadinlann A vitamini ilo kii
ləvi immunizasiyasi hoyata keçir .
mişdir.
Respublika Morkozi Klinik Xosi
xanasinda elmi todqiqat işlorinin, r
miirokkob corrahi omoliyyatlann, ke
fiyyotli miialico iisullanmn yerino yet
rilmosi üçiin beynolxalq standartla;
uyğun şorait yaradılmışdır. Buraci
plastik corrahiyyo, iirok-damar comi
hiyyosi (aorta-koronar şuntlama) ара
rılır, süni mayalanma totbiq edilir, sT
mük iliyi köçürülür vo s. miirokkob om.
liyyatlar yerino yetirilir. İhsan Doğr.
maci, Maykl Debeyki, Cavad Heyol
b. diinya şöhrotli alimlorin Azorbayc;
alimlori ilo dofolorlo qarşılıqlı iinsiyy
do olmasi Azorbaycan tibb elminin a
tan niifuzunu tosdiq edir. Biitiin bunl;
35 ilo yaxin müddotdo Azorbaycan R
publikasina rohborlik etmiş iimummi
lider Heydor Əliyevin müdrik siyas;
noticosindo mümkün olmuşdur.

Əıl.: Э ф с н д и е в И . К . История мс.
цины в Азербайджане. Б., 1964; И б р а г и м !
М . А . Здравоохранение Советского Азерб;.
джана. М., 1967; Э ф е н д и с в М . Ф . , М е *
т и е в Л . Д . Развитие научной медицинском
мысли н Азербайджане. Б., 1999.

K u r o rto lo g iy a
Azorbaycanda
kurortologiyamn
köklori qodim xalq tobabotino bağlıdır.
Hob 12 osrdo istisu mineral monbolorindon vo Naftalan neftindon xostoliklorin
müalicosindo istifado olunurdu. Lakin
Azorbaycanda kurortologiyamn kon
kret bir saho kimi formalaşması 19 osrin
sonu 20 osrin ovvollorino tosadiif edir.
1925 ildo Azorbaycan SSR Xalq Sohiyyo
Komissarlığmın omri ilo komissarlığın
torkibindo kurort bölməsi yaradildi.
1926 ildo miialicovi Naftalan nefti yatağı borpa olundu. 1927 ildo istisu kurortu foaliyyoto başladı, 1928 ildo Xankondi vo Şuşa şohərlori dövlot ohomiyyotli kurort statusu aldi. 1929 ildo Naf
talan kurortu. 1930 ildo iso Abşeron yarımadasında Mordokan, Buzovna, Bil
goh, Suraxam vo s. kurortlar yaradildi.
Kurort zonalarina aid osorbr (D.ilyin.
Lonkoramn mineral sulari. Baki, 1866;
P.M. Smirnov. Miialicovi Naftalan nefti
haqqinda. Baki, 1915; V.İ.Olenov.
Azorbaycan kurortlari. 1928 vo s.) noşr
oluıımağa başladı.
1930 illordon başlayaraq Kiçik Qafqa
zm kurort zonalannda (Kolbocor, Şuşa vo
Laçm) miixtolif qruplu karbon qazlı
çoxsaylı miialicovi mineral su monbolori
aşkar edildi, 1940 illorin owollərindən iso
Naxçivan MR-in mineral su monbolorinin (Sirab, Badamlı, Darıdağ, Vayxir,
Nohocir vo s.) öyronilmosinə başlanıldı.
1954-70 illordo akad. Miroli Qaşqaym
rohborliyi ib aparilan geoloji koşfıyyat
işlori noticosindo Yuxari İstisudan
20-30 km aralı, Tutqunçay vadisindo
eyniadlı su monboyi, Qarasu, Mozçay,
Qoturlu orazilorindo fiziki-kimyovi tor
kibino göro Borjomi, Sirab vo dolomitli Narzan sularına oxşar giiclii miialico
tosirli mineral su monbolori aşkar edil
di. Homin dövrdo Aşağı istisu sahosin
do zoif morgmüşlü (0,02-0,05 mq/l),
karbon qazli, hidrokarbonatli-sulfidlinatriumlu, hipertermal (62°C) moşhıır
Karlovı-Varı suyunun analoqu olan su
monbolori tapildi.
Azorbaycanda kurort amillorinin aşkar edilmosi, onlarm fiziki-kimyovi xiisusiyyotlorinin todqiqi vo miialico tosirinin
öyronilmosi, kurortlar üçün kadrlarm hazirlanmasi moqsodilo 1935 ildo Elmi
Todqiqat Balneofizioterapiya institutu
(indiki Azorbaycan Elmi Todqiqat Tibbi
Borpa institutu) yaradildi. Burada istisu,
Şamaxı, Turşsu, Göygöl, 1lacıkond, Xaldan, Abşeron vos. kimi kurort yerlorinin,

Badamli, Sirab, Darıdağ mineral su
monbolori orazilorinin iqlim-balneoloji
ehtiyatlarmin öyronilmosi iiçün elmi ekspedisiyalar toşkil edildi, Azorbaycanin
kurort amillorindon istifado edorok miia
lico iisullanmn hazirlanmasi, onlarm in
san orqanizmino tosiri öyronildi. Miialico
üçün qatransızlaşdırılmış Naftalan nef
tindon vo mastikasindan, miialicovi palçıqdan (peloidoterapiya), hidroterapiyadan vo miixtolif fizioterapevtik cihazlardan istifado edilir.
Hob 1935 ildo Naftalan kurortunda
150 yerlik sanatoriya, vanna binasi vo
yaz-yay aylannda ambulator şoraitdo
işloyon poliklinika foaliyyot göstərirdi.
1938 ildo akad. Abdulla Qarayevin toşəbbüsü ib diinyada yegano miialico nefti
sayilan Naftalan neftinin orqanizmo tosi
ri vo Azorbaycanin digor balneoloji amillori do öyronilmoyo başlandı. 20 osrin 60cı ilbrindo Bakida bitkibr, doniz iqlimi
vo tobii amillorlo miialico aparan vo indi

palçıq miialicoxanalan, kurort poliklinikalan, reabilitasiya morkozlori), miihafi
zo zonasi vo digor kurort infrastrukturları toşkil olundu. Respublikada sanato
riya-kurort miialicosi vo istirahotinin toşkili elmi cohotdon osaslandinldi. 20 osrin
90-ci illorindon kurort zonalannda miia
sir tipli özol istirahot vo miialico ocaqlan
yaranir, miialicovi turizm şirkətlori şobokosi inkişaf edir. “ Kurort” Sohmdar Comiyyotinin sanatoriyasi vo istirahot evlori
foaliyyot göstərir (2006).
Azorbaycanda osas miialico amilino
göro balneoloji vo iqlim kurortlari ayird
edilir, lakin kurortlann oksoriyyoti bir
çox hallarda iqlim-balneoloji kurort ki
mi doyorbndirilir.
Respublikada, osas miialico amili kimi
mineral sulardan, palçıqdan, Naftalan
neftindon vo iqlimdon istifado olunur.
Miialicovi mineral sulari Azorbay
canda balneoloji xiisusiyyotino göro
diinyada qobul olunmuş 8 qrup mineral

Azorbaycan
Elmi Tədqiqat
Tibbi Bərpa
Institutu.

do somoroli foaliyyot göstoron “ Sağlamlıq
zonasi” yaradildi. Azorbaycanda kurortologiyamn intensiv inkişafı 20 osrin 70ci illorindon başlanmışdır. Yalama-Nabran, Qalaalti, Naftalan, istisu, Şuşa,
Naxçivan MR-do sanatoriya-kurort
miiossisobrinin tikintisi ilo olaqodar “ Sanatoriya-kurort miialicosinin daha da
yaxşılaşdırılması todbirlori haqqmda”
(1972), “ Şuşa şohorindo kurort kompleksinin golocok inkişaf todbirlori haq
qmda” (1976), “ Azorbaycan SSR Xozor
donizi sahilindo iimumittifaq ohomiyyotli
kurort zonalanmn yaradilmasi todbirlori
haqqinda” (1982), “ Azorbaycan SSR-do
“ Çıraqqala” kurortunun inkişafı todbir
lori haqqmda” (1984) vo s. miihiim
qorarlar qobul edildi. Kurortlarda insanların istirahoti, yaşayışı vo müalicəsini to
min edon miiossisolor (sanatoriyalar, isti
rahot evlori, pansionatlar, balneoloji vo

suyun biitiin növlori (1600-don artiq
monbo) mövcuddur. 150-don artiq mine
ral suyun (“ Badamli” , “ Sirab” , “ Qax” ,
“ Vayxir” , “ İstisu” , “ Şıx” , “ Qalaalti” ,
“ Carlı” , “ Darıdağ” vo s.) torkibi vo bal
neoloji xüsusiyyotləri hortorofli öyronilmiş vo kadastr şoklindo toplanmışdır.
M ü a 1i с o v i р а I ç I ğ ı n üç növii
mövcuddur. Azorbaycan vulkan palçıqları ehtiyatina göro dünyada birinci yeri
tutur. Masazır vo Zığ göllorindon çıxan
lil palçığından, Naxçivan MR-doki Ba
tabat lilindon vo torf palçığından miia
lico moqsodilo istifado olunur.
M ü a 1i с o v i i ql i m amilbri do
niz iqlimi, dag iqlimi vo sohra iqlimidir.
M ii a I i с о v i N a f t a l a n nefti
ağır neftlor qrupuna aiddir (xiisusi çokisi 0,92 0,97 q/sm-t) vo diinyada analoqu
olmayan yiiksok miialico ohomiyyotli to
bii amildir. Torkibi naften vo aromatik

karbohidrogenlordon, naften turşularından, qatranlardan, sudan ibarotdir.
Müalicovi ohomiyyoti ağrıkosici, iltihab
oleyhino, damargenəldici, immun sis
temino stimuloedici təsirindən ibarətdir.
Naftalan nefti ilo müalicə vanna,
yaxrna, tampon şoklindo vo miixtəlif fi-

600-700 m yiiksoklikdo, six meşo zolağında yerloşon iqlim-balneoloji kurortdur. Neft monşoli, torkibindo iizvi
maddolor olan, zoif minerallaşmış sular
qrupuna aid (“ Naftusi” tipli) içmoli su
kurortun osas miialico amilidir. Qara
ciyor vo öd yollari, modo-bağırsaq, böy-

Naftalan
kurortu.

zioterapevtik amillorlə birgə aparılır.
Naftalan nefti dayaq-horokot, periferik
sinir, qan-damar sistemlori, burun-boğaz-qulaq, dori, ginekoloji vo uroloji
xəstəliklərin miialicosindo toyin edilir.
Azorbaycan Respublikasimn orazisi
kurort amillorinin xiisusiyyotlori no göro
şorti olaraq 5 kurort zonasına böliiniir:
В ö у ii к Q a f q a z z о n a s ı miilayim isti vo quru dağ iqlimlidir. Orta
temperatur yanvarda 0-3()C, iyulda
20-25°C-dir. Bu zonada 30-dan artiq
termal vo soyuq, kükürdlü (osason, Qax,
İsmayıllı vo Şamaxı rayonlannm orazi-

rok vo sidik yollan xostoliklorinin, podaqramn miialicosi üçün yararlıdır. Sanatoriya foaliyyot göstorir.
İ l i s u kurortunda termal, A ğ ç a у , S ii s к o n d kurortlannda iso (hamisi Qax rayonundadir) hidrokarbonatli-kalsiumlu içmoli vo soyuq zoif minerallaşmış sularla balneoloji miialico apanlir.
Kurortlarda sanatoriya vo pansionat foa
liyyot göstorir. Burada modo-bağırsaq
xostoliklori miialico olunur.
İsmayıllı rayon undakı kurortlar dağ
iqlimlidir. B o d o , D i y a l l i , Namazgah
bulaqlarinin sularmdan

İstisu
kurortu.

lorindo) vo torkibindo iizvi maddolor
olan, zoif minerallaşmış (Dovoçi ra
yonunda Qalaalti kurortu) mineral su
yataqlari mövcuddur. Respublikada geniş yayılmış palçıq vulkanlan bu zona
da yerloşir (Qobustan rayonu).
Qalaalti
doniz səviyyəsindon

miialico moqsodilo istifado olunur. Bodo
soyuq, zoif qolovili, az minerallaşmış
(0,8 q/l), xloridli-hidrokarbonatli-natriumlu-kalsiumlu-maqneziumlu-silisiumlu mineral su kimi doyorlondirilir. Modo-bağırsaq vo öd yollari xostoliklorinin
müalicosindo istifado olunur. Diyalli

azotlu, yiiksok minerallaşmış, yodlubromlu-silisiumlu içmoli sudur. İstirahot evlori foaliyyot göstorir. Namazgah
metanli, zoif minerallaşmış (0,3 с///), sulfidli, miialicovi siifro suyudur.
Ç u x u r y u r d , Ç a ğ a n (Şamaxı
rayonu) balneoloji-iqlim kurortlarıdır.
Miialico soyuq vo termal sulfidli-hidrokarbonatli-natriumlu sularla vanna şoklindo vo daxilo qobul etmoklo apanlir.
Əsason, dayaq-horokot, periferik sinir, tonoffiis sistemi xostoliklorinin miialicosindo istifado olunur. A 111a ğ a с (Xızı ra
yonu) da balneoloji-iqlim kurortudur.
Əsas miialico amillori dağ iqlimi vo içnıoli
xlorlu-natriumlu mineral sulardir. Mad
dolor mübadiləsinin pozulmasi vo tonoffiis
sistemi xostoliklorinin müalicosində istifa
do edilir. istirahot evlori foaliyyot göstorir.
Kiçik Qafqaz zonasi, osason, zongin
balneoloji kurortlarla, karbonat turşul;•
mineral sularla forqlonir. Şofalı iqlimə
malikdir. Qışı quru vo miilayim (yanvas
da temperatur -6° 3°C-dok müşahid
olunur), iyulda orta temperatur +20°
+25°C, yağıntı ildo 750 mm təşkil edi
Burada nadir tobii miialico amili kimi tr
ninan Naftalan nefti modonlori yerloşir.
N a f t a l a n к u г о r t u Goranbo
rayonunun dağotoyi orazisindo yerloşiı
doniz soviyyosindon 400 m yiiksokli 1
dodir. Miialico vanna, yaxud naftala
sürtmosi şoklindo apanlir. Yiiksok mü;
licovi tosiro malik olan Naftalan nel
bir çox xostoliklorin miialicosi üçün ist
fado olunur.
İ s t i s u k u r o r t u Kolbocor rayo 
nunda balneoloji və dağ-iqlim kurort i
dur. Tortor çayının sag sahilindo 2200
yiiksoklikdo yerloşir. Yiiksok balneoU'
ohomiyyotli mineral sular torkibino go
karbon qazli, hidrokarbonath-xloridl
sulfidli-natriumlu-kalsiumlu sular qi
puna moxsusdur (minerallaşması 5,7
q/L temperaturu 58-65°C toşkil edi,»
Miialico vanna şokIindo vo daxilo qob;
etmoklo apanlir. Kurortda radonlu sv
larin yataqlari da mövcuddur (160- 3?
HKu/l). Bu sular İstisudan 1,5-2 k .
arali, 2400 m yiiksoklikdo yerloşon В
ğırsaq adli orazido bulaq kimi üzo çıxıı
Balneoloji xiisusiyyotlorino göro mod.
bağırsaq, qara ciyor vo öd yollan, böyrok, maddolor mübadilosi xostoliklorinin
müalicəsindo istifado olunur.
T u t q u n ç a у k u r o r t u Kolbocor
rayonundakı Tutqunçay sahilindo 1500
1600 m yiiksoklikdo yerloşir. Əsas miia
lico amili termal (19-50°C), karbon qazli, hidrokarbonatli-natriumlu-kalsiumlu

(minerallaşması 3^4 q/l) sulardir. Miia
lico vanna şoklindo vo daxilo qobul et
moklo apanlir. Horokot aparati, periferik
sinir vo mədo-bağırsaq sistemi xostoliklo
rinin müalicəsindo istifado olunur.
Ş u ş a d a ğ - i q l i m vo b a l 
n e o l o j i k u r o r t u 1500 m yiiksok
likdo yerloşir. Balneoloji amil kimi kar
bon qazlı, domirli (minerallaşması 2,7
q/l) Şırlan mineral sularmdan istifado
edilir. Bu mineral sulardan modo-bağırsaq. qanazlığı, tonoffiis orqanlan vo sinir
sistemi xostoliklorinin miialicosindo istifa
do olunur.
Н а с i kon d - G ö y g ö l dağ-iqlim
kurortu Goncodon 25 km aralı, meşoliklorlo ohato olunmuş orazido yerloşir. Istirahot evi foaliyyot göstorir.
Xəzər donizinin Azorbaycana moxsus
sahil zonasi iqlim vo balneoloji xiisusiy
yotlorino göro 3 kurort sahosino bölünür:
X u d a t - Y a l a m a zol ağı (Naban kurortu) qumlu çimorlikloıio, meşoiərlo, yodlu-bromlu su ehtiyatlan ilo
zongindir, istirahot vo miialico iiçün olveişlidir. Çoxsaylı istirahot evlori foaliyyot
göstorir.
A b ş e r o n y a r ı m a d a s ı z о 1a ğ 1 Mordokan, Şıx, Bilgoh, Zuğulba,
Buzovna, Suraxam kurortlarmdan iba
rotdir. Miialico doniz iqlimi ilo yanaşı
miixtolif mineral sularla (Suraxam
kükürdlü suları, Şıx termal sulfidli suyu,
çoxsaylı yodlu-bromlu su monbolori) da
apanlir. Masazır vo Zığ lil palçıqlarindan miialico üçiin istifado olunur.
Çoxprofilli sanatoriyalar vo borpa
miiossisolori foaliyyot göstorir. Modobağırsaq, sinir sistemi, kardioloji, artroloji, uroloji xostoliklorin miialicosindo
istifado edilir.
Lonko r an A s t a r a su b t го p i к z о 1a ğ l . Miialicovi suyu olan
“ Meşosu” bulağı Lənkəranm 12 km-liyiııdo yerloşir. Masallıda “ Ərkivan” istisuyu, termal (45 65°C), sulfidli-xloridli-natriumlu-kalsiumlu, spesifik komponentlori olmayan su çıxır. Astarada iso
metanli, yiiksok minerallaşmış (22 q/l),
spesifik komponcntlori olmayan termal
(49°C) “ Alaşa” adli su monbolori var.
Kurortlarda, sanatoriyalarda vo ambulatoriya şoraitindo dayaq-horokot, peri
ferik sinir, qan-damar sistemlorinin xos
toliklori miialico olunur. Zonanın dağlıq
hissosindo (Lerik rayonunda) yerloşmiş
“ Bülüdül” , “ Zorinqala” vo s. mineral su
bulaqlanndan miialicovi siifro suyu qismindo istifado edilir.

N axçivan M R kurortlari. Mineral
sularla zongin bölgədə (150-dok bulaq)
miialico üçün ohomiyyotli olan Badamli,
Darıdağ, Sirab vo Vayxir kurortlari
foaliyyot göstorir.
В a d a m 11 balneoloji kurortu Şahbuz rayonunda, Doroloyoz dağ silsilosi-

Kür-Araz

çökokliyi

kurortlari.

“ С a r 11" balneoloji kurortu Kiirdomir
rayonunda yerbşir. Əsas miialico amili
metanli-azotlu, yiiksok minerallaşmış
(35 q/l), silisiumlu-yodlu-bromlu termal
sudur (95°C). Miiasir tipli sanatoriya
foaliyyot göstorir.

Heydor Əliyevin başçılığı ifə Nabran qəsəbəsindəki
istirahot zonasi layihosinin müzakirəsi. 1984.

nin yamacinda yerloşir. Bulaqlarinin
suyu karbon qazli, hidrokarbonathnatriumlu-kalsiumludur. Miialicovi siif
ro suyu kimi doyorlondirilir. Hozm orqanlarma miialicovi tosir edir.
D a r l d a ğ balneoloji kurortu Culfa şohorindən 8 km şorqdo, 1200 m
yiiksoklikdo yeıioşir. Darıdağ morgmüş
yatağında yiiksok minerallaşmış karbon
qazlı, hidrokarbonatlı-xloridli-natriumlu-morgmüşlü su çıxır. Miialico vanna
şoklindo vo daxilo qobul etmoklo aparihr. Burada ürok-damar, maddolor
mübadilosi, qanazlığı, oynaq vo gineko
loji xostolikbr miialico olunur.
S i r a b balneoloji kurortu Babok
rayonunun Sirab kondi yaxınlığında
yerloşir. Torkibi Borjomi, Narzan sulanna yaxin olan karbon qazli, hidrokarbonath-natriumlu-kalsiumlu içmoli mi
neral sulardir. Modo-bağırsaq, qara
ciyor vo öd yollari, maddolor mübadilosi xostoliklorinin miialicosindo istifado
olunur.
V a y x i r balneoloji kurortu Naxçi
van şohərinin 18 /cw-liyindo, Naxçivan
Şahbuz magistralının konarında yerloşir.
Əsas miialico amiliııi Yessentuki tipli
karbon qazlı, hidrokarbonatlı-xloridlikalsiumlu-natriumlu mineral sular toşkil
edir vo içmoli miialico suyu kimi istifado
olunur. Miialico vanna şoklindo vo daxi
lo qobul etmoklo apanlir.

N e f t ç a l a -r a y o n u n d a metanlı, çox yiiksok minerallaşmış (200 q/l),
yodlu-bromlu termal (42°C) su ehtiyatları mövcuddur. Vanna şoklindo istifa
doyo yararlidir.
Əd.: К a hi к а й М. Л. Минеральные ис
точники Азербайджанской ССР. !>., 1‘)52; Л е 
ке р ок А. Г. Минеральные источники Азер
байджанской ССР. Б„ 1954; Г у л и е в а С. А.
Уникальная лечебная нафталановая нефть. !>..
1981; Ə l i q u l i y e v
R. I., I s m a y ı l o v a
М. М.. Ə l i q u l i y e v A. R. Naxçivan MR-in
mineral suları. В., 2002.

Əlişir Musayev, Sevdıı Nəsrullayeva

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN
Azorbaycanda bədən torbiyosi vo idmanın tarixi çox qədimdir və xalqın
modoniyyoti ilo six bağlıdır. Azorbay
can folklorunda igidlorin oxatma, atçapma, güloş vo digor xalq oyunlarında
göstordikləri şücaot vo qohromanlıqlar
toronnüm olunmuşdur. Qobustan qayaüstü rəsmlorində qodim insanin miix
tolif fiziki horokətlorinin əyani təsviri
Azorbaycanda idmanın uzaq tarixin
don xobor verir.
Komanda oyun növü olan çövkon
eramızın birinci minilliyinin ortalarmda

20 əsrin əwəllərində Bakıda üzgüçüMoşodi Əbdüloli, zabratlı Mirzo Hoşimoğlu, saraylı Atababa, kürdomirli
liik, yüngül atletika, gimnastika, futbol
Qara Riistom, qazaxlı Mohommodoli,
vo b. idman növlori populyarlaşmağa
tovuzlu Mommod Muradov vo Eldar
başladı. Bu dövrdo Azorbaycan pohlovanlarından Sali Siileyman vo Roşid
Göyçaylı kimi tanınmış pohlovanlar ho
lo do xalqin yaddaşında yaşamaqdadır.
Yusifovun adları biitün dünyada moşhur idi. Onlar Vaşinqton, Paris, Çikaqo,
Şahmat ilk dofo 6 osrin odobi monboLondon, Roma kimi şohərlərdo keçirilorindo xatırlanmışdır. 9 osrdo Colaloddin Naxçıvani şahmatda qazandığı qolo- lon güloş yanşlannda böyük qolobolor
qazanmışdılar. S.Siileyman dünya pohbolorlo Orta Asiya vo Conubi Qafqazda
lovanlarının on tohlükoli roqibi sayılırdı.
məşhurlaşmışdı.
12
osrdo yaşamış görkomli şairo Onun bir dəfo belo kürəyini yero vuran
Mohsoti Goncovi hom do yaxşı şahmat
olmamışdı. S.Süleyman zəncirlori asanlıqla qırır, domir çubuqları oyməyi bacarırdı.
Bakı gimnaziyasınm miiollim i Leo
nid Romançenko 1912 ildo Xozor d
nizindo iizorok, 45 kın mosafoni 24 sar.
10 doqiqoyo qot etmişdi. Bu, о dö\
üçün açıq donizdo marafonçunun ğ<
rünmomiş nailiyyoti idi. Bununla
L.Romançenko ondan əvvol La-Maı
İdman tarixi
üzüb
keçmiş ingilis Burgisin rekorduı
mıızcyində zorxana
tozoləmişdi.
makeli.

oynamışdır. Müasirlorinin osorlorindo
formalaşmış, yüz illor orzindo Azor
onun moşhıır şahmatçı olmasi haqqinda
baycan, Orta Asiya, İran, Türkiyə, İraq
molumatlar vardir. M.Goncovinin şahvo b. ölkolordo geniş yayılmışdı. Monbomat partiyalarinin yazilari bizim dövro
lor 12 osrdo islam dünyasmm modoni
qodor golib çatmışdır. Azorbaycanda qamərkozlərindən biri olan Bağdadda Orta
dınların şahmat oynamasi bir onono kimi
Şorq ölkolorinin atçaparları arasinda tadavam etmişdir.
rixdo ilk beynolxalq çövkon yarışlarının
Nizami (12 osr), Nosimi (14 osr),
keçirildiyini göstorir. Çövkon yarışlarıFiizuli (16 osr), Mirzo Fotoli Axund
nın Azorbaycanda çox qodimdon moşhur olduğu faktlarla təsdiqlonir. Öronzado (Axundov) vo Natovan (19 osr) öz
osorlorindo şahmatdan yazmışlar. Moşqalada aparılmış arxeoloji qazintilar
hur Azorbaycan şairosi Xurşidbanu
zamanı tapılan qab iizorindo çövkon
Natovan istedadlı şahmatçı kimi tamnoyununun tosviri bu oyunun 9 osrdo
Beyloqan şəhorindo yayıldığını oyani sü- mışdı.
Nizaminin “ Xomso” sindo Azorbaybut edir.
12
osr Azorbaycan şairi Xaqani Şirva-canin qodim idman oyunlan tosvir edilninin osorlorindo çövkon, atçapma, şah- mişdir. “ Yeddi gözol” poemasinda Bohmat, qılıncoynatma vo s. oyunlardan da- ramin fiziki horokotlorin köməyi ilo öz
nışılır.
bodonini neco möhkomlondirdiyindən,
Orta osrlordo Azorbaycan şohərbrinonun cosur vo çevik atçapan olduğundo zorxanalar geniş yayılmışdı. Zorxadan bohs edilir. At üstündə sürpapaq,
nalarda pohlovanlar xüsusi hazırlıq ke- çövkon oyunlan, milli güloş Azorbay
canda böyiik şöhrot qazanmışdı. Çövkon
çir, tez-tez məşhur güləşçilərin yarışları
oyunu “ Kitabi-Dodo Qorqud” dastatəşkil olunurdu. Maştağalı Hüseynqulu
nında da xatırlanır.
Hacı Mürsolqulu oğlu, onun yetirmosi

Milli güləş.

1924
ildo R.Yusifov Bakı sirkino d
vot olunmuşdu. Onun qeyri-adi tryukl
rı, yalın olio at nalını sındırması, dişin».t
8 odod 2 pudluq daşı qaldırması, bo
ııunda yoğun domiri oynıosi, qalın zone
ri qırmaq moharoti moşhur rus pohlova.
İvan Poddubnını heyrotlondirmişdi.
20 osrin ovvollorindo Azərbaycand
comi 2 kiçik idman birliyi (“ Şahin” c.
miyyoti vo “ Unitis” dornoyi) var idi.
1920 ildo onlar vahid bədən torbiyoss
toşkilatında birloşdirildi. Homin vaxllarda “ Avtomotor” , “ Dinamo” vo b.
comiyyotlor yaradıldı. 1920 ildo respub
likada Bodon Torbiyosi Şurası (BTŞ)
foaliyyoto başladı. Bakida vo digor şohorlordo idman klubları açıldı, ilk kiitlovi, о
ciimlodon şohərbrarası yanşlar keçirildi.

Baki, Gonco, Nuxa (Şoki) vo bir çox başqa şohorlordo stadion vo idman meydançalannın tikintisino başlanıldı. Belo meydançalar zavodlarda, fabriklordo, fohlo
qosobolərindo vo moktoblordo yaradılırdı.
20-ci illordo gonclor bodon torbiyosi vo id
man məşğəlolərinə geııiş colb edilirdilor.
Bu dövrdo Azorbaycanda ayn-ayri
idman növbri üzrə turnirlordon başqa,
kompleks yarışlar da toşkil olunurdu.
1925 ildo Olimpiya oyunlan adi altinda
turnirlor keçirilmiş, onlarm proqramina
yüngiil atletika. güloş, üzgüçülük, gim
nastika və s. idman növlori iizro yarışlar
daxil edilmişdi.
Respublikada miixtolif növlor iizro
giiclii idmançılar yetişirdi. 1928 ildo ke-

mi daxil olmuşdur. Homin il Baki vo
Tifiis komandaları görüşmüşdülər.
Oyun Giirciistan paytaxtında keçirilmiş
vo 4:2 hesabi ib bakihlarm xeyrino başa
çatmışdı. 1914 ildo Azorbaycanda Fut
bol Ittifaqı (F İ) yaradildi. Homin ilin
may ayinda Bakida Futbol Liqasi, hakimlor kollegiyasi yaradildi vo ilk dofo
şohər çempionatı keçirildi. Bıı dövrdon
başlayaraq miixtolif idman növlori iizro
təşkilatların, comiyyotlorin yaranmasi
onono şoklini aldi.
20-ci illordo ilk Azorbaycan çempionatlan keçirilmişdir: 1920 ildo boks, 1921
ildo futbol, 1924 ildo yunan-Roma giiloşi,
1925 ildo ağırlıqqaldırma, 1928 ildo sor
bost giiloş iizro.

rud” güləş klubunu yaratdi vo burada
fransız giibşi, sorbost güloş qruplanm
toşkil etdi.
idman comiyyotbri vo klublari.
Azorbaycanda ilk idman toşkilatlarından biri olan “ Dinamo” comiyyoti
(indiki Azorbaycan Respublikasi Daxili
İşlor Nazirliyinin idman Comiyyoti)
1926 il martin 9-da yaradılmışdır . "I)inamo” idman sarayı 1931 33 illordo ti
kilib istifadoyo verilmişdir.
1936 ildo “ Neftçi” Idman-Sağlamlıq
Morkozi, “ Spartak” idman Comiyyoti,
“ Burevestnik” Tolobo idman Comiyyoti
vo “ Lokomotiv” İdman-Sağlamlıq Mor
kozi yaradılmışdır. “ Mohsul” Kond Köniillii idman Comiyyoti 1951 ildon, Mor-

R.Yusifov güləşdə qazandığı uğurları ilə Sali Süleymandan geri
qalmamışdı. 1923 ildə Vladiqafqazda Tanti qardaşları sirkində Qafqaz
xalqları arasinda fransız güləşi üzrə
yarışda “qırmızı maska” ilə çıxış
edən R.Yusifov dunya şöhrətli pəhləvanları bir-birinin ardınca məğlub
edərək çempion adını qazanmışdı.
Onu “Qafqaz şiri” adlandırmışdılar.
çirilon 1-ci Omumittifaq Spartakiadasında çıxış etmiş Zaqafqaziya Sovet
Federativ Sosialist Respublikasinin
(Z S F S R ) yığma komandası heyotino
Azorbaycan idmanmm 134 nümayondosi daxil idi. Onların bir çoxu spartakiadanın mükafatçısı oldu. Rza Baxşoliyev
güləşçibrin yarışında 2-ci yeri tutdu.
Bütünliiklo Azorbaycan idmançılarınHakı buxtasında yclkonli qayıq idmanı yarışı. 20 osrin 7()-ci ilbri
dan toşkil edibn Conubi Qafqazin üzgüçülük üzro yığma komandası 3-cü
1922
ilin axırlarına yaxin Azorbaykozi Ordu İdman Klubu 1962 ildon foa
yero çıxdı. Respublikanin voleybolçucan Homkarlar İttifaqlan Şurası
liyyot göstorir.
ları, futbolçuları, boksçuları da yarış(A H İŞ) da bodon torbiyosi vo idman iş“ Gonclik” Tolobo idman Comiyyoti
larda forqləndilor.
Azorbaycan idmamnın ilk nailiyyotlolorino qoşuldu. A H İŞ idman comiyyotb (1992), Azorbaycan Homkarlar İttifaqri boksçu Abbas Ağalarov, futbolçular
ri yaradir, respublikada idmanın maddi- ları İdman Toşkilatlan Assosiasiyasi
Sayad Cobıayılov, Aleksandr Qnezdov,
texniki bazasının yaradılmasına xüsusi
(A H İİT A , 1993), “ Tohsil” Respublika
Vladimir Turkiya, Konstantin Kuznet
yardim göstorirdi. 1923 ildo ilk idman
Idman Morkozi (1997) yeni idman
qozeti (“ Qırmızı idmançı” ) çapdan
qurumlandir. “ Alpinizm” (1987), “ Xo
sov, basketbolçu Sadıx Talışinski, yüngül
çıxdı, Bakida bodon torbiyosi müəllimlə- zor” (1988), “ Pohlovan” (1992), “ Atilla”
atlet Aleksandr Şepelev, gimnast Qayoz
ri hazniayan moktob açıldı. Moktobdo (1997)vo b. idman klublari öz sıralarınKaplatadze vo b.-nın adı ib bağlıdır.
20
osrin ovvollorindo Bakida futbolidmamn miixtolif növlori iizro miiollim da yüzbrlo idmançını birloşdirir.
Əməyə, IVIiidafioyo Hazıram (O M II)
vo mütoxəssislər hazırlanırdı. 20-ci illordo
daha geniş yayılmışdı. Qısa müddotdo
Azorbaycan Sonaye institutunda vo Mor kompleksi. 1931 iliıı martında “ Əmoyo
şohordo çoxlu komanda yaradılmışdı.
kozi Bodon Torbiyosi Evindo boks dor- vo SSRİ-ni miidafıoyo hazıram” kom“ Balaxanı futbolçular dornoyi” , “ Stel
la” , “ İdmanın dostları” , “ İdmançı” , noklori yaradılmışdı. Ölkodo tez-tez iiz- pleksinin 1-ci pillosi, 1932 ildo 2-ci pillogüçülük, su polosu vo suyatullanma iizro si tosdiq olunmuşdu. 1934 ildo moktob“ Konqres” , “ Unitis” , “ Belaya” , “ Sentuyaşlı uşaqlar üçün “ Əıııoyo vo müdafıəyo
yarışlar keçirilirdi. Giiloş vo ağır atletika
rion” , “ Toroqqi” belo komandalardan
idi. 1912 il Azorbaycan futbolu tarixino
klublannda xeyli idman hovoskarı moşq lıazır ol!” (ƏM H O ) kompleksi qobııl
ilk şohorlorarası oyunun keçirildiyi il ki- edirdi. 1924 ildo R.Baxşoliyev “ Kust- edilmişdi.

1940
ilin 1-ci yansinda AzarbayMehdi Hüseynzado vo ağırlıqqaldıran
canda 80 min nəfərdən artıq Ə M H niDmitri Çelyadinov Sovet İttifaqi Qohromam adina layiq görüldülor.
şançısı olmuşdur. Ə M H çoxnövçülüyü
üzro 2-ci SSR İ çempionatı 1975 ildo Ba
Miiharibodon sonra Azorbaycanda
270-don çox yeni bodon torbiyosi kol
kida keçirilmişdir. Azorbaycan komanlektivi yaradılmış, 26 min ƏM H nişandası ümumi hesabda 4-cii yeri tutmuş,
Fazil Abdullayev 3-cü yaş qrupunda
çısı, 19 idman ustasi, 106 1-ci dorocoli
SSR İ çempionu olmuşdur.
idmançı hazırlanmışdı. 1948 ildo sor
Beynolxalq mcydanda ilk addıınlar.
bost iisulla güloşon Roşid Mommodbo20 osrin 20-ci illorindon Azorbaycan id- yov S S R İ çempionatında 2-ci yeri tutmuşdu. Boksçular A.Ağalarov, İslam
mançıları beynolxalq görüşlordo çıxış
Haşımov, güloşçi Nikolay Şibayev, gimetmoyo başladılar. 1926 ilin noyabıında
nastlar Mirrohim Vahabov, Mustafa
Bakıda Tehranın yığma f'utbol komanHüseynov, Natalya Çervyakova da
dası ilo yoldaşlıq görüşlori keçirildi.
SS R İ birinciliklorinin çempionları vo
1929 ildo İrana cavab sofori oldu.
mükafatçıları oldular. Bakının voleybol
Azorbaycan boksçularının ilk bey
vo basketbol komandaları SSR İ çemnolxalq görüşü 1929 ildo Türkiyonin yığma komandası ilo olmuşdur. İki ildon
pionatlarında yüksok yerlor tutdu. Gimnastlar Mosmo Mommodova, Züleyxa
sonra bu komandalar arasmda tokrar
görüş keçirilmişdir.
Hacıyeva, Rohim Əliboyov, voleybolçu
Mommod Əliyev, basketbolçular Adil
Cobrayılboyli, Leonid Neruşenko, A rif
Arxeoloji qazintilar zamanı tapılmış
Şahbazov vo b. Ümumittifaq yarışlarınmaddi mədəniyyət nümunələrinə, qa
da uğurla çıxış edirdilor.
dim yazılı abidələrə, təsviri sənət
1940-50 illordo Azorbaycan atletlori
əsərlərinə, ədəbi-tarixi mənbələrə,
bir sira növlordo böyük müvəffoqiyyotlor
folklor, eləcə də orta əsr bədii yaradıqazanmışdılar. Sorbost iisulla giiloşonlor
cılıq örnəklərinə istinadla demək olar
Musa Babayev vo İbrahimpaşa Dadaki, qədim Azarbaycanda güləş, oxatşov 4 dofo SS R İ çempionu olmuş, Mux
ma, qılıncoynatma, nizəatma, atçaptar Dadaşov Ümumittifaq tolobo oyunma, çövkən, sürpapaq, baharband,
larmda qalib golmiş, yiingiil atletlor Zidaşqaldırma, miloynatma, şahmat
ba Əlosgorova 4x200 m mosafoyo estafet
va b. idman oyunları geniş yayılmışdı.
qaçışında, İsay Papkov idman yerişinÖlkəda tarixən mövcud olan bu id
do, Stanislav Nenaşev çokictullamada
man ənənəsi müxtəlif növlərdə qoru
diinya rekordlarmi tozolomişdilor. Xannub saxlanmış, müasir dövrədək gədadaş Modotov cobhodo yaralanmasina
lib çatmışdır.
baxmayaraq, uzununatullanma iizro ölko çempionu vo rekordçusu olmuşdur.
Əmokdar idman ustasi Aleksandr Kozı1930 ildo respublika futbolçulan A l
rev Volqa çayında keçirilon iizgiiçülük
maniya komandasına qalib goldilor.
yarışında on yaxşı noticə göstormişdir.
Bundan sonra belo görüşlor miintozom
Homin dövrdo basketbolçular Nazim
şokil almışdı. Türkiyo vo İran idmançılaHüseynov, Əliyar vo Qohroman Momrından başqa, Danimarka, İsveç, İngiltərə, Norveç vo b. ölkolorin atletlori ko- modyarov qardaşları, Aleksandr Pet
rov, Forid Somodov, Vladimir Rıbalko,
mandalarımızın qonağı olmuşdular.
Yuri Naumtsev, Samur Novruzov,
İkinci dünya miiharibosi illorindo
Fuad Məmmodyarov, Sabir ZülfüqaAzorbaycan idmançılarının böyük okso
rov, Valeri Muxin, Mahir Ziyazado
riyyoti cobhoyo yollandı. Respublikanm
vo b. uğurlar qazanmışlar.
minlorlo idmançısı burada döyüşçülərin
Miiharibodon sonraki illordo idmafiziki hazırlığı üzro iş aparırdı. Miiharinın inkişafında respublika tohsil ocaqbodo yaralanmış vo hor iki ayaq ponlarının böyük xidmoti oldu. Holo 1930
cosini itirmiş ağırlıqqaldıran Əhmod
ildo Bakida Conubi Qafqaz üçün bodon
Mommodoğlu yenidon idmana qayıtdı.
torbiyosi miiollimlori hazirlayan Za
O, 1944 ildo S S R İ çempionu, 1945 ildo
S S R İ rekordçusu, 1946 ildo dünya re- qafqaziya Bodon Torbiyosi institutu
açılmışdı (1936 ildo Azorbaycan Dov
kordçusu, omokdar idman ustası, sonra
lot Bodon Torbiyosi İnstitutuna çevriliso S S R İ-nin omokdar moşqçisi oldu.
di). 1933 ildo iso institutun nozdindo
Moşhur boksçular Leonid Kayurov, N i
Bodon Torbiyosi Texnikumu açıldı.
kolay Kitasov, futbolçu Mirmehdi Ağa1936 ildo texnikum Nuxaya köçürüldü
yev miiharibodo holak oldular. Boksçu

vo mühariboyo qodor orada foaliyyot
göstordi. Bu tohsil ocaqlan miiharibo
don sonra öz foaliyyotlorini daha da
genişlondirdi.
1949
ildo Azorbaycanda keçirilon
çoxsaylı idman yanşlarında 85 min idmançı çıxış etmişdi.
1951
iloktyabnn 16-da istifadoyo ve
rilon Respublika stadionu Azorbay
canda on böyük idman kompleksi oldu.
Stadion 1993 ildon Beynolxalq Futbol
Federasiyasinin (F İF A ) ilk azorbaycanli hakimi Tofiq Bohramovun adını daşıyir. Bu stadionda 1985 ildo yeniyetmo
futbolçuların diinya birinciliyinin qrup
turniri keçirilmişdir.
S S R İ xalqlarının spartakiadaiari.
1952 ildo sovet idmançılarının Helsinkido Olimpiya oyunlarına qoşulması
kompleks yarışlarm yeni bir formasinin ardıcıl toşkil edilmosino sobob olmuşdu.
1956 il avqustun 5-do Moskvada
S SRİ xalqlarinm 1-ci Spartakiadasi
Basketbolçuların
naiiiyyətləri.
2005 ildə kişilərdən ibarət milli bas
ketbol komandası Səudiyyə Ərəbistanında keçirilmiş 1-ci İslam oyunla:
rında qızıl medal qazanmış, 2006 il
da isə həmin komanda FİBA Avropa
təşkilatı tarafindan tasis edilmiş va
Albaniyada keçirilmiş “İnkişaf kuboku” yarışlarının qalibi olmuşdur.
açıldı. Spartakiadada Azorbaycani 372
idmançı tomsil etmişdi. Ümumi hesabd;
Azorbaycan komandası 10-cu yeri tut
muşdu. Sorbost üsulla güloşonlorin yar:
şmda İ.Dadaşov spartakiadanın çem
pionu olmuş, R.Mommodboyov gümü
medal, su polosu komandası bürünc
mükafat qazanmışdı. Spartakiadam
gedişindo Azorbaycan idmançıları re:
publikanın 19 rekoıdunu tozolomiş, 1
nofor SSR İ idman ustası normasını ye
rino yetirmişdi.
S S R İ xalqlarinm 2-ci Spartaki?
dası 1959 ildo keçiriImişdi. Azorbayca^
idmançıları bu spartakiadadan respuh
likaya 2 qızıl, 13 gümüş vo 17 biirün
medalla qayıtmışdılar. Qızıl medallaı
tennisçi Sergey Lixaçov qoşa vo qarışıq
qoşa görüşlordo qazanmışdı. Bundan
ovvolki spartakiadada 3-cü yeri tutan
su polosu ustalan bu dofo gümüş mükafatçı olmuşdular. Kişilordon ibarot vo
leybol komandası bürünc medal qazanmış, voleybolçu qadinlar 4-cü, respub-

lika yığma komandasi iso 9-cu yeri tutmuşdu.
Azorbaycan idmançıları sonraki bii
tiin spartakiadalarda da müvoflbqiyyot
qazanmışdılar. Güloşçilor Firidun Qur
banov, Rohim Novruzov çempion, suyatullanan Yuri Fyodorov, stend atıcıları
Valeri Timoxin, Vaqif Yusifov, Xanhüseyn Bağırov, Vladimir Yeremenko,
yiingiil atlet Valeri Sereda, tennisçi S.Lixaçov, samboçu Natiq Bağırov, beşnövçülor Teymur Bokirzado, Viktor Mineyev, Siileyman Nobiyev, Gennadi Kley
menov, üzgüçü Tatyana Kurnikova
vo b. nıükafatçı olmuşdular.
Şahmat. 20 osrin 70 80-ci illorindo
Heydor Əlivevin toşobbüsü ilo respubli
kanm bütün bölgolorində şahmat mok
toblori vo klubları açılmışdır. 90-ci illo
rin ovvolindo bu moktoblorin işini ResTeymur Racabov 2002 ilda Mos
kvada Rusiya va dünyanın yığma
komandalari arasmda keçirilmiş
"Yeni asrin matçı”nın iştirakçısı olmuşdur. Supermatç adlandırılan bu
yarışda tarkibinda azarbaycanli
qrossmeysterin da çıxış etdiyi dünyanın yığma komandasi 52:48 he
sabi ila qalaba qazanmışdır. T.Racabov turnirda keçirdiyi 10 görüşdan
3-ünda, о cümlədən keçmiş dünya
çempionu A.Karpova qalib galmişdir.
2006 il oktyabrın 1-nə olan məlumata
göra T.Racabov 2729 xalla FİDE-nin
reytinq cadvalində 11-ci, Şahriyar
Mammadyarov isa 2728 xalla 12-ci
yeri tutmuşdur.
publika Şahmat Moktobi olaqolondirirdi. Respublikada ilk dofo olaraq
şahmatın kompyuterlo tolimi homin
moktobdo totbiq edilmişdir. Respubli
ka Şahmat Morkozi (R ŞM ) 1988 ilin
sentyabnndan foaliyyot göstorir.
Miixtolif illordo respublikada Vladi
mir Makaqonov, Zahid Voliboyov, Tat
yana Zatulovskaya (Riqada vo Bakida
keçirilmiş qadinlar arasmda SSR İ çempionu), Soltan Xolilboyli, Leonid Listenqarten, Elmar Mohorromov, Aydin
Hiiseynov, Elmira Əliyeva, Aynur Sofiyeva, Firuzo Volixanlı, İlaho Qodimova
kimi giiclii şahmatçılar yetişmişdir.
A.Sofiyeva, F.Volixanli vo Nigar
Sultanovadan ibarot Azorbaycanin
şahmat komandasi 1986 ildo SSRİ
Xalqlarinm 9-cu Yay Spartakiadasimn
çempionu olmuşlar.

2002 ildo Bakida 20 yaşına qodor oglan vo qizlar arasmda şahmat iizro Av
ropa çempionatı keçirilmişdir. Azorbay
can şahmatçıları bıı yarışda üç medal
(Zeynob Mommodyarova qizil, Viiqar
Hoşimov gümüş, Şohriyar Mommodyarov büriinc medal) oldo etmişlər.
2003 ildo Naxçıvanda 20 yaşınadok
oğlan vo qizlar arasmda şahmat iizro
diinya çempionatı keçirilmiş, Ş.Mommodyarov qızıl, Z.Mommodyarova biirünc medal qazanmışlar.
Azorbaycanin qadinlardan ibarot
yığma komandasi 2002 ildo Sloveniyada
keçirilmiş 35-ci Olimpiadada müvəffoqiyyotlo çıxış edorok 5 8-ci yerlori bölüşmüşdür,
Futbol. Bakida ilk futbol kollektivlori 1911 ildo yaradılmış, homin ildon do

ustalan Əlokbor Mommodov, Yuri
Kuznetsov, Anatoli Banişevski (diinya
çempionatımn bürünc mükafatçısı,
1966), İqor Ponomaryov (Olimpiya
çempionu, 1988), 1966 il SSRİ çempionatının bürünc mükafatçısı olan
“ Neftçi” komandasinm oyunçulan
Adil Babayev, Sergey Kramarenko,
Vyaçeslav Semiqlazov, Yaşar Babayev,
A.Banişevski, Nikolay Boqdanov,
Aleksandr Trofimov, Vladimir Bruxti,
Miibariz Zeynalov. Kazbek Tuayev,
Valeri Haciyev (baş moşqçi Əhmod
Əlosgorov ) vo b. ilo moşhurlaşıb.
Gonconin “ Dinamo” komandasi
1968 ildo SSR İ çempionatının güclülor
dostosino çıxmışdır ki. bu da Azorbay
can futbolunun böyük nailiyyoti idi.
“ Neftçi” komandasi 2005 ildo Mos-

Tofiq Bohramov. Futbol iizro beynolxalq
dorocoli hakim (FİFA).

Əlokbor Mommodov. SSR İ omokdar idman
ustasi, Moskvanm “Dinamo” komandasinm
morkoz hücumçusu, futbol iizro dofolorlo SSKİ
çcm pionu.

miintozom surotdo yarışlar keçirilmoyo kvada keçirilən “ Birlik kuboku” turniribaşlanmışdır. Azorbaycan futbolçuları
nin gümüş, 2006 ildo iso qizil medalim
İraq, İran, Əlcozair, Şri-Lanka vo Kam- qazan mışdır.
puçiyaya soforo çıxan ilk sovet idmançıT.Bohramov vo Eldar Əzimzado
lanndan idilor. “ Neftçi” nin 1954 ildo FİFA-mn ilk azorbaycanli hakimlori olFinlandiyaya sofori do yaddaqalan ol- muşlar. T.Bohramov FİFA kuboku yamuşdur. Homin il bakılılar bu ölkonin
rışları tarixino 1966 il iyulim 30-da Lonon giiclii komandalari ilo 6 oyıın keçir- donun “ Uembli” stadionunda 8-ci diin
miş vo onlann hamisinda qalib golmiş- ya çempionatınm final görüşünün yan
dilor.
xoll hakimi kimi daxil olmuş, E.Əzim1966
ildo İngiltorodo keçirilonzado iso 1980 ildo Moskvada keçirilmiş
futbol üzro diinya çempionatının İngil22-ci Yay Olimpiya Oyunlarmda
toro Almaniya final görüşünün hakimADR Çexoslovakiya finalının baş ha
lorindon biri T.Bohramov idi. Onun ani
kimi olmuşdur.
halda çıxardığı doqiq voqotiyyotli qorar
Yiingiil atletika. 20 osrin 70-ci illorin
futbol tarixinin bu giin do diqqoti colb do respublikanm yiingiil atletika mokto
edon faktlarından biı i sayılır. Azorbay
binin yetirmolori do uğurlar qazanmış,
can futbolu mövcud olduğu bir osro qaçış, hiindürlüyo tullanına, çokictullayaxin müddotdo SSR İ omokdar idman
ma, iiç tokanla vo uzununa tullanma

yarışlarmda yiiksok noticolor göstormişlər. Azorbaycanli yüngül atletlor SSR İ,
Avropa vo dünya rekordçuları olmuşlar. İdmanın bu növünün inkişafında
tanınmış mütoxossis, S SR İ omokdar
moşqçisi Əfqan Soforovun böyük xidmotlori olmuşdur.
Cüdo. Azorbaycanda ciido 20 osrin
60-cı illorindon inkişaf etməyo başlamışdır. 1992 ildə Nazim Hiiseynov Barselonada 25-ci Yay Olimpiya Oyunlarının
çempionu adını qazanmışdır. Sonralar
Elçin İsmayılov Avropanın üçqat çempionu, Rosul Solimov qito birinciliyinin
gümüş vo bürünc mükafatçısı olmuşlar.
Tarixi qələbə. 1957 ildə respublikanın kişilərdən ibarət yığma voleybol
komandası Moskvada keçirilən
S S R İ kuboku uğrunda yarışda qələbə qazanmışdır. S S R İ kubokunu ilk
dəfə Moskvadan Bakıya gətirən komanda aşağıdakı heyətdə oynamışdır: Anatoli Makaqonov, Oqtay Ağayev, Yaşar Abbasov, Xəyyam Zülfüqarov, Roman Eydelman, Gennadi
Rudnov, Fazil Rzayev, Həsən Ələkbərov, Tofiq Kazımov. Komandanın
məşqçisi İosif Kiblitski idi.
“Voleybol əsri”nin iki şahzadəsindən biri. Dünya idmanının ən
görkəmli nümayəndələrindən biri
inna Rıskal Mexiko-68 və Münhen72 Olimpiadalarının çempionu olmuş, Tokio-64 və Monreal-76 Olimpiadalarının gümüş medalını qazanmışdır. Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının ekspertləri İnna Rıskalı kubal/ Reqla Torresdən sonra 20 əsrdə
dünyanın ən yaxşı iki qadın voleybolçusundan biri adlandırmışlar.
Mehman Əzizov vo Mövlud Miroliyev
2004 il Afina Yay Olimpiya Oyunlarında uğur qazanmışlar.
Tennis. Azorbaycanda tennisin yaxşı ononolori olınuşdur. İdmanın bu
növünün S.Lixaçov, Yevgeniya Biryu
kova, Ramiz Əhmorov kimi niimayon
dolori S S R İ yığma komandasımn tor
kibindo Avropa çempionatlarında,
beynolxalq turnirlordo dofolorlo forqlənmişlər.
Boks. Azorbaycan Boks Federasiyası (A B F ) 1924 ildo yaradılmışdır. Azor
baycan boksçuları sıralarında A.Ağalarov, N.Kitasov, L.Kayurov, İ.Haşımov,
İlya Odinov, Ağacan Abiyev, Ağası

Mommodov, Rövşən Hüseynov, Ə Ii İsmayılov kimi görkəmli ustalar yetişmişdir. 80 illik tarixi orzindo Azorbaycan
boksunun yetirmosi A.Mommodov 2003
ildo ilk diinya çempionu olmuşdur.
Olimpiya oyunlarinda iso Azorbaycan
boksu üçün ilk medali 2000 ildo Sidneydo (Avstraliya) keçirilon 27-ci Yay
Olimpiadasinda Vüqar Əlokborov qazanmışdır. Beynolxalq Boks Federasiyasının baş katibi, ABF-nin prezidenti
A.Abiyev Afina Olimpiadasinda (2004)
boks turnirinin baş hakimi, federasiyanin vitse-prezidenti Niftali Quliyev iso
turnirin hakimlorindon biri olmuşdur.
Voleybol. Azorbaycanm kişilordon
ibarot voleybol komandasi 1951 ildo
SS R İ çempionatında mükafata layiq 5-

komandasi iso 2004 ildo klub-komandalarin Avropa çempionatının. qadinlardan ibarot Azorbaycan yığma
komandasi 1994 ildo Braziliyada, 2006
ildo iso Yaponiyada keçirilmiş diinya
çempionatlarının finalçısı olmuşdur.
Bu nailiyyotlor Azorbaycanm omokdar
moşqçisi Faiq Qarayevin adi ilo bağlidir.
Gimnastika. Azorbaycanda gimnastika idman növlorinin yaranma tarixi 20
osrin 40-ci ilbrino tosadiif edir. 1956 ildo
Azorbaycan SSR Gimnastika Federasiyası (A G F ) yaradildi. 1992 ildo tosis
edibn miistoqil A G F 1993 ildo beynol
xalq vo Avropa Gimnastika Federasiyalarma iizv qobul olundu. 1998 ildo
idman akrobatikasi. 2000 ildo iso

dünya çempioııatlarının qalibləri vo
mükafatçıları sırasında yer tutmuşlar.
1993 ildo Moskvada keçirilon gonc
lor arasında dünya çempionatında
akrobatlar Elşon Seyfullayev, Elxan
Şahbazzado. Valeri vo Aleksandr Lıçkin qardaşları kişilorin qrup horokotlorindo miitloq çempioıı adını qazanmışlar.
1993-2003 illordo Azorbaycan akrobatları Avropa vo diinya çempionatlarında 5 qızıl, 4 gümüş vo 4 biirünc
medala layiq görülmüşlor.
Hondbol, otüstü xokkey, saınbo vo
digor növlordo do yaxşı ononolər vardır.
Sambo üzro ilk respublika çempionatı
1954 ildo keçirilmişdir. Azorbaycan
amboçuları Ceyhuıı Mommodov 7,
Zülfıyyo Hiiseynova iso 5 qat diinya
çempionu olmuşlar.
Azorbaycanm avarçokmo komandasi
Moskva (1980) vo Seul (1988) Olimpia-

tanımadığından, Barselonada iyul ayinda keçirilon 25-ci Yay Olimpiadasinda
Azorbaycan idmançıları MDB yığma
komandasmin torkibindo (5 idmançı)
iştirak etmiş vo 2 qizil (ciido, gimnas
tika), l bürünc (gimnastika) medal qazanmışlar. Bıı qolobolor şorofmo burada
ilk dofo olaraq Azorbaycanm bayrağı
qaldınlmış vo milli himni çalınmışdı.
1992 ilin sentyabrından 1997 ilin iyul
ayinadok MOK-a Mohoddin Allahverdiyev rohborlik etmişdir. 1996 ildo
Atlantada keçirilon 26-ci Yay Olimpiya

Milli Olimpiya Komitosinin prezidenti
vozilbsino seçilmişdir.
2000 ilin sentyabrmda Sidneydo keV'irilon 27-ci Yay Olimpiya Oyunlarinda
Azorbaycan komandasi (31 idmançı) 2
qizil (sorbost güloş, stend atıeılığı) vo 1
biiriinc (boks) medal qazanmışdır.
2004 ilin avqustunda AFınada keçirilmiş 28-ci Yay Olimpiya Oyunlarinda
Azorbaycan komandasi 38 idmançı ib
tomsil olunaraq 5 medal, о ciimlodon 1
qizil (yunan-Roma güloşi), 4 biiriinc (2
giillo vo stend atıcılığı, 2 boks) qazandi.

Roşid
Mommədboyov.

Ycniyetmo boksçuların 4-cü Avropa çempionatı. Baki. 1999.

ci yeri tutmuşdur. 20 osrin 60-ci illorinin
ovvollorindo qadinlar arasmda SSR İ birinciliyindo respublikam 2 komanda
(“ Neftçi” vo “ Mohsul” ) tomsil etmişdir.
1967 ildo voleybol iizro qadin yığma komandası SSR İ Xalqlari Spartakiadasimn
gümüş medalmi qazanmışdır. Azorbay
can voleybolçularından İ.Rıskal (ikiqat
Olimpiya çempionu, 1968, 1972) vo
Vera Lantratova (Olimpiya çempionu,
1968) SSR İ yığma komandasının torki
bindo dofolorlo çıxış etmişlor.
1990 ildo Baki Moişot Kondisionerlori Zavodunun (B M K Z ) qadin voley
bol komandasi son SSRİ kubokunun
qalibi olmuş, 1991 ildo iso öz ölkolorinin kubokunu qazanmış komandalann
Avropa turnirindo finala çıxmışdır.
Onun varisi olan indiki “ АгоггеуГ

tramblinq vo tamblinq idman növloı
federasiyanin torkibino daxil edild
2002 ildo ölkodo gimnastikanın inkiş;ı
vo uğurları üçün hoyata keçiribn ardıcı
todbirlor öz bohrosini vermişdir. Dinar;
Gimatova 2003 ildo Bakida keçiriloı
diinya kubokunun morholo yarışmd;
1 giimüş vo 2 bürünc, 2004 il düny;
kuboku morholosindo iso 1 bürünc me
dal qazanmışdır. Azorbaycan koman
dası (D.Gimatova, Anna Qurbanova.
Zeynob Cavadli vo Aliyo Qarayeva) bu
yarışlarda 2-ci yeri tutmuşdur.
Bohram vo Elşad Narimanov qardaşları 1958 ildo akrobatika iizro SSR İ
çempionatınm gümüş medallarını qazanaraq respublikada bu növ iizro ilk
idman ustalan olmuşlar. 80-ci illordo
Azorbaycan akrobatlari Avropa vo

Rəşid Məmmədbəyov 1952 il Helsinkidə keçirilən 15-ci Yay Olimpiya
Oyunlarinda sərbəst güləş üzrə gümüş medal qazanaraq Azərbaycanın
ilk Olimpiya medalçısı olmuşdur.
dalarından gümüş vo bürünc medallarla
qayıtmışdır. Avarçokmo üçliiyii (Vladi
mir Romanişin, İvaıı Vısotski, İqor Zo
tov) dünya çempionu vo “ Dostluq-84”
(Moskva) oyunlarının qalibi olmuşdur.
\zorbaycan Milli Olimpiya Komitosi.
Azorbaycan Respublikasi Milli Olimpi
ya Komitosi (М О К ) 1992 il yanvarm
I4-do tosis edilmiş vo Yuri Mommodov
komitonin prezidenti seçilmişdir. 1992 il
iyulun 15-do Azorbaycan MOK-u
Avropa Olimpiya Assosiasiyasina
(AOA) üzv qobul edilmişdir. 1993 il
sentyabnn 23-do Azorbaycan MOK-u
Beynolxalq
Olimpiya
Komitosino
(BO K ) iizv qobul olunmuşdur.
1992 ildo hob BOK Miistoqil Dövlotlor Birliyi (M D B) mokamnda yeni
yaranmış Milli Olimpiya Komitololorini

OLİMPİYA ÇEMPİONLARI:
1.Viktor M ineyev- bcşnövçülüküzro 18-ci Yay Olimpiya Oyunlarmin çempionu (Tokio, 1964). 2. Inna
Riskal - voleybol üzrə 19-cu vo 20-ci Yay Olimpiya Oyunlarmin çcmpionu (Mexiko, 1968, Miinhen,
1972). 3. Vera Lantratova - voleybol iizro 19-cu Yay Olimpiya Oyunlannın çempionu (Mexiko, 1968).
4. Lyudmila Şubina - hondbol iizro 21-ci Yay Olimpiya Oyunlarmin çempionu (Monreal, 1976). 5. Rofıqo Şabanova - hondbol iizro 21-ci Yay Olimpiya Oyunlarmin çempionu (Monreal, 1976). 6. Larisa
Savkina - hondbol iizro 22-ci Yay Olimpiya Oyunlarmin çempionu (Moskva. 1980). 7. Boris Koretski qihncoynatma iizro 24-cii Yay Olimpiya Oyunlarmin çempionu (Seul, 1988). 8. iqor Ponomaryov futbol iizro 24-cii Yay Olimpiya Oyunlarmin çenıpionu (Seul. 1988). 9. ilqar Mommodov qilmcoynatma iizro 24-cii Yay Olimpiya Oyunlarmin çcmpionıı (Seul, 1988). 10. Nazim Hiiseynov ciido iizro 25-ci Yay Olimpiya Oyimlarmin çempionu (Barsclona, 1992). 11. Valeri Belenki - idman
gimnastikasi iizro 25-ci Yay Olimpiya Oyunlarmin çcmpioıuı (Barsclona, 1992). 12. Zemfira Mcflahotdinova - stend atıcılığı iizro 27-ci Yay Olimpiya Oyunlarmin çempionıı (Sidney, 2000). 1.1. Namiq
Abdullayev - sorbost gübş iizro 27-ci Yay Olimpiya Oyunlarmin çempionu (Sidney, 2000). 14. I orid
Mansurov - yunan-Roma giiloşi iizro 28-ci Yay Olimpiya Oyunlarmin çcmpionu (Afina, 2004).

Oyunlarinda respublika idmançıları ilk
Azorbaycan ilk dofo bodii gimnastidofo olaraq miistoqil Azorbaycan Res- ka yarışlannda iştirak etdi, A.Qurba
publikasının bayrağı altinda çıxış etmiş
nova Olimpiadada miivoffoqiyyoto nail
(23 idmançı) vo yalmz I giimiiş (sorbost
oldu. Bu sahodo oldo olunan nailiyyotlor
güloş) medal qazanmışlar. Belo voziyyot
Azorbaycan Gimnastika Federasiyasma
idman ictimaiyyotini, idmançıları qane (A G F) 2002 ilin oktyabrmdan rohborlik
etmir vo bu sahodo köklü doyişikliklor edon M ehriba n Əliyevaıım foaliyyoti ilo
bağlıdır.
aparılmasını tolob edirdilor.
1997
il iyulun 31-do MOK-un növbo- МОК respublikada idmanın madditexniki bazasinin möhkomlondirilmosi
ti sessiyası keçirilmiş vo İlham Əliyev

işiııi ön plana çəkmişdir. Bakıda vo bölgolordo inşa edilon Olimpiya idman
kompleksləri Azorbaycanda idmanın kütloviliyino, onun golocəyinə təminat verir.
Azorbaycan idmançıları S S R İ yığnıa komandasi heyətində Olimpiya
ovunlarında. Azərbaycan idmançıları
SSR İ yığma komandası heyotindo
Olimpiya oyunlarında ilk dofo 1952 il
do Helsinkido keçirilmiş 15-ci Olimpiadada iştirak etmişdibr. Finlandiya
paytaxtmda Azorbaycamn 5 idmançısı
yarışmışdır.
16-cı Yay Olimpiadasında (Mel-

netsov bürünc medallara nail olmuşdular.
19-cu Yay Olimpiadasında ( Mexiko, 1968) Azorbaycani 3 idmançı (voleybolçular İ.Rıskal, V.Lanlratova və
suyatullanan Nadejda Karpuxina)
tomsil etmişdir. İ.Rıskal vo V.Lantratova çempion olmuşdular.
20-ci Yay Olimpiya Oyunlarında
(Münhen, 1972) İ.Rıskal 2-ci dofo Oliırıpiya çempionıı olmuş, yüngül atlet Alek
sandr Kornelyuk 4x100 nı mosafoyo
estafet qaçışında gümüş medal qazanmış
vo Avropa rekordunu tozolomişdir.

bolçu, 1 stend atıcısı, 1 hondbolçu vo 11
avarçokon) iştirak edirdi. İ.Ponomaryov
(futbol), İ.Mommodov vo Boris Koretski
(qilincoynatma) Olimpiadadan çempion
kimi qayıtmışdılar. Homin Olimpiadada
Belorusiya komandasında çıxış etmiş
Azorbaycan idmaninm yetirmosi Kamandar Mocidov yunan-Roma güloşi
üzro 62 kq çoki dorocosindo çcmpion
olmuşdur.
Azorbaycan yığma komandasi Olimpi
ya Oyunlarmda (1996-2004). Azorbay
can Olimpiya Oyunlarmda miistoqil dövlot kimi ilk dofo 1996 ildo Atlantada

*аы*шм коьнш

Hcydər Əliycv adına İdman-Konsert Kompleksi.

burn, 1956) Azorbaycandan 1 nofor iştirak edirdi. Yüngül atlet Yuri Konova
lov S S R İ yığma komandasi heyotindo
4x100 m mosafoyo estafet qaçışmda giimüş mükafatçı olmuşdur.
17-ci Yay Olimpiadasında (Roma,
1960) yüngül atlet Y .Konovalov vo
vaterpolçu Yevgeni Saltsin gümüş me
dal oldo etmişdilor.
18-ci Yay Olimpiadasında (Tokio,
1964) Azorbaycan idmançıları 5 medal
qazanmışdılar. Beşnövçü V.Mineyev
qızıl, voleybolçu İ.Rıskal gümüş, soıbost
güloş üzro Aydin Ibrahimov, vaterpolçular Zenon Bortkeviç vo Nikolay Kuz-

1976 ildo Monrealda keçirilon 21-ci
Yay Olimpiya Oyunlarmda İ.Rıskal
(voleybol) gümüş, Rofıqo Şabanova vo
Lyudmila Şubina (hondbol) qızıl medala sahib olmuşdular.
Moskva Olimpiadasında (1980) La
risa Savkina (hondbol) çempion olmuş,
Tatyana Şvıqanova (otiistü xokkey) bürünc medal, avarçokonlor Vasili Yakuşa,
Viktor Pereverzev vo Gennadi Kıyuçkin
gümüş mükafat qazanmışdılar.
Conubi Koreyanın paytaxtı Seıılda
keçirilon 24-cii Yay Olimpiya Oyun
larmda (1988) Azorbaycandan 18 idmançı (2 qılıncoynadan, 2 giiloşçi, 1 fut-

(ABŞ) tomsil olunmuşdur. Azorbayc
idmançıları homin Olimpiadaya 10 n
do 23 lisenziya qazanmışdılar. Oyunla.
197 ölko iştirak etmiş vo Azorbaycan n
dal alan 79 dövlot arasinda 61-ci yeri 1ı
muşdur. Sorbost üsulla güloşon Nam
Abdullayevin gümüş medalı müstəıı;ı
Azorbaycamn ilk Olimpiya medali oldu
27-ci Yay Olimpiya Oyunlarind;
(Sidney, 2000) Azorbaycamn 31 idmançısı iştirak etmişdir. Onlar 9 növdo tom
sil olunmuş vo 3 medal (2 qızıl, 1 biirünc) qazanmışlar. N.Abdullayev sor
bost güloş, Zemfira Meftahotdinova
stend atıcılığı iizro Olimpiya çempionu

olmuş, boksçu V.Əlokborov rinqi bürünc mükafatla tork etmişdir. Azorbay
can komandasi 199 ölko arasinda 34-cü
yeri tutmuşdur.
2004 ildo Afmada keçirilon 28-ci Yay
Olimpiya Oyunlarmda Azorbaycani 38
idmançı tomsil etmişdir. Yunan-Roma
iisulu ilo giiloşon Forid Mansurov qizil
medal, güllə atıcısı İrado Aşumova,
stend atıcısı Z.Meftahotdinova, boksçular A.Mommodov vo Fuad Aslanov
biiriinc medal qazanmışlar.
Azorbaycan bayrağı Qış Olimpiya
Oyunlarmda (QOO) 3 dofo 1998 ildo
Yaponiyanın Naqano ş.-ndo 18-ci, 2002
ildo Solt Leyk Sitido (ABŞ) 19-cu vo
2006 ildo Turindo (İtaliya) 20-ci Olim
piadada dalğalanmışdır.
“ Olimpiya ləyaqəti” miikafati. Azor
baycan Prezidenti Heydor Əliyev Olim
piya horokatinm genişlənmosində böyiik
xidmotlori olan şoxsiyyotlor üçün tosis
edilmiş bu miikafata 1997 ildo layiq görühnüşdür. Bu barodo qorar homin ilin
iyun aymda Milli Olimpiya Komitolori
Yssosiasiyasimn (M O K A ) İslandiyanın
paytaxtı Reykyavikdo keçirilmiş sessiyasinda qobul olunmuşdur. “ Olimpiya
loyaqoti” miikafatina layiq görülmosi
ümummilli lider Heydor Əliyevin Azor
baycan idmanma göstordiyi böyiik xid
motlorin özünomoxsus tosdiq vo tozahür
formasıdır. Bu fakt hom do beynolxalq
idman qurumlari torofindon Azorbaycan
dövlotinin idmana göstoıdiyi diqqot vo
qayğınm romzi kimi qobul edilir.
Azorbaycan Prezidenti İlham Əliyev
2004 ilin fevrahnda BOK-un Afinada
keçirilmiş iclasinda Azorbaycan MOK
prezidenti kimi Olimpiya horokatinda
görkomli xidmotlorino göro BOK-un
“Olimpiya loyaqoti” ali miikafatina la
yiq görülmüşdür.
Bir ildo üç Olimpiya tosnifat turniri.
Artiq Baki osl idman morkozino çevrilib.
Ayn-ayri beynolxalq idman federasiyalarinin diinya vo Avropa çempionatlarınin, beynolxalq turnirlorin toşkilini
Azorbaycan paytaxtina etibar etmolori
ölkodo idmanın inkişafına, Bakimn on
böyiik yanşları yiiksok soviyyodo toşkil
etmok imkanlarina verilon layiqli qiymotdir.
Tokco bir ildo (2004) 3 Olimpiya tos
nifat turnirinin Bakida keçirilmosi
Olimpiya oyunlan tarixindo nadir hadisodir. Homin ilin birinci yarisinda bakili
idman hovoskarlan qadinlardan ibarot
Avropanm 8 milli voleybol komandasimn oyunlanni, qitonin on yaxşı taek-

vondoçularınm vo boksçularının Afina
Olimpiadasma lisenziya xarakterli yarışlarmı maraqla izlodilor.
Kiitlovi bodon torbiyosi vo idman. Bo
don torbiyosi vo idmanın kütloviliyi
Azorbaycanda homişə diqqot morkozindo olmuşdur. 20 osrin 60-70-ci illorindo
“ Kütlovilikdən ustalığa!” şüarı da tosadiifon soslonmomişdi. Homin illordo toh
sil ocaqlannda, istehsalat kollektivlorindo. miiossisolordo kiitlovi startlar bir-birini ovoz etmişdir. Miiossisolordo yaradi
lan bodon torbiyosi kollektivlori omokçilorin fiziki hazırlığına miihiim ohomiyyot
verirdi. Keçirilon todbirlorin do sayi get
dikco artirdi. Respublikanin horyerindo
idman-sağlamlıq düşərgolori yaradılır,

37038 nofor şahmatla, 14765 nofor
sorbost vo yunan-Roma güloşi ilo moşğul olmuşdu.
20
osrin 60-ci illorinin ovvolindo
Bakida Morkozi Uşaq-Gənclor İdnıan
Moktobi yaradılmışdı. Moktobdo 200
tolim qrupu foaliyyot göstərmişdi.
Qruplarda idmanm 20 növü ilo 3057
moktobli ınoşğul olmuşdu. Uşaq vo
gonclorin ixtiyarma 240 idman-gimnastika salonu, 539 basketbol, 1803 voley
bol, 382 futbol meydançası, 67 kom
pleks meydança verilmişdi. Uşaqlarla
moşğololori 757 nofor alitohsilli miito
xossis aparmışdı.
İdman bazalarının da sayi artmışdı.
1963 ildo bodon torbiyoçilorinin ixtiya-

Baki Olimpiya Idman Kompleksi.

klublar açılırdı. Sağlamlıq zonaları böyük şöhrot qazanmışdı. Mohollo yarışları, bodon torbiyosi kollektivlorinin tıırııirlori, rayon, şohor spartakiadaları öz
olrafına çoxlu idman hovoskan toplamışdı. İstirahot vo modoniyyot parklarında kiitlovi bodon torbiyosi vo sağlamlıq işlorinin miqyası genişlonmişdi. “ Do
ri top” , “ Sevinc” , “ Ağ top” , “ Şon delfin” yanşlarında minlorlo moktobli iştirak edirdi. Artiq 1963 ildo Azorbaycan
da 4199 bodon torbiyosi kollektivi,
498926 bodon torbiyoçisi, 626 idman
ustasi, 3793 1-ci dorocoli idmançı var
idi. Bodon torbiyosi vo idman sahosindo
ali bodon torbiyosi tohsilli 1318, orta
bodon torbiyosi tohsilli 590 miitoxossis
foaliyyot göstorirdi.
Respublikada 88904 nofor voleybolla, 23065 nofor basketbolla, 6347
nofor gimnastika ilo, 83944 nofor yiingiil atletika ilo, 47313 nofor futbolla,

nnda 23 stadion, 116 kompleks meydança, 845 basketbol, 3262 voleybol
meydançası, 10 üzgüçülük hovuzu, 327
idman-gimnastika salonu var idi. İctimai osaslarla 14918 tolimatçı işloyirdi.
12134 idman hakimindon 79-u Ümumittifaq, 466-si respublika, 672-si 1-ci doro
coli hakim idi.
1970
ildo Azorbaycanda bodon lorbiyosi kollektivlorinin sayi 5370-ə çatmışdi. Onlar 762196 nofori, о ciimlodon 211
min qadını öz otrafında birloşdirmişdi.
Koııdlordo 170 mindon vox adam id
mana colb olunmuşdu. Ünıumtəhsil
moktoblorindo foaliyyot göstorən 2800-O
qodor bodon torbiyosi kollektivindo
356778 gone moşğul olurdu. Respubli
kada 10 nofor SSR İ omokdar moşqçisi,
150 nofor Azorbaycan SSR omokdar
moşqçisi var idi. 70-ci illorin sonunda
1233 idman salonu, 62 stadion vo 25 iizgüçülük hovuzundan istifado edilirdi.

1990 ilda Azarbaycanda 60 bədən tarbiyəsi va idman klubıı faaliyyat göstaıirdi.
Böyiimokdo olaıı naslin idmana calb
olunmasının yeni-yeni formalari meyda
na çıxırdı. İdmanın texniki növlari ib
məşğul olmaq istayanlar üçün respublika
Orduya, Aviasiyaya, Donanmaya Könüllii Yardım Cəmiyyətinin (O A D K YC )
ilk təşkilatları nazdinda texniki idman
bölmalari açılırdı.
Azorbaycanda qadın idınanı. Res
publikada qadinlann idmana cəlb olunmasına həmişə böyük diqqat yetirilmişdir. Əgər 1930 ilda Azarbaycanm 19600
idmançısınm yalnız 2200 nafari qadın
idisa, 1933-37 illarda bu raqam 18 minə,
1956 il yanvann l-dək isə 65 minə

çatmışdı. 20 əsrin 60-cı illarinin avvalində Azarbaycan badan tarbiyasi taşkilatında 128068 qadın va qız toplaşmışdı.
Hamin illarin maşhur çempionları
Z.Əlasgarova,
Firuza
Qasımova,
M.Mamnıadova, Ülkar Qasımova, Şafiqa Manqutova, T.Zatulovskaya və b.
adlan idman havaskarlarına yaxşı lanış
idi. Bununla bela, qadin idman harakatı hala genişlənməmişdi. Bu, ilk növbada, kanda aid idi. Buna göra da
Respublika İdman İttifaqı nazdinda qadin idmanmm inkişaf etdirilmasi işinə
başçılıq edan şura yaradildi. Şuraya
maşhur idman mütaxassisi, Azarbay
canm amakdar maşqçisi Zeynab Rzayeva sadr seçildi.
1961 ilda qadinlann birinci Spartakiadası keçiı ildi. Spartakiada startlarma
yüz min iştirakçı çıxdı. Kolxoz va sov-

Aynur Sofiyeva. Firuza Valixanlı, İlalıa
xozlarda minlarla kand qızını öz ətrafına
toplayan yüzlarla yeni bölma açıldı. QaQadimova, Zeynab Mammadyarova,
dın şurası qadın idmançılar arasından
Türkan Mammadyarova, Mehriban Şüictimai badan tarbiyasi kadrlan hazirkürova (şahmat), Marqarita Dubova,
lanması qayğısına da qalirdi. Naticada
Zamina Mirhadiyeva (dama), Zülfıyya
tezlikla idman oyunları, yüngül atletika,
Hüseynova (ciido-sambo), Yelena Kuiizgüçülük, gimnastika iizra müntazam
roçkina, İnqa Sokolovskaya, Kifayat
suratda qadinlann çempionatları keçirilQasımova, Nigar Cabbarova (cüdo),
maya başlandı. Azarbaycan Dövlət Ba
Yevgeniya Biryukova, Taisiya Smetenko, Alla Sorokina (tennis), Arzu Ataye
dan Tarbiyasi institutunda tahsil almağa
şahar va rayonlardan qadin idman faalva (sambo), Tarana Abbasova (ağırlıqlan calb olunurdu. 1962 ilin oktyabrmqaldirma), Tatyana Şvıqaııova (otüstü
da Bakida S SR İ idmançılarınm Ümumxokkey), Yelena Jemayeva (qilmcoynatittifaq müşavirasi keçirildi.
ma), Züleyxa Haciyeva, Masma Mam1969
ildan sonra Azarbaycanda bamadova, Zeynab Rzayeva, Minata Əsdan tarbiyasi va idmana dövlət qayğısının
garova, Nina Hacibaylinskaya, Tamara
daha da artmasi sayasinda idmançı qaDadaşova, Adila Yenikeyeva, Rumiyya
Yenikeyeva, Qalina Urbanoviç, Dinara
Gimatova, Anna Qurbanova (gimnasti
ka), Tatyana Kurnikova (üzgüçülük).
Svetlana Mammadova (basketbol) va b.
Azarbaycanm an yaxşı qadin idmançı
larıdır.
Paralimpiya hərəkatı. Əlil idımınçı
ları öz ətrafında birlaşdiran paralimpiy
harakatı 20 asrin avvallarindan inkişa
etmaya başlamışdır. 1988 ildə əlillərin :
ci Ümumittifaq idman oyunları keçiıi
mişdir.
Azarbaycan M illi Paralimpiya Ко
mitəsi ( А МР К ) 1996 il fevralin 9-da t.
sis edilmişdir. AMPK-nm asas maqsadi
fiziki imkanlan mahdud olan insanlann
Paralimpiya Oyunlarmda (PO) iştirakım tamin etmakdir.
Azarbaycan idmançıları PO-da 1996
ildan iştirak edirlar. Hamin il Atlantada
keçirilən PO-da 2 Azarbaycan idmançı
yarışmış va har ikisi an giiclii 10 idmanç
sirasina daxil olmuşdur. 2000 ilda Sid
dinlann da sıraları genişlanmaya başladı.
neyda taşkil edilan 11-ci PO-da Azar
1971 ilda 5369 badan tarbiyasi kollekti- baycan komandasinda 7 idmançı çıxış
vinda 750 min nafar badan tarbiyasi va id- etmişdir. Onlar 3 medal (1 qızıl va 2 gü
manla maşğul olımışdur ki, onlarm da 22 müş) qazanmışdılar. Bu oyunlard;
faizi qadinlardan ibarat idi.
Azarbaycan komanda hesabmda 12.
Azarbaycanm ən yaxşı qadın idmaııdövlat arasmda 47-ci yeri tutmuşdur.
çıları (1945-2004). İnna Rıskal, Vera
2004
ilda Afinada keçirilən 12-cs
Lantratova, Raya Sitnikova, Alla HasaPO-da Azarbaycanm 11 idmançısı 4 id
nova, Yelena Şabovta (voleybol), Rafıman növünda yarışmışdır. Respublik:
qə Şabanova, Lyudmila Şubina, Larisa
komandasi 2 qızıl, 1 gümüş va 1 bürünc
Savkina, Elina Quseva, Esmira Vahabmedalla 136 ölka arasmda 45-ci olmuşdur. Qızıl medallan cüdoçu Ilham Zazada, Gülnara Nağıbayova (handbol),
Zemfira Meftahatdinova, Lyudmila Yu
kiyev va uzununa tullanan Oleq Panyudina (stend atıcılığı), İrada Aşumova,
tin, gümüş mükafatı üç takanla tulla
Yelena Taranova (giillə atıcılığı), Valen
nan Zeynaddin Bilalov, bürünc medalı
tina Popova, Tatyana Vasilyeva (stolüsgülla atıcısı Yelena Taranova qazanmışlar.
tii tennis), Ziba Əlasgarova, Firuza QasiHeydər Əliyev adına İdınan-Konsert
mova, Şəfiqa Manqutova, Elvira Cabbarova, Nina Bnntseva (yiingiil atletika),
Koınpleksi. Tutumuna göra bütün Qaf
qazda an böyük örtülü idman qurğusu
Tatyana Zatulovskaya, Elmira Əliyeva,

olan kompleks 1990 ilin noyabnnda istifadaya verilmişdir. İdman-Konsert
Kompleksi ( İ KK) 7360 tamaşaçı tutan
baş arenadan, har biri 20x40 m ölçüda 2
köməkçi zaldan va s. ibarətdir. Bu
ııəhang idman kompleksinda 2000 04
illarda sarbast gülaş üzrə Avropa çempionatı va dünya kuboku turniri, badii
gimnastika üzra diinya kubokunun ınarhala yarışı, cüdoçu yeniyetmalarin qita
birınciliyi, voleybolçu qadinlardan iba
rat milli komandaların Olimpiya tasnifat turniri va s. yarışlar keçirilmişdir.
İdman-Konsert Kompleksi 2004 il
martm 10-dan Azarbaycan Respublikasi Prezidentinin Farmam ila Heydar
Əliyevin adını daşıyır.

man Kompleksi 2003 il oktyabrm 11da, Şamaxı Olimpiya idman Kom
pleksi 2005 il aprelin 26-da istifadaya
verilmişdir. Bakida “ Musado” Taekvondo sarayi, Yaxt-klub, Otiistii Xok
key idman Kompleksi, Stend Atıcılığı
idman Kompleksi da faaliyyat göstarir.
Yüksəliş illari. Azarbaycanda idman
asl taraqqi yoluna respublika dövlat
müstaqilliyi qazandiqdan sonra qadam
qoymuşdur. Miistaqilliyin ilk illarinda
badan tarbiyasi va idman işlərinin təşkili
sahasinda çatinliklar var idi. Respublika
Prezidentinin Ganclar va idman Nazirli
yinin yaradilmasi haqqmda 26 iyul 1994
il tarixli va Ganclar, idman va Turizm
Nazirliyinin yaradilmasi haqqmda 18

pionu V.Popova 2 biiriinc medal qazanmışdır. “ Dostluq 84"ün hakimlar hcyatinda Azarbaycan tamsilçilari da var idi.
A.Əzimov, Ü.Qasımov, l.Hasanov (yiin
giil atletika), H.Cafarov (stend atıcılığı),
V.Muxin, Tamara Ribalko (basketbol),
V.Nasibov (üzgüçülük) yarışlarda lıakimlik etmişlar.
Yeniyetməlarin Ünııınıdünya oyunlan. 1998 ilin II 20 iyulunda Ю К-ип
Moskvada keçirdiyi yeniyetmalarin
Umuindiinya oyunlarmda 131 ölkadan
5180 idmançı iştirak etmişdir. Yeniyet
malarin Ümumdiinya oyunlarmda Azar
baycan nümayəndə heyəti 107 nəfərlə
tamsil olunmuşdu. Proqrama futbol,
voleybol, basketbol, handbol, yunan-

“Bədən tərbiyəsi va idman haq
qinda” Qanun. "Bədən tərbiyəsi və
idman haqqinda” Azarbaycan Respublikasi Qanunu Azarbaycan Res
publikasinin Prezidenti Heydər Əliyevin 28 dekabr 1998 il tarixli farmanı ila qüvvəyə minmişdir. Qanunda bədən tarbiyasi va idman təşkilatlarının faaliyyatinin hüquqi, təşkilati, iqtisadi va sosial asasları təsbit
olunmuş, badan tarbiyasi va idman
sahasinda Azarbaycan Respublikasında dövlat siyasatinin prinsiplari
müayyan edilmişdir. Azarbaycan
Respublikasi Ganclar va idman Na
zirliyi (2006) “Badan tarbiyasi va id
man haqqmda” Azarbaycan Respublikasi Qanununun hayata keçirilmasi üçün öz salahiyyatlari daxilin
da lazimi tadbirlar görür.
İdman qurgulan. 2000 ildan başlayaraq Azarbaycan Respublikasmda birbirinin ardinca miiasir idman qurğuları
tikilib istifadaya verilmişdir. Dövlatin
idmana böyük qayğısının daha bir tazahiirii olan bu sağlamlıq markazlarinin
aksariyyati iimummilli Iider Heydar Əliyevin prezidentliyi dövıünda iıışa oiunmuşdur. Baki Olimpiya idman Kom
pleksi 2000 il oktyabrm 21-da, Maştağa
Olimpiya idman Kompleksi 2001 il
dekabrm 29-da, Naxçivan Olimpiya id
man Kompleksi 2002 il iyunun 15-da,
Ganca Olimpiya idman Kompleksi
2002 il sentyabrm 12-da, Şaki Olimpiya
idman Kompleksi 2002 il noyabrm 9da, Barda Olimpiya idman Kompleksi
2003 il oktyabrm 7-da, Lankaran Olim
piya Idman Kompleksi 2003 il
oktyabnn 9-da, Quba Olimpiya id

aprel 2001 il tarixli farmanları ölkada idmamn inkişafına giiclii takan verdi.
Prezidentin 30 yanvar 2006 il tarixli
Farmam ila yaradılmış Ganclar va id
man Nazirliyi Azarbaycan idmanmm
qarşısında duran vazilalari müvaffaqiyyatla hayata keçirir.
“Dostluq-84”. 1984 ilin yayinda
Moskvada sosialist ölkalari idmançılarının iştirakı ila “ Dostluq- 84” yarışları
keçirilmişdir. Bu turnirlarda Azarbay
can badan tarbiyasi taşkilatının 16 yetirmasi da iştirak etmişdir. Onlar 11 qizil, 2
gümiiş va 3 bürünc medal qazanmışdılar. Qizil medallara handbolçu Esmira
Əsgarova, yunan-Roma iisulu ila gülaşan K.Macidov, yiingiil atlet Valeri Se
reda, qılıncoynadanlar İ.Məmmadov,
B.Koretski va b. sahib olmuşdular. Stolüstü tennis iizra Avropanın ınütlaq çem-

Roma gülaşi, sarbast güləş, cüdo, yüngül
atletika, tennis, stolüstü tennis, üzgüçiiliik, sinxron üzgüçülük, qılıncoynatma,
idman gimnastikasi, badii gimnastika
daxil idi. Azarbaycanh yeniyctmalar
basketbol, handbol va sinxron üzgüçüliik istisna olmaqla 12 növda yarışmış,
1 qızıl, 2 gümüş va 1 biirünc medal qazanmışdılar. Azarbaycan 131 ölka ara
smda 25-ci olmuşdur. Qizil medala ciidoçıı R.Salimov, giimüş mükafatlara
yunan-Roma iisulu ila gülaşanlar Sahhat
Mirzayev. Xizri Çupanov, biiriinc meda
la sarbast iisulla güləşan Emin Başirov
sahib olmuşdular.
“ Siilh va saglamliq dostlııqdadır” .
Azarbaycan Respublikasinin Prezidenti
İ.Əliyev badan tarbiyasi va idman saha
sinda birga amakdaşlığın genişləndirilmasi, xalqlar arasmda dostluq va siilhiin

daha da möhkomlondirilmosi məqsədilə
M D B İK-nın vo İdman Toşkilatları
Beynolxalq Konfederasiyasının (İT B K )
təkliflərini nozoro alaraq 2005 il sentya
bnn 23-27-do Bakı şəhorindo M D B üzvü olan dövlotlorin “ Sülh vo sağlamlıq
dostluqdadır” devizi altinda 5-ci Bey
nolxalq İdman Oyunlarmin keçirilməsi
haqqinda 2005 il martin 28-də soroncam
imzalamışdır.
İslam Ölkələrinin 1-ci Həmrəylik
Oyunları. 2005 il aprelin 8-dən 20-dok
Soudiyyo Ərəbistanı Krallığının Мэккэ,
Modino, Ciddə vo Taif şohorlərində Is
lam ölkolərinin 1-ci Homroylik Oyunları (İÖ H O ) keçirilmişdir. Yarışlarda 55

dövlot təmsil olunmuşdur. Oyunların
proqramına idmanın 14 növü daxil idi.
103 nofordon ibarot Azorbaycan yığrna
komandasi 12 idman növündo (voley
bol, basketbol, hondbol, su polosu, ten
nis, yiingiil atletika, qilincoynatma, stoliistü tennis, taekvondo, ağırlıqqaldırma,
üzgiiçiilük, karate) çıxış edorok 4 qizil. 4
gümiiş, 7 biiriinc mükafat qazanmış vo
iimumi hesabda 8-ci yeri tutmuşdur. Tarixdo ilk dofo keçirilon İÖHO-nun medallarını Soudiyyo Ərobistanından
Azorbaycana karateçilor Ceyhun Ağasıyev (qızıl), Roşid Hiiseynov (gümüş),
Yusif Coforov (gümüş), Rofael Ağayev
(biiriinc), taekvondoçu Babok İsgondo-

rov (biiriinc), basketbol komandasi (qizil), qilincoynatma komandasi (biiriinc),
ağırlıqqaldıranlar Natiq Hosonov (1 qizil, 2 giimüş), Nizami Paşayev (1 qizil, 2
biiriinc) vo Əliboy Somodov (2 biiriinc)
gotirmişlor.
Oil.: И с к е н д е р о в М. А., П с и з е л ь
М. И. Спорт советского Азербайджана. М..
1963: А т а е в О. А. От “Прогресса” до “Нефтчи”. Б., 1991; y e n o o n u n , l utbol 91. И..
1991; Q u l i y e v I). Q. Qadin vo idman. B., 2000;
H ü s e y n z a d ə (,'. М.. R o h m a n o v С. Ə.
Azorbaycan Respublikasi Milli Olimpiya Komito
si 10 il. B., 2002; Q u l i y e v D. Q. Azorbaycan
milli güləşi. В., 2003; Heydor Əliyev vo Azorbay
can idmanı. B., 2004.
Oqtay Bayramov, Ditqəm Quliyev

TURİZM
Azorbaycanda turizmin tarixi. Miia
sir dövrdo iqtisadi inkişafa ciddi tosir
göstoron vo miihiim strateji ohomiyyoto
malik olan turizmin tarixi Azorbaycanda
20 osrin ovvolino tosadiif edir. 1908 ildo
Krım-Qafqaz dağ klubunun bir bölmosi
Bakida foaliyyoto başlamışdı. Bu bölmonin başlıca vozifosi Qafqazda turizmlo
bağlı araşdırmaların apanlmasi vo ekskursiyaların toşkili idi. 19 osrin sonu - 20
osrin ovvollorindo Baki karvansaralanndan mehmanxana kimi istifado olu
nurdu. Bakida “ Astoriya” , “ Bolşaya
Moskva” , “ Ermitaj” , “ Marsel” , ‘"Mad
rid” , “ Metropol” , “ imperial” kimi yiik
sok soviyyoli mehmanxanalar foaliyyot
göstorirdi. Ekskursiyalann, alpinist, velosiped vo piyada yürüşlorinin geniş yayılması bu sahoyo marağm artmasma,
hovoskarlann ixtisaslaşmış comiyyotlordo
birloşmosino sobob olmuşdu. Rusiya Turist Comiyyoti 1910 ildon Qafqaza miisto
qil soyahotlor toşkil etmoyo başlamışdı.
Turizmi inkişaf etdirmok moqsodilo
1928 ildo Azorbaycan Komsomolu Mor
kozi Komitosi nozdindo Turizm biirosu
yaradılmışdı. “ Sovetski turist” (1928) vo
“ İnturist” (1929) sohmdar comiyyotlori
1929 ildon başlayaraq Qafqaza vo Co
nubi Qafqaza turist marşrutları toşkil
etmişdi, Bakida morkozi turizm toşkilatlannm bölmolori foaliyyot göstorirdi.
1936 ildo Baki Turist Bazasi (BT B),
Hacikond turist evi vo Göygöl turist
diişorgosi, 1950 ildo Baki Ekskursiya

Bazasi yaradılmış, BTB onun torkibino
daxil edilmişdi (1952). Azorbaycan Turist-Ekskursiya İdarosi (A T E İ, 1957),
Göygöl (1960), Mingoçevir vo Haci
kond (1962) turist bazalari yaradilmışdı. Ümumittifaq Homkarlar İttifaqlari Morkozi Şurasının Azorbaycanda
Turizm iizro Respublika Şurası (1962)
Azorbaycanda Turizm vo Ekskursiyalar iizro Respublika Şurasına (1969)
çevrilmişdi. Yalamada BTB-nin filiali
20 əsrin əvvəllərində Baki realni
məktəbində ilk ekskursiyalar, 1922 il
da isa ilk ekskursiya darnaklari taşkil
edilmişdi. Bakıya 1927 ilin iyulunda
Almaniyadan 10 nafardən ibarat ilk
xarici turist qrupu galmişdi.
olan “ Sputnik” turist düşorgosi (1962),
Gonco, Sumqayit, Abşeron, Naftalan
(1967), Xankondi (1971), Mingoçevir
(1972), Naxçivan (1978), Lonkoran
(1980), Şamaxı, Şoki, Quba, Əli Bayramlı (1982), Ordubad, Zaqatala, Şuşa,
Qobustan (1984) ekskursiya büroları
vo Azorbaycan SSR Baş Xarici Turizm
idarosi (1984) yaradılmışdı. 1970-80 il
lordo respublika orazisindo turizmin
daha geniş miqyasda inkişafına diqqot
yetirilmiş, Şuşa, Zaqatala, Qobolo,
Xankondi, Sumqayit, Naftalan, Gonco
vo Yalamada (“ Dostluq” , “ Xozor” ) tu
rist baza vo klublan açılmışdı. Bakida
“ Azorbaycan” vo “ Abşeron” kimi iri

mehmanxanalar tikilmişdi. Respu!
likaya 1984 ildo SSRİ-nin miixtolif r
gionlarindan 290 min turist golmi
turizm-ekskursiya biirolannin toşkil e
diyi ekskursiyalarda 2 mln. turist işi
rak etmişdi. 1987 ildo Azorbaycan v.
tondaşlannın 10 mini xarici ölkolon'
300 mini SSR İ mokanmda turist sol'
lorindo olmuşdu. Homin ildo Azorbay
canda 17 turizm vo ekskursiya büros' ,
8 baza vo 6 turist mehmanxanasi foal)
yot göstorirdi.
Turizmin inkişafmda yeni mərhəi .
Azorbaycanda turizm miiasir hoyat t.
zinin vo modoniyyotin mühüm atribut ,
beynolxalq olaqolorin bir formasi kii:
inkişaf etdirilir. Ölkodo “ Turizm hay
qinda” Qanun (1999, 4 iyun) qo1
edilmiş, Gonclor, idman vo Turizm N
zirliyi (2001, 18 aprel) yaradılmışdı.
Azorbaycan Respublikasi Prezid
tinin 30 yanvar 2006 il tarixli Forma
ilo Modoniyyot Nazirliyi vo Goncl
Idman vo Turizm Nazirliyi loğv olu
raq Modoniyyot vo Turizm Nazirliyi t;
kil edilmişdir. Respublikada 2006 iki
Turizm institutu foaliyyoto başlamışdr
Azorbaycan Respublikasi Modoni'
yot vo Turizm Nazirliyi islam Konfransi
Toşkilatı, Qara Doniz iqtisadi Əmol daşlıq Toşkilatı, Gürcüstan, Ukrayna,
Azorbaycan, Moldova (G U A M ) iqtisa
di Əmokdaşlıq Toşkilatı, BMT-nin Asi
ya vo Sakit Okean Regionu üzro iqtisadi
vo Sosial Komissiyası (U N E SC A P ),

Beynolxalq iqtisadi Əməkdaşlıq vo İnkişaf Toşkilatı (O ECD ), Miistoqil Dövlotlor Birliyi (M D B) ölkolorinin Turizm
Şurası vo digor beynolxalq regional
toşkilatlarla turizm sahosi iizro olaqolori
inkişaf etdirir. Azorbaycan Respub
likasi 16 dövlotlo (Tiirkiyo, Çiıı, Polşa,
İtaliya, Bolqarıstan, Yunamstan vo s.)
turizm sahosindo omokdaşlıq haqqinda
hökumotlgıarası saziş imzalamışdır.
2002 ildon Baki !>ohorindo hor il Azor
baycan Beynolxalq Turizm Sorgisi
“ A İT F ” keçirilir, respublikanm turizm
imkanlan beynolxalq turizm sorgilorindo
(London, Moskva, Berlin, Istanbul,
Mosqot, Əl-Küveyt, Daşkond, Tbilisi,
Kiyev vo b.) nümayiş etdirilir. 2006 ilin
sentyabnnda Azorbaycanda islam Konfransı Toşkilatına üzv dövlotlorin turizm
nazirlorinin 5-ci Konfransi keçiıilmiş,
“ Baki Boyannamosi” qobul edilmişdir.
“ Azorbaycan Respublikasinda 20022005 illordo turizmin inkişafına dair
Dövlot Proqrami” tosdiq edildikdon
sonra ölkodo turizm ehtiyatlanndan
somoroli istifado olunur. Respublika
orazisindo turizmin inkişafını tomin etinok moqsodilo 2002 ildo beynolxalq
standartlara cavab veron 7 osas (BakiXaçmaz, Baki Astara, Baki Balakon,
Baki Qazax, Baki Abşeron yarimadasi
Qobustan, Bakı-Naxçıvan,
Baki Şuşa) turist marşrutu müoyyonloşdirilmişdir. Ölkodo sahibkarlıq foaliyyo
tinin genişlonmosi turizm sektorunun
inkişafına vo turizm sonayesinin formalaşmasına müsbot tosir etmişdir. Res
publikada 206 hüquqi vo fiziki şoxs
turizm foaliyyoti ilo moşğul olur (2006,
avqust).“ İınprotex Travel” , “ Azal” , “ Sİ
LT D ” , “ BTİ Azerbaijan” , “ Caspian
Travel” vo b. ölkonin iri turist şirkotloridir. Xarici turistlorin qobulu iizro
on iri turoperator “ İmprotex Travel”
qonşu ölkoloriıı turist şirkotlori ilo
“ İpok yolu” alyansi yaradaraq kombino olunmuş turlar toşkil edir.
Azorbaycanda 10661 nömrəsi olan
262 turist yerloşdirmo obyekti (TYO ), о
ciimlodon 126 mehmanxana, 21 motel
vo 115 digor TYO foaliyyot göstorir
(2005). Mehmanxana xidmoti sahosindo
4092 nofor çalışır. TYO-larm istismanndan oldo edilon golir 66510,9 min
manat, büdcoyo daxil olan golir vergisi,
ƏD V vo digor vergilor 9441,1 min manat,
istismar xorclori 47312,0 min manat
olmuşdur. 2005 ildo TYO-larda 264058
turist yerloşdirilmiş, 524947-si ölko
votondaşı olmaqla gecolomolorin sayi

1064758-O çatmışdır. Turist soforlori
istirahot-oylonco
(79594),
işgüzar
(141933), miialico (17701) vo s. (24830)
moqsədlor daşımışdır. Azorbaycan votondaşlarının 1829765 nofori xarici
soforloro getmişdir (2005).
Bakida dünyanm on böyük mehman
xana şobokolorino daxil olan beşulduzlu
“ Hyatt Regency” (1995), “ Grand Hotel
Europe” (1997), “ Radisson SAS Plaza
Hotel” (1998), “ Park Hyatt Hotel”
(1999), “ Excelsior Hotel Baku” (2005)
vo b. foaliyyot göstorir.

Azorbaycanda turizmin inkişafında
vacib amillordon sayilan qida sektoru
formalaşmış, Milli Kulinariya Morkozi
yaradılmışdır (1991). "Amburan” , “ Karvansara” , “ Boh-boh klub”, “ Me Do
nald’s” , “ Pizza-nat” , “ Patio-pizza” ,
“ Oyster Fish House” , “ Dolce Vita” ,
“ Doniz” restoranlan vo b. hom yerli oha
linin, hom do turistlorin ixtiyarmdadir.
Respublikada foaliyyot göstoron milli,
Avropa, tiirk, hind vo Çin motboxli restoranlann oksoriyyoti Bakida yeıioşir.
Turizmin inkişafı sosial problemlo
rin holli, moşğıılluğun tomin olunmasi
vo yaşayış soviyyosinin yiiksolmosindo
miihiim rol oynayir. Azorbaycan Respublikasinin Prezidenti İlham Əliyevin
“ Azorbaycan Respublikasi regionlarinin sosial-iqtisadi inkişafı (2004 2008-ci
illor) Dövlot Proqrami” nm tosdiq edil
mosi haqqinda 11 fevral 2004 il tarixli
Fərmanına uyğun olaraq respublikanm
turizm ehtiyatlan ilo daha zongin bölgolorindo potensial imkanlar nozoro alimr
vo turizmin inkişafı istiqamotindo tod
birlor hoyata keçirilir.
Respublikada turizmi inkişaf etdir
mok moqsodilo Bakı, Xaçmaz, Şamaxı,
Naxçivan, Gonco, Şoki, Quba şohorlorində vo Lahic qosobosindo turist infor
masiya morkozlori açılmışdır (2006).
Turizm eh tiya tla n . Respublikanm
iqlimi, zongin tobioti, maddi-modoniyyot
abidolori turizmin yeni növlorinin inkişafına imkan verir. Turizm ehtiyatlan
tarixi, ekoloji, ekzotik, tobiot, idman,
modoni turizm növlorinin inkişafı baxımından perspektivlidir.
Azorbaycanda dovlot torofindon qorunan 6308 tarix vo modoniyyot abidosinin 65-i diinya, 2034-ü ölko, qalani
iso yerli ohomiyyotlidir. YUN ESKO nun Diinya Irs Siyahısına Azorbaycan
dan İçorişohor Şirvanşahlar sarayi vo
Qiz qalasi ilo birlikdo salınmışdır (2000).
“ tçorişohər” Tarix-Memarlıq Qoruğunun orazisindoki 10 diinya, 27 ölko oho

miyyotli abido maraqli turizm obyektloridir.
Əlverişli iqlim şoraiti (Lonkoran
Astara, Nabran Yalama, Abşeron
vo b.), miialicovi mineral sular, neft vo
palçıqlar (Lonkoran, Kolbocor, Naxçi
van. Naftalan, Abşeron vo b.) sağlatnlıq
turizminin inkişafına geııiş imkan yaradir. Respublikada dövlot tobiot qoruqlarinin (DTQ) vo milli parklann (MP)
sayinin artmasi tobiot, ekoloji vo ekzotik
turizm növlorinin inkişafını sürotlondirmişdir. Soyuq iqlimli bölgolordo (Kiçik
Qafqaz, Naxçivan, Şoki, Zaqatala, Qıısar, Lerik, Şamaxı vo b.) turizmin alpinizm, dağ-xizok idmanı növlori inkişaf
etdirilir. Bakı, Maştağa, Gonco, Quba,
Naxçivan, Lonkoran, Bordo, Şoki vo
Şamaxıda açılmış Olimpiya idman kompleksloı indo (OİK) milli, regional vo bey
nolxalq miqyasli idman yarışlarmın keçirilmosi turizm olaqolorini genişləndirir.
Şokido vo Qubada OİK-lorin nozdindo
müasir mehmanxanalar tikilmişdir.
Turizm bölgəlori. Azorbaycan orazi
sindo ehtiyatlarmin miixtolilliyi, inkişaf
soviyyosi vo perspektivliyino göro seçilon
8 turizm bölgosi vardir.
Bakı-Abşeroıı turi/.m bölgosi Azor
baycan Respublikasimn şorqiııdo, Xozor
donizi sahilindo yerloşir vo olverişli coğrafı mövqeyo malikdir. Bölgo dorketmo,
müalico-sağlamlıq, idman, işgiizar tu
rizm növlori iizro ixtisaslaşmışdır. Xozo
rin Bilgoh, Nardaraıi, Pirşağı, Buzovna,
Zuğulba, Novxam sahillorindoki qumlu
çimorliklor turizmin inkişafı baxımından olverişlidir. Balneoloji iqlimo malik
bölgodo “ Gonclik” Beynolxalq Turizm
Morkozi, “ Neptun” turist bazasi vo sanatoriya-kurort morkozlori (Bilgoh,
Mordokan, Buzovna) foaliyyot göstorir.
Bakida İçorişəhərin tarixi-memarhq
abidolorindon olan Buxara vo Multani
karvansaralarmdan miiasir dövrdə tu
rist obyektlori kimi istifado olunur. Baki
Əylonco Morkozi, “ Akva-park” , “ Lunapark” , “ Lido” istirahot vo oylonco morkozlorindo turistloro yiiksok xidmot göstorilir. Dorketmo turizminin morkozi olan
Bakida golmo vo getmo turizmi inkişaf
etdirilir. Baki şəhorindo 5462 yerlik 40
TYO (30 mehmanxana vo 10 digor
TYO ) foaliyyot göstorir. Bakıdakı İçorişohor kompleksi (Şirvanşahlar sarayi,
Qiz qalasi, qodim moscidlor, karvansara
vo b.), Bibi-lleybot moscidi, “ Atəşgah”
mobodi, Xozoryani miidafio qurgulari,
qalalar, karvansaralar voovdanlar kom
pleksi (Mordokan qalasi vo qiillolori.

Nardaran vo Ramana qalaları) vo b. maraqlı tarixi abidəlordir. Şohordon 70 knı
conubda Qobustan Dövlot Tarix-Bodii
Qoruğu, Altıağac M P, Abşeron M P.
“ Connət bağı” istirahot zonası (Xızı) yerloşir. Bakınm conub-qərbində “ Şıx” ku
rort kompleksi foaliyyot göstorir. Turistlor Bakıdan 4 istiqamotdo: respublikanm
qorb, şimal-qərb, şimal vo conub bölgolorinə soyahoto çıxırlar. Müasir Olimpiya
(Bakı, Maştağa) vo digor idman kom
plekslori idman turizminin inkişafına
imkan yaradır.
Quba-Xaçmaz turizm bölgosi Azor
baycanin şimal-şorqindo, Bakı Xaçmaz
turist marşrutunun üstündodir. Turizmin ixtisaslaşması istirahot-oylonco,
dorketmo vo idman istiqamotindodir.
Landşaftın rongarəngliyi, iqlimin saflığı,
mineral suları vo qumlu doniz sahillori
bölgonin sociyyovi xüsusiyyətidir. Böyük
Qafqazın yüksok dağlarından Bazardüzü, Şahdağ, Tufandağ vo b. bu bölgodədir. Bölgonin Bakıya yaxın olması,
aqroiqlim şoraiti turizmin inkişafına
geniş imkanlar açıı*. Şahdağ M P, Tongoaltı dorosi, Afurca şolalosi, “ Quba”
istirahot morkozi, “ Balbulaq” , “ Connot
bağı” istirahot zonaları (Quba), Yalama
vo Nabranın qumlu çimərliklori tobiotsevorlori istirahoto colb edir. Beşbarmaq
qayası vo miidafio soddinin qalıqları,
türbolor (Siyozon), Şabran, Gilgilçay
istehkamlar kompleksi, Çıraqqala (Dovəçi), Cümə moscidi (Quba) vo b. ma
raqli tarixi-memarlıq abidoloridir.
Bölgodo turizm istirahot müossisələrinin şobokosi genişlondirilir. “ Xozor” ,
“ Dostluq'’, “ Palermo” , “ Şəms” turist
bazalan, “ Malibu” , “ Atlant” , “ Qreenvill” , “ Palma” istirahot morkozlori (Yalama-Nabran sahil zonasi), Suvar dağturizm istirahot zonasi (Qusar), Qalaalti
sanatoriyasi vo miialico pansionati (Dovəçi) foaliyyot göstorir. Nabranda bey
nolxalq ohomiyyotli turizm morkozi yaradılmışdır. Bu bölgoyo istirahot vo
oylonco moqsodilo golon turistlorin sayi
ildon-ilo artır. Bölgonin turizm ehtiyatlari zongin vo perspektivlidir. Xozor sahili boyu dağlıq orazilordo turizm inkişaf etdirilir.
Lənkoran-lYlasallı turizm bölgəsi
Azorbaycanin conub-şorqindo, BakiAstara turist marşrutunun üstündodir.
Şorqdon Xozor donizi ilo ohato olunur.
iran islam Respublikasi ilo homsorhod
olmasi iki dovlot arasmda turizm olaqolorinin genişlonmosino imkan yaradir.
Subtropik iqlimo malik bölgodo turizm

ixtisaslaşması istirahot-müalico vo dork
etmo istiqamotindodir. Iqlimi, zongin
mineral sulari balneoloji kurort tosorriifatmm inkişafına olverişli şorait yaratmışdır. “ Meşoçi” qonaq evi, “ Xanbulan” istirahot morkozi, “ Hirkan” moteli
(Lonkoran), “ Min bir geco” istirahot
ocağı (Astara), “ istisu” sanatoriyasi,
“ Masalli” vo “ Doştvond” hotellori (M a
salli) turistlorin ixtiyarindadir. Zongin
flora vo faunaya malik Qızılağac DTQ
vo Hirkan M P bu bölgododir. Qodim
moscidlor, tarix-diyarşünaslıq muzeylori, Babok qalasi, türbolor, karvansaralar
respublikanm miihiim tarixi-memarhq
abidoloridir. Bölgo turizmin inkişafı baximindan perspektivlidir. Turizm ehtiyatlan yeni istirahot vo oylonco morkozlorinin yaradilmasina, Lerikdo dağ tu
rizminin inkişaf etdirilmosino, Lonkoran
vo Astarada sanatoriya-kurort şobokosi2001 ilin sentyabrinda Azarbaycan
Ümumdünya Turizm Təşkilatına
üzv qəbul olunmuşdur. Respub
likada turizm xidmətlərindən istifada
edənlərin hüquqlarının qorunmasi,
normativ-hüquqi aktlarin nizamlanmasma yardim göstərilməsi, bey
nalxalq turizm bazarinda Azarbaycanin nüfuzunun yüksaldilməsi
va b. maqsadlarla 2001 ilda Azar
baycan Turizm Sanayesinin İnkişafı
İttifaqı yaradılmışdır.
nin genişlondirilmosino imkan verir.
Şoki-Zaqatala turi/m bölgəsi Azor
baycanin şimal-qorbindo, Böyiik Qafqaz
dağlarının conub yamacmda, Baki-Balakon turist marşrutunun üstiindo yerloşir. Dağlıq vo dağotoyi landşaft, mineral
bulaqlar, dağ göllori, şolalolərlə zongin
bölgodo qodim dövrlordo iri ticarot vo sonotkarlıq morkozi kimi tanınmış Şoki şohori yerloşir. “ Yuxarı Baş” Taıix-Memarlıq Qoruğu, Kiş məbədi, İsfahan,
Tobriz, Lozgi karvansaraları, Golosongörəson qalası vo b. (Şoki), qodim qala
lar (Qax, Zaqatala), Zaqatala DTQ,
İlisu DTQ vo b. bu bölgənin maraqli
turizm obyektlorindondir. Şoki karvan
sara hotellori, “ Soadot” , “ Marxal” istira
hot zonaları (Şoki), “ Sahil” , “ Çonlibel”
istirahot morkozlori, Qafqaz dağ-turist
bazalan (Qobolo), “ İlisu” , “ Şofa” pansionatlari (Qax) vo “ Giiliistan” turist bazasinda (Zaqatala) turistloro xidmot
göstorilir.
Şamaxı-İsnıayıllı turizm bölgosi
Bakı-Abşeron, Şoki-Zaqatala turizm

bölgolori arasında yerloşir. Bakı-Balakon turist marşrutu bu bölgodon keçir.
Böyiik Qafqaz dağlarmın conub-şorq
yamaclarmda yeıioşon, fiisunkar tobioto
malik bölgonin turizm ixtisaslaşması
istirahot, idman, dorketmo istiqamotin
dodir. Şirvan D TQ vo M P, Pirqulu
DTQ bu bölgododir. Şamaxıda Cümə
moscidi, Giiliistan vo Buğurt qalalan,
sokkizbucaqlı Şahixondan (Şaxondan),
Yeddi giinboz, Pirmordokan, Diribaba
türboləri, Astrofizika Rosodxanasi, İsmayıllıda qodim qalalar. Lahıc Dövlot
Tarix-Modoniyyot Qoruğu kimi maraqli
turist obyektlori vardir. Bölgodo 638
yerlik TYO foaliyyot göstorir (2005).
“ Fortuna” dağ-turist bazasi vo b. istira
hot morkozlori açılmışdır.
Gonco-Qazax turizm bölgəsi Azor
baycamn qorbindo, Baki-Qazax turist
marşrutunun üstündo yerloşir. Turi/.
ixtisaslaşması istirahot-müalico. dorkeb
mo istiqamotindodir. Əlverişli iql
şoraitino malik dağ-meşo laııdşaftı. ı
neral su ehtiyatlan ilo zongin böi;
turizmin inkişafı baximmdan perspe
tivlidir. Nizami Goncovinin moqbors
Ciimo moscidi, İmamzado tikililor kor
pleksi, Şeyx ibrahim moqborosi, karv,
sara vo s. Gonconin maraqli turizm v
yektloridir. Böyüklüyüno vo iqtisadi o.
miyyotino göro respublikanm ikinci
hori olan Gonconin conubunda doi
soviyyosindon 1556 m yiiksoklikdo y<
loşon Göygöliin otrafinda Göygöl
Hacikond istirahot zonalan, Сjoy;
DTQ yaradılmışdır. Beynolxalq olumiyyotli Naftalan kurortu bu bölgr .•
yerloşir. Qazax rayonu tarixi-memai
abidolori ilo zongindir. ibtidai insanl.
yaşayış moskoni olan Aveydağ may:
Ian maraqli tobiot abidoloridir. Mi:
çevir şohərinin yaxinlığında qodim
xeoloji kompleks yerloşir. Şohordo
publika ohomiyyotli avarçokmo ba
var. Gonco şohoıindoki “ Gon.
“ Kopoz” mehmanxanalan vo “ Lil:
hotelindo turistlorin istirahoti üçiin
cür şorait yaradılmışdır. Goncodo О!
piya idman kompleksi tikilmişdir. 1?
godo idman turizmi inkişaf etdirilir.
Qarabağ turizm bölgəsi Azorbayı
nin conub-qorbindo, Bakı-Şuşa tun t
marşrutunun üstündodir. Turizm ixtisaslaşması sağlamlıq-müalico, dorketmo
istiqamotindodir. Qarabağ bölgosindo
balneoloji Şuşa dağ-iqlim kurortu, Gülablı istirahot zonasi, moqborolor, mos
cidlor, karvansaralar, qiillolor (Bordo,
Ağdam), Azıx mağarası (Fiizuli), Xuda-

Qarasu

forin körpülori (Cəbrayıl), Bəsitçay DTQ
(Zongilan), İstisu balneoloji kurortu
(Kolbocor), “ Qalalı” qalası, Göy qala,
Cavanşir türbosi, Lalozar körpiisü (Qubadlı), Ağgöl DTQ və M P (Ağcabodi vo
Beyloqan) kimi turizm obyektləri var.
Dəniz səviyyəsindən 1400 m yüksoklikdə
yerloşən Şuşa şohori bölgənin osas tu
rizm mərkozidir. Alban mobodləri, Şuşa
Tarix-Memarlıq Qoruğuna daxil olan
qala divarları, Qarabağ xanlarının iqamətgahları, Xurşidbanu Natəvanın evmuzeyi, Molla Ponah Vaqifın məqborosi,
Daşaltı uçurumlu dorosi, Şuşa, Xozinoqala mağaraları buranın maraqlı tarixi-memarlıq vo tobiot abidoloridir. Şuşa
sanatoriya-kurort birliyi, “ Şəfa” turizm
kompleksi, “ Qarabağ” mehmanxanası
uzun illor turistlərin ixtiyarında olmuşdur. Erməni işğalı zamanı bu obyektlorin
oksoriyyoti dağıdılmışdır. İşğal olunmuş
orazilor azad edildikdon sonra bölgənin
turizm imkanlarmdan geniş istifado olunaeaqdir.
Naxçivan turizm bölgəsi Naxçivan
MR-in orazisini ohato edir. Tiirkiyo,
iran vo Ermonistanla homsorhoddir. Tu
rizm ixtisaslaşması dorketmo vo miialico

istiqamotindodir. Relyefi, osason, dağlıqdır. Naxçivan şohori Qafqazin vo Yaxın Şorqin on qodim modoniyyot morkozlorindon biri olduğundan tarixi abidolorlo zongindir: Mömüno xatin, Giilüstan vo Yusif ibn Küseyir türbolori,
Qarabağlar Tarix-Memarhq Kompleksi, Fozlullah Noiminin moqborosi, moscidlor, “ Qızlar bulağı” kompleksi, Əliııco qalasi (Culfa), Ordubad Tarix-Modoııiyyot Qoruğu (1977) ovozsiz turizm
obyektloridir. Naxçivan bölgosi Badamh, Sirab, Vayxir kimi mineral bulaqlarla
zongindir. Bölgodo 935 yerlik T Y O
foaliyyot göstorir (2005). Naxçivan
şohorindoki “ Noqşi Cahan” , “ Hotel
Qraııd Naxçivan” , “ Qartal” hotellorindo turistloro xidmot göstorilir. Qodim
Naxçivan diyarmin mineral sulan, memarliq abidolori, İlandağ, Əshabi-kohf
(Əshabil-kohf), Nohocir, Gomiqaya kimi
nadir relyef formalan, Kültopo, Qarabulaq nekropolu turistlori bölgoyo colb
edir. Burada Batabat, Qanlıgöl sahillorindo istirahot zonaları yaradılmış, pansionatlar vo turist bazaları tikilmişdir.
Akad. Hoson Əliyev adina Ordubad M P
vo Şahbuz DTQ bu bölgododir. Əlverişli

tobii şorait Babok rayonunda mehman
xana şobokosinin, Şahbuz rayonunda
sanatoriya-kurort komplekslorinin genişlondirilmosino imkan yaradir.
Turizm reklam və nəşrləri. Respub
likada turizmin inkişafı bu saho iizro da
ha geniş miqyasda odobiyyatm yaranmasina sobob olmuşdur. Turizmin tobliği
moqsodilo Azorbaycan, rus, ingilis dillorindo miixtolif elmi-kiitlovi odobiyyat,
fotoalbomlar, bolodçi kitabçalar, buklet,
prospekt, atlas vo xorito-sxemlor (“ Azor
baycan” , “ Азербайджан” , “ Welcome
to Azerbaijan” , “ Azorbaycan olduğu ki
mi” , “ Baki” , “ Böyiik İpok Y o lıı” ,
“ Azorbaycan turizm regionlan” , “ Azor
baycan tarix vo arxitektura abidolori ” ,
“ Bakimn otellori” , “ Bakimn oyionco
morkozlori vo restoranlarf vo s.) noşr
edilmişdir. “ Turizm yeniliklori” qozeti.
“ Azerbaijan review” jurnah buraxilir.

Əd.: M o m m ə d o v С . A„ R ə h i m o v S. H
Turizm termin vo anläyışlarının izahli ensiklope
dik lüğəti. В., 2003; R s h i m o v S. II. Turiz
ekskursiya işinin təşkiü. В 2004; М э т т •
d о v С. А., В i I а 1о v В. Ə. Azərbaycanda golir.
turizmi vo onun inkişafproblemləri. В., 2004.
Habibэ Soltanoxt

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
İNZİBATİ-ƏRAZİ VAHİDLƏRİ

Azorbaycan Respublikasi inzibatiorazi bölgüsüno osason 1muxtar respub
likadan (Naxçivan Muxtar Respubli
kasi), 66 kond r-nundan (7-si Naxçivan
M R orazisindodir). 13 şohor r-nundan
(Baki -11, Gonco - 2), 70 şohordon
(58-i rayon morkozidir), 239 qosobodon
vo 4279 konddon ibarotdir.
Naxçivan Muxtar
Res
publikasi
(1920-23 illordo Naxçi
van Sovet Sosialist Respublikasi,
1923-24 illordo Naxçivan Muxtar Diyari, 1924-90 illordo Naxçivan Muxtar So
vet Sosialist Respublikasi, 1990 ildon

Naxçivan Muxtar Respublikasi) - Azor
baycan Respublikasinin torkibindo mux
tar respublika. Şm.-da vo ş.-do Ermo
nistan Respublikasi ilo (sorhod xottinin
uz. 246 km), q.-do vo с.-da Tiirkiyo (13
km) vo iran Islam Respublikasi (204 Л///)
ilo homsorhoddir.
Muxtar respublika orazisinin sah.
5,5 min km2 (Azorbaycan Respublikasi
orazisinin 6,4%-i), oh. 376,4 min nofordir (01.01.2006). 7 inzibati r-na (Babok,
Culfa, Kongorli, Ordubad, Sodorok,
Şahbuz, Şorıır) bölünür. Paytaxtı Naxçi
van ş.-dir.
Azorbaycan Respublikasinin Konstitusiyasina osason Naxçivan M R Azor
baycan Respublikasinin aynlmaz torkib
hissosidir vo statusu bu konstitusiya ilo
miioyyon edilir.

Naxçivan MR-do qanunvericilik
hakimiyyotini Naxçivan MR-in parlamenti
Ali Moclisi, icra hakimiyyotini
Naxçivan MR-in Nazirlor Kabineti,
mohkomo hakimiyyotini muxtar respublikanin mohkomolori hoyata keçirir.
Muxtar respublika orazisinin çox
hissosini Kiçik Qafqazin Zongozur vo
Doroloyoz silsilolori vo onlarm Araz çayınm dorosino doğru uzanan qollan oha
to edir. Zongozur silsilosi Kiçik Qafqazin on yiiksok silsilolorindondir. Ən
hündür zirvosi Qapıcıq d. (3904 m) eyni
zamanda Kiçik Qafqazin Azorbaycan
Respublikasi orazisindo on yiiksok zirvosidir vo daimi qar xottindon yuxarida
yerloşir. Doroloyoz silsilosi muxtar res
publika orazisinin şm.-q. hissosindo yerloşir vo Zongozur silsilosino nisboton alçaqdır (on uca zirvosi Küküdağ 3120
m). Ərazinin llyni orta hündürlüyü 800
m olan Arazboyu düzonliklor (Sodorok,
Şorur, Böyükdüz, Kongorli, Naxçivan,
Culfa, Ordubad düzlori vo s.) toşkil edir.
Muxtar respublikanin orazisi geoloji
cohotdon Kiçik Qafqazin Naxçivan qırışıqlıq tektonik zonasında yerloşir. Naxçi
van qırışıqlıq zonasının tektonik quruluşunda Hersin qırışıqlığını tomsil edon
Şorur-Culfa antiklinoriumu, Alp qırışıqlığında yaranmış Ordubad sinklinoriumu vo Naxçivan çökokliyi iştirak edir.
Naxçivan MR-in orazisi miixtolif faydali
qazintilarla (molibden, mis, polimetal,
qızıl, siirmo, morgmüş, civo, kobalt, uran,
volfram, titan, daşduz, dolomit, boksit,
fosforit, kükiird, momulat daşları, tikinti
materiallari vo s.) zongindir. 200-don çox
mineral su bulağı (Darıdağ. Badamli, Si
rab, Vayxir, Nohocir, Qahab vo s.) var.
Muxtar respublikanin iqlimino onun
coğrafı mövqeyi orazisinin hor torof
don dağ silsilolori ilo ohato olunmasi vo
iri su hövzolorindon uzaqda yerloşmosi
miihiim tosir göstorir. Ərazido miitloq
min. temp-r 3 I°C (Dorvişlor), miitloq

maks. temp-r 44°C-dir (Culfa). illik
yağıntı Arazboyu diizonliklordo 200
300 mm, yiiksok dağlıq yerlordo 500 800
mw-dir.
Naxçivan MR hidroqrafik cohotdon
Araz çayı hövzosino aiddir. Ərazido iimu
mi uz. 1,8 min km olan toqr. 400 böyük
vo kiçik çay vardir. Burada, osason, quraq iqlim hökm sürdüyündon, göllorin
sayi az, sahosi vo hocmi iso kiçikdir.
Bölgodo dağ vo diizon torpaqlan yayılmışdır. Torpaqlarm eroziyaya uğraması prosesino göro muxtar respublikanin orazisi Azorbaycan Respublikasinin digor bölgolorindon forqlonir. Bura
da minlərlo ha saho bitki örtüyündon
mohrumdur.
Muxtar respublikada iqlimin quraqlığı vo kontinentallığı ilo olaqodar bitki
örtüyii vo onun şaquli vo üfiiqi zonallığı
da Azorbaycamn digor r-nlanndan kos
kin forqlonir. Respublikanin llorası çox
zongindir. Burada ali bitkilorin 2782
növüno rast golinir. Zongin heyvanlar
alomino malikdir. Heyvanlan: muflon,
bezoar keçisi, ayı, vaşaq, tiilkii, yekoqulaq kirpi, çöldonuzu, çölpişiyi, koloz,
gürzo vo s. Quşları: Xozor uları, dağ qaranquşu. koklik, dovdaq vo s. Milli parklar, qoruqlar, yasaqlıqlar yaradılmışdır.
Babok ra y onu Naxçivan MRdo inzibati r-n. 1978 ildo toşkil edilmişdir. Şııı.-q.-do Ermonistanla, с.-da iran
la homsorhoddir. Sahosi 900 km2, oh.
66,9 min nofordir (01.01.2006). Morkozi
Babok qos.-dir.
R-na Babok qosobosi vo Nelirom,
Çeşmobasar, Giizniit, Qoşadizo, Tumbul, Şokorabad, Hacıvar, Badaşqan,
Yarimca, Qahab, Zeynoddin, Korimboyli, Kiiltopo, Sirab, Qaraqala, Mo/ro,
Xalxal, Vayxir, Aşağı Buzqov, Yuxari
Buzqov, Gormoçataq, Paiz, Gülşonabad, Cohri, Nozorabad, Didivar,
Yuxari Uzunoba, A$ağı Uzunoba, Xolilli, Şıxmahıııud, Qaraxaııboyli, llaci-

niyyot, Araz, Nocofolidizo, Naxışnorgiz,
Qaraçuq, Bulqan, Mommodrza Dizo,
Oruc Dizo kəndləri daxildir.
R-nun relyefı şm.-da Doroloyoz silsiləsinin c. yamacından. c.-ş.-do Zongozur
silsibsindon ayrılmış qollardan olan topobrdən vo yüksoklikbrdon, c.-da Naxçivan
maili diizənliyindən, c.-ş.-do Gülüstan
düzənliyindon ibarotdir. R-nun on yiiksok
zirvosi Buzqov d.-dır (2475 /;?). Düzənlikbrdo Antropogen, d-rda isə,
əsasən, Neogen çöküntübri yayılmışdır.
R-nun ərazisi faydalı qazıntılarla
(daşduz, tikinti materiallari vo s.) zongindir. Burada Sirab, Vayxir, Cəhri,
Qahab vo s. mineral su bulaqları var.
R-nun iqlimi с.-da yayı quraq keçon
isti, qışı soyuq keçon yarımsohra və qu
ru çöl tiplidir. Şm.-da isə yayı quraq
keçən isti, qışı soyuqdur. Orta temp-r
yanvarda -10°C-don -3°C-yodok, iyul

da 15-28°C, mütləq maks. temp-r43°C,
mütloq min. temp-r -30°C-dir. İllik yağıntı 200-600 mm-dir.
R-nun əsas çayları Araz, Naxçıvançay vo onun qolu Cəhriçaydır. R-nda
Araz qovşağımn su anbarı, Uzunoba,
Nehrom, Sirab, Cohri, Qahab su anbarları vo suvarma kanallan var.
Boz vo çəmən-boz, şm.-da, əsasən,
dağ-şabalıdı torpaqlar yayılmışdır. Yarımsohra vo sohra, dağlıq kserofit bitki
örtüyü inkişaf etmişdir. Heyvanları: canavar, tülkü. ərobdovşam, kirpi, koloz,
gürzo, oqrob, biivo. Quşları: dovdaq, Xo
zor uları vo s. Araz qovşağının su anbarında çoxlu balıq var.
R-n iqtisadiyyatında emal vo sonaye
miiossisolori, xörok duzu, mineral su və
tikinti materiallari istehsah, taxılçılıq,
üziimçülük, meyvoçilik, bostançılıq, torəvəzçilik miihiim yer tutur.
R-nda Sirab mineral su zavodu,
üzlük plitobr zavodu, iiziim email zavo
du foaliyyot göstərir. 38 iimumtohsil
moktobi, 2 moktoboqodor miiossiso, 32
klub, 2 muzey, 41 kitabxana, çoxsaylı
tibb miiossisolori var.

R-nun orazisi tarixi arxeoloji abidolorlo zongindir. 1-ci Kültopo vo 2-ci
Kiiltopo kimi diinya şöhrotli arxeoloji
abidobr, Paiz kondi yaxınlığında Tunc
dövrüno aid Çalxanqala abidosi, Araz
çayı sahilindo horbi istehkam tipli
Abbasabad qalasi (Araz su anbari tikilon zaman qalamn qahqlan su altinda
qalmışdır) vo 18 osro aid Nehrom
İmamzadosi bu r-nun orazisindodir.
Eneolit, Tunc, Domir dövrüno vo antik
dövro aid elmi ohomiyyoto malik bir
sira başqa arxeoloji abidobr, qodim
duz yatağı, orta osrloro aid yaşayış yer
lori, nekropollar, maddi modoniyyot
qahqlan vo onlarca digor memarliq
abidosi aşkara çıxarılmış vo todqiq edilmişdir.
R-nun morkozindo Babokin heykoli
ucaldılmış, “ Şohidbr” abido kompleksi
yaradılmışdır.
Си I f и г а у о ii u - Naxçivan MRdo inzibati r-n. 1930 ildo toşkil edilmişdir. Şm.-ş.-do Ermonistanla, c.-da iso
İranla homsorhoddir. Sahosi 995 km2, oh.
38,7 min nofordir (01.01.2006). Morkozi
Culfa ş.-dir.
R-na Culfa ş. vo Yaycı, Dizo, Əbroqunis, Bononiyar, Ərozin, Camaldiıı, Saltax, Göydoro, Xanogah, Əlinco, Xoşkeşin, Milax, Teyvaz, Qazançı, Nohocir,
Göynük, Ərofso, Lokotağ, Boyohmod,

Kirno, Qızılca, Şurud, Gal, Gülüstan
kondlori daxildir.
R-nun Ermonistan Respublikasi ilo
sorhodi boyu Zongozur silsilosi uzanir.
Silsilo Araz çayma doğru alçalaraq Arazboyu düzonlikləro (Culfa düzonliyi vo s.)
keçir. R-nun on yiiksok nöqtosi Domirlidağdır (3364 m). Tabaşir-Neogen çöküntülori geniş yayılmışdır. Faydali qazmtıları: morgmüş, goc, gips vo s. Mine
ral sular (Darıdağ, Nohocir vo s.) çıxır.
Ərazinin çox hissosindo yayı quru isti, qışı soyuq keçon yarımsohra vo quru çöl iqlimi hakimdir. Orta temp-r yanvarda
-10°C-don-3°C-yodok, iyulda 19-28°Cdir. İllik yağıntı 200-600 mm-dir.

R-nun osas çayları Əlinco vo Qaradorodir. Əlinco çayı üzorindo faydali
lıocmi 13 mln. m3 olan Bononiyar su anbarı inşa olunmuşdur (1982-87). Bunun
hesabina 6 min ha saho okin dövriyyosino daxil edilnıişdir. R-nun torpaqlan,
osason, dağ-çomon, qohvoyi, dağ-meşo,
dağ-şabalıdi, boz, çomon-boz torpaqlarindan ibarotdir. Sohra, yarımsohra, dağ
bitkilori vo subalp çomonlori yayilmışdır. Enliyarpaqlı dağ meşolorino (palıd, fıstıq, volos) rast golinir. Muflon.
qaya keçisi, canavar, tiilkii, boz dovşan.
ular vo s. moskunlaşmışdır.
Culfa, osason, üziimçülük vo heyvandarlıq r-nudur. Taxılçılıq inkişaf etmişdir. Karbon qazi zavodu, goc sexi, k.t.
vo domiryol texnikasi tomiri miiossisolori. yiiksok gorginlikli elektrik transformatorlarimn sarğısı sexi foaliyyot göstorir.
R-nun 12 moktoboqodor miiossisosi
28 iimumtohsil, internal, peşo moktob
38 klubu, tarix-diyarşünaslıq muzeyi,
kitabxanasi vo 2 musiqi moktobi vardii
“ Arazın sosi” qozeti noşr olunur (193
ildon). R-nda 205 çarpayılıq 4 xostoxan
var.
R-n orazisindo aşkar olunmuş аг
xeoloji abidobr, osason, yaşayış yerlo
vo qobiristanliqlardan ibarotdir. Bu ab;
dolor eradan ovvol 3-cii minillikdon ba^
layaraq son orta osrlorodok böyük b:<
dövro aiddir.
Memarliq abidolorindon Gülüstan
kondindo tiirbo (13 osrin ovvoli), karvan sara (13 osr), Araz çayı iizorindo körpu
(13 osr), Xanogah kondindo ƏlincoqaL
(12-13 osrlor), Əlincoçay Xanogahi
(12-13 osrlor), Qazançı kondindo körpü
(1551), hamam (18 osr), moscid (19 osr
vo s. vardir.
E.o. 7-ci minilliyo aid edibn Əshat
Kohf abidosi r-n orazisindodir.
K o n g o r l i r a y o n u - Näxçıv;ı
MR-do inzibati r-n. 2004 ildo toşkil edi:
mişdir. С. vo c.-q.-do İran, şm.-ş.-do 1
monistanla homsorhoddir. Sahosi 6h
km2, oh. 25,8 min nofordir (01.01.2006
Morkozi Qivraq qos.-dir.
R-na Qivraq qos.-si vo Qarabağla,
Qabıllı, Yurdçu, Şahtaxtı, Çalxanqala,
Хок, Yeni Korki, Böyükdüz, Tozokond.
Xincab kondlori daxildir.
R-nun orazisi şm. vo şm.-ş.-don
Doroloyoz silsilosi ilo ohatolonorok,
с.-dan Araz çayına doğru uzanir. Arazboyu saho Kongorli düzii adlanır. Ərazidoki Keçoltopo (2744 m), Qaraquş
(2600 m), Anabadgodik (2081 m), Qa-

billi (1125 ni), Xok (1063 /;/), Tononomdağ (1007 m), Tazıuçan (935 m), Binodiizii (885 m) d-ri Doroloyoz silsilosinin
zirvobridir.
Tabaşir-Antropogen
çöküntülori
yayılmışdır.
R-n orazisindo bir çox faydali qazinti, о ciimlodon əhongdaşı vo travertin
yataqlari vardir. Şahtaxtı Xok daş karxanalari buradadir.
R-nun iqlimi kontinentaldir. Orta
temp-r \anvarda -6°C-don -3°C-yodok,
iyulda 20-28°C-dir.
Əsas çayları Lizbirt vo Cohridir.
Çayların oksoriyyoti yay aylannda
quruyur. Araz su anbari r-nun c.-undadir.
Boz, çomon-boz vo dağ-şabalıdı tor
paqlar yayılmışdır. Bitki örtüyü, osason,
yovşanlıqdan ibarotdir.

Heyvanlari: canavar, tiilkii, orobdovşanı, kirpi, kobz, oqrob vo s. Quşları:
dovdaq, ular vo s. Araz su anbarinda
baliq var.
R-nun tosorriifatinda taxılçılıq, torovozçilik, şokor çuğunduru istehsah vo
heyvandarliq miihiim yer tutur.
R-nda 13 orta moktob, 13 modoniyyot
evi vo klub, 12 kitabxana, 2 xostoxana, 6
tibb montoqosi var.
R-n orazisindo maddi modoniyyot qaliqlan ib zongin xeyli arxeoloji (qodim
yaşayış yerlori, qalalar, qobiristanliqlar,
kurqanlar) vo memarliq abidolori var.
O r d u b a d r a v o n u - Naxçivan
MR-do inzibati r-n. 1930 ildo toşkil edilrnişdir. 1963 ildo loğv edibrok orazisi
Culfa r-nu ilo birloşdirilmiş, 1965 ildo
yenidon borpa olunmuşdur. С.-dan İran
islam Respublikasi, şm.-dan vo ş.-don
Ermonistan Respublikasi ilo homsorhod
dir. Sahosi 972 km2, oh. 42,9 min nofordir
(01.01.2006). Morkozi Ordubad ş.-dir.
R-na Ordubad ş., Şohriyar, Parağaçay, Ağdoro qos.-lori vo Nüsniis, Yuxarı
Əndomic, Aza, Aşağı Əndomic, Yuxarı
Əylis, Aşağı Əylis, Vonond, Xanağa,
Ağrı, Dizo, Volover, Qoruqlar, Dosto,

Dırnıs, Çononob. Üstiipü. Mozro, Bilov,
Behrud, Qoşadizo, Baş Dizo. Parağa,
Gilançay, Tivi, Bist, Nosirvaz. Əlohi,
Xurs, Nürgüt, Düylün, Unus, Koloki,
Pozmori, Goıızo, Kotam. Başkond,
Darkond, Kolontər Dizo, Kilit, Anaqut,
Azadkond, Sabirkond, Anabad kondlori
daxildir.
Ərazisinin çox hissosini Zongozur silsilosinin c.-q. yamacı tutur. С.-da Arazboyu düzonliklor (Ordııbad diizü vo s.)
uzanır. Naxçivan MR-iıı on yüksok nöqtosi olan Qapıcıq d. (3904 m) burada
dir. R-nda Tabaşir Antropogen çökiintüləri geniş yayılmışdır. Faydalı qazıntıları: polimetallar, molibden, mis, tikinti
materiallari vo s. Yayı quraq keçon
soyuq iqlimi var. Orta temp-r yanvarda
-10°C-don -3°C-yodok, iyulda 1025°C-dir. İllik yağıntı 300-800 mm-dir.
Ən böyük çayları: Vonond, Ordubad
vo s. iranla sorhod boyu Araz çayı axir.
Boz, çomon-boz, allüvial-çomon, dağşabalıdı, qohvoyi dağ-meşo, çimli dağçomon torpaqları yayılmışdır. Arazboyu
düzonliklor vo qismon alçaq dağlıq saholor dağ-kserofıt bitkilori, yüksok dağlıq
sahəlor subalp vo Alp çomonləri ilo
örtülüdür. Bobir, Conubi Qafqaz muflonu, qayakeçisi, daşlıq dolosi, boz koklik,
ular vo s. var. Ordubad yasaqlığı osasm
da akad. Hoson Əliyev adma Milli Park
yaradılmışdır (2003).

Onlardan Ordubad ş.-ndoki orta osrloro
aid Sorşohor moscidini, Anbaras moscidini, Cümə moscidini, Mungis mosci
dini. Tokeşiyi moscidini. Qeysoriyyoni.
16 osro aid hamam binasını, Niisnüs pirini, Vonond moscidini (18 osr). e.o. aid
Xarabagilan yaşayış yerini vo s. göstormok olar. Moşhur Gomiqaya abidosi r-n
orazisindodir.
Sodor ok r a y o nu - Naxçivan
MR-do inzibati r-n. 1990 ildo toşkil
edilmişdir. C.-q.-don Tiirkiyo ilo, şm.-q.don Ermonistan Respublikasi ilo hom
sorhoddir. Sahosi 151 km 2, oh. 13,1 min
nofordir (01.01.2006). Morkozi Heydorabad qos.-dir.
R-na Heydorabad qos. vo Sodorok,
Qaraağac, Korki kondlori daxildir.
Sotlıi şm.-da vo ş.-do dağlıq, Araz
boyu hissodo düzonliklordən ibarotdir.
C.-ş.-don Dohno vo Volidağ yüksokliklori ib Şorur diizündon ayrılır. Şm.-q.-do
Ağrı düzonliyi ilo birloşir. C.-q.-do Araza qovuşur. 800-940 m mütloq yüksokliyo malik olan Sodorok dii/ii c.-a vo
q.-don ş.-o doğru meyillidir.
R-n orazisindo düzonlikdo miiasir
(allüvial-prolüvial), dağlıq hissodo De
von, qismon Tabaşir çöküntülori yayılmışdır. Burada gil, mormorloşmiş
ohongdaşı yataqlari vo tozahiirlori, mi
neral su yataqlari vardir. Quru kontinental iqlimo malikdir. Yayi isti, qışı so

Ordubad, osason, k.t. r-nudur.
Meyvoçilik vo maldarliq miihiim yer
tutur.
R-nda 40 iimumtohsil moktobi, 2
musiqi moktobi, şahmat klubu, 2 r-n vo
16 kond modoniyyot evi, 24 kond klubu,
3 muzey, xalq teatri, 47 kitabxana, mor
kozi xostoxana, uşaq xostoxanasi, 3 kond
saho xostoxanasi, gigiyena vo epidemiologiya morkozi, 3 tocili yardim stansiya
si var. R-n icra Hakimiyyotinin orqani
olan “ El hoyati” qozeti noşr olunur
(1932 ildon).
Ərazisindo çoxlu sayda tarixi-arxeoloji vo memarliq abidolori vardir.

yuqdur. Ərazidon Qaraçay, Çapan çayı
vo Tiirkiyo sorhodi boyunca Araz çayı
axır. Əsason, boz torpaqlar yayılmışdır.
Sodorok düzünün Arazyam hissosindo
çomon-ot bitkilori inkişaf etmişdir.
Sodorok, osason, k.t. r-nudur. Taxilçılıq, üzümçülük, meyvo-torovozçilik vo
maldarliq inkişaf etmişdir.
R-nda 3 orta moktob, şahmat mok
tobi, texniki yaradıcılıq morkozi, idman
moktobi, modoniyyot evi, musiqi mok
tobi, morkozi kitabxana, 4 klub. morko
zi xostoxana, tocili yardim stansiyasi,
gigiyena vo epidemiologiya morkozi
var.

R-nun c.-unda Eneolit vo Erkon Tıınc
dövrlorino (e.o. 4 3 minilliklor) aid yaşayış yerlori aşkar edilmişdir. Son Tuııc vo
Erkən Domir dövrünə aid Sodorok qalası
qala-şohər olmuşdur.
R-nda tarix-diyarşünaslıq muzeyi
Ş a h b u z r a y onu - Naxçivan
MR-do inzibati r-n. 1930 ildo toşkil edilmişdir. 1963 ildo loğv edilorok orazisi
Naxçivan (1978 ildon Babok) r-nuna vcrilmiş, 1965 ildon yenidon borpa olunmuşdur. Şm.-da vo ş.-do Ermonistanla
homsorhoddir. Sahosi 917 km2, oh. 21,7
min nofordir (01.01.2006). Morkozi Şahbuz qos.-dir.
R-na Şahbuz, Badamli qos.-lori vo
Qarababa, Mahmudoba, Biçonok, Aşağı Qışlaq, Yuxarı Qışlaq, Kükü, Badamlı, Şahbuzkond, Keçili, Külüs, Kiçikoba, Daylaqlı, Morolik, Solosüz, Şada,
Güney Qışlaq, Qızıl Qışlaq, Ayrınc, Kolanı, Ağbulaq, Nursu, Gömür, Türkeş
kondlori daxildir.
R-n Kiçik Qafqazin Doroloyoz silsilosinin c. vo Zongozur silsiləsinin q. yamaclarında yerloşir. Sothi, osason, dağ-

yarpaqlı dağ meşolorino (palıd, fıstıq,
volos) rast golinir.
Şahbuz Dövlot Tobiot Qoruğunda
informasiya morkozi vo muzey foaliyyot
göstorir.
Şahbuz, osason, heyvandarliq r-nudur. Ançıhq vo meyvoçilik do inkişaf
etdirilir. Badamli mineral su zavodu
foaliyyot göstorir.
R-nda 24 orta moktob, 12 moktobo
qodor torbiyo miiossisosi, 2 yeddiillik
musiqi moktobi, idman moktobi, şahmat
moktobi, 26 klub, 29 kitabxana, tarixdiyarşünaslıq muzeyi, morkozi xostoxana, 4 saho xostoxanasi, 2 tocili yardim
stansiyasi, gigiyena vo epidemiologiya
morkozi var.
Rayon icra Hakimiyyotinin orqam
olan “ Oğuz sosi” qozeti noşr olunur
(1936 ildon).
R-n orazisindo Eneolit, Tunc, Domir
dövrlorino, antik dövro vo orta osrloro
aid tarixi-arxeoloji vo memarhq
abidolori var.
Ş ə r u r r a y o n u (1930-64 illordo
Noraşen r-nu, 1964 91 illordo İliç
r-nu) - Naxçivan MR-do inzibati r-n.

lıqdır. Ən yüksok nöqtolori Zongozur silsilosindo Salvardı d. (3160 m) vo Keçoldağ (3115 m), Doroloyoz silsilosiııdo
Kiikü d.-dır (3120 m). Biçonok aşırımı
(2346 /») r-nun şm.-mdadır. TabaşirNeogen çöktintülori yayılmışdır. Faydalı qazıntıları: kükürd, torf, tikinti
materiallari, momulat daşları vo s. M i
neral sular (Badamli, Biçonok, Batabat,
Karvansara vo s.) çıxır. Yayı quraq keçon soyuq iqlimi var. Orta temp-r yanvarda -10°C-don -3°C-yodok, iyulda
10-25°C-dir. İllik yağıntı 400-600 mmdir. Ərazisindon Naxçivan çayı vo onun
qolları (Kükü, Şahbuz, Salvardı) axır.
Qanlıgöl vo Batabat gölündon su an
barlari kimi istifado olunur.
R-ııun torpaqları dağ-çomon, qohvoyi dağ-meşə, dağ-tünd şabalıdıdır.
Dağ-kserofit bitkilori, dağ çöllori, sub
alp vo alp çomonləri yayılmışdır. Enli-

1930 ildo toşkil edilmişdir. Şm.-ş.-do Er
monistan, c.-q.-do iranla homsorhoddir.
Sahosi 810 km2, oh. 97,1 min nofordir
(01.01.2006). Morkozi Şorur ş.-dir.
R-na Şorur ş. vo Maxta, Qaraburc,
Axamod, Korimboyli, Oğlanqala, Çomaxtur, Siyaqut, Kosacan, Yuxari Daşarx, Dorokond, Aşağı Daşarx, Çorçiboğan, Baboki, Dorvişlor, Qarahosonli, Arbatan, Vormoziyar, Daşarx, Püsyan, Tozokond, Yengico, Alışar, Xoloc, Havuş,
Yeni Havuş, Xotai, Colilkoııd, Mahmudkoııd, Günnüt, Yuxarı Aralıq,
Aşağı Aralıq, Dizo, İbadulla, Əıobyengico, Tumaslı, Vayxır, Diyadin, Şohriyar, Muğanlı, Domirçi, Aşağı Yaycı,
Yuxarı Yaycı, Gümüşlü, Qarxun,
Mommodsabir,
Mıığancıq-Mehrab,
Muğancıq-Müslüm, Sorxanh, Axura,
Homzoli, Tononom, Qorçulu, Kürkənd,
Kürçiilü, Dtidongo, Zeyvo, Şahbulaq,

var.

Çomonli, Danyeri, Əlokli, Xaıılıqlar,
Oğuzkond, Qışlaqabbas, Arpaçay,
Bohruz Kongorli kondlori daxildir.
R-nun sothi şm.-da vo ş.-do dağlıq.
Arazboyu hissodo bir-birindon tiro vo
yiiksokliklorlo ayrılan maili diizonliklordon ibarotdir. Hündürlüyü 600-700 mdon (Araz çayı sahilindo) 2775 m -odok
(Doroloyoz silsilosindo) doyişir. Diizon
lik vo dağotoyi hissodo, osason. Antropogeıı, dağlıq hissodo Devon, Perm, Trias,
Tabaşir çöküntüləri yayılmışdır. Faydah qazıntıları: polimetal filizlor, travertin,
mormor, mormorobonzor ohongdaşı vo s.
Yayi quraq keçon soyuq yarimsohra,
quru çöl vo qışı quraq keçon soyuq iqli
mi vardir. Orta temp-r yanvarda -6°Cdon 3°C-yodok, iyulda 20-26°C-dir. il
lik yağıntı 200 400 mm-dir. Çayları:
Araz, Arpaçay, Qaradoro vo s. Arpaça ■
su anbarı Ş. r-nu orazisindodir.
Boz vo çomon-boz, şorakotvarı Ъог~
qonur, dağ-şabalıdı vo qohvoyi da:
meşo torpaqları yayılmışdır. Bitki ö
tüyü, osason. yarimsohra bitkilorind;
vo dağ-kserofıtlorindon ibarotdir. He;
vanları: qaya keçisi, muflon, canav;
tiilkii, boz dovşan, çöldonuzu, daşlıq d;
losi, çöl siçanı vo s. Quşları: qirqov
koklik, ular, bağrıqara vo s.
Şorıır, osason, k.t. r-nudur. Tosor
fatda bilkiçilik vo heyvandarliq miihiii
rol oynayır. R-nda şokor çuğunduru şiı
koti, 5 dəyirman var.
R-nda 62 ümumtəhsil moktobi, 22
moktoboqodor torbiyo miiossisosi, şal
mat moktobi, 60 kitabxana, tari'
diyarşünaslıq muzeyi. 67 klub müossis;
si, morkozi xostoxana, 10 saho xostox;
nasi, uşaq xostoxanasi, sanitar-epiiK
miologiya morkozi, tocili yardim si;:
siyasi vo s. var.
Rayon icra Hakimiyyotinin orq;
olan “ Şorurun sosi’" qozeli noşr olun
(1931 ildon).
R-n Naxçivan MR-in on qodim
şayış moskonlorindon biridir. İnsanh
burada holo son buzlaşma dövründ
etibaron moskunlaşmışlar. “ Kitab
Dodo Qorqud” dastanında “ Şoıik” к:
xatırlanan Şorur orazisindoki qazıntı!
zamam Eneolit vo Tunc dövrlorino, ai
tik dövro, orta osrloro aid yaşayış yerlori
vo qobir abidolori aşkar edilmişdir.
Bölgodo Oğlanqala, Govurqala,
Qarasu qalası kimi müdafıo istehkamlarının izlori qalmaqdadır.

Şəhərlər
В ак ı
Azorbaycan Respublikasi
nin paytaxti (1918 ildon). Abşeron y-a-nda, Xozorin q. sahilindo port. Domir
yollan vo avtomobil yollan qovşağı.
Beynolxalq vo respublika ohomiyyotli
iki aeroportu, Xozorin ş. sahilindoki
Türkmonbaşı, Bektaş, Aktau portlari
ilo boro daşımaları var. İı i sonaye, elm
vo modoniyyot morkozidir. 1967 ildon
metropoliten foaliyyot göstorir. Sahosi
2130 km2, oh. 1873,6 min nofordir
(01.01.2006).
Baki ş. II r-n vo 61 qos.-don iba
rotdir. Binoqodi r-nu (qos.-lori: M.Ə.Rosulzado, Binoqodi, Bilocori, Xocason,

r-nu (qos.-si Keşlo), Xotai r-nu (qos.-si
Əhmodli), Norimanov r-nu, Nosimi r-nu
vo Yasamal r-nu.
Şohorin morkozi hissosi Baki buxtasına pilloli enon amfıteatrda yerloşir.
Bakimn doniz sahili hissosi okean
soviyyosindon toqr. 28 m aşağıdır. Baki
r-nu orazisindo faydali qazintilardan
neft. qaz, tikinti materiallari hasil edilir;
miialico ohomiyyotli mineral sular çıxır
(Şıx, Suraxam). Çoxlu palçıq vulkanı
(Keyroki. Boğ-boğa. Lökbatan vo s.)
var. İqlimi quru subtıopikdir. Orta
temp-r yanvarda 3-4°C, iyulda iso
25-26°C-dır. İllik yağıntı 300 mm-dir.
Bakı üçiin güclü şm. kiiloyi - xozri vo c.
küloyi - gilavar sociyyovidir.

da şohorin miidafio sistemino daxil idi.
Şirvanşahlar Xozordo güclü donanma
yaratmışdılar.
Şirvanşah I Xolilüllahın (1417 62)
dövründo Bakida miihiim tikinti işlori
aparıldı. Şirvanşahlar sarayı kompleksi
bu dövrdo tikilmişdir.
1501 ildo Şah I İsmayıl Şirvana
hücüm edorok Bakını olo keçirdi. 1538
ildo Şirvan Sofovilor dövlotino birloşdirildi.
Bakimn zongin tobii sorvotlori, habe
lo miihiim horbi-strateji ohomiyyoti 18
osrin ovvolorindon etibaron Rusiyanin
diqqotini colb edirdi. 1723 ildo 1Pyotrun
qoşunu Bakiya daxil oldu. Lakin Ru
siya ilo iran arasinda bağlanan Gonco

V. Vereşşagin. Bakimn mənzərəsı, IH72.

Sulutopo, 28 May), Qaradağ r-nu (qos.lori: Korgöz, Müşfıqabad, Qobustan,
Pula, Songoçal, Çeyildağ, Ümid, Əlot,
Baş Əlot, Yeni Əlot, Kotal, Şıxlar,
Pirsaat, Qarakosa, Qızıldaş, Şonqar,
A ZN S, Sahil, Qaradağ, Lökbatan,
Heybot, Şubanı), Əzizboyov r-nu (qos.lori: Mordokan, Bino, Çilov, Pirallahı,
Şağan, Neft Daşları, Buzovna, Güzdok,
Qala, Şüvəlan, Türkan, Ziro), Sobail
r-nıı (qos.-lori: Badamdar, Bibiheybot),
Sabunçu r-nu (qos.-lori: Bakıxanov,
Zabrat, Kürdoxanı, Maştağa, Narda
ran, Pirşağı, Sabunçu, Balaxanı, Bilgoh,
Ramana), Suraxam r-nu (qos.-lori: Suraxanı, Yeni Suraxam, Bülbülo, Hövsan, Zığ, Əmircan, Qaraçııxur), Nizami

Abşeron y-a-nda tapılmış arxeoloji
müqavilosinə (1735) göro, Baki yenidon
materiallar buranın qodim yaşayış mos- İranın hakimiyyoti altına keçdi.
koni olduğunu sübut edir (e.o. 3-1-ci
18
osrin ortalarmda Azorbaycanda
minilliklor). Baki holo orta osrlordon
bir sira xanhqlar, о ciimlodon Baki xanYaxin vo Orta Şorqin iri şohorlorindon
lığı yarandi. 1796 ilin yazında II Yekaolmuşdur. Beynolxalq ticarot yollan
terinamn omri ilo B.A.Zubovun ko(İpok yolu vo s.) ayncmda olan Baki
mandanhq etdiyi rus qoşunları A/.orŞorq vo Qorb ölkolori arasmdaki ticarot
baycana yürüş etdi. İyıııuın 13-do Baki
do miihiim ohomiyyoto malik idi.
alindi.
9
osrin 2-ci yarisinda Abbasilor
1813 ildo Rusiya ilo iran arasinda
bağlanmış Gülüstan siilh müqavilosi ilo
xilafotinin zoi/lomosi ilo Azorbaycanda
bir sira miistoqil dövlotlor yarandi.
Şimali Azorbaycan, о ciimlodon Baki
Belo dövlotlordon biri do Şirvanşahlar
Rusiyaya birloşdirildi.
Baki ş. 1918 ildon miisolman Şərqindövloti idi. Baki 10 osrin axirlannda
Şırvanın osas şohorlorindən birino çev- do ilk demokratik respublika olan Azor
baycan Xalq Cümhuriyyotinin, 1920 il
rildi. 12 osrdo Baki ikicorgoli qala divan vo xondoklo ohato olundu. Qiz qalasi
don iso Azorbaycan Sovet Sosialist Res-

publikasının paytaxti olmuş, 1991 ildan
müstəqil Azarbaycan Respublikasinin
paytaxtıdır.
Bakinin ilk gerbi 1840 ildo tosdiq
olunmuşdur. 1890, 1967 illordo gerbdo
тйэууэп doyişikliklor edilmiş və 2001
ildo sonuncu variantı qobul edilmişdir.
Bakinin tarixi və memarliq abidolarindən an mühümü İçəıişəhərdir. Bu
rada müxtəlif dövrbri əhatə edən 50-dən
çox tarixi və memarliq abidələri (Şirvanşahlar sarayı, Qız qalası, Sınıq qala
və s.) var.
Bakının 30 /cm-liyinda, Abşeron y-anın Suraxam qəs.-nin c.-ş. hissəsindo
Atəşgah yerbşir. Atəşgah 17-18 asrlərdə tabii qazların çıxdığı yerdə iıışa
edilmiş od məbədidir.
Bakının эп qadim va zangin tarixi
abidalorindon biri do dünyada qayaüstü tosvirlori ilo tanınmış Qobustandır. Burada Mezolitdon orta
əsrlərə qədər bütün dövrbrin abidobrinə rast gəlinir.
N a x ç i v a n - Azarbaycan Respublikasında şohor. Naxçivan MR-in
paytaxtıdır. İri sanaye, elm və modoniyyat markazi, miihiim d.y. va avtomobil naqliyyatı qovşağıdır. Beynalxalq
aeroportu var. Naxçivan düzündə,
Naxçıvançayın sahilindadir. Naxçıvandan Bakıyadək olan masafa 536 km- dir.
Ərazisi 130 km2, ah. 70,2 min nofordir
(01.01.2006). Əliabad qəs. Naxçivan ş.nin yegana inzibati vahididir. İqlimi
kontinentaldır. Orta temp-r yanvarda
-3,8°C, iyulda 26,9°C-dir. İllik yağıntı
236 mm-dir. Azarbaycanm an qodim
ş.-larindəndir.
Bir sira antik va orta asr tarixçi va
coğrafiyaşünasları Naxçivan ş.-nin osasının e.a. 1539 ilda qoyulmasi barada
malumat vermişbr.
Naxçivan toponiminin miixtolif etimoloji yozumları mövcuddur: “ Naksuana” (Klavdi Ptolemey, eramizm 2
asri), “ Noşova” , “ Naqçuvan” , “ Noqşicahan” (orta asr orob vo fars monbolorindo) vo s.
Naxçivan e.o. 9-6 osrlordo Manna,
sonra iso Midiya dövlətbrinin torkibin
do olmuş, e.o. 550 ildo Midiyanın süquta uğramasından sonra Əhomonilor
imperiyasının hakimiyyoti altina düşmüşdür. Bu imperiya dağıldıqdan sonra
e.o. 4 osrin sonlarindan e.o. 1 osrin bi
rinci yarisinadok Atropatena dövbtinin
tarkibinda olmuş, eramizm avvalindo
Albaniya dövloti torkibindo şohor vo
vilayot olmuşdur. 3 osrdon etibaron

Naxçivan Sasanilor dövlotinin torkibin
do idi.
İran-Bizans miiharibosi zamam 625
ildo Bizans imperatoru Irakli Naxçıvanı
yerb-yeksan etdi. Sonralar borpa olu
nan şohor 654 ildo oroblorin olino keçdi.
9-10 osrlordo Naxçivan ovvollor Sacilor,
sonralar iso Salarilor dövlotinin torkibi
no daxil idi. 1021 ildo Naxçıvanı Bizans
imperatoru II Vasilinin qoşunları işğal
etdi, 1064 ildo iso Solcuqlar olo keçirdi.
12 osrin 30-70-ci ilbrindo Naxçivan
Eldogizlor dövlotinin osas iqamotgahlarmdan idi. Bu dovrdo Naxçivan xeyli
inkişaf etdi.
1221 ildo Naxçivan monqollann hiicumuna moruz qaldi. 1257 ildon ElxaniŞəhər kəsilişdə çoxəsrlik ağac kötüyünə bənzər dairələrlə yayılan kimi
görünür. Bu, bir qərb jurnalistinin
gözü ilə qədim Bakının simasıdır.
Azərbaycanda Samux deyilən yerdə
bir Şərq çinarı var,... yaşı 1300 ildir!
Paytaxtın da yaşı təqribən bir о qədərdir. Hərçənd ki, bu haqda fikirlər
müxtəlifdir: şəhərin bünövrəsinin
şah Dara tərəfindən qoyulmasından
(e.ə. 6 əsr), qədim misirlilərin hələ
e.ə. 3-2 minilliklərdə Bakının adını
"Gündoğan Bakhau dağı" ilə eyniləşdirmələrinədək. Maraqlıdır ki, hər
iki ad "sübh şəfəqi" mənasını verən
"baka" sözünə söykənir, Bakı isə
həqiqətən də Qafqaz dağlarının
Günəşin doğduğu şərq qurtaracağındadır.
lor dövlotino qatıldı. 1386 ildo Naxçıvanı
Qızıl Orda xanı Toxtamış, 1387 ildo iso
Teymur işğal etdi. Naxçivan 1412 ildon
Qaraqoyunlular, 1468 ildon iso Ağqoyunlular dövlotinin torkibindo idi. 1501
ildo Sofovilor şohori tutdular. Ağa Mo
hommod şah Qacarın hücumları zamanı
(1795-1797) Naxçivan xeyli tonozzül et
di. 1827 ildo Naxçıvanı çar qoşunları
işğal etdi; Tiirkmonçay müqavilosino
( 1828) asasan Naxçivan Rusiyaya birlaşdirildi. 1841 ildə Naxçivan qaza mərkəzina çevrildi. Naxçivan ş. 1920-23 illorda Naxçivan SSR-in, 1923-24 illarda
Naxçivan Muxtar Diyarmın, 1924-90
illordo Naxçivan MSSR-in morkozi
olmuş, 1990 ildon Naxçivan MR-in
paytaxtıdır.
Naxçivan şohori Azorbaycanin qo
dim maarif, elm vo modoniyyot morkozlorindon biridir. Burada ali vo iimum

tohsil moktoblori, uşaq bağçaları, moktobdonkonar uşaq torbivo miiossisolori,
musiqi moktoblori. şahmat moktobi,
Olimpiya idman kompleksi, üzgüçülük
morkozi, “ Dinamo” comiyyotinin idman
kompleksi vo stadionu. Heydor Əliyev
adina horbi lisey, AMEA-mn Naxçivan
Bolmosi, klub vo kitabxanalar, C.Mom
modquluzado adina Naxçivan Dovlot
Musiqili Dram Teatri, Kukla teatri,
Filarmoniya, Heydor Əliyev muzeyi,
tarix, odobiyyat vo xalça muzeylori, açıq
soma altinda muzey, şohidlor muzeyi,
rosm qalereyasi, respublika xostaxanasi
vo s. var.
Qodim memarliq vo tarixi abidolor
qorunur vo borpa edilir.
G ə n c ə (1804-1918 illordo Yeli
zavetpol, 1935 89 illordo iso Kirova
bad) Azorbaycan Respublikasmda şo^
hor. Bakidan 363 k m q.-do, Kiçik Qaf
qazm şm.-ş. otoyindo, Ganco-Qaza
düzanliyindo, Ganca çayı üstündod <
Baki—Tbilisi d.y.-nda st., avtomob
yollan qovşağı. aeroport var. Sah;
110 km2, oh. 306.1 min noford
(01.01.2006). Gonco ş. 2 r-na (Корг
Nizami) bölüniir. Hacikond qos. (Go
göl kurort qos. ib birlikdo) Gonco
tabeliyindodir. Əhalisinin sayına gö
respublikanm ikinci şohoridir. tqlii
miilayim istidir. Orta temp-r yanvarc
1,1°C , iyulda 25.4°C-dir. İllik yağınt
250-300 mm-dir.
Gonco Azorbaycanin qodim ş.-brin
dondir. Bozi miiolJiflor Gonconin Makedoniyalı İskondorin dövründo (e.o.
336-323), başqaları iso e.o. 2 minillik ;
yarandığmı göstorirbr. “ Kitabi-Dod
Qorqud” dastanmda da Gonconin am
çokilir. “ Gonco” sözünün etimologi\ ■
haqqinda da miilahizolor miixtolifdi
“ gen yer” , “ açıq yer” , “ xazina” , “ dof
na” va s.
Gonco, osason, sonaye şohoridir. В
rada 40 iri sonaye miiossisosi foaliyy.
göstorir. Şaharda Kand Tasorrüfatı AI
demiyasi, 2 universitet, Azarbaycti
Miiollimlor institutunun Gonco filial',
musiqi lexnikumu, tibb moktobi, 2 ко
lec, 49 iimumtohsil moktobi, 6 texnil
peşo moktobi, 53 uşaq bağçası, 2 körp, lor evi, 7 musiqi moktobi, 28 kitabxana,
15 klub, Olimpiya idman kompleksi vo
6 idman qurğusu, 54 sohiyyo miiossi
sosi, 4 elmi todqiqat miiossisosi, 11 noqliyyat miiossisosi, avtomobil vo aliimi
nium zavodlari, telekommunikasiya
idarosi, “ Azorpoçt” un Gonco filiali
vo s. var.

Gonco ş.-ııin memarliq abidolori:
imamzado tiirbosi (14-15 osrlor), Cümə
moscidi (1606), Çökok hamam (17 osr),
Nizami tiirbosi (1947) vo s.
S u m q a y i t - Azorbaycan Respublikasında şohor. Bakidan 35 km
şm.-q.-do, Xazar danizinin q. sahilinda.
Sumqayit çayının monsabindo, diizonlikdodir. Sah. 80 km2, oh. 294,4 min
nofordir (01.01.2006). Böyüklüyüno
göro respublikanm 3-cii ş.-dir. H.Zeynalabdin vo Corat qos.-lori Sumqayit
ş.-nin tabeliyindodir.
Iqlimi quru, subtropikdir. Orta
temp-r yanvarda 3,1°C, iyulda 24,9°Cdir. İllik yağıntı 185 mm-dir. Sumqayit
üçiin şm. küləyi - xozri vo c. kiiloyi - gilavar sociyyovidir.
Sumqayit sonaye şahoridir; 113
miiossiso (32 iri sanaye, 81 kiçik sonaye
miiossisosi) foaliyyot göstorir. 49 iimum
tohsil vo 2 internal moktobi, 57 moktobo
qodor uşaq miiossisosi, Sumqayit Dövlot
Universiteti, Azorbaycan Miiollimlor
institutunun Sumqayit filiali, Sumqayit
Dovlot Texniki Kolleci, musiqi texnikumu, Sumqayit Özol Orta ixtisas Kolleci,
“ Neftqazavtomat” Elm-İstehsalat Birliyi, AMEA-mn Polimer Materiallan
institutu vo “ Azorkimya” Layiho insti
tutu, 16 klub, 20 kitabxana, 2 muzey, 5
musiqi moktobi, 41 sohiyyo miiossisosi
foaliyyot göstorir.
M i n g ə c e v i r - Azorbaycan Respublikasinda şohor. Bakidan 323 km,
Mingoçevir d.y. st.-ndan (Baki—Tbilisi
d.y.) 17 km aralıdır. Mingoçevir su anbarının c.-ş. sahilindodir. Sahosi 130
km2, oh. 95,3 min nofordir (01.01.2006).
iqlimi miilayim istidir. Orta temp-r yan
varda 2,7°C, iyulda 27,6°C-dir. illik
yağıntı 304 mm-dir.
Mingoçevir sözünün etimologiyası
barodo miixtolif miilahizolor var. Akad.
Z.M.Biinyadov Mingoçevirin adını 839
ildo Azorbaycanda Xilafato qarşı çıxmış Mingiçavir al-Forqaninin adı ila
alaqalandirir. Mingoçevir orazisindo
hob e.o. 3-cii minillikdon başlayaraq
insan moskonlori olmuşdur. Arxeoloji
materiallar burada yaşamış insanlarm
yiiksok maddi modoniyyoto malik olduqlarmi göstorir.
İndiki Mingoçevir hidrotexniki
kompleksin tikintisi ib olaqodar salinmışdır. Burada energetika (Mingoçevir
Su-Elektrik Stansiyasi, Azorbaycan
Dovlot Rayon Elektrik Stansiyasi),
elektrotexnika (“ Azorkabel” , “ Azorelektroizolit” z-dlan), kimya vo neft-

kimya (şüşo lifi vo texniki rezin momulatlan z-dlan), maşınqayırma (yol maşınları z-du), yiingiil (toxuculuq kombi
nati). yeyinti (aqrarsanaye ot-siid kom
binati, çörak z-dlan), domir-beton momulatları z-dları, qum-çınqıl karxanasi
va s. sanaye sahalari var.
Mingaçevir ş.-ndo Politexnik institu
tu, Azarbaycan Müəllimlor institutunun
filiali. Baki islam Universitetinin şöbosi,
Mingoçevir Tibb Moktobi, Baki Bodon
Torbiyosi vo İdman Kollecinin şöbasi, 22
iimumtahsil maktobi, internal moktob vo
lisey, 21 uşaq bağçası, markazi şahar xostaxaııası, "Ana vo uşaq” miialico sağlamliq morkozi, doğum evi, miixtolif saholor
iizro dispanser vo morkazlor, dövlot dram
teatri, dövlot rosm qalereyasi, tarix mu
zeyi, 16 kitabxana, 3 musiqi moktobi. 6
klub var.
Mingoçevir Arxeoloji Kompleksi
Bozdağ silsibsinin c. otoklorindo. Kiiriin
hor iki sahilindo Tunc dövründən (e.a. 3cü minillikdon) son orta osrlorodok (17
osrodok) dövrii ohato edon abidolordon
4 yaşayış yeri vo 4 böyük qobiristanliqdan ibarotdir.
Ə 1i B a y r a m l i - Azorbaycan
Respublikasmda şohor (1963 ildon). Kiir
çayının sol sahilindo, Şirvan düzündə
yerloşir. Hacıqohromanlı vo Bayramli
qos.-lori Əli Bayramli ş.-nin inzibati vahidloridir. Sahosi 30 km2, oh. 73,7 min
nofordir (01.01.2006). iqlimi quru ol
maqla qışı miilayim (yanvarda 0-3°C),
yayi istidir (iyulda 30°C).
Əli Bayramli sonaye ş.-dir. Ətrafında neft vo qaz çıxanlır. Şohordo siini
dori, saxsi boru, cihaz vo dozgahqayirma z-dları, yağ-piy kombinati, çörok
z-du, domir-beton evtikmo kombinati,
yeyinti konsentratlari z-du, şiro z-du,
iri sonaye obyekti - Əli Bayramli
DRES-i var.
Əli Bayramli ş.-ndo 14 orta vo 1 ibti
dai moktob. pedaqoji texnikum, Türkiyonin “ Çağ” Öyrotim Şirkotinin iqtisa
diyyat Liseyi, texniki peşo liseyi, musiqi
moktobi, muzey, xalq teatri, modoniyyot
evi, 14 klub, 20 kitabxana, 5 xostoxana
var.
X a n к ə n <ii - Azorbaycan Respub
likasmda şohor. Qarqar çayı sahilindo,
Qarabağ silsibsinin şm.-ş. otoyindo
yerbşir, Bakidan 329 km aralıdır. Sahosi
8 km2, oh. 54.8 min nofordir. Korkicahan qos. Xankondi ş.-ııin yegana inzi
bati vahididir. iqlimi miilayim-istidir.
Orta temp-r yanvarda - 0,2°C, iyulda
22,4°C-dir. İllik yağıntı 535 mm-dir.

Şohorin bünövrosini Qarabağ xam
Ponaholi xamn oglu Mehdiqulu xan
qoyduğundan X a n k o n d i adlanmışdır. Qarabağ xanlığı Rusiyaya birləşdirildikdon sonra buraya golmo ermonilor
yerloşdirilmişdir. 1923 ildo ermoni
şovinistlarinin tozyiqi ib kondo Stepan
Şaumyanın adi verilmişdir (Stepana
kert). 1991 ildo ş.-in tarixi adi özüno
qaytarılmışdır.
N a f t a l a n - Azorbaycan Respub
likasmda şohor (1967 ildon). Bakidan
338 km q.-do, Goran d.y. st.-smdan 18
km aralı. dağotoyi düzonlikdodir. Sahasi 2 km2, ah. 7,5 min nafordir
(01.01.2006). Yayi isti (orta temp-r
iyulda 26,7°C), qışı yumşaqdır (orta
temp-r yanvarda 2,1°C). İllik yağıntı
250-300 mm-dir.
“ Naftalan” sözünün etimologiyasi
bu orazido çıxan neftlo olaqodardir. Ehtimala göro, hob qodimdon tobii şokildo
çıxan neftin miialico ohomiyyotini bilon
insanlar onu tuluqlara doldurub dovo
karvanlan ib miixtolif yerloro apanrmışlar. Naftalan (“ neft alan” ) admin da
elo buradan yarandığı ehtimal olunur.
Naftalan neftindan müalicə moqsodilo
istifado olunmasina dair ilk yazili molu
mat 12 osro aiddir. Naftalan neftinin
texniki istismarma iso 19 osrin 70-ci illo
rindon başlanılmışdır. 1892 ildo alman
miihondisi Y.İ.Eger ilk dofo Naftalan
neftini çıxarmaq üçün buruq quyulan
qazdırmışdır. Hotta o, çıxarılaıı neftdon molhom almaq üçün burada kiçik
z-d tikdirmişdir. Homin z-dda “ Nafta
lan” vo “ Kajelon” adli preparatlar ha
zirlanir vo Almaniya, Yaponiya. Amerika, İngiltoro, Hollandiya vo s. ölkoloro göndoriliıdi.
Azorbaycanda neft sonayesi 1920 il
do milliloşdirildikdən sonra Naftalan
neftinin qazma yolla çıxanlmasına başlanmışdır. Naftalan neftinin diinyada
analoqu yoxdur; o, unikal miialicovi
ohomiyyoto malikdir. Hazirda Naftalan
kurortunda elmi-todqiqat laboratoriyasi var. Naftalan neftindon siimiikoynaq, sinir-azala, dori, ginekoloji, uroloji vo s. xostoliklorin miialicosindo isti
fada edilir.

Kond rayonlari
A b ş e г о n Azarbaycan Respubli
kasmda inzibati r-n. 1963 ilda toşkil
edilmişdir. Abşeron y-a-nm q.-inda yerloşir. Sahasi 1361.4 km2, oh. 93,3 min

nofordir (01.01.2006). Morkozi Xırdalan
ş.-dir.
R-na Xırdalan ş., Qobu, Digah,
Güzdok, Aşağı Güzdok, Saray, Hökməli, Ceyranbatan, Mehdiabad qos.bri vo Masazır, Mommodli, Novxanı,
Goradil, Fatm ayı, Pirokoşkül, Qo
bustan kondlori daxildir.
Abşeron r-nu Böyiik Qafqazin c.-ş.
hissəsindədir. Relyefində quru dərələr,
yarğanlar, topolor vo çökokliklor əsas
yer tutur. Ərazinin Xozorsahili hissosi
okean soviyyosindən 28 />/-odoк aşağıdır. R-nun orazisindo, osason, Tabaşır,
Paleogen, Neogen vo Antropogen
çöküntübri yayılmışdır. Çoxlu palçıq
vulkanları var. Ən məşhuru “ Yanardağ” r-nun Mommodli kondi yaxınlığındadır. İqlim i diizən sahələrdə
mülayim isti vo quru subtropik, dağlıq
orazilordo isə mülayimdir. Şimal kübkbri (xozri) hava şoraitini koskin dəyişdirir. Orta temp-r yanvarda dağlarda
4,5°C-dən düzonlikdo 2,5°C-yodok, iyul

R-nda 25 ümumtəhsil moktobi. 5
musiqi moktobi vo incosonot moktobi,
idman moktobi, Xırdalan ş.-ndo rnodoniyyət sarayı, 11 klub, xostoxana, mor
kozi poliklinika, uşaq poliklinikasi
və s. var.
Abşeron r-nu memarliq abidolori ilə
zəngindir. Novxam k.-ndo Şah Sultan
Hiiseyn moscidi (17 osr), Saray qos.-ndo
Kosrani tiirbolori vo Karvansara (tarixlori
molum deyil), hamam (18 osr), Fatmayi
k.-ndo Haci Heybot moscidi (17 osr), Sa
lam moscidi (18 osr), Masazir k.-ndo mos
cid (18 osr), tiirbo (19 osr) vo s. vardir.
Abşeron r-nu orazisindo 18-19 osrbrdo
tikilmiş ovdan, doyirman vo s. indiyodok
qalmışdır.
Ağcabədi
r a y o n u - Azor
baycan Respublikasinda inzibati r-n.
1930 ildo toşkil edilmişdir. 1963 ildo bğv
edilib orazisi Ağdam r-nuna veıilmiş,
1965 ildo yenidon miistoqil r-n olmuşdur. Kür-Araz ovalığının Mil vo Qarabağ düzlorindodir. Sahosi 1756 km2, oh.

da isə müvafiq olaraq 19°C-dən 26°Cyodokdir. İllik yağıntı 110-550 mm-dir.
Çay şobokosi seyrokdir (Sumqayit, Ceyrankeçməz vo s.). Abşeron y-a-nın эп iri
su hövzosi - Ceyranbatan sıı anbari bu
r-nun ərazisindədir. Şor gölbr mövcuddur. Ən irisi Masazır gölüdür. Boz-qonur, şorakotvarı boz-qonur, şabalıdı,
dağ-şabalıdı vo s. torpaqlar yayılmışdır. Bitki örtüyü, əsasən, yarımsohra və
quru çöl tiplidir. Heyvanları: yenot,
çölsiçanı vo s. Sürünonlor çoxdur. Quşları: koklik, göyorçin, qaraqarın bağrıqara vo s.
Abşeron, osason, k.t. r-nudur. Heyvandarlıq (xiisusilo maldarliq, qoyunçuluq, quşçuluq), bağçılıq (osason, zeytun) vo torovozçilik sahələri inkişaf
etdirilmişdir. Respublikada yegano
Dovoçilik Dövbt Tosorriifati (Qobu
Damazlıq Tosorrüfatı) Abşeron r-nundadır. M iixtolif sonaye miiossisolori
(“ Azbeııtonil” , “ Mətanət -A” şirkoti
vo s.) var.

115,6 min nofordir (01.01.2006). Mor
kozi Ağcabodi ş.-dir.
R-na Ağcabodi ş. vo Sarvanlar,
Kürdlər, Minoxorlu, Qaravolli, Golobodin, Avşar, Muğanlı, Şahsevon. Köyiik,
Tozokoııd, Xocavond, Salmanboyli,
Aşağı Avşar, Hindarx, İmamquluboyli, Mirzohaqverdili, Sarıcalı, Taynaq, Poladlı, Böyiik Kohrizli, Bala
Kohrizli, Şərofxanlı, Şotlanlı, Şonlik,
Hüsülü, Roncborlor, Boyat, Hacılar,
Qaraxanlı, Hacıbodolli, Porioğullar,
Ağaboyli, Qaradolaq, Mehrablı, Kobirli, Aran, Yeni Qaradolaq, Nocofquluboyli, Qiyamoddinli, ŞahsevonTozokond, Arazbarı, Şahmalılar, Bibyon, Coforboyli, Yuxan Qiyamoddinli
kondlori daxildir.
R-nun relyefı düzonlikdir, şm.-ş.-don
c.-q.-o doğru todricon yüksolir. Ərazisinin sothi Antropogen sisteminin konlinental-allüvial vo doniz çöküntülorindon
toşkil olunmuşdur. Gil yatağı vardir. iq
limi mülayim isti, quru subtropikdir.

Orta temp-r yanvarda 1,2-1,7°C, iyulda
iso 25-26°C-dir. İllik yağıntı 300-500
mm-dir. Çay şobokosi seyrokdir. Şm.-ş.
sorhodi ilo Kür çayı, morkozi hissodon
Qarqar çayı axır. R-nun orazisindon
Yuxarı Qarabağ kaııalı keçir. Ərazisindo şor sulu göl var. Boz-çomon, boz, çomon-boz torpaqları yayılmışdır. Mor
kozi hissodo şor vo şorakot torpaq saholorino tosadüf olunur. Bitkilori çöl vo
yarımsohra tiplidir. Kür çayı sahilindo
kolluqlar vo seyrolmiş Tuqay meşobri
vardir. Heyvanları: ceyran, canavar,
çöldonuzu, çaqqal, tülkü, bataqlıq
qunduzu, porsuq, boz dovşan, Kiçik
Asiya qum siçanı vo s. Quşları: turac,
göyorçin, qaraqarın bağrıqara, qırqovul vo s. Ağgöl M illi Parkı Ağcabodi
r-nu orazisindodir. Burada 15 növ hey
van, 20 növ balıq vo 40 növ bitki qeycl.
alınmışdır.
Ağcabodi, osason, k.t. r-nudu
Meyvoçilik, pambıqçılıq, taxılçılu
ipokçilik, heyvandarliq vo s. inkiş.
etmişdir. R-nda “ Pambıq’ ATSC, a
tomobil tomiri z-du vo s. müossisok
var.
R-nda 62 iimumtohsil moktobi, 1te;
niki peşo moktobi, 2 moktobdənkon.
uşaq miiossisosi. 39 uşaq bağçası, 8 nru
siqi moktobi, 20 modoniyyot evi,
klub, incosonot moktobi, tarix-diyaişünaslıq muzeyi, 74 kitabxana, 12 xost;
xana, vorom dispanseri, sanitar-epidemiologiya stansiyasi, 22 feldşer-mama
montoqosi var.
Ağdam rayonu
Azorbayc 11
Respublikasinda inzibati r-n. 1930 ild
toşkil edilmişdir. Qarabağ silsilosin
şm.-ş. otoklorindo, Kür-Araz ovalığıı
c.-q.-indodir. Sahosi 1150 Лг/;г-, oh. 167.
min nofordir (01.01.2006). Morkozi A
dam ş.-dir.
R-na Ağdam ş. vo Şotlanlı, Şuraba.
Umudlu, Qasımlı. Qurdlar, Şelli, Pola».
lı, Şıxbabalı, Müğanlı, Papravond, Q
rapirimli, Sarıcalı, Qullar, Qaradag;
Gülablı, Abdal, Novruzlu, Kongo'
Şirvanlı, Qaraqaşlı, Yusifcanlı, Göyt.
po, Covahirli, Kosalılar, Abdınlı, Sırx;
vond, Qaraşlar, Boşirlor, Molikli, В
Güneypoyo, Ycııi Qaralar, Xatınboyl
Sarıcalı, Dadaşlı, Hosonxanlı, Kökolt
mo Birliyi, Qazançı, Açarlı, Qarazeynallı, Orta Güneypoyo, Ballıqaya, Quzanlı,
İmamquluboyli, Çullu, Eyvazlı, L i l l 
ian, Alıboyli, Kiçikli, Ballar, Baharlı,
Ortaqışlaq, Böyiikboyli, Qarabağlı,
Rzalar, Evoğlu, Zongişalı, Mahrızlı,
Əfotli, Hacımommodli, İsalar, Küdürlü,

Hacıturalı, Qohromanboyli, Momınədbağırlı, Çomonli, Şükiirağalı, Xındırıstan, Sarıçoban, Paşaboyli, Baharı,
Boybabalar, Baş Qoıvond, Orta Qorvond, Ayaq Qorvond, Çıraqlı, Əhınodağalı, Miroşolli, Kolqışlaq, Yusifli,
Koblohüseyinli, Birinci Yüzbaşılı,
İkinci Yüzbaşılı, Seyidli, Sarıhacılı,
Bozpapaqlar, Qiyaslı, Keştazlı, Ətyemozli, Əlimodotli, Əliağalı, Qalayçılar,
Xaçındorbotli, M ollalar, Kürdlor,
Cinli.
Maqsudlu,
Eyvazxanboyli,
Şişpapaqlar. Tornöyüt, Talışlar, Çullu,
Topoməhlə, Şahbulaq, Tükozbanlı,
Salahsomodlor, Xıdırlı, Əhmodavar,
Çuxurmohlo, GülHico, İlxıçılar, Suma,
Tağıboyli, Boyohmodli, Qızıl Kongorli,
Salahlı Kongorli, M ollalar, Sofulu,
Bağbanlar, Saybalı, İsmayılboyli,
Muğanlı, Pirzadlı, Şıxlar, Nomirli, Tozokond, M anıklı, Morzili kondlori
daxildir.
Ağdam r-nunun relyefı, osason, düzoıılik, qismon dağlıqdır. Düzonlik his

şokil qalereyası, tarix-diyarşünaslıq mu
zeyi, Qurban Pirimovun ev muzeyi, 69
sohiyyo miiossisosi var.
Xaçındorbotli k.-ndoki Qutlu Musa
oğlu tiirbosi (1314) vo Kongorli k.-ndoki
tiirbo (14 osr) r-nun qodim memarliq
abidoloridir. Papravond k.-ndo 18 osro
aid 2 tiirbo, moscid vo s. var.
A ğ d a ş r a y o n u - Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1930 ildo
toşkil edilmişdir. Şirvan düzünün şm,q.-indo, Acınohur ön dağlığının c.-uııdadır. Salıosi 1048 km2, oh. 95,5 min
nofordir (01.01.2006). Morkozi Ağdaş
ş.-dir.
R-na Ağdaş ş., Loki, Türyançay
qos.-bri vo Birinci Aral, ikinci Aral,
Ərəbocağı, Mürsol, Şıxlı, Qarasuqumlaq, Aşağı Nemotabad, Yuxan Nemotabad, Yenikond, Qoribli, Yeniarx, Qobuüstii, Hacılar, Moşod, Əmirarx, Binolor, Davudlu, Orta Loki, Yuxan Loki,
Aşağı Loki. Hapıtlı, Ovçulu, Abad, Qaradeyin, Eymur, Ərobşoki, Ağcaqovaq,

sodo Antropogen vo Neogen, dağlıq
hissodo iso Tabaşir vo Yura çöküntübri
yayılmışdır. Əhongdaşı vo s. tikinti ma
teriali (sement xammali, çınqıl, qum)
yataqlari vardir. iqlimi, osason, miilayim isti, quru subtropikdir. Orta
temp-r yanvarda -0,2°C-don 1,8°Cyodok, iyulda iso 23°C-don 26°Cyodokdir. İllik yağıntı 300 550 mm-dir.
R-nun orazisindon Xaçın vo Qarqar
çayları axır. Şabalıdı vo açıq şabalıdı,
dağ tünd şabalıdı vo qohvoyi dağ-meşo
torpaqları yayılmışdır. Bitkilori, osa
son, kol, quru çöl vo yarımsohra (ağot,
yovşan, qarağan vo s.) tiplidir.
Heyvanları: çaqqal, canavar, tiilkii
vo s. Quşları: koklik, turac vo s. Gomiricilor çoxdur.
Ağdam r-nunda taxılçılıq, üzümçülük, pambıqçılıq, heyvandarliq vo baramaçılıq inkişaf etmişdir.
R-nda 148 iimumtohsil moktobi, orta
ixtisas musiqi moktobi, 24 klub, dram
teatri, muğam moktobi, çörok muzeyi,

Pirozo, Qaraoğlan, Ağzıbir, Kotavan,
Xınaxlı, Nemotabad, Cüvə, Kükol,
Ərob, Hüşün, Xosrov, Sadavat, Şomsabad, Tofiqi, Əmirmahmud, Qarağan
Saatlı, Yuxarı Qosil, Bulaqotağı, Qarağan Sodi, Qarağan Şıxlar, Orta Qosil,
Aşağı Qosil, Qulbondo, Şordohno, Boylik, Nehroxolil, Kotanarx, Cardam,
Aşağı Zeynoddin, Tatlar, Yeniarx,
Gürcuva, Piroyir, Qaradağlı, Cüciik,
Malay, Qolqoti, Korarx, Ciivo, Dohnoxolil, Aşağı Ağcayazı, Yuxarı Ağcayazı, Qoşaqovaq, Şokili, Piıkoko,
Yenico, Gİivokənd, Müvoqqoti kondlori
daxildir.
Sothi, osason, düzonlik, şm. hissodo
dağlıqdır. Diizonlik hissodo Antropo
gen, dağlıq hissodo iso Neogen çöküntülori yayılmışdır. G il çıxarılır. iqlimi
mülayim isti, quru subtropikdir. Orta
temp-r yanvarda 1,2-1,4°C, iyulda iso
25-27°C-dir. İllik yağıntı 300 450 mmdir. R-nun orazisindon Türyan çayı,
c.-q. sorhodi boyu Kür çayı axır. Baş

Şirvan kollektoru Ağdaş r-nu orazisin
don başlanır. Türyan çayında su qovşağı
yaradılmışdır. R-ııda. osason, bozçomən torpaqları yayılmışdır. Bitkilori.
osason. çöl vo yarımsohra tiplidir. Kiir
çayı sahilindo Tuqay meşolori, r-nun
şm. hissosindo (Türyançay qoruğıında)
ardıc vo saqqız ağaclarından ibarot seyrok arid meşolor vardir. Heyvanları: ca
navar. tiılkü, çöldonuzu vo s. Quşları:
koklik, turac, qırqovul, korkos vo s.
Süriinonlərdən gürzə, koloz vo s. moskunlaşmışdır.
R-nuıı iqtisadiyyatının osasını k.t.
toşkil edir. okinçilik, meyvoçilik vo
heyvandarliq inkişaf etmişdir. “ Ağdaş-Pambıq” ATSC, qida mohsullan
kombinati, “ Orelay” şirniyyat firması,
“ FA koın B İC A ” MMC, Kiikol korpic
istehsah z-du, “ Damla” un fabriki, “ Arşınmalçı” tikiş-trikotaj miiossisosi vo s.
yaradılmışdır.
Ağdaş r-nunda 68 iimumtohsil
moktobi, 2 musiqi moktobi, 58 klub
miiossisosi, 82 kitabxana, 2 muzey,
morkozi xostoxana, poliklinika şöbosi,
doğum evi. ağciyor xostoliklori dispan
seri, uşaq poliklinikasi. kond xostoxanalan var.
R-nda 18 osrdo inşa olunmuş karvan
sara vo Surxay qalasi, 19 osrdo tikilmiş
hamam binasi, moscidlor, habelo tarixdiyarşünaslıq muzeyinin vo musiqi mok
tobinin yerloşdiyi tikililor tarixi abido ki
mi miihafizo olunur.
A ğst a f a r ayonu
Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1939 ildo
toşkil olunmuş, 1959 ildo loğv edilib ora
zisi Qazax r-nuna verilmiş, 1990 ildo ye
nidon borpa olunmuşdur. Respublikamn şm.-q. hissosindo, Kiçik Qafqazla
Qabirn yaylasi arasmda, Gonco-Qazax
maili düzonliyindo vo Ceyrançöl öndağlığında yerloşir. Sahosi 1503,7 кт2,
oh. 77,3 min nofordir (01.01.2006). Mor
kozi Ağstafa ş.-dir.
R-na Ağstafa ş., Saloğlu, Vurğun,
Böyük Kosik, Soyııq Bulaq, Soyııq Bulaqlar, Hozi Aslanov, Qarayazı, Poylu,
Ceyrançöl, Şokorli qos.-lori vo Poylu,
Qıraq Kosomon, Dağ Kosomon, Köçosgor, Aşağı Kosomon, Zolimxan, Tatlı,
Köhnoqışlaq, Yaradullu, Diizqışlaq,
Kolayır. Pirili, Kolxolfoli, Muğanlı, Sadıqlı, Köçvolli, Xotai, Yenigün, Aşağı
Göycoli, Qaçaq Korom, Eynallı, (iöycoli, Böyük kosik, Qırıqlı, Xılxına, Molkıcoforli, Hosonsu, Qarahosonli kondlori
daxildir.
Sothi, osason, düzonlikdir (Gonco-

Qazax vo Qarayazı düzlori), c.-q. və
şm.-ş. hissolori alçaq dağlıqdır. Tabaşır,
Paleogen vo Antropogen çöküntülori
yayılmışdır. Faydalı qazıntıları: mişar
daşı, bentonit gili, çınqıl, qum, sement
xammalı vo s. İqlimi mülayim isti, quru
subtropikdir. Qışı quraq keçir. Orta
temp-r yanvarda -5°C-don 0°C-yədək,
iyulda 18-25°C-diı\ İllik yağıntı 350700 mm-dir. R-nun orazisindon Kiirçayı
keçir. Ağstafa və Hosoıısu çaylarının
aşağı axınları Ağstafa r-nu orazisindodir. Əsason, dağ şabalıdı, dağ boz-qohvoyi, şabalıdı, açıq şabalıdı dağ-meşo
torpaqları yayılmışdır. Yovşanlı-şoranotıılu yarimsohra vo çöl bitkilori, Kür
çayı sahilindo Tuqay meşolori vardır.
Heyvanları: ayı. canavar, tülkü, çöldonuzu, boz dovşan, çölsiçanı vo s. Quşlan: qırqovul, turac, koklik, göyorçin
vo s. Qarayazı Dövbt qoruğu Ağstafa r-nu ərazisindədir. Ağstafa, osason,

Dollor, Muradlı, Toklo, Hacısomodli,
İlxıçı, Növcü, Qaravolli, Molikçobanlı,
Çiyni. Boyimli, Hacıqodirli, Göydollokli, Padar, Küllülü, Kolağaylı, Yenilik, Gursulu, Kövliic, Yenikond,
Gondoxan, Hinqar, Girdo, Elabad,
Nuran, Zorqava, Nüydi, Sanqalan,
Xasıdoro, Quzey, Qırlar, Kalva, Suraxanı, Xatman, Dilman, Pirhosonli,
Qaraqaşlı, Ülgüc, Navahı, Qaramommodli, Padarqışlaq, Axundlu, Hacıman, Aratlı-Curuğlu, Ərəbsarvan,
Gürcuvan, Nomirli, Kondaxan kondlori
daxildir.
R-nun relyefı şm.-da vo şm.-ş.-do
dağlıq (Niyaldağ, Hinqar, Longobiz silsilolori vo s.), с.-da ovalıqdır (Şirvan
düzü). Dağlıq orazilordo Paleogen vo
Neogen, düzonlikdo iso Antropogen
çöküntüləri yayılmışdır. G il yatağı
vardır. İqlimi mülayim isti quru subtro
pikdir. Orta temp-r yanvarda -4°C-don

hoddir. Sahosi 616,4 km2, oh. 92,3 min
nofordir (01.01.2006). Morkozi Astara
ş.-dir.
R-na Astara ş., Kijobo qos. vo Oyakoran, Tüloküvan, Burzubond, Noyabud. Ovala, Xıçaso, Şomotük, Sipiyaolfotik, Vonoşikoş, Suparibağ, Moscidmohollo, Qapıçımohlo, Rudokonar. Selokoran, Ərçivan, Soncorodi, Artupa, Alaşa,
Şuvaş, Züngiiloş, Şuvi, Sorok, Voznoş,
Siyotük, Solivo, Deqadi, Sokoşam, Tongorud, Maşxan. Pensor, Telman, Şiyokoran, Şahağac, Kokolos, Gülyatan.
Bala Şahağac, Qamışovka, Siyokü, Lolokopeşto, Vaqo, Liozi. Sıqalonu. Sihokoran, Binaboy, Şıxamohb, Siyakeş,
Şaqlazüzə, Hosin, Güloşo. Rino, Taxtakoran, Qanqalaş. Lobir, Vaqadi. Miki,
Giloparqo, Çuvaş, Vibşo, Bili, Marzoso,
Bio, Asxanakoran, Balbau, Azaru, Bursut, Motalayataq, Əkbormohlo, Şıxım
peşto, Anbabu, Voloparqo. Dostor, H;ı

k.t. r-nudur. Aparıcı sahəbri heyvandarlıq və okinçilikdir.
Ağstafa r-nunda 39 orta ümumtəhsil
moktobi, lisey, musiqi moktobi, 2 muzey,
38 klub, 49 kitabxana, 3 şohor vo 10
kond xostoxanasi var.
Ərazido Neolit-Tunc, Tunc-ilk Do
mir dövrlorino aid tarixi-arxeoloji abidolor mövcuddur.
Ağ s ı ı
r a y o n u - Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1943 ildo
toşkil edilmişdir. 1963 ildo r-nun orazisi
Kürdomir r-nuna birloşdirilmiş vo 1965
ildon yenidon borpa olunmuşdur. Baki
ş.-ndon 156 km q.-dodir. Sahosi 1020.1
km2, oh. 67,5 min nofordir (01.01.2006).
Morkozi Ağsu ş.-dir.
R-na Ağsu ş. vo Bico, Keçdimoz, Qoşod, Longobiz, Gogoli, Ərobmehdiboy,
Dodoli, Qasimboyli, Mustafah, Xolilli,
Rohimli, Qaradağ, Şahboyli, Bozavand,
Ağarx, Qarabağlı, Ərobuşağı, Ağalarboyli, Maşadqanlı, Çaparlı, Qiyaslı,
RəhimağaU, Daşdəmirboyli, Ağaboyli,
Kondoba, Coforli, Colayir, Hacıuşağı,
Abasxanlı, Qaraqoyunlu, Musaboyli,

l,5°C-yodok, iyulda iso 15-27°C-dir. il
lik yağıntı 340-800 mm-d ir. Ağsu vo
Girdiman çayları r-nun orazisindon
axir. Yuxari Şirvan kanali r-nun c.-undan keçir. Torpaqlan karbonatli qohvoyi dağ-meşo, dağ boz-qohvoyi, açıq
şabalıdı, boz vo çomon-boz tiplidir.
Dağlıq sahodo meşo vo kolluqlar var.
Heyvanları: ayı, çöldonuzu, çaqqal,
porsuq, canavar, tiilkii vo s. Quşları:
koklik, turac, çalağan vo s. Sürünonlordon gürzo, koloz vo s.
Ağsu, osason, k.t. r-nudur. Heyvandarlıq vo taxılçılıq inkişaf etmişdir.
R-nda 69 ümumtəhsil moktobi, 1
muzey, 30 klub vo 47 kitabxana, 47 tibb
miiossisosi var.
Ağsu r-nunda Şeyx Dursun tiirbosi
(1382), Qiz qalasi (tarixi molum deyil)
vo s. memarhq abidolori var.
A s t a r a r a y o n u - Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1930 ildo
toşkil edilmişdir. 1963 ildo loğv edilib
orazisi Lonkoran r-nuna verilmiş vo
1965 ildo yenidon borpa olunmuşdur.
R-n c.-q.-don voc.-ş.-don iranla homsor

moşam, Kiliııbi, Kamlakan, Toradi, Rı
vadila, Rıqlaba, Polikoş, Lomin, Vavada, Dolu, Sipiyot, Şovqo, Avyarud, Sım,
Şümriid, Dürriyo, Diqo, Çükoş, Sipiyopart kondlori daxildir.
Relyefı q.-do dağlıq (Talış silsilolori
şm.-ş.-do düzonlikdir (Lonkoran ov;
lığı). Dağlıq hissodo bozi zirvolori
hünd. 2000 m-э yaxindir.
Xozor sahilindo dar zolaqda Antrc
pogen, dağlıq vo dağotoyi yerlordo i
Paleogen çöküntülori yayılmışdır. M i
neral bulaqlar (Ağ körpü, İstisu, Su
Bi, Toradi, Şeyx Nosrullah bulaqlan ч
s.) var. iqlimi yayi quraq keçon mülayiı
istidir. R-nun diizonlik vo dağotoyi his
sosi respublikanin rütubotli subtropi
zonasina daxildir. Orta temp-r yanvai
da -l,5°C-don 4°C-yodok. iyulda
15-25°C-dir. İllik yağıntı 1200-1750
mm-dir. Ərazidon Tongorud çayı, İran
İslam Respublikasi ilo dövlot sorhodi
boyu iso Astara çayı axir. Qleyli-podzollu sari, qonur dağ-meşə, çimli dağçomon vo s. tipli torpaqlar yayılmışdır.
R-n orazisinin çox hissosi (37,4 min ha)

meşolorb örtülüdür. Burada relikt şabalıdyarpaq palıd, domirağac, ipok akasiya, azat, homçinin palıd, volos, fistiq,
qoz, qızılgöz, cöko vo s. bitir. Hirkan
M illi Parkimn çox hissosi Astara rnundadır. Heyvanları: bobir, vaşaq,
ayı, meşo pişiyi, oxlu kirpi, daşlıq dolosi, porsuq, çaqqal, tiilkii, canavar, çöldonuzu vo s. Quşları: qırqovul, vağ,
qaz, ördok. göyorçin, koklik, çöltoyuğu
vo s.
Astara r-nunun iqtisadiyyatim, osa
son. sitrusçuluq, çayçılıq, torovozçilik vo
çoltikçilik toşkil edir. 3 çay fabriki, balıq
zavodu, korpic zavodu, elektrik şobokosi,
12 diivü, 4 un doyirmam vo s. miiossisolor
var.
R-nda 63 iimumtohsil moktobi, uşaq
musiqi moktobi, pedaqoji texnikum, 55
klub, 80 kiitlovi kitabxana, tarix-diyarşünaslıq muzeyi. dövlot şokil qalereyası,
15 xostoxana var.
Astara tarixi-arxeoloji vo memarhq
abidolori ib zongindir. Burada 102 abido
qeydiyyata alınmışdır.
B a l a k o n r a y o n u - Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1930 ildo
toskil edilmişdir. 1963 ildo loğv olunaraq
Zaqatala r-nunun torkibino daxil edilmiş, 1965 ildo yenidon borpa olunmuşdur. Respublikanin şm.-q.-indo, Böyük
Qafqazin с. yamaclärında vo Qanıx
Hoftoran vadisindo yerbşir. Şm.-ş.-do
Rusiya Federasiyası, şm.-q.-do vo c.-q.do Gürcüstanla homsorhoddir. Sahosi
923 km2, oh. 86,9 min nofordir
(01.01.2006). Morkozi Balakon ş.-dir.
R-na Balakon ş., Qabaqçöl qos. vo
Yeni Şorif, İtitala, Şorif, Honifo, Murtuztala, Əyritala, Roçohmod, Molikzado, Böyüktala, Cincartala, Gülüzonbinə,
Göyomtala, Qazma, Bedağar, Cillik,
Öküzovtala, Şambulbino, Darvazbino,
Qaysa, Abjit, Katex, Beretbino, Kortala, Qarahacılı, Biçiqarbino, Qullar,
Acihqbino, Mahamalar, Solban, Qasbino, Qaracabino, Meşoşambul, Qazbölük, Gorokli, Poştbino, Mazımçay, ÇorÇorbino, Püştotala, Mollaçıbino, Qamıştala, Qaravolili, Qadaşbino, Pirgah, Sarıbulaq, Kilsobuqov, Ağkilso, Çodorovtala, Talalar, Hetovlar, Bayrambino,
Tiilü, Mazımüstü, Mazımqarışan, Xalatala, Göyrücük, Şambul, İsaqlıgirmo
kondlori daxildir.
R-nun relyefi şm.-ş.-do dağlıq, c.-q.do düzənlikdir. Baş Qafqaz silsilosinin
suayırıcmda (Rusiya Fcderasiyası ilo
sorhod boyunca) Quton (3648 m), Tinov-Rosso (3385 m) vo s. zirvolori var.

Düzənlik hissodo Antropogen. dağlıq
hissodo iso Yura vo Tabaşir çöküntülori
yayılmışdır. Polimetal vo gil yataqlari
var. İqlimi mülayim isti vo yanmriitubotli subtropikdir. Yiiksok dağlıq yerlordo soyuq vo riitubotlidir. Orta temp-r
yanvarda -7,8°C-don -1.5°C-yodok.
iyulda IO,5-24,5°C-dir. İllik yağıntı
600-1400 wm-dir. Çay şobokosi (Bala
kon, Mazım, Katex. Qanıx) sıxdır. Osa
son, qonur dağ-meşo, allüvial çomonmeşo vo allüvial çomon torpaqları yayılmışdır. R-nun şm. vo şm.-ş. hissosindo
meşolor (palıd, fıstıq, volos vo s.) geniş
yer tutur. Yüksok dağlıq yerlordo sub
alp vo alp çomonləri yayılmışdır. Heyvanları: dağkeçisi (tur), maral, cüyür,
qonur ayı, köpgor (qarapaça), çöldonuzu, meşo vo daşlıq dolosi, süleysin
vo s. Quşları: qartal, şahin, qırqovul
vo s. Zaqatala qoruğunun çox hissosi
Balakon r-nu orazisindodir.

R-na Beyloqan ş., Şofoq, Bahar,
Milabad, örənqala, Baharabad, Yuxari
Aran. Mayak, Sansu qos.-lori voQohromanli, Araz, Yeni Mil. Günoş, Şorq,
Bolsulu, Türklor, Mil, Birinci Şahsevon.
Diinyamalilar, Yuxari Kobirli, Ohmodli, Aşıqalılar. Bünyadlı, Gödoklər, Tozokond, Kobirli, Yuxari Çomonli, Qaradağlı, İkinci Şahsevon, Əlinozorli, Orta
Əlinozorli, Birinci Aşıqlı, İkinci Aşıqh.
Eyvazalılar, Tatalılar, İmamverdili,
Votağa, Qaralılar, Xaçınabad, Aşağı
Çomonli, Əmirzeyidli, Allahyarlı kondlori daxildir.
Beyloqan r-nu Mil düzünün c.-q.-indodir. Orazisinin şm.-ş. hissosi okean
soviyyosindon alçaqdadır. Osason, An
tropogen çöküntülorindən toşkil olunmuşdur. Faydali qazıntıları: çınqıl, qum
vo s. Yayi quraq keçən miilayim isti ya
rimsohra vo quru çöl iqlimi üstünlük
toşkil edir. Orta temp-r yanvarda 1,8°C,

R-nun iqtisadiyyatında taxılçılıq, tiitünçülük, heyvandarliq, baramaçılıq,
meyvoçilik vo arıçılıq apanci yer tutur.
Konserv ASC, barama toxumu za
vodu, “ Balakən-Tütün” ASC, korpic vo
asfalt zavodlan var.
Balakondo zongin polimetal yataqları (Filizçay, Tenros, Kasdağ vo s.)
var.
Balakon r-nunda 48 iimumtohsil
moktobi, 25 uşaq bağçası, stadion, 29
idman qurğusu, 37 klub, tarix-diyarşiinaslıq muzeyi, 53 kitabxana, rayon vo
kond xostoxanalan var.
Balakon r-nu orazisindo on qodim
memarhq abidosi “ Pori qalasi” dir
(12-13 osrlor). Dördbucaqlı bürclii qala
(17 osr), moscid (1912), minaroli moscid
(19 osr) vo s. var.
В e у I ə q a n r a y o n u (1939-89 il
brdo Jdanov r-nu) - Azorbaycan Respublikasinda inzibati r-n. 1939 ildo toşkil edilmişdir. C.-ş.-do Iran Islam Res
publikasi ib homsorhoddir. Sahosi
1131,1 km2, oh. 82,7 min nofordir
(01.01.2006). Morkozi Beyloqan ş.-dir.

iyulda 26°C-dir. İllik yağıntı 300 mmdir. R-nun şm.-ş. sorhodindon Kür
çayı, c.-ş. sorhodindon Araz çayı axir.
Orazido, osason, boz vo çomon-boz tor
paqlar yayılmışdır. Yovşanlı vo yovşanlı-şoranotlu yarimsohra bitkilori
geniş saho tutur. Heyvanlan: ceyran,
çöldonuzu, canavar, tiilkii, boz dovşan
vo s. Quşları: turac, qaraqarın bagnqara, göyorçin vo s.
iqtisadiyyatimn osasini bitkiçilik vo
heyvandarliq toşkil edir. “ Beyloqan
Pambiq” vo “ Beyloqan Taxil” ASClori, “ Ənvor Borokot” MMC, Yo\ İsVchsalat idarosi, subartezian quyularin is
tisman idarosi, suvarma qovşağı, poçtamt, rayon paylayici elektrik şobokosi,
“ Aran Qala” LTD firmasi, “ Biillur”
spirtsiz içkilor miiossisosi vo s. foaliyyot
göstorir. R-nda 53 iimumtohsil moktobi.
texniki peşo moktobi, 30 uşaq bağçası,
uşaq yaradıcılıq morko/i. şahmat mok
tobi, uşaq-gənclər idman moktobi, mor
kozi r-n vo 10 kond xostoxanasi, 9 hokim
ambulatoriyasi, gigiyena vo epidemiolo
giya morkozi var.

Örənqala (5 asr) tarixi-arxeoloji abi
dosi r-n ərazisindədir.
B ə r d ə r a y o n u - Azorbaycan
Respublikasmda inzibati r-n. 1930 ildo
toşkil edilmişdir. Qarabağ düzündədir.
Sahosi 957 knı2, ah. 138,1 min nofordir
(01.01.2006). Morkozi Bordo ş.-dir.
R-na Barda ş. va Ərablar, Güloğlular, Şorolli, Qaraqoyunlu, Qaradağlı,
Divanlı, Coyirli, Gorono, Şatırlı, Kürdborakı, Qazaxlar, Nozirli, Yeni Daşkond, Mehdixanlı, Tağılar, Canavarlı,
Qayalı, Hosonqaya, Saatlı, Qohromanlı,
Mirzocoforli, Mollagüllor, Əyrica, Yeni
Əyrica, Korimboyli, Nocofquluboyli,
Mirzalıboyli, Qaramommodli, Mammodli, Mustafaağalı, Mollalı, Moşodiibişli, Lonboran, Qazaxlar, Xosili, Mollaisalar, Kolayır, Mollamommodli, Giilgozli, Sorkorlar, Otuzikilor, Hacıahmadli, Bayramli, Xanarab. Şarafli, Qurdlar,
Kotolparaq, Piyadalar, Şirvanlı, Doy-

modağlı, Uğurboyli, Qullar, Hiiseynboyli, Xanxanımlı, Kabntarli, Darğalar,
Əliyanlı, Muğanlı, Qasımboyli, Alaçadırlı, Alpout, Qarayusifli, Tumaslı,
Lak, Arabaçılar, Hacılar, Qaradırnaq,
Qaratopo, Mchdili, Qaradomirçi, Turk
man, Həsonli, Köborkond, Hacıboyli,
Çumalar, Tohlo, Çolobilor, Nifçi,
Böyiik
Göyüşlü,
Bala
Göyüşlü,
Soğanverdilor, Bocirovan, Zümürxaç,
İmamqulubayli, Dilonçilor, Umudalılar, Cim cim li, H acıalılı, Hacıalılı,
Mirasofli, Qarahacı, Samuxlu, Valiuşağı, Bala Qacar, Böyük Qacar,
Körpüsındıran, Birinci Qaradomirçi,
İkinci Qaradomirçi, Hiiseynalılar,
Xanağahlı, Mirzəxan-Qaraqoyunlu,
Q afarlı, Hacılı, Əm irli, Şahvolilor,
Qazıqurdalı, Y eıii Ağalı, Nozirli, Bala
Əroblor kondlori daxildir.
R-nun orazisi Qarabağ düzünün
morkozi hissosindodir. Sothi az meyilli
vo dalğalı diizanlikdan ibarotdir. Antro
pogen sisteminin çöküntülori ilo örtülüdür. G il, çınqıl vo qum yataqlari var.
R-nun M uganli kandinda “ Muğanlı

suyu” adlanan miialica ahamiyyatli tabii
bulaq mövcuddur. iqlimi miilayim isti,
quru subtropikdir. Qışı quraq keçir. Or
ta temp-r yanvarda l,2-l,8°C, iyulda
25,6-26,5°C-dir. İllik yağıntı 250-350
mm-dir. R-n arazisindan Tartar va Xaçın
çayları, şm.-ş. sarhadi boyu isa Kür çayı
axır. Əsasan. boz va boz-çaman torpaq la
ri yayılmışdır. Tabii bitki örtüyü, asasan.
quru çöl va yanmsahra tiplidir. Kiir çayı
sahilinda seyrak Tuqay meşəlari (iimumi
sah. 7,3 min ha) var. Heyvanları: tülkü,
canavar. çöldonuzu, boz dovşan, süleysin va s. Quşlan: turac, qirqovul, qaz,
ördək va s. R-n arazisinda Barda yasaqlığı var.
Barda inkişaf etmiş k.t. r-nudur. Bu
rada akinçilik va maldarliq asas yer
tutur.
R-nda “ Qarabağ-Pambıq” ASC ,
“ Yağ-Pendir” ASC, “ Farid” inşaat firmasi, mini makaron fabriki va s. müəssisalar faaliyyat göstaıir. 74 iimumtahsil
maktabi, 32 maktabaqadar va 5 maktabdankanar tarbiya müassisasi, 112 klub,
rasm qalereyasi, tarix-diyarşünaslıq mu
zeyi, 121 kitabxana, 17 xastaxana, 18
feldşer-mama mantaqasi, 2 dispanser,
varam sanatoriyasi var.
R-nda Axsadabtaba türbasi, Barda
tiirbosi, Güloğlular kandinda 18 asra aid
sakkizguşali tiirba va s. memarliq abidalari miihafiza olunur.
B i l ə s u v a r r a y o n u (1938-91
illarda Puşkin r-nu) - Azarbaycan Res
publikasmda inzibati r-n. Muğan
düzündadir. C.-q.-dan İran islam Respublikasi ila hamsarhaddir. Sahasi 1397
km2, ah. 82,7 min nafardir (01.01.2006).
Markazi Bilasuvar ş.-dir.

kandlari daxildir.
Relyefi düzanlikdir. Ərazisinin çox
hissasi okean saviyyasindan aşağıdadır.
Antropogen çöküntiilari yayılmışdır. Yayı
quraq keçan miilayim isti yanmsahra va
quru çöl iqlimi var. Orta temp-r yanvarda
2,4°C, iyulda 26°C-dir. İllik yağıntı 321
mm-dir. Şabalıdı, açıq şabalıdı. bozçaırıan, allüvial-çəmən, şoran torpaqlar
yayılmışdır. Bitki örtüyii sahra va yarımsahra tiplidir. Heyvanları: ceyraıı,
Kiçik Asiya qumsiçam, qırmızıquyıuq siçan və s.
R-nun iqtisadiyyatında taxılçılıq,
pambıqçılıq və heyvandarliq asas yer
tutur. Kartof. taravaz, bostan bitkibri.
giinabaxan va meyva da yetişdirilii
R-nda “ Bilasuvar Pam biq” ATSC
Bilasuvar Paylayici Elektrik Şabakas;
çörakbişirma sexlari, “ Mebel salonь
va s. var.
R-nda 36 iimumtahsil maktabi, pe:
liseyi, 2 incasanat maktabi, 20 klub.
kitabxana, şakil qalereyasi, markazi r,
yon xastaxanası, ıışaq xastaxanasi, 7 s
kand xastaxanasi var.
Bilasuvar r-nunda tarixi-arxeoloji >
memarliq abidalari (Şahriyar qalak
kurqanlar) var.
C o b r a y i l r a y o n u - Azarba
can Respublikasmda inzibati r-n. 19.
ilda taşkil edilmişdir. С. va c.-ş.-da İran
İslam Respublikasi ib hamsarhadd;
Sahasi 1049,8 km2, ah. 66,4 min nafarci ■
(01.01.2006). Markazi Cəbrayıl ş.-dir.
R-na Cabrayıl ş., Qumlaq, Xələfli
qas.-lari va Yarahmadli, Xudaverdi;
Qurbantapa, Şahvaladli, Xubyai
İmambağı, Horovlu, Çapand, Safari-;,
Çarakan, Papı, Əfandilar, Balyand, (

R-na Bilasuvar ş. va Ağalıkand,
Ovçubara, Yuxari Ağalı, Əmankand,
Yuxari Cürali, Tazakand, Əsgarabad,
Aşağı Cürali, Muğan, Çaylı, Nasimi,
Narimankənd, Samodabad, Arazbarı,
İsmatli, Ağayrı, Günaşli, Çinarlı,
Aranlı, Bağbanlar, Zahmatabad, Xırmandalı, Əliabad, Darvişli, Baydili

racallı, Doşulu, Süleymanlı, Daşkasan.
Qışlaq, Quycaq, Şaybay, Nüzgar, Şahvalli, Niyazqullar, Tinli, Qovşudlu, На
cı İsaqlı, Qoşabulaq, Şükürbayli, Şıxalıağalı, Mahmudlu, Fuğanlı, Dacal,
Əmirvarlı, Sarıcalı, Mazra, Yuxarı Mazra, Soltanlı, Yanarxac, Alıkeyxalı, Maşanlı, Hasanli, Mehdili, Çaxırlı, Minba-

şılı, Sadi. Ağtapə, Kavdar, Mirak, Hiiseynallar, Haeılı, Tulus, Dağ Tumas,
Qaraağac, Sofulu, Çalabilar, Dağ Maşanlı, Qazanzomi, Söyüdlü, Aşağı Maralyan, Yuxarı Maralyan, Karxulu, Cafərabad, İsaqlı, Qalacıq, Hovuslu, Sirik,
Aşağı Sirik, Şıxlar, Mollahasanli, Əsgarxanlı. Xaləfli, Qarar. Küıdlar, Nüsüs,
Tatar, Qumlaq, Mastalıbayli. Xudafariıı. Göyarçin Veysalli, Böyük Marcanlı,
Çocuq
Mərcanlı,
Yuxarı
Marcanlı, Xanağabulaq, Çullu, Dərzili,
Daş Veysalli, Yuxari Nüsüs, Aşıq
Malıkli. Niftalılar, Quşçular, Hasanqayalı kandlari daxildir.
Sathi, asasan, maili düzanlik (İncaçöl, Goyan çölü), şm.-da alçaq dağlıqdır
(Qarabağ silsibsinin c.-ş. ataklari). Dağlıq hissədə Tabaşir, düzanlik hissada
Neogen va Antropogen çökiintülari
yayılmışdır. İqlimi yayi quraq keçan
mülayim istidir. Orta temp-r yanvarda
0 2°C, iyulda 24-25°C-dir. İllik yağıntı
400-500 mm-dir. Çaylaıı (İncaçay, Çaxmaqçay va s.) qisa va müvəqqəti axarlidır, İran islam Respublikasi ib sarhadindan Araz çayı axır. Dağ-şabalıdı, şabalıdı va qahvayi dağ-meşa torpaqlan
vayılmışdır. Yanmsahra, dağ-kserofit
bitki örtüyii üstiindür. Heyvanlan: cana
var, tülkü, süleysin, çölsiçanı va s.
İqtisadiyyatında iizümçülük, heyvandarlıq va taxılçılıq asas yer tutur.
R-nda 60 iimumtahsil maktabi, 3
musiqi maktabi, 19 klub miiassisasi, 31
kitabxana, 8 xastaxana, 11 hakim va 52
feldşer-mama mantaqasi var.
R-n arazisinda çoxsaylı tarixi-arxeo
loji va memarliq abidalari (qadim
yaşayış maskanlari, kurqanlar, mascid,
hamam, dairavi va sakkizgusali tiirbalar,
Xudafarin körpüsü va s.) var.
С э I i I a b a d r a y o n u (1930-67
illarda Astraxanbazar r-nu) - Azarbay
can Respublikasmda inzibati r-n. 1930
ilda təşkil edilmişdir. Q.-da İran İslam
Respublikasi ib hamsarhaddir. Sahasi
1441,4 km2, ah. 184,5 min nafardir
(01.01.2006). Markazi Calilabad ş.-dir.
R-na Calilabad, Göytapa ş.-lari va
Alar, Privolnoye, Uzuntopa, Şilavanga,
Adnalı, Abışabad, Şabanlı, Qasımbayli,
Hacimammadli, Mirtahmazli, Takla,
Abazalli, Babali, Boyxanh, Malikqasımlı, Şötüklü, Novruzallı, Maşadilar,
Dostallı, Yusublu, Gövüzbulaq, Zah
matabad, Şorbaçı, Madatli, Mammadrzali, Lakin. Buravar, Badamağac, Musalı, Şatırlı, Əsədli, Kazımabad, Maşlıq,
Üçtapa, Tazakand, Cafarxanli, Xana-

gah, Pardili, Mikayıllı, Qarğılı, Giilmammadli, Şükürlü, Mammadcanlı, Ətcalar, Astanlı, Suluçeşma, Çünaxanlı,
Zopun, Cafarli, Farzili, Abdullu, Hasan
li, Məşadhüseynli, Calayir, Mirzali, Lallar, Kürdlar, Xanılı, Porsava, Dövlatalıbayli, M ollali, Əliabad, Sarhadabad,
Maşadvalli, Komanlı, Baciravan, Şıxlar,
Haziabad, Alaşar, Cangan, Faracullah,
Tahirli, Agusam, Soltankand, Lazran,
Çinar, Qarakazımlı, Sarxanli, Dabli,
Moranli, Qarazancir, Sabirabad, Ocaqli, Əliqasımlı, Badirli, Babaxanlı, Ağdaş, Hacıcavadlı, Çünzali, Kövüzbulaq,
Vanlik, Badamağac, Darılıq, Ağbulaq,
Axtaxana, Oğrubulaq, Fatullaqışlaq,
Hamarqışlaq, Allahveranli, Qarağac,
İncilli, Qamışlıgöl, Albalan, Xalilabad,
Xalilli, Seyidbazar, Hasıllı, Hacıisımıyıllı, Sadatlı, İnilli, Edişa, Günaşli, İcara,
Zarbali, Tazakand, Muğan, Söyüdlü
kandlari daxildir.

Calilabad r-nunun arazisinda çoxsayli tarixi-arxeoloji abidalar (Eneolit va
Tunc dovrbrina aid yaşayış yerlari, qa
dim Muğan va Baciravan şaharlarinin
qaliqlan va s.) aşkar edilmişdir.
I)a ş к os on r a y o n u (1930-56
illarda Dastafur r-nu) Azarbaycan Res
publikasmda inzibati r-n. 1930 ilda taşkil edilmişdir. 1963 ilda lağv edilarak
arazisi Xanlar r-nuna verilmiş, 1965 ilda
isa yenidan barpa olunmuşdur. C.-q.-da
Ermanistan Respublikasi ila hamsarhaddir. Sahasi 1046,9 km2, oh. 31,9 min
nafardir (01.01.2006). Markazi Daşkəsan ş.-dir.
R-na Daşkasan ş., Alunitdağ, Yu
xari Daşkəsən, Daşkasan, Quşçu qas.lari va Aşağı Daşkasan, Çıraqlı,
Zinzahal, Almalı, Kollu, Yolqullar,
Suqovuşan, Dastafur, Qıyıqlı, Şahvaladli, Qaraqullar, Qaratağlar, Alaxançallı, Şahkaram, Zağalı, Xoşbulaq,

Sathi, asasan, düzənlik (Muğan düzü,
qismaıı Lankaran ovalığı), c.-q.-da alçaq
dağlıqdır. Ş.-da bazi yerlar okean sa
viyyasindan aşağıdır. Antropogen, dağlıq hissada Paleogen va Neogen çöküntülari yayılmışdır. Yayi quraq keçan mii
layim isti iqlima malikdir. Orta temp-r
yanvarda 1-3°C, iyulda 25-30°C-dir. il
lik yağıntı 400-600 mm-dir. Çayları
miivoqqoti axarlıdır. Allüvial-çaman, şabalıdı, qahvayi dağ-meşə va s. torpaqlar
yayılmışdır. Yanmsahra, çöl, dağ-kserofit bitkibri inkişaf etmişdir. Meşabr
var. Heyvanlan: çöldonuzu, süleysin,
qum siçanı, canavar, tülkü va s. Quş
(bazgak, dovdaq va s.) qışlaqları var.
İqtisadiyyatında üzümçülük, taxılçıhq va heyvandarliq miihiim yer tutur.
Sanaye miiassisalarinin çoxu Calilabad
ş.-ndadir.
R-nda 129 ümümtəhsil maktabi, 18
maktabaqadar tarbiya miiassisasi, musi
qi maktabi, madaniyyat sarayi, 44 klub,
95 kitabxana, rasm qalereyasi, tarix-diyarşünaslıq muzeyi, uşaq incasanat mak
tabi, 102 sahiyya miiassisasi var.

Qazaxyolçular, Əhmadli, Dardara,
Mollahasanli, Qabaqtapa, Rasullu,
Pirverdilar, Tazakand, Güneykənd,
Tapan, Astaf, Galiııqaya, Davrallı,
Əmiıvar, Qazaxlı, Əmirvar-Əhmadli,
Gurbulaq, Zaylik, Quytul, Çovdar,
Çaykand, Quşçu, Bayan, Çanaqçı,
Zivlan, Muşavaq, Kamarqaya, Quşçu
Körpüsii kandlari daxildir.
Daşkasan r-nu Kiçik Qafqazda, Murovdağ va Şahdağ silsilolarinin şm. yamacları va Başkənd-Dastafur çökakliyindadir. Ən hünd. zirvələri: Hinaldağ
(3367 m), Qoşqar d. (3361 /;/) va s. Sotlıi
kanyonvari dorələrb kasilmişdir. Yura
və Tabaşir çöküntiilari yayılmışdır. Fay
dali qazıntıları: damir lili/.i, kobalt, alu
nit, qızıl, marmar vas. Mineral bulaqları
var. İqlimi orta dağlıq zonada qışt qııraq keçən mülayim isti, yüksak dağlıqda
soyuq va rütubatlidir. Yayi nisbatan sa
rin keçir. Orta temp-r yanvarda 12°Cdan 2°C-yadak, iyulda 6 l8°C-dir.
İllik yağıntı 500 900 mm-dir. Çayları
(Qoşqar, Şamkir, Ganca) Kür hövzasina
aiddir. Qoşqar çayı iizorindo su anbari

yaradılmışdır. Əsason. çimli dağ-çomon
vo qəhvəyi dağ-meşə torpaqları yayılmışdır. Bitki örtüyü alp və subalp çomənlərindon, enliyarpaqlı dağ meşəloıindon (palıd, fıstıq, volos vo s.), kollu vo
seyrok meşoli çomonlordon ibarotdir.
Heyvanları: qayakeçisi, cüyür, mcşə dolosi və s. QuşJarı: koklik, ular, tetra quşu, göyərçin vo s.
R-nda heyvandarliq və karlofçuluq
üstünlük təşkil edir.
Daşkəsən r-nu mühüm modən-filiz so
nayesi r-nlanndandır. Domir filizi (Daşkəsən domir və kobalt yatağı), alunit
(Zoylik), mərmor vo s. çıxarılır. R-nda
“ Daşkoson Filizsaflaşdırma” ASC, “ Alu
nit” istehsalat sahosi, “ Mərmər karxanası” M M C var.
R-nda 49 iimumtohsil moktobi, 12
moktoboqodor uşaq miiossisosi, ineosonot moktobi, morkozləşdirilmiş kitabxa
na sistemi, modoniyyot evi, dovlot rosm
qalereyası, tarix-diyarşünaslıq muzeyi,
43 klub, 59 kitabxana, morkozi rayon
xostoxanasi, 5 kond vo 1 qosobo xos
toxanasi var.
Daşkoson r-nu orazisindo tarixiarxeoloji vo memarliq abidolori, о ciim
lodon çoxlu sayda qalalar (Daş, Tunc vo
Domir dövrləri), kurqanlar vo daş sandiq qobirlor (Tunc dövrü), tiirbo, Alban
mobodi (15 osr), körpü (19 osr) vo s.
miihafizo olunur.
D ə v ə ç i r a y o n u - Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1930 ildo
toşkil edilmişdir. 1963 ildo loğv edilorok orazisi Abşeron r-nuna verilmiş,
1965 ildo yenidon borpa olunmuşdur.
Ş.-don Xozor donizi ilo homsorhoddir.
Sahosi 1088,2 km 2, oh. 49,1 min
nofordir (01.01.2006). Morkozi Dovoçi
ş.-dir.
R-na Dovoçi ş. vo Çölquşçu, Çayqaraqaşlı, Xolilli, Sarvan, Liman, Taxtalar, Dağ Bilici, Mumlu, Xolfolor, Diiz
bilici, Yelokoson, Zağlı, Çinarlar, Ro
himli, Uzunboyad, Şahnozoıii, Moliklor, Borbor, Tozokond, Mollakamallı,
Sincanboyad, Volosli, Ceyranlı, Üzümlii,
Ağalıq, Günoşli, Daşlıyataq, Söhbotli,
Tozokond, Xırdaoymaq, Qaraçaylı, Ağbaş, Tokyo, Uqah, Qızılqazma, Dohno,
Zöhrabkond, Gondob, Aygiinlü, Piromson, Əroblor, Leyti, Pirobodil, Kilvar,
Zeyvo, Qorğan, Bilici-Qorğan, İzmara,
Hacıqaraqaşlı, Padar, Meytablı, Qalagah, Locodi, Udullu, Güləh, Çarah, Hacıisgondorli, Kyünçal, Çuxurozomi, Çovurah, Zöhramlı, Sumağava, Sumağavaqazma, Gözbabalı, Surra, Qoriblik,

Baş Əmirxanlı, Qalaalti kondlori da
xildir.
Dovoçi r-nu Böyük Qafqazin şrn.ş.-indədir. Sothi, osason. dağlıqdır. Xəzəryanı ovalıq hisso (Samur-Dovoçi
ovalığı) okean soviyyosindon 28 m-odok
aşağıdır, c.-q.-do hiind. 2220 m -о yaxındır (Diibrar d.). Palçıq vulkanları var.
Dağlıq hissodo Tabaşir, Paleogen, Neogen, ovalıqda Antropogen çöküntüləri
yayılmışdır. Faydalı qazıntıları: neft,
çınqıl, qum. Miialico ohomiyyotli mine
ral su çıxır (Qalaalti). iqlimi ovahq vo
dağotoyi yerlordo mülayim isti, quru
subtropik, dağlıq yerlordo mülayim soyuqdur. Orta temp-r yanvarda -4°C-don
l,5°C-yodok, iyulda 14-25°C-dir. Yayi
quraq keçir. İllik yağıntı 300 650 mmdir. Çayları (Gilgilçay, Ataçay vo s.) Xo
zor hövzosino aiddir. Samur-Dovəçi kanali r-nun orazisindon keçir. Dağlıq sa
hodo qohvoyi dağ-meşo, dağ şabalıdı, şa-

Çıraqqala vo Şabran şohori tariximemarliq abidolori qoruq elan olunmuş
vo beynolxalq turizm marşrutuna daxil
edilmişdur.
F i i z u l i r a y o n u (1930-59 illordo
Qaryagin r-nu) - Azorbaycan Respublikasinda inzibati r-n. 1930 ildo toşkil edilmişdir. C.-ş.-do İran İslam Respublikasi
ilo homsorhoddir. Sahosi 1390 km2, oh.
147,1 min nofordir (01.01.2006). Morkozi
Fiizuli ş.-dir.
R-na Fiizuli ş., Horadiz qos., 11 Qayıdış qos. vo Əhmodboyli, Bala Bohmonli, Araz-Zorgor, Araz Dilağarda, Birinci
Mahmudlu, İkinci Mahmudlu, Əhmodalılar, Qazaxlar, Mirzonağılı, Aşağı
Kürdmahmudlu, Yuxarı Kürdmahmudlu, Alxanlı, Böyük Bohmonli, Korimboyli, Arayatli, Babi, Mollamohorromli,
Horadiz, Aşağı Seyidohmodli, Şükiirboyli, Yuxan Seyidohmodli, Qorqan.
Şokorcik, Şıxlı, Gecogözlü, Üçüncü

balıdı vo açıq şabalıdı, ovalıqda şorakotvarı boz-qonur vo s. torpaqlar, doniz sahi
lindo qumluqlar yayılmışdır. Bitki örtiiyii,
osason, kollu vo seyrok meşoli çomonliklordon, yovşanlı vo yovşanlı-şoranotulu yanmsohralardan ibarotdir. Heyvanlari: ayi,
canavar, tiilkii, boz dovşan, çölsiçanı vo s.
Quşları: qirqovul, koklik, göyorçiıı, qaraqarın bağrıqara, su quşları vo s.
R-nun iqtisadiyyatında taxılçılıq,
torovozçilik vo heyvandarliq osas yer
tutur.
Sonayesinin osasini emal vo toxucu
luq miiossisolori toşkil edir. R-nda Dovoçi Doyinnan ASC, Dovoçi Broyler quşçuluq fabriki, “ Pirobodil” xalça sexi, siid
qobulu vo email montoqosi vo digor
miiossisolor var.
R-nda 49 iimumtohsil moktobi, 4 mok
toboqodor vo 5 moktobdonkonar torbiyo
miiossisosi, texniki peşo moktobi, yeddiillik uşaq musiqi moktobi, 27 klub, 55 ki
tabxana, 2 muzey, 3 xostoxana vo s. var.
Tarixi-memarliq abidolori: 1800 yaşlı
Çıraqqala tarixi abidosi, Şabran şohəri
arxeoloji abidosi vo s.

Mahmudlu, Aşağı Veysolli, Yuxarı
Veysəlli, Saracıq. Yuxarı Rəfədinli
Gorazıllı, Qaradağlı, Yuxarı Giizlok
Xatınbulaq, Qacar, Divanalılar, Qar;<
xanboyli, Merdinli, Qoçohmodli, Arış..
Mollavoli, Dodoli, İşıqlı, Qarğabazaı.
Yal Pirohmodli, Yuxarı Yağlıvonc
Qaramommodli, Dilağarda, Qobu Dii
ğarda, Qorvond, Yuxarı Əbdürro!
manlı, Kürdlor, Aşağı Əbdiirrohmaıı,
Dördçinar, Seyidmahmudlu, ƏləsgO!
Hiiseynboyli, Pirohmodli, Musabəy!
M andılı, Aşağı Giizlok, Aşağı R
fodinli, Üçbulaq, Cuvarlı, Xolofşo, Ç
mən, Yuxarı Aybasanlı, Dövbtyar!
Aşağı Yağlıvənd, Qarakollu, Govşatl
Hacılı, Mirzocamallı, Zorgor kondl,
daxildir.
Sothi çox yerdo Araz çayına toro»
alçalan maili düzonlik, q.-do alçaq dağlıqdır (Qarabağ silsilosinin c.-ş. otoklori). Əsason, Tabaşir, Neogen vo Antro
pogen çöküntüləri yayılmışdır. İqlimi
yayı quraq keçon mülayim istidir. Orta
temp-r yanvarda 0-1 °C , iyulda 24
25°C-dir. İllik yağıntı 400-600 mm-dir.

Çayları (Köndəbnçay, Quruçay, QozluParakond, Qarovultomba, Daryurd.
çay) r-nun İran İslam Respublikasi ilo Coforli, Nağılar, İnokboğaıı, Köhııoqışlaq, Korimli, Qasımlı, Anqiran, Əyrisorhodindon axan Araz hövzosino aid
vong. Böyük Qaramurad, Qurudoro,
dir. Boz vo çomon-boz, şabalıdı, dağ
Ataxal, Toplar, Poladli, Koloman,
boz-qohvoyi vo s. torpaqlar yayılmışdır.
Bitki örtüyii, osason, yarimsohra tiplidir.
Emir. Höriknaz, Qozqarali, Qaramom
modli, Kosomon, Dikdaş, NovosaratovHeyvanlari: canavar, çaqqal, tiilkii, çöl
ka, Novoivanovka, Çobankond, Yeni
donuzu, oxlu kirpi vo s. Quşları: turac,
kond, Arabaçı, Mutudoro, Qasımağalı,
qirqovul, göyorçin vo s.
Dördlər, Cüconli, İsalı, Arabaçı, Forzalı,
Fiizuli sonaye vo k.t. r-nudur. PamMormor, Zamanlı, Düzrəsullu, Tokyemibıqçılıq, yağ-pendir vo domir-beton moşan, Rohimli, Hüseynqulular, Gormoşeymulati zavodlan, taxil mohsullan kom
li, Göyomli, Çayrosullu, Boydəmirli,
binati, toxuculuq fabriki, daş karxanasi,
Turşsu, Kollu. Şınıx, Hacılar, Sonalar,
iiziim email miiossisolori, 100-don çox iri
Əyridoro, Qaravollilor, Məmmodcoforli,
emal miiossisosi vo s. var.
80 iimumtohsil moktobi, 2 texniki pe- Romo, Tors yer, Günoşli, Əliismayıllı,
Hacıalılar, Şahdağ, Göyolli kondlori
şo moktobi, 22 uşaq bağçası, 12 musiqi
daxildir.
moktobi, 19 klub, 2 muzey, 32 kitabxa
Kiçik Qafqazin orta vo yiiksok dağna, 10 xostoxana, 16 hokim montoqosi, 9
lıq qurşaqlarında yerloşir. Ərazisi Şahfeldşer-mama montoqosi var.
dağ silsilosinin şm. yamacını, BaşÇoxsaylı tarixi-arxeoloji vo memarkond Dostofur çökokliyinin vo Şomkir
liq abidolori, о ciimlodon qodim yaşayış
dağ massivinin bir hissosini ohato edir.
moskonlori vo kurqanlar (Yeni Daş
dövrü. Tunc dövrii), tiirbolor (13, 18 Əıı yiiksok zirvolori: Qoşabulaq (3549
osrlor), moscidlor (17, 18, 19 osrlor), kar- m ), Qocadağ (3317 m), Qaraarxac (3063
m) vo s. R-nda Yura, Tabaşir, Paleogen
vansara (1684) vo s. qalmışdır.
vo Antropogen çöküntüləri yayılmışdır.
G ə d ə b ə y r a y o n u - Azorbaycan
Qara vo ağ mormor, mis, qizil, firuzo ya
Respublikasinda inzibati r-n. 1930 ildo
toşkil edilmişdir. Q.-do vo c.-q.-do 123 taqlari var. Yayi quraq keçoıı miilayim
isti, qışı quraq keçoıı soyuq iqlim
üstündür. Orta temp-r yanvarda 10°Cdon-2°C-yodok, iyulda 10-20°C-dir. il
lik yağıntı 600 -900 mm-dir. Çay şobokosi sıxdır. Axınca, Zoyom vo Şomkir çaylarının yuxan axini r-n orazisindodir.
Qonur dağ-meşo, çimli dağ-çomon vo s.
torpaqlar yayılmışdır. Orta dağlıqda
kollu vo seyrok meşoli çomonliklor, enliyarpaq meşolor (palıd, fıstıq, volos),
yiiksok dağlıqda subalp vo alp çəmonliklori geniş yer tutur. Heyvanlari: qayakeçisi,
cüyiir, qonur ayi, canavar vo s. Quşkm mosafodo Ermonistan Respublikasi
larr. tetra, ular, qartal vo s. Qızılca
ilo homsorhoddir. Sahosi 1290 km2, oh.
90,8 min nofordir (01.01.2006). Morkozi Dövlot Tobiot Yasaqlığı yaradılmışdır.
Godoboy, osason, k.t. r-nudur. İqtiGodoboy ş.-dir.
R-na Godoboy ş. vo Qoşabulaq, To- sadiyyatında kartofçuluq, heyvandarliq
vo taxılçılıq osas yer tutur. R-nda korpic,
tuxlu, Porizamanh, Samanliq, Moruxlu,
ohong istehsal olunur, mineral vo siifro
Norimankond, Ağamalı, Slavyanka,
sulan qablaşdınlır. Un vo şirniyyat istehMaarif, Zohmotkond, Qarabulaq, Xarxar, Soyuqbulaq, Ərtopo, Pirbulaq, Sö- sali, plastik qapi-poncoro sexlori var. Asfalt zavodu var.
yüdlii, Anqdam, Qaradag, Daşbulaq,
R-nda 85 iimumtohsil moktobi, 8
Diizyurd, Talakond, Doyorqarabulaq,
Musayal, Rüstom Əliyev, Plankond,
moktoboqodor torbiyo miiossisosi, peşo liQalakond, Çalburun, Çaldaş, Sobotkeçseyi, uşaq yaradıcılıq moktobi, 4 musiqi
moktobi vo 3 idman moktobi, 50 klub,
moz, Əlinağılar, Arisu, Gorgor, Yeni
tarix-diyarşünaslıq muzeyi, 109 kitabxa
kond, Qarıkond, Doyirmandağ, Qurudoro, Köhnokond, Sarıköynok, Hacına, 10 xostoxana, 10 hokim ambulatoolokborli, Şokorboy, Heydorli, Gödokriyasi, 49 feldşer-mama montoqosi, gigi
doro, Sarıhosonli, Yaqublu, Qasımağalı,
yena vo epidemiologiya morkozi var.
R-nun orazisindo Xocali Godoboy
Əmiraslanlı, Kiçik Qaramurad, Leşgər,

modoniyyotino aid (e.o. 13-7 osrlor)
çoxsaylı tarixi-arxeoloji abidobr (yaşayış yerlori, emalatxanalar. qobirlor, ibadotgalilar vo s.) vo 9 19 osrloro aid tari
xi-memarliq abidolori (qalalar, körpülor,
mobodlor vo s.) aşkar edilmiş vo qeydo
alınmışdır.
Gor a nb oy rayonu
(1938 91
illordo Qasim tsmayilov r-nu) Azor
baycan Respublikasinda inzibati r-n.
1930 ildo toşkil edilmişdir. Kiçik Qafqazın şm.-ş. yamacinda vo Gonco Qazax
düznnhyinÖD yerloşir. Sahosi 1791 km -.
oh. 92.1 min nofordir (01.01.2006). Mor
kozi Goranboy ş.-dir.
R-na Goranboy, Dolimommodli ş.lori, Qızılhacılı, Qazanbulaq, Aşağı Ağcakond, Yuxan Ağcakond, Goran, Kürokçay qos.-lori vo Şahmommodli. Qarasiileymanlı, Baxçakürd, Xan Qorvond,
Qaraçinar, Yenikond. Qaxtut, Qıışçular, Hazırohmodli, Bəşirli, Göyniiyon,
Qarasuçu, Muzdurlar, Yolpaq, Əhmodabad, Rohimli; Veyisli, Faxrali. Alpout,
Qurbanzado, Cinli Boluslu, Moşodiqaralar, Norimanli, Zeynalli, Eyvazlilar,
Goranlı, Qazançı, Zeyvo, Giirzallar,
Qaramusah, Homonli, Nizami, Balakiird, Ballıqaya, Qaraqueaq, Şofiboyli,

Hacallı, Qaradağlı, Sadıqlı, Qırıxlı, Qarapirimli, Gülmommodli, Səfikiird, Sarovlu, Meşoli, Nadirkond, Buzluq, Başqışlaq, Börü, Əzizboyov, Somodabad,
Xosodorli, Ağamalıoğlu, Rus Borisi,
Borsunlu, Xoylu, Azad, Kolok, Şıxlar,
Todan, Tapqaraqoyunlu, Qasimboyli,
Şofoq, Erkoc, Tatarli, Qazaxlar, Gülüstan, Balıqaya, Yohorçi Qazaxlar,
Yalqulular, Doyirmanlar, Xınalı, Qa^altı, Qaraqoyunlu, Monoşli, Abbasqulular, Qaraqoyunlu, Tap, Yeni Yol.
Tokb, Əlirzalı kondlori daxildir.
Sothi şm.-ş.-də düzonlik, c.-q.-do iso
dağlıqdır, ayn-ayn yerlordo qobu vo dorolorlo kosilmişdir. Dağlıq sahodo Paleo
gen vo Neogen, düzonlikdo iso Antropo
gen çöküntüləri yayılmışdır. Faydali qazıntıları: neft, ohongdaşı vogil. Diinyada

zisindon keçir. Boz-çomon, dağ boz-qohyeganə müalicovi neft yatağı (Naftalan)
buradadır. İqlimi mülayim isti vo quru
voyi, şabalıdı, açıq-şabalıdı vo s. torpaq
lar yayılmışdır. Bitki örtüyü, osason, efesubtropikdir. Orta temp-r yanvarda
-l,5°C-don -l°C-yodok, iyulda 22°Cmerli-yovşanlı vo yovşanlı-şoranotulıı
don 26,5°C-yodokdir. İllik yağıntı
yarimsohra, dağlıq kserofit (quraqlığa
davamlı) bitki qruplarından ibarotdir.
300-600 mw-dir. Çayları (Kiirok, G o
Seyrok püsto-ardıc meşolori, arid kolluqran, Korçay) Kür hövzosino aiddir. Şalar var. Heyvanları: canavar, tiilkii, boz
balıdı, dağ boz-qohvoyi torpaqları var.
dovşan, çöl siçanı vo s.
Əsas bitki örtüyü yovşanlı vo yovşanlıGöyçay, osason, k.t. r-nudur. Pamşoranotulu yarımsəhra tiplidir. Meşolikbıqçılıq, taxılçılıq, heyvandarliq, baralor var. Heyvanları: canavar, tülkü, boz
maçılıq vo meyvoçilik mühüm yer tutur.
dovşan, çölsiçanı vo s. Quşları: turac,
R-nda 8 kondli tosorriifati, yem z-du, kor
bozgok, dovdaq vo s. Korçay yasaqlığıpic z-du, 2 karxana, tikiş fabriki, çörok
nın bir hissosi r-nun ərazisindədir.
z-du, qida mohsullari kombinati, konİqtisadiyyatında pambıqçılıq, taxılçılıq, heyvandarliq, meyvoçilik, üzüm- serv z-du, konyak z-du, quşçuluq fabriki,
çülük, torovozçilik vo bostançılıq osas
“ Göyçay siid” ATSC var.
yer tutur. Boya fabriki, moişət avadanR-nda 57 iimumtohsil moktobi, 5
lıqları z-du, günobaxan yağı emalı z-du
moktobdonkonar torbiyo miiossisosi, 35
vo s. sonaye miiossisolori var.
moktoboqodor torbiyo miiossisosi, kollec,
81
ümumtəhsil moktobi, 30 moktobo-lisey, 30 klub, 63 kitabxana, tarix-diyarqodor uşaq müəssisəsi, modoniyyot evi,
şünaslıq muzeyi, yeddiillik uşaq musiqi
66 klub, 4 muzey, 97 kitabxana, 73 tibb
miiossisosi var.
R-nun orazisindo bir sira memarhq
abidolori - qalalar (ilkin orta osrloro aid),
moscidlor (18-19 osrlor) vo s. qorunur.
G ö y ç a y r a y o n u - Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1930 ildo
toijkil edilmişdir. Şirvan düzünün şm.
hissosindo Böyiik Qafqazin с. ətoklərindo yerloşir. Sahosi 739 km2, oh. 106,1
min nofordir (01.01.2006). Morkozi
Göyçay ş.-dir.
R-na Göyçay ş. vo Potu, Ulaşlı-Şıxlı,
moktobi, morkozi r-n vo uşaq xostoxanaları, uşaq poliklinikasi, gigiyena vo epiH üngütlü, Kiird, Yeniarx, Hacıağademiologiya morkozi, stomatoloji poliboyli, Xalidli, Müsküıiü, Qobolo-Müskürlü, Mallı-Şıxlı, Ərobşahverdi, Şohaklinika, tocili yardim stansiyasi, dorizöhrovi dispanser, 7 kond saho xostoxa
dot, Qarabağlar, Mirzohiiseynli, Birinci
nasi, 11 kond hokim ambulatoriyasi, 32
Ərobcobirli, İkinci Ərobcobirli, Çoroko,
Coyirli, Qubadlı-Şıxlı, Kiirdomiş, Türkfeldşer-mama montoqosi var.
mon, Qızılağac, Şokili, Mollahacılı, MoR-nun orazisindo bir sira tarixi-arxeoloji abido (e.o. 3-1 osrlor) aşkar edilmişdir.
likkond, Şıxboy, Şıxmir, Kürdşaban,
H a c i q a b u l r a y o n u (1939-59
Yenikond, Çaxırlı, Lokçılpaq, Qaraillordo Qazimommod r-nu)
Azorbay
man, Yalman, Mırtı, Alıkond, Qaraxıcan Respublikasinda inzibati r-n. 1939
dır, Şokor, Veysolli, Alpout, Boydöviil,
ildo toşkil olunmuş, 1959 ildo loğv edilİııco, Aşağı Qaramoryom, Dövranh, Almiş vo 1990 ildo yenidon borpa olunxasova, Şahsoltanlı, Yekoxana, Qaramuşdur. Şirvan düziindo, Kür çayının
ınoryom, Qarayazı, Bığır, Qarabaqqal,
sol sahilindo yerloşir. Sahosi 1640 knı2,
Coyirli, Hacalıkond, Çayarxı, Cırkürd,
Çoroco kondlori daxildir.
oh. 62,6 min nofordir (01.01.2006). Mor
R-nun sothi, osason, düzonlikdir.
kozi Haciqabul ş.-dir.
Şm. vo ş. konarları alçaq dağlıqdır
R-na Haciqabul ş., Balıqçı, Muğan,
(Acınohur öndağlığı). Pliosen vo Antro
Padar, Navahi, Pirsaat qos.-lori vo Qapogen çöküntülori yayılmışdır. Yayi qu
rasu, Abdıılyan, Kolanı, Talış, Atbulaq,
raq keçon mülayim isli yarimsohra vo Qizilburun, Navahi, Roncbor, Qubahquru çöl iqlimi üstündür. Orta temp-r
baloğlan, Pirsaatçay, Birinci Udullu,
Ikinci Udullu, Qubalı, Tağılı, Birinci
yanvarda 1,9°C, iyulda 26,5°C-dir. İllik
Paşalı, ikinci Paşalı, Şorbaçı, Ağacanlı,
yağıntı 400-600 mm-dir. Əsas çayı GöyBürvond, Əlotli, Axtaçı-Şirvan, Birinci
çaydır. Yuxarı Şirvan kanalı r-nun ora

Meyniman, İkinci Meyniman, Meyniman, Kürdçü kondlori daxildir.
Şirvan düzonliyinin vo Böyiik Horomi silsilosinin c.-ş. hissəsini ohato edir.
Ərazisinin ovalıq hissosi doniz soviyyosindon aşağıda yerloşir. Neogen vo An
tropogen çöküntülori yayılmışdır. Palçıq
vulkanlan var. Faydali qazıntılan: neft,
qaz, gil, goc. Yayi quraq keçon mülayim
isti yarimsohra vo quru çöl iqlimino
malikdir. Orta temp-r yanvarda 2°C,
iyulda 26°C-dir. İllik yağıntı 250-370
wm-dir. Ərazidon Kür vo Pirsaat çayları
axir. Haciqabul gölü r-nun orazisindodir. Boz-qonıır, boz-çomən, şoran tor
paqlar yayılmışdır. Biıki örtüyü yarim
sohra tiplidir, Ceyran, qırmızıquyruq
qumsiçanı, gürzo, turac. göyorçin vo s.
moskunlaşmışdır.
R-nun iqtisadiyyatimn osasini k.t
toşkil edir. Taxılçılıq, pambıqçılıq, tore
vozçilik, bostançılıq vo heyvandarlıc

inkişaf etmişdir. Quşçulııq SC, Qubanı
SA F şirkotinin fılialı, Kür Su Komorloı
istehsalat Istismar idarosi vo onun tomizloyici qurğuları, domiryol qovşağı
vo s. miiossisolor var.
R-nda 30 iimumtohsil moktobi, 3 uşa
bağçası, uşaq yaradıcılıq morkozi, yeddii
lik uşaq musiqi moktobi, 22 klub, 32 к
labxana, morkozi r-n xostoxanasi, domi
yol xostoxanasi, kond xostoxanalan var.
Haciqabul r-nunda xeyli tari
arxeoloji vo memarhq abidolori vard
Pir Hiiseyn xanogahi tarixi-memai
qoruğu elan edilmişdir.
X a ç m a z r a y o n u - Azorbayc;
Respublikasinda inzibati r-n. 1930 il<
toşkil edilmişdir. 1963 ildo loğv olu*
muş, orazisi Quba vo Qusar r-nlarina vt
rilmiş, 1965 ildo yenidon borpa edilmi:
dir. Şm.-q.-do Rusiya Federasiyasi il.)
homsorhoddir, şm.-ş.-do Xozor donizi ilo
ohatolənmişdir. Sahosi 1046 km2, oh.
154,4 min nofordir (01.01.2006). Mor
kozi Xaçmaz ş.-dir.
R-na Xaçmaz, Xudat ş.-lori, Şollar,
Miiqtodir, Aşağı Logor, Şimal, Dalğalı,

Meşoli. Samurçay, Günoşli, Turist, Sahillor. Arzu. Yeni Hoyat qos.-lori vo Volomir, Qaraçı, Qaraqurdlu, Hacıqurbanoba, Cığatay, Gülalan, Çaxmaqlı,
Laman. Qaraqaşlı, Əbilyataq, Qarabağlı, Ağçay, Qarğahq, Çarxı, Xanlıqoba,
Qalağan, Hacılar, Ərob, Keymoroz, Sayad, İlxıçı, Yergiic, Padar, Armudpadar, Üçgün-qışlaq, Bayoba, Hacıoliboy,
Müşkür. Köhno Xaçmaz, Müzofforoba,
Müşliq, Xaspoladoba, Əzizli, Goncoli,
Babalı, Qımıl-qışlaq, Mollabürhanlı,
Çuxuroba, Maşıoba, Mirzommod-qışlaq, Qadaşoba, Ağarohimoba, Şıxlar,
Hacıisaoba, Uzunoba. Mocidoba, Yataqoba, Qırmızı Xutor, Şorifoba, Baraxum, Tikanlıoba, Xozorli, Alekseyevka,
Ködokli, Əhmodoba, Hacıohmodoba,
Qaracalh, Hacıqazma, Aşağı-zeyd, Çılqır, Alıc-qışlaq, Qaracıq, Qodimolı-qışlaq, Şıxhaput, Norocan, Ağtala, Çilogir,
Mürşüdoba, Sabiroba, Moncoroba, Hiilövlii, Qaradağ-buduq, Qarabağlı, Rohimoba, l 'stacallı, Qobuqıraq, Canaxır,
Mehroliqışlaq, Boyqışlaq, Miirsolqışlaq,
Susayqışlaq, Pordiqıran, Çaxçaxlı,
Maqsudkond, Şollar, Dodoli, Bostançı,
Nağıoba, Hacıobdürohimoba, Sabir
oba, Kiçik Baraxum, Locot, Moruqoba,
Tağaroba, Yalama, Zeyxuroba, Ortaoba, Ukuroba, Düztahiroba, Yaquboba, Zuxuloba, Solimoba, Qusarçay,
Palçıqoba, Çinartala, Manafoba, Ağaşirinoba, Qıraqlı, Hosonqala, Ağaverdioba, Balaqusarqışlaq, Pirquluoba, Qoçaqqazma, Hacımommodoba, Yeni-Sudur, Hobibkond, Nabran, Tel, Köhııo

vo s. Yayi quraq keçon mülayim isli ya
rimsohra vo quru çöl iqlimino malikdir.
Orla temp-r yanvarda 1 2°C, iyulda
23-24°C-dir. İllik yağıntı 300 400 mmdir. Çayları (Samur. Qusar, Qudyal, Qaraçay, Volvolo) Xozor hövzosino aiddir.
R-nun q.-indon Samur-Abşeron kanalı
keçir. Torpaqları çomon-meşə, şabalıdı
vo açıq-şabalıdıdır. Çomon vo kolluqlar
yayılmışdır. Düzənlik meşolori var. Çöldonuzu, yenot, qırqovul, koklik vo s.
moskunlaşmışdır. Salıil suları balıqla
(külmo, kilko, şamayı vo s.) zongindir.
Xaçmaz, osason, k.t. r-nudur. İqtisadiyyatmda torovozçilik, meyvoçilik, taxılçılıq vo heyvandarliq mühüm yer lutur.
Konserv z-du, ilkin üziim emalı z-dlan,
çörok kombinati, qida mohsullari kombi
nati, yem istehsali z-du. kondensator z-du
vos. foaliyyot göstorir. R-nda 121 iimum
tohsil moktobi, 28 moktoboqodor torbiyo
miiossisosi, 3 musiqi moktobi, tarix-diyarşünaslıq muzeyi, 59 klub, 102 kiitlovi ki
tabxana, 94 sohiyyo miiossisosi var.
R-n orazisindo bir neço kurqan aşkar
edilmişdir. Moscid, türbə (15-16 osrlor)
vo s. miihafizo olunur.
X a n l a r r a y o n u (1930-38 illordo
Norimanov r-nu) - Azorbaycan Respublikasinda inzibati r-n. 1930 ildo toşkil edilmişdir. Kiçik Qafqazin şm.-ş. yamacındadır. Sahosi 1030 km2, oh. 55,5
min nofordir (01.01.2006). Morkozi
Xanlar ş.-dir.
R-na Xanlar ş., Xanlar, Qızılqaya,
Hacimolik, Firuzabad, Aşağı Zurnabad
qos.-lori vo Aşıqlı, Köşkii, Sarısu, Qara-

R-nun şm. hissosi Gonco-Qazax diizonliyindodir. Ərazisinin on yiiksok nöqtosi Murovdağ silsilosindo Gamış d.-dir
(3724 m). Yura, Tabaşir, Neogen. An
tropogen çöküntülori yayılmışdır. Faydalı qazıntıları: kiikürd kolçedanı, bentonit, kvarsit vo s. İqlimi mülayim isti.
с.-da soyııqdur. Qışı quraq keçir. Orta
temp-r yanvarda IO°C-don l°C-yodok,
iyulda 10 25°C-dir. İllik yağıntı 250
900 /;//?;-dir. Çayları (Gonco, Qoşqar,
Kiirokçay vo s.) Kür hövzosino aiddir.
Kopoz dağı, Göygöl. Maralgöl, Zoligöl,
Aynagöl vo s. r-nun orazisindodir.
Şabalıdı, dağ-tünd şabalıdı, çimli
dağçomon vo s. torpaqlar yayılmışdır.
Bitki örtüyü şm.-da yarimsohra tiplidir.
С.-da, dağlıq saholordo dağ çöllori,
fıstıq meşolori, subalp vo alp çomonləri
var. Heyvanları: ayı, vaşaq. qumsiçanı,
ilan vo s. Göygöl qoruğu Xanlar r-nu
orazisindodir.
R-nun iqtisadiyyatmda iizümçüliik
vo heyvandarliq mühiim yer tutur. Mo
don sonayesi, çınqıl z-dlan, istehsalat vo
moişət xidmoti kombinatlan, şorab z-du
vo s. sonaye miiossisolori var.
R-nda 49 iimumtohsil moktobi, 19
moktoboqodor torbiyo miiossisosi, 48
kitabxana, modoniyyot evi, 29 klub,
xalq teatri, 63 tibb miiossisosi var.
Körpii (12 osr), qala (12 osr), mobod
vo s. memarhq abidolori qeydo alinmışdır.
X о с a 11 г а у о n u (1930-78 illordo
Stepanakert r-nu, 1978-91 illordo
Əsgəran r-nu) - Azorbaycan Respubli-

Xudat, Seyidlor, Digahoba, İdıisoba,
Forzolioba, Xuray, Aşağıoba, Aslanoba,
Niyazoba, Böyük İlxıçı, Kiçik İlxıçı, Sorkarlı, Suxtaqala-qışlaq, Ağyazıbuduq,
Qaraçaycok, Qaracıq-Zeyd, Seyidlikondyeri, Xaraxoba kondlori daxildir.
Xaçmaz r-nıı Samur Dovoçi ovahğında yerloşir. Sollıi hamar vo sahilyanı
sahodo okean səviyyosindən 28 m -odok
aşağıdır. Antropogen çöküntülori yayılmışdır. Faydalı qazıntıları: çınqıl, qum

bulaq, Çaylı, Ponahhlar, Dozular, Xoqani, Balçılı, Nadil, Qırıqh, Cümşüdlü,
Haçaqaya, Sorkar, Qizilca, Danayeri,
Yalqışlaq, Tülallar, Çaykond, Yeni
Zod, Göyçokond, Mixaylovka, Toğana,
Əzgilli, Quşqara, Üçtopo, Somodli, Bohrombağ, Əlmododli, Topalhosonli, Şohriyar, Koromli, Üçbulaq, Quşçu, Mollacolilli, Zurnabad, Gonco, Yeni Qizilca,
Qizilca stansiyasi, Ağsu, Xasobağı
kondlori daxildir.

kasinda inzibati r-n. 1991 ildo yaradilmışdır. Kiçik Qafqazda, Qarabağ silsilo
sinin şıu.-ş. yamacindadir. Sahosi 936
km2, oh. 25,0 min nofordir (01.01.2006).
Morkozi Xocalı ş.-dir.
R-na Xocalı ş., Əsgoran qos.-lori vo
Xocah, Comilli, Meşoli, Dağyıırd,
Seyidboyli, Balhea, Xanyurdu, Mehdiboyli, Harov, Dağdağan, Daşbulaq.
Qayabaşı, Badara, Xanyeri, Suncinka,
Qarabulaq, Domirçilor, M odod kond,

Quşçubaba, Qızıloba, Haçmaç, Aşağı
Yemişcan, Cəmilli, Kosalar, Başkand.
Cavadlar, Yalobakand, Canhasan,
Naxçıvanlı, Pircamal, Aranzamin, Ağbulaq, Dəhrəz, Tazabinə, Sardarkand,
Qışlaq, Şalva, Xanabad, Ağgadik, Aşağı
Qılıçbağ, Alm alı, Qarakötük, Pirlar,
Farux, Daşbaşı, Çanaqçı, Sığnaq,
Şuşikand, Muxtar, Daşkand kəndləri
daxildir.
Ərazisinin səthi dağlıq, mərkəzi
hissədə isə düzanlikdir (Xankandi çökakliyi). Ən yüksək nöqtalari Qızqala
(2843 m), Qırxqız (2827 m) d-rıdır. Ərazida Yura, Tabaşir, dağarası çökakliklarda va dağatayi dtizanliklarda Antro
pogen çöküntülari yayılmışdır. Faydalı
qazıntıları: gil, qum, çınqıl, gillica,
шэгшэг va s. Yüksak arazilari istisna
olmaqla iqlimi mülayim istidir. Dağmeşa, dağ-çəmən torpaqlan yayılmışdır. Qarqar, Badara çayları r-n arazisindan keçir. Meşələri vələs, palıd, fıstıq, cökə, ağcaqayın, göyrüş, qarağac
va s. ila zangindir. Yüksək dağlıq sahələrdə subalp va alp çəmənlikləri yayılmışdır. Heyvanlan: ayı, qaban, vaşaq,
canavar, meşa pişiyi, tülkü, dovşan,
cüyür, dağkeçisi və s. Quşlan: kəklik,
turac, qirqovul, göyərçin, qartal, quzğun va s.
Xocalı, asasan, k.t. r-nudur. Heyvandarlıq, üzümçülük, taxılçılıq, taravazçilik, meyvaçilik inkişaf etmişdir.
R-nda 11 orta məktəb, 1 ibtidai
maktab. uşaq yaradıcılıq markazi, 3 mu
siqi maktabi, tarix-diyarşünaslıq mu
zeyi, 20 klub, 29 kitabxana. mərkəzi r-n
xastaxanasi, 13 tibb mantaqasi var.
Xocali r-nu arazisinda 18 asra aid
“ Əsgəran qalasi” , qadim memarliq abidalari, Son Tunc va ilk Damir dövrüna aid
nekropol, kurqan çölü, e.a. 13-7 asrlara
aid ilk madaniyyat abidalari (XocahGadabay madaniyyat nümunələri) var.
X o c a v a n d r a y o n u (1930-91 il
larda Martuni r-nu) - Azarbaycan Res
publikasmda inzibati r-n. 1930 ilda təşkil edilmişdir. Kiçik Qafqazda Qarabağ silsilasinin c.-ş. hissasinda yerlaşir.
Sahasi 1458 km2, ah. 40,8 min nafardir
(01.01.2006). Markazi Xocavand ş.-dir.
R-na Xocavand ş., Hadrut, Qırmızı
Bazar qas.-lari va Əmiranlar, Heşan,
Axullu, Dolanlar, Bina, Qaradağlı, Böyük Tağlar, Salakatin, Kuropatkino,
Arpadüzü, Muğanlı, Camiyyat, Ağkand, Xanoba, Xocavand, Kiş, Tağaser, Qırmızıqaya, Edişa, Vang, Dağdöşü, Qaçbayli, Şahar, Şıx Dursun, Ma-

vas, Azıx, Zoğalbulaq, Aragül, Daşbaşı, Mülkiidərə, Cilan, Biinyadlı, Gavahın, Ağbulaq, Binadarasi, Sor, Qarqar,
Zavadıx, Xarxan, Bulutan, Xırmancıq,
Malikcanlı, Güııeyxırman, Giineyçartar, Quzeyxırman, Quzeyçartar, Qağartsi, Qarıtapa, Darakand, Şahyeri,
Qarakənd, Yemişcan, Günaşli, Quşçular, Kəndxurd, Müşkapat, Quzumkand, Qarazəmi, Tuğ, Susanlıq, Ataqut, Ağdam, Köhna Tağlar, Ağcakand,
Mirikand, Avdur, Çaylaqqala, Arpagadik, Petrosaşen, Çıraquz, Mamməddəra, Tsakuri, Yenikand, Çörakli, Edilli,
Düdiikçü, Ağbulaq, Sos, Cütcü, Tağavard, Çağadüz, Zardanaşen, Xatai,
kandlari daxildir.
Sathi alçaq dağlıq, ş.-da maili diizanlikdir. Əsasan, Yura, Tabaşir, Antropo
gen çöküntülarindan ibaratdir. Marmar
yatağı var. Iqlimi çox yerda yayi quraq
keçan miilayim istidir. Orta temp-r yan-

arazisi Abşeron r-nuna verilmiş, 1990 il
da yenidan barpa edilmişdir. Böyük Qaf
qazm şm.-ş. yamacmda, Samur-Davaçi
düzanliyindadir. Ş.-da Xazar danizi ilə
ahatələnmişdir. Sahasi 1853 km2, ah.
14,1 min nafardir (01.01.2006). Markazi
Xızı qəs.-dir.
R-na Xızı, Altıağac, Gilazi, Şuraabad, Yaşma, qas.-lari və Sitalçay, Yeni
Yaşnıa, Safbulaq, Yarımca, Qızılqazma, Maşadi Hasan, Türkoba, Ağdara,
Tudar, Baxışlı, Bayahmadyurd. Güneyqışlaq, Vardağ, Qarabulaq, Dizavar,
Qasımkand, Əmbizlar. Yuxan Əngilan.
Tıxlı, Əngilan, Tazakand. Qars, Fındığan, Xalənc kandlari daxildir.
Relyefi alçaq dağlıq va diizanlikdan
ibaratdir. R-nun an yüksak nöqtəs;
Dübrar (2205 m) d.-dır. Əraziniıı
Xazarsahili hissasi daniz saviyyasindan
28 m-adak aşağıdır. Tabaşir, Paleoger
Neogen va Antropogen çöküntüləri y;j

likasinda inzibati r-n. 1930 ilda təşkil
edilmişdir. Mil-Muğan diizündava KürAraz ovalığındadır. С.-da İran İslam
Respublikasi ila hamsarhaddir. Sahasi
1821 km2, ah. 110,3 min nafardir
(01.01.2006). Markazi İmişli ş.-dir.
R-na İmişli ş., Bəhrəmtəpə, Vataga
qas.-lari va Aranlı. Hacırüstəmli, Qızılkand, Qaradonlu, Çahar, Gövharli.
Mazrali, Xubyarlı, Çaxırlı, Soltanmuradlı, Ölcalar, Qaralar. Muradallı, Otuziki. Nurulu, Qulubayli, Xalfali, Kürdmahmudlu, Hacıalmuradlı, Murğuzallı,
Xoşçobarlı Qaraqaşlı, Mürsəlli, Bacira
van. Ağcüyür, Qaravalli, Mirili, Qara
lar, Cavadxanlı, Rasullu. Yalavac, Mohammadli, Göbaktala, Şahverdili. Qaragüvandikli, Sarxanlı, Boşçallar, Əliqulular, Muradxanlı, Ağamalılar, Oruclu,
Cafarli, Hacımustafalı, Mammadli, Əliyetmazli, Telişli, Allahmadatli, Ağamammadli, Becar kandlari daxildir.

R-nda 63 iimumtahsil maktabi, 15
maktabaqadar tarbiya miiassisasi, yeddiillik musiqi maktabi, madaniyyat sarayi,
tarix-diyarşünaslıq va sanatşünaslıq muzeylari, 36 klub, 67 kitabxana, şahmat
maktabi, stadion, 11 xastaxana, 27 feldşer-mama mantaqasi, sanitar-epidemiologiya stansiyasi var.
İmişli r-nu arazisinda bir sira qadim
yaşayış yerlari (9-14 asr), qala qaliqlan
(12-13 asr), kurqanlar va s. tarixiarxeoloji va memarliq abidalari var.
İ s m a у 1111 r a y o n u - Azarbay
can Respublikasmda inzibati r-n. 1931
ilda taşkil edilmişdir. Böyük Qafqazm с.
yamacındadır. Sahasi 2064 km2, ah. 77,0
min nafardir (01.01.2006). Markazi İsmayıllı ş.-dir.
R-na İsmayıllı ş.. Basqal. Lahic qasabalari va Sumağallı, Ərakit, Namazgah,
Kanya, Bağali, Əııan, Ximran, Qoydan,
Duvaryan. Hacihatamli, Mollaisaqli,

varda -2°C-dan -l°C-yadak, iyulda
24-26°C-dir. İllik yağıntı 400-500 mmdir. Çaylan (Köndalançay, Qozluçay,
Quruçay va s.) Araz hövzasina aiddir.
Şabalıdı va qahvayi dağ-meşa torpaqlan
yayılmışdır. Bitki örtüyünda yanmsahra
va quru çöl bitkilari üstündür. Kolluqlar
va enliyarpaqlı meşalar var. Heyvanlan:
tülkii, çaqqal, dovşan, çölsiçanı va s.
Quşları: kaklik, göyarçin va s.
Xocavand, asasan, k.t. r-nudur. İqtisadiyyatında üzümçülük, taxılçılıq. heyvandarliq miihiim yer tutur. R-nda
“ Tabriz” kandli-fermer tasarrüfatı faa
liyyat göstərir. R-nda 20 iimumtahsil
maktabi, 5 maktabdankanar uşaq miias
sisasi, 20 klub, 19 kitabxana, 4 xastaxa
na, 7 başqa tibb miiassisasi var.
R-nda tarixi-arxeoloji va memarliq
abidalari, о cümladən qadim mağara insan diişərgaləri (yaşı taqr. 1,2 mln. il),
qalalar (1-8 asrlar), mabad (10 asr),
tiirba (13 asr) va s. var.
X i z i r a y o n u - Azarbaycan Res
publikasmda inzibati r-n. 1930 ilda taşkil edilmişdir. 1956 ilda ləğv olunaraq

yılmışdır. iqlimi düzən yerlarda miila
yim isti, quru subtropikdir. Dağlıq yeı
larda iqlim mülayimləşir. Orta temp-r
yanvarda dağlıq yerlarda 4,5°C-dan,
düzanlikda 2,5°C-yadak, iyulda isa
miivafiq olaraq 19°C-dan 26°C-yadakdir. İllik yağıntı 110-550 mm-dir. Çayları: Ataçay, Sumqayit va s. Şorakatvarı
boz-qonur, şabalıdı va açıq şabalıdı,
dağ şabalıdı, dağ tünd şabalıdı va s. tor
paqlar yayılmışdır. Bitkilari, asasan, ya
nmsahra va quru çöl tiplidir. Ərazisiııin
şm.-q.-inda dağ çamanlari va dağ meşolari vardir. Heyvanlan: ayı, çöldonuzu,
yenot, çölsiçanı va s. Quşları: kaklik,
göyərçin, qaraqarın bağrıqara va
Sürünanlar çoxdur. Altıağac Milli Parkı
yaradılmışdır.
Xızı, asasan, k.t. r-nudur. Heyvan
darliq və akinçilik inkişaf etmişdir.
R-nda 14 iimiimtahsil maktabi,
9 maktabaqadar tarbiya miiassisasi,
8 klub, muzey, 13 kitabxana, tibb miias
sisalari var.
İ m i ş l i r a y o n u (1930-38 iladak
Qaradonlu r-nu) - Azarbaycan Rcspub-

Sathi şm.-ş.-a doğru alçalan düzanlikdir. Ərazisinin çox hissasi okean sa
viyyasindan aşağıdadır. Antropogen
çöküntiiləri yayılmışdır. Faydali qazıntıları: neft, çınqıl, qum. Yayi quraq keçən
miilayim isti, yanmsahra va quru çöl iq
limi var. Orta temp-r yanvarda 1,6°C,
iyulda 26,l°C-dir. İllik yağıntı 300 mmdir. R-nun şm. sarhadi boyu Kiir, mar
kazi hissasindan Araz çayı axır. Sansu
gölünün çox hissasi İmişli r-nu orazisindadir. Boz-çaman, qisman boz va çaman-boz torpaqlan yayılmışdır. Əsas
bitki örtüyü yanmsahra tiplidir (yovşan,
şoranotu va s.). Heyvanlan: çöldoııuzu,
canavar, tülkii, boz dovşan, ceyran,
qumsiçanı va s. Quşları: qirqovul, turac,
sultan toyuğu, bazgak, dovdaq va s.
R-nun iqtisadiyyatinin asasını k.t va
sanaye taşkil edir. Taxılçılıq, pambıqçılıq, heyvandarliq, quşçulııq va s. inkişaf
etmişdir. R-nda Muradxanh neft-madan
idarasi, pambiq email z-du, şəkar z-du,
at va yağ-pcndir kombinatları, “ Imişli
broyler” M M C, asfalt, damir-beton mamulatlan va çınqıl z-dlan va s. var.

Kürd Eldarbayli, Giidayli, Haftasov,
Çəndahar, Zarat, Burovdal, Diyalh,
Güyüm, Sadiyan, Zarnava, Aşağı Zarnava, Sardahar, Müşkamir, İvanovka,
Külüllü, Qalagah, Soltankəııd, Uştal,
Uştalqışlaq, Qalacıq, İstisu, Çayqovuşan. Qalıncaq, Miiciihəftəran, Xanagah.
Göytapa, Keyvandi. Minga, Şabiyan, Pirəbiilqasım, Bahliyan, Bilistan, Kalbaııd, Kirk, Yenikand, Şükürçü, Qoşakand, Ağbulaq. Tubikand, Kanza, Qubaxalilli, Çarmadil, Quşanca, Zoğallıq,
Balik, Enişdibi, Kürdənaşı, Aşıqbayramlı, Talış, Qarakolluq, Hapıtlı, Mican, İsmayıllı, Qazli, Müdri, Name, Mıılux, Dahar, Pirəqanım, Vaşa, Madrasa,
Cülyan, Ruşan, Vang, Sulut, Kalazeyva,
Sarsura, Qıçatan, Tağlabiyan, Kalfarac,
Mücü, Talıstan, Ciilyan, Tazakand, Bi
rinci Yeniyol, İkiııci Yeniyol, Qaraqaya, Gandov, Köhnadaxar, Qarsala, Tircan, Bizlan. Maçaxı, Zərgəran, Topçu,
Qurbanafandi, Şirvanmeşa, Buynuz,
Xankandi, Kiirdüvan, Zeyva, Garaybayli, Əyyubbəyli, Xalilli, Keşxurt
kandlari daxildir.

Sathi, asasan, dağlıqdır. Hiind. Şirvan düzünda taqr. 200 w-dan Baş Qaf
qaz silsilasinda 3629 /м-adak (Babadağ)
dayişir. Yura, Tabaşir, Neogen va An
tropogen çöküntülari yayılmışdır. Gil
yatağı. mineral bulaqlar (Diyalh, Qalaciq, Bado va s.) var. iqlimi diizonlik va
dağətəyi hissada miilayim isti, yiiksok
dağlıqda soyuqdur. Orta temp-r yan
varda -6°C-dan (yiiksok dağlıqda) 1°Cyadak (düzanlik va dağətayi hissodo).
iyulda miivafiq olaraq 15°C-don 25°Cyadakdir. İllik yağıntı 500 1000 mm-dir.
Çayları (Girdiman. Göyçay, Axox, Əyriçay, Sulut) Kür hövzasina aiddir. Şabalıdı va açıq şabalıdı, dağ tiind-şabalıdı, dağ boz-qahvayi, qahvayi dağ-meşa,
alliivial çaman-meşa, qonur dağ-meşa,
çimli dağ-çaman torpaqlan yayılmışdır. Yüksak dağlıqda subalp və alp çamanliklari, c. hissada dağ meşalari. kollu və seyrak meşali çamonliklar vardır.
Heyvanlan: nəcib maral, dağkeçisi,
köpgar, ayı, meşa pişiyi, canavar, ye
not, çüyiir, çöldonuzu va s. Quşları:
ular, kaklik, qirqovul va s. İsmayıllı
Dövlat qoruğu va yasaqlığı r-nun arazisindadir.
İsmayıllı, asasan, k.t. r-nudur.
İqtisadiyyatında taxılçılıq, heyvandarlıq, texniki bitkiçilik, meyvaçilik va
üzümçülük miihiim yer tutur. Toxucu
luq va yeyinti sanaye sahalari inkişaf
etmişdir.
R-nda 86 iimumtahsil maktabi, 12
maktabaqadar, 5 maktabdankanar
tarbiya miiassisasi, texniki peşa moktabi, incasanat maktabi, 37 klub, 2
tarix-diyarşünaslıq muzeyi, 60 kitab
xana, 7 xastaxana, markazi va uşaq
poliklinikasi, 21 feldşer-mama montoqasi var.
R-nun Lahic va Basqal Dövlot
Tarix-Modaniyyat Qoruqlarında yüzlarla memarliq abidalari miihafiza
olunur.
К ə 11) э с ə r r a y o n u - Azarbay
can Respublikasmda inzibati r-n. 1930
ilda taşkil edilmişdir. Kiçik Qafqazm
markazi hissasindadir. Q.-da Ermani
stan Respublikasi ilo homsorhaddir.
Sahasi 3054 km2, ah. 73,6 min nofordir
(01.01.2006). Markazi Kolbocor ş.-dir.
R-na Kalbacar ş., istisu qos. vo Zivel,
Keşdok, Nadirxanlı, Taxtabaşı, Həsoııriz, Qozlu, Qozlu Körpü. Narınclar, Çəraktar, Lev, Abdullauşağı, Qaraçanlı,
Ağyataq, Fatalılar, Mozkond, Ağdaban, Çayqovuşan, Ağeakond, Oruclu,
Zağalar. Tazakand, Yenikond, Əli Bay-

ramlı, Vozirxana, Almalıq, Laçın, Əsıik, Çoban Korohmoz, Çorman, Aşağı
Ayrım, Yuxarı Ayrım, Boyaqlı, Bağlıpəyə, Vong, Bağırlı, Başlıbel, Xallanlı,
Əlirzalar, Şahkorom, Çovdar, Dalqılıçlı,
Otaqlı. Doroqışlaq, Barmaqbino, Otqışlaq, Domirçidam, Qanlıkənd, Zar,
Vong, Yellico, Alolar, Kaha, Hosonlər,
Armudlu, Tokdam, Zoylik, Hopurlu,
Şeyinli, Zülfüqarlı, Qaragüney, Keçiliqaya, İstibulaq, Göydoro, Ağdaş, Qamışlı, Bağırsaq, Comord, Qaragüney,
Nocofalılar, Piribr, Kilsoli, Alçalı, Quşyuvası, Q ılıçlı, Quzeyçirkin, Alçalı,
Morçimok, Ağqaya, Çopurlu, Birinci
Milli, İkinci M illi, Üçiincü M illi, Giinoşli, Allıkond, Boyur, Alçalı, Orta Qaraşaıılı, Baş Qaraşanlı, Tatlar, Aşağı Qaraşanlı, İmambinosi, Xolazoy Alxası,
Sarıdaş, Güneypəyə, Seyidlər, Comilli,
Susuzluq, Qasımbinosi, Sınıq Kilso,
Başkond, Tirkoşovond, Zorqula, Qazı-

xanlı, Qalaboyun, Qaraxancallı, Çaykond. Kondyeri, Kilso, Aşağı Xaç, Mişni, Çopli, Elyasalılar, Şaplar, Məmməduşağı, Aşağı Şıırtan, Orta Şurtan, Yuxarı Şurtan, Soyuqbulaq, Tokoqaya, Babaşlar, Bozlu, Çıraq, Tövlədərə, Mommodsofı, Yanşaq, Zallar, Yanşaqbinə,
Dovşanlı, Bazarkond, Hayad, Qızılqaya, Yuxarı Oratağ, Vongli, Çormanlı,
Şahmansurlu, Heyvalı, Dovodaşı, Yayıcı, İmarot-Qorvond, Çapar, Zardaxaç,
Kolatağ, Damğalı, Çıldıran, Mehmana
kondlori daxildir.
Sothi dağlıqdır (Mıırovdağ, Şahdağ,
Şorqi Göyço, Mıxtökon, Qarabağ silsilolərinin vo Qarabağ yaylasının bir hissosi). Ən yüksək zirvəbri Gamış d. (3724
m) vo Dolidağdır (3616 m). Yura, Tabaşir, Paieogen, Neogen vo Antropogenin
çökmo, vulkanogen-çökmo vo vulkanik
süxurları yayılmışdır. Faydalı qazıntıları: civo, qızıl, polimetal, mineral sular,
tikinti materiallari vo s. Ərazisinin yüksok dağlıq hissosindo qışı quraq keçon
soyuq və dağlıq tundra iqlimi üstünlük
toşkil edir. Orta temp-r yanvarda

-10°C-dən -3°C-yodok, iyulda 5-20°Cdir. İllik yağmtı 700-900 mm-dir. Ən
böyiik çayları Tartar (yuxarı axını) və
onun qollandir (Levçay, Tutqunçay
vo s.). Bazarçay çayı r-nun orazisindon
başlanır. Ərazisindo göllor do vaıdır.
Çimli dağ-çomon və qonur dağ-meşə
torpaqlan iistünlük təşkil edir. R-nun
morkozi vo ş. hissosindo enliyarpaqlı meşolor (palıd, fıstıq, vələs), meşə-çöl bitkilori, yüksok və qismən orta dağlıqda iso
alp və subalp çomonlikləri yayılmışdır.
Qayakeçisi, qonur ayı, çöldonuzu, daşlıq dolosi, ular, qartal vo s. var.
Kolbocor, osason, k.t. r-nudur. Heyvandarlıq, tütünçülük vo arıçılıq inkişaf
etmişdir. Sonaye miiossisolori: İstisu mine
ral sudoldurma z-du, Şorbulaq civo z-du.
R-nda 114 iimumtəhsil moktobi, tex
niki peşo moktobi, 17 klub, incosonot
moktobi, muzey, morkozi xostoxana,
poliklinika, uşaq xostoxanasi, 7 kond
xostoxanasi, 75 feldşer-mama monto
qosi, 23 kond ambulatoriyasi var, bir
sira tarixi vo memarliq abidolori, о
ciimlodon alban mobodlori (13-18 osrlor)
vo s. var.
K u r d omi r r a y o n u - Azorbay
can Respublikasinda inzibati r-n. 1930
ildo toşkil edilmişdir. Şirvan düzündədir.
Sahosi 1631,5 km2, oh. 99,5 min nofordir
(01.01.2006). Morkozi Kiirdomir ş.-dir.
R-na Kiirdomir ş., Qarabucaq, Karrar qos.-lori vo Xırdapay, Qağacılı, Çöhranli, Yeni Şıxımlı, Atakişili, Şıxımlı,
Topalhosonli, Qaraqocalı, Şahsevon,
Yenikond, Doyirmanlı, Miirtülü, Toklo,
Qurd Bayram, Qarabucaq, Qocah, Piroköço, Xolso, Boyi, Karrar, Muğanlı, Karıs Əyribond, Xınıslı, Ərşoli, Coyli, Şahboyli, Ucali, Bala Kongorli, Carlı, Quşlar, Mollakond, Ərobxana, Çortoyoz,
Tiirkodi, Ərobqubalı, Çöl-qubalı, Mohorromli, Muradxan, Sor-sor, Çöl-orob,
Axtaçı, Dayıkazımlı, Qoçulu, Mehdili,
Qarabucaq, Öyloqulu, Köhiinlii, Şüşiin,
Qaramahmudlu, Söyüdlor, Sovla, Böyiik Kongorli, Bağban. İsmayıllı, Pirili.
Şilyan, Sığırlı, Qarasaqqal kondlori da
xildir.
Relyefi düzonlikdir. Ərazisinin çox
hissosi doniz soviyyosindon aşağıdadır.
Antropogen çöküntübr yayılmışdır. iq
limi yayi quraq keçon mülayim isti
yarımsohra vo quru çöl tiplidir. Orta
temp-r yanvarda 1,4°C, iyulda 27,3°Cdir. İllik yağıntı 375 mm-dir. Çay şobokosi seyrokdir (Girdiman vo Ağsu çaylarının aşağı axını). Əsason, boz-çomon,
boz vo çomon-boz torpaqlar yayılmışdır.

Kserofit kolluqlar vo tuqay meşəlori
var. Çöldonuzu, canavar, tiilkii, gomiricilor, gürzo. turac, koklik vo s. moskunlaşmışdır. Bozgok, dovdaq qışlayır. Baş Şirvan kollektoru r-nun orazisindon keçir.
Kiirdomir, osason. k.t. r-nudur.
Pambıqçılıq. taxılçılıq, üzümçülük, narçılıq, balıqçılıq. quşçuluq vo maldarliq
inkişaf etmişdir.
R-nda "Kiirdomir-Pambiq” , “ Kürdomir-Taxıl” , “ Kiirdomir-Broyler” ATSClori, “ Şorq” M M C, çörok z-du vo doyirıııan var.
R-nda 58 iimumtohsil moktobi, 11
uşaq bağçası, 5 moktobdonkonar ımiossiso, peşo liseyi, 33 klııb, tarix-diyarşünaslıq muzeyi, uşaq incosonot mokto
bi, 65 kitabxana, morkozi rayon xosto
xanasi, uşaq xostoxanasi, dori-zöhrovi
dispanser, ruhi-osob xostoxanasi, 7 kond
xostoxanasi, “ Şofqot” saııatoriyası vo s.

R-nun şm. vo şm.-ş. hissosi Baş Qaf
qaz silsilosinin с. yamacina, morkozi his
sosi Qanıx-Hoftoran vadisino, c. vo c.-ş.
hissosi Acınohur ön dağlığına daxildir.
Ərazisinin hündiirlüyü Acınohur gölü sa
hilindo 100 /;/-don Baş Qafqaz silsilosinin
yal hissosindo 3480 m-odok (Ahvay d.)
doyişir. R-nda Yura, Tabaşir, Neogen vo
Antropogen çökiintüləri yayılmışdır.
Kvars. polimetal, inşaat materiallari.
mineral sular vo s. faydali qazintilar
vardir. İqlimi mülayim isti vo yarimriitubotli subtropik, yiiksok dağlıqda soyuqdur. Orta temp-r yanvarda -10°C-don
2°C-yodok, iyulda 5°C-don 26°Cyodokdir. İllik yağıntı 300 1600 mm-dir.
Ərazidon axan Kiirmiik, Əyriçay vo s.
çayları r-nun Gürcüstanla sorhodindon
axan Qanıx çayı hövzosino aiddir. Çimli
dağ-çomon, qonur dağ-meşo, allüvial çomon-meşo, :?abalıdı vo açıq şabalıdı,
karbonatlı qara torpaqlar yayılmışdır.

klub, xalq vo kukla teatrlan, muzeylor,
morkozi xostoxana, uşaq xostoxanasi,
kond xostoxanalan var.
R-n orazisindo bir sira yaşayış moskonlori vo kurqanlar (Eneolit-Domir,
Tunc dövrlori) aşkar edilmişdir. İlisu
Tarixi-Modoniyyot Qoruğunda 5-7
osrloro aid alban mobodi, 17 osro aid
Came moscidi. miidafio qalalan, istehkamlar, körpülor vo tobii mağaralar
qorunur.
Q a z a x r a y o n u - Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1930 ildo
toşkil edilmişdir. Respublikanm q.-indo
Kiçik Qafqazin şm. otoklorindo yerloşir.
Şm.-q.-do Gürcüstan, с. vo c.-q.-do Er
monistan Respublikasi ib homsorhod
dir. Sahosi 699 km2, oh. 85,4 min nofor
dir (01.01.2006). Morkozi Qazax ş.-dir.
R-na Qazax ş. vo Aslanboyli, Aşağı
Salahli, Yuxan Salahli. Daş Salahli, Bi
rinci Şıxlı, İkinci Şıxlı, Qaymaqh, Ko-

Q a x r a y o n u - Azorbaycan Respublikasinda inzibati r-n. 1930 ildo toşkil edilmişdir. 1963 ildo loğv edibrok
Zaqatala r-nuna birloşdirilmiş, 1964 ildo
yenidon borpa olunmuşdur. Böyük Qafqazin c. yamacmda yerloşir. Şm.-ş.-don
Rusiya Federasiyası, c.-q.-don Gürciistan ib homsorhoddir. Sahosi 1493,'
km2, oh. 53,8 min nofordir (01.01.2006).
Morkozi Qax ş.-dir.
R-na Qax ş. vo Sarıbaş, Colayer, İlisıı
Ağçay, Qaradolaq, Qax İngiloy, Qaxba^
Böyük Alatomir, Kiçik Alatomir, Meşo
baş, Uzuntala, Xoloftala, Keşqutan, Qı
mırlı, Qarameşo, Bağtala, Əmircan, Ənv
borçay, Qaratala, Qum, Çinarlı, S uü
koııd, Fıstıqlı, Lokit, Lokit Kötiiklü, Lo
kit Malax, Zoı no, Güllük, Qapıçay, Tas
malı, Lolopaşa, Qarabaldır, Zoyom, Lolo
li, Qındırğa, Qorağan, Şotavar, Almalı
Doymodağlı, Şıxlar, Turaclı, Marsan,
Cudulu, Əliboyli, İngiloy Kötüklii, İbaxlı, Qıpçaq, Qaysarlı, Amanlı, Oncallı,
Baydarlı, Qazmalar, Tanqıt, Ağyazı,
Üzümlükond, Qaşqaçay, Armudlu, Aşağı Malax kondlori daxildir.

R-nun dağlıq hissosindo alp vo subalp
çəmənlori vo meşolər (palıd., fıstıq, volos
vo s.) geniş saho tutur. Heyvanlari: nocib
maral, canavar, dağkeçisi, köpgor, ayi,
vaşaq, ıneşo pişiyi, çöldonuzu, süleysin
vos. Quşları: ular, tetra quşu, qirqovul,
turac. koklik vo s. tlisu Dovlot Tobiot
Qoruğu vo Qax yasaqlığı r-nun orazisin
dodir.
Qax, osason, tütünçüliik, heyvandarlıq, meyvoçilik, taxılçılıq vo baramaçılıq r-nudur. R-nda k.t. mohsullarmm
emalı ilo məşğul olan sonaye miiossisobri - “ Qax-Taxil” , “Qax-Konserv” ,
“Qax-Tütün” , “ Qax-İstehsalat” ATSClori foaliyyot göstorir. “ İlham” , “ Günoş” ,
“ Kapital- N” fırmaları, “ Şahmar” LTD,
“ Sadiq” M M C mineral vo siifro sularının qablaşdırılması ilo moşğul olur.
R-nda homçinin, qum-çınqıl kombi
nati, meyvo sirosi istehsah vo findiq
email z-dlan var.
R-nda 57 iimumtohsil moktobi, 36
moktoboqodor torbiyo miiossisosi, 5 mok
tobdonkonar uşaq torbiyo miiossisosi,
texniki pcşo liscyi, 64 kitabxana, 40

morli, Kosalar, Xanhqlar, Yuxan Əksipara, Ağköynok, Qarapapaq, Hüseynboyli, Canalı, Alpout, Abbasboyli, Aşağı Əksipara, Xeyrimli, Bağanis Ayrım,
Barxudarlı, Sofulu, Domirçilor, Ürkmozli, Coforli, Bala Cofoıii, Quşçu Aynm, Mozom, Orta Salahli, Qazaxboyli,
Forohli, Qızılhacılı, Çaylı, Kommuna
kondlori daxildir.
Sothi, osason, düzonlikdir (GoncoQazax diizonliyi). R-nun c. vo c.-q. his
sosi alçaq dağlıqdır. Bu hissodo hiind.
1300 /;/-o (Odundağ) çatır. Moşhur Göyozon dağı buradadir. R-nun orazisindo
Tabaşir, Paieogen, Neogen vo Antropo
gen çöküntüləri yayılmışdır. Faydali qazıntıları: qızıl, seolit, vulkan külü, mişar
daşı, bentonit gili, çınqıl, qum, sement
xammali vo s. iqlimi mülayim istidir.
Qışı quraq kcçir. Orta temp-r yanvarda
-5°C-don 0°C-yodok, iyulda 18-24,5°Cdir. İllik yağıntı 350-700 mm-dir. К ür
çayı, İncosu, Ağstafa vo Xram çaylan r-nun orazisindon axır. Ağstafa çayı
üstiindo su anbari (Ağstafaçay su anba
ri) yaradılmışdır. Əsason, dağ-şabalıdı,

dağ-boz-qohvoyi, şabalıdı, açıq şabahdı
vo qismon karbonatlı qohvoyi dağ-meşo
torpaqları yayılmışdır. Yovşanlı-şoranotulu yarımsohra vo çöl bitkilori, r-nun
Kiçik Qafqaza aid olan hissosindo dağ
meşolori, Kiir çayı sahilindo tuqay meşolori var. Heyvanlari: ayi, canavar, tülkü,
çöldonuzu, boz dovşan, çölsiçanı vo s.
Quşları: qirqovul, turac, koklik, göyorçin vo s. Qarayazı qoruğu qismon Qazax
r-nu orazisindodir.
Qazax k.t. vo sonaye r-nudur. R-nun
k.t. üzümçülük, tütünçülük vo heyvandarliq iizro ixtisaslaşdırılmışdır. Taxılçıliq da miihiim yer tutur. Əsason, yiingiil
vo yeyinti sonayesi, homçinin tikinti materiallan istehsal edon sonaye müossisolori var.
R-nda 40 orta iimumtohsil moktobi,
internal tipli orta iimumtohsil moktobi,
7 ibtidai moktob, Azorbaycan Miiollimlor institutunun filiali, Azorbaycan
Kond Tosorriifati Akademiyasmin (odris montoqosi, sosial-iqtisadi kollec, peşo
liseyi, 47 klub, 56 kitabxana, 3 muzey,
poeziya evi, 2 musiqi moktobi, 12 xosto
xana, 29 başqa tibb miiossisosi var.
Tarixi-arxeoloji vo memarliq abidolori: qodim insan düşorgolori (Mustye
dövrü) vo yaşayış moskonlori (e.o. 8-6
osrlor), alban mobodlori (4 8 osrlor),
qalalar (b-7 əsrbr), körpülər (\2 osv),
tiirbolor (19 osr). moscid (1902 il) vo s.
R-nun orazisindo Göyozon abidosinin do
daxil oldıığu Avey Dövlot Tarix-Modoniyyot Qoruğu yaradılmışdır.
Q о b ə I ə r a y o n u (1930-91 illordo
Qutqaşen r-nu) - Azorbaycan Respublikasinda inzibati r-n. 1930 ildo toşkil
edilmişdir. Böyük Qafqazin с. yamacındadır. Şm.-dan Rusiya Federasiyasi ib
homsorhoddir. Sahosi 1548,6 km2, oh.
90,2 min nofordir (01.01.2006). Morkozi
Qobob ş.-dir.
R-na Qobob ş., Vondam, Nic, Bum
qos.-lori vo Küsnot, Əmirvan, Bayramkoxali, Qomorvan, Qaymaqh, Böyiik
Piroli, К içik Piroli, Soltannuxa, Bunud,
Hozro, Seyidqışlaq. Mommodağalı, Hacıahh, Böyiik Əmili, Mamaylı, Çarxana,
Şollli, Şamlı, Ovcııllu, Homzoli, Cığatelli, Xırxatala, Dizaxlı, Sarıhacallı,
Yeııi Dizaxlı, Zalam, Mollaşıxalı, Kiçik
Ənıili, Zarağan, Daşca, Aydınqışlaq,
Quşlar, Boyli, Savalan, Kürd, Qaradeyin, Laza, Sırt Yengico, Molikli. Bılıx,
Siloyli, Mirzoboyli, Corlu, Imamlı,
Mıxlıqovaq, Solquca, Kötiiklü, Tikaıılı, Abıix, Uludaş, Yemişanlı,
Dandıx, Tüntiil, Nohurqışlaq, Yengico,

Çııxur Qobolə, Zirik, Tövlo, Bum, Zərgorli, Yenikond, Topbağ kəndləri
daxildir.
Relyefı, əsasən, dağlıqdır. Ərazisinin
şm. hissosi Baş Qafqaz silsilosinin c. yamacına, morkozi hissosi Qamx-Həftəran
vadisino, c. hissosi iso Acınohur öndağlığına daxildir. Ən yiiksok zirvələri Bazardüzü (4466
Bazaryurd (4126 m)
vo Tufandır (4191 m). Ərazisinin şm.
hissosindo Yura, Tabaşir, morkozi və c.
hissəsində iso başlıca olaraq Antropo
gen çökiintiiləri yayılmışdır. Gil yatağı
vo mineral bulaqlar var. İqlinıi aşağı
hissodo qışı quraq keçən mülayim isti,
yüksək dağlıqda iso soyuq vo rütubətlidir. Orta temp-r yanvarda -14°C-dən
0°C-yodok, iyulda 2°C-don 24°Cyodokdir. İllik yağıntı 500-600 mm-dir.
Əsas çayları Türyan vo Domiraparandır. Çimli dağ-çəmən, qonur dağ-meşo,
allüvial çomon-meşə vo s. torpaqlar ya-

R-nun memarhq abidolori - türbolor
(15-16 osrlor), moscid (19 osr), qodim
qala vo tikinti qaliqlan miihafizo olu
nur.
Qobolo ş.-ndo general Haci İsmayıl
boy Qutqaşmlmın (1806-69) ev muzeyi
var.
Q o b u s t a n r a y o n u (1943-60 il
brdo Morozo r-nu) - Azorbaycan Respublikasinda inzibati r-n. 1943 ildo toşkil
edilmiş, 1960 ildo loğv edilorok, Şaınaxı r-nuna birbşdirilmiş, 1990 ildo yenidon
borpa olıınmuşdur. Böyiik Qafqazin c.-ş.
qurtaracağındadır. Sahosi 1369,4 km2,
oh. 38,3 min nofordir (01.01.2006). Mor
kozi Morozo qos.-dir.
R-na Morozo, Üzümçü qos.-lori vo
Norimankond, Dorokond, Şıxzorli, İlanlı, Ceyrankeçmoz, Com-comli, Damlamaca, Nabur, Congi, Boklo, Toklo, Çuxanlı, Ərobşalbaş, Toklo-Mirzobaba,
Ərobqodim, Göydoro, Nardaran, Qur-

yılmışdır. Şm.-da alp vo subalp çomənliklori, dağ meşolori (palıd, fıstıq, volos),
morkozi hissodo kollu və seyrək meşəli
çəmənliklər, с.-da isə yovşanlı vo yovşanlı-şoranotulu yarımsəhra bitkiləri, kserofıt seyrək meşəliklər geniş sahə tııtur.
Heyvanları: nəcib maral, vaşaq, meşopişiyi, dələ, süleysin, yenot, canavar, tülkii,
boz dovşan, çöldonuzu vo s. Quşları: ular,
qırqovul, koklik, turac, göyərçin vo s. Qobolo yasaqlığı r-nun orazisindodir.
R-nun iqtisadiyyatimn əsasını heyvandarlıq, taxılçılıq, tütünçülük və
meyvəçilik təşkil edir. R-nda iri dövlət
ınüəssisələri - “ Qəbələ-Tütün” , “ Qəbolə-Kondkimya” , “ Qobolə-Sənayeİstehsal” ,
“ Qobolo-Aqrotexservis”
ASC-bri, Qəbolo balıqyetişdirmo z-du,
Qobolo Meşə Miihafizosi vo Borpası
İdarosi, Qobolo Suvarma Sistembri Idarosi, Qəbəb telekommunikasiya qovşağı, özol miiossisolor vo s. var.
R-nda 68 ümumtəhsil moktobi, 23
moktoboqodor uşaq miiossisosi, musiqi
moktobi, 69 kitabxana, 47 klub, 51 tibb
miiossisosi var.

bançı, Çay Qurbançı, Ərobşahverdi,
Qaracüzlü, Bodolli, Sündü, Cəyiıii, Çalov, Poladlı. Dağ Kolanı, Xilm illi, Şıxlar, Yekoxana Tosi, Sodofli kondlori
daxildir.
Relyefi alçaq dağlıqdır. Ərazinin
şm.-ında Tabaşir, qalan yerlordo, osa
son, Paleogen, Neogen vo Antropogen
çöküntübri yayılmışdır. Neft, qaz vo yanar şist yataqlari, çoxlu palçıq vulkanı
var. Miixtolif tikinti materiallari ib zon
gindir. Miilayim isti yarimsohra vo quru
çöl iqlimi üstünlük toşkil edir. Şm.-da iq
limi miilayim istidir. Yanvarda orta
temp-r -l,5°C-don 3°C-yodok, iyulda
27°C-yodokdir. İllik yağıntı şm.-q.-do
toqr. 500 mm, c.-ş.-do 150 mm vo daha
azdir. Yayi quraq keçir. Ən seyrok çay
şobokosi olan orazibrdondir. Q.-indo
Pirsaatçay, şm.-ında Qozluçay axir. Bu
rada daimi axan olan çay yoxdur. Şabalıdı vo açıq şabalıdı, boz-qonur, şorakotvari boz-qonur torpaqlar yayılmışdır.
Dağ kserofitlori, yarimsohra vo quru çöl
bitkilori geniş yer tutur. Heyvanlan:
tülkü, canavar, boz dovşan, çölsiçanı,

ilan. kortonkob vo s. Quşlaıı: koklik,
göyorçin vo s.
Qobustan, osason, taxılçılıq vo heyvandarhq r-nudur.
R-nda iri dövlot miiossisolori kond
tosorriifati istehsali miiossisosi, tocriibo
stansiyasi, dolomit sexi vo s.. homçinin 5
ATSC, 124 özol miiossiso var.
R-nda 30 iimumtohsil moktobi, 6
moktoboqodor uşaq miiossisosi, 22 klub,
3 xostoxana var.
R-nun orazisindo 30-adok maddimodoniyyot, tarixi-arxeoloji vo memar
hq abidosi - yaşayış yerlori (Antik dövr,
Ilk Orta vo Orta osrlor), kurqanlar
(Tunc dövrü vo ilk Orta osrlor),
nekropollar (Antik dövr vo ilk Orta
osrlor), türbə (1402), moscid (10 osr).
Kolani k.-ndo istehkam (ilk Orta osr
lor), karvansaralar (15 17 osrlor) vo s.
qeydo alınmışdır.
Q u b a r a y o n u - Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1930 ildo
toşkil edilmişdir. Böyük Qafqazin şm.->.
yamacındadır. Scihosi 2574 km2, oh.
146,1 min nofordir (01.01.2006). Mor
kozi Quba ş.-dir.
R-na Quba ş., Qonaqkond, Qırmızı
qosobo, Gonclor, Zordabi qos.-lori vo Əski İqriq, Dağlı, Cimi, Xaşı, Gömürdohno, Puçuq, Qaravulustü, Ördiic, Əlik,
Сек, Buduq, Dağüstü, Zeyid, Yalavanc,
Xınalıq, Qalayxudat, Rük, Adur, Qarxun. Söhüb, Dalıqaya, Zıxır, Yerfı, Nohurdüzü, Qayadalı, Dork, Talış, Gülozi,
Kunxırt, Dalaqo, Xanagahyolu, Xırt,
Aydınkond, Afurca. Fırıq, Rucuq, Atuc.
Xaltan, Nütoh, Utuq, Çarxaçu, Mucu,
Alpan, Kürkün, Uzunmeşə, Amsar, Ərmoki, Digah, Alıc, Zorqava, Qorxmazoba, Aspərəsti, Xaspolad, Kolono\
Çayqışlaq, İsnov, Qasımqışlaq, Mahmudqışlaq, Çiçi, Raziyobr, Qonidor
Sırt Çiçi, Səbotlor, Tongoaltı, Rusto\
Xanogah, Mockoxaco, Bad, Qalagal
Bağçalı, Kolobağ, Yekdar, Hacıağal,,
Qam-qam, Sofikoııd, Püstoqasım, Də)
no, Güneymohb, Alekseyevka, Zizif
İqıiq, Qacarzeyid, Timiryazev, Biıin<
Niigodi, Qaraçay, Mirzoqışlaq, Vladiırı
rovka, Əliboyqışlaq, Ağbil, Mirzoməıı;
modkond, Dollokli, Küpçal. Qolodi.
Üçgün, Qımıl, Küsnot, Dağlı, Talabıqı:;
laq, Küçeyi, Cağacuq, Talabı, Şuduq,
Növdün, Aşağı Tülokaran, Yenikond,
Yuxarı Tübkoran, Tiilor, Möhüc, Giiltopo, Xucbala, Digah, Çartopo, Aşağı
Xuc, Orta Xuc, İkinci Nügodi, Pirvahid,
Qoçroş, Qımılqazma, Küsnətqazma,
Hacıhüseynli, Ərmokiqışlaq. Hacıqayıb,

Mirzoqasım, Küpçalqışlaq, Novonikolayevka, Davudoba, Əlimommodoba, Qımılqışlaq, Volvolo, Borğov, İsnovqışlaq,
Godikqışlaq, İdrisqışlaq, Yergiic, Bağbanlı, Barlı, İspik, Susay, Gəray, Aşağı
Atuc, Susayqışlaq, Qrız, Haputlu,
Qnzdohno. Giirdoh. Rongdar, Cindar,
Cadari, Xaruşa, Töxmar, Amsaıqışlaq,
Paşaoba kondlori daxildir.
Sothi. osason, dağlıqdır. Şm.-ş. his
sosi Qusar maili düzonliyi vo Samur-Dovoçi ovi lığında yerloşir. C.-q. sorhodi
Baş Qafqaz silsibsinin yal hissosindon
keçir. Ərazisinin hündürlüyü 100 w-don
(ovalıqda) 4191 ш-odokdir (Tufan d.).
Yura, Tabaşir, Neogen vo Antropogen
çöküntülori yayılmışdır. Faydalı qazıntıları: yanar şist, mərmər, çınqıl. qum, gil.
Mineral bulaqları var. İqlimi düzonlik
vo dağotoyi hissodo yayi quraq keçon
mülayim isti, yüksok dağlıqda soyuq vo
rütubotlidir. Orta temp-r yanvarda

şohor sağlamlıq morkozi, psixonevroloji
reabilitasiya morkozi, doğum evi. qosobo
vo kond tibb montoqolori. qanköçürmo
stansiyasi var.
Quba r-nu orazisindo bir sira me
marhq abidolori - atoşpərəstlor mobodi
(9 osr), tiirbolor (16 osr). moscidlor, ha
mam (19 osr) vo s. var.
Q u I) a (111 r a y o n u - Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1933 ildo
toşkil edilmişdir. Kiçik Qafqazin c.-q.indo yerloşir. Q.-don Ermonistan Res
publikasi ib homsorhoddir. Sahosi 800
km2, oh. 35,7 min nofordir (01.01.2006).
Morkozi Qubadlı ş.-dir.
R-na Qubadli ş. vo Gödoklor. Əliquluuşağı, Mahmudlu, Sarıyataq, Xanlıq,
Qayalı, Lopoheyranlı, Abdalanh, Dondarlı, Diloli Miiskonh, Saray, Mirlor.
Domirçilor, Poladlı, Forcan, Göyyal,
Hortis, Zor. Aşağı Xocamusaqlı, Yuxarı
Xocamusaqlı, Mehrili. Hal, Qozyan,

4°C-don l°C-yodok. iyulda 2°C-don
24°C-yodokdir. İllik yağıntı 300-1500
mm-dir. Çayları (Qudyal, Qaraçay, Volvolo vo s.). Xozor donizi hövzosino aid
dir. Əsason, çimli dağ-çomon, qonur
dağ-meşo, qohvoyi torpaqlar yayılmışdır. Dağlıq sahodo alp vo subalp çəmənlori geniş saho tutur. Bundan aşağılarda
enliyarpaqlı dağ meşoləridir (palıd, fisUq, vobs). Heyvanlan: dağkeçisi, cana
var, köpgor, ayı, vaşaq, meşo pişiyi, daşlıq dəlosi, meşo doləsi vo s. Quşları: ular,
koklik vo s.
Quba, osason, k.t. r-nudur. Əsas to
sorriifati meyvoçilik vo heyvandarlıqdır.
Burada konsentrat sexi, 4 meyvo email
sexi, soyuducu qurğular vo s. sonaye
miiossisolori var.
R-nda 144 orta iimumtohsil moktobi,
15 moktoboqodor, 5 moktobdonkonar
torbiyo miiossisosi, 86 klub, 108 küllovi
kitabxana, muzeylor, uşaq incosonot
moktoblori, Azorbaycan Miiollimlor ins
titutunun Quba Filiali, Azorbaycan
Elmi-Todqiqat Bağçılıq vo Subtropik
Bitkibr institutu, morkozi xostoxana,

Momor, Mollalı, Ballıqaya. Coroli, Boyunogor, Saldaş, Qaralar, Kavdadıq,
Hiiseynuşağı, Ulaşlı, Altınca, Əbilco,
Tatar, Qaraqoyunlu, Qiyaslı, Zilanlı,
Kiird Mahnzlı, Seloli. Mahrızlı, Alaqurşaq, Muğanlı, Homzoli, Çaytumas,
Əfondilor, Yusiftoyli, Xocahan, Tinli,
Qılıcan. Yuxarı Mollu. Aşağı Mollu,
Mollabiirhan, Xocik, Moıdanlı, Balasoltanlı, Padar, Qaramanlı, Qaracallı,
Qarağac, Qarakişilor, Başarat. Milanlı,
Hat, Deşdahat. Armudlu, Çardaqlı, Tarovlu, Xoloc, Əyin, Göyorçik, Boxtiyarlı, Göyor Abbas, Cılfır, Seytas, Novlu,
Gürcülü, Dovudlu, Qodirli, Mozro, Eyvazlı, Teynnır Müskanlı, Balahəsənli,
Xıdırlı, Aşağı Cibikli, Yuxarı Cibikli,
Xoliloba, Muradxanh, Hokori, İşıqlı,
Xondok, Molikohmodli, Qundanlı,
Mahmudlu kondlori daxildir.
Sothi, osason, dağlıqdır. Qarabağ
yaylasının c.-ş. qurtaracağı olan Yazı
düzü (Bazarçay vo Hokori çaylan arası)
burada 450 w-odok alçalır. Ərazido
Qarabağ silsilosi maili vo dalğah İnco
düzünə keçir. Yura Antropogen çökiin-

tülori yayılnuşdır. Əqiq vo inşaat mate
riallari yatağı var. iqlimi, osason. miila
yim isti quru subtropikdir. Orta temp-r
yanvarda 4°C-don l°C-yodok. iyulda
14 26°C-dir. İllikyağm tı400 600mmdir. Çayları Bazarçay, llokori və onlarm
qollarıdır. Əsason. qohvoyi dağ-meşə
torpaqları yayılmışdır. Əsas bitki örtiiyü
kollu vo seyrok meşoli çomonlordir. Hey
vanlan: canavar, tiilkii. boz dovşan,
siileysin, oxlu kirpi. miixtolif qumsivam
vo s. Quşları: boz koklik. turac, qirqovul, göyərçin vo s. Qubadli yasaqligi
r-nun orazisindodir.
Qubadli k.t. r-nudur. Əsas tosorriifati
tütünçülük, taxılçılıq, üzümçülük, baramaçılıq vo heyvandarlıqdır. R-nda. homçinin yağ-pendir. asfalt, beton, cihazqa
yirma, çörok z-dları, quşçuluq f-ki. daş
karxanasi, mormor sexi vo s. var.
R-nda 38 iimumtohsil moktobi. ki
tabxana. klub. 4 xostoxana vo s. var.
R-n orazisindo memarhq abidolorindon mağara-ibadotgah (4 osr), qalalar
(5 osr), tiirbolor (14-17 osr), moscid (19
osr), körpii (1867) vo s. qeydo alinmışdır.
Q u s a r r a y o n u (1930-38 illordo
Hil r-nu) Azorbaycan Respublikasmda inzibati r-n. 1930 ildo toşkil edilmişdir. Böyük Qafqazin şın.-ş. yamacındadır. Şm.-q.-do Rusiya Federasiyasi ilo
homsorhoddir. Sahosi 1542 km2, oh. 85,2
min nofordir (01.01.2006). Morkozi
Qusar ş.-dir.
R-na Qusar ş., Samur qos. vo Qayakond. Aşağı Logor, Yuxari Zeyxur, Yu
xari Tahircal. Əniq, Hil, Yasab, Yeni
Tahircal, Avaran. Xürol, Əcoxur, Böyük
Muruq, Əcoxuıoba, Bala Qusar. Bodirqala, Hosonqala, Köhno Xudatqazmalar, Godozeyxur, Bodişqala, Giindiizqala, Gilah. Xuluq, Nocollcond. Aşağı Qolonxur, Gilahoba. Hacatala, Nocofkondoba, Düztahir, Gican, Zindanmuruq,
Kuzun, Caqar, Çotgün, Laza, tmamqulukond, Aşağı İmamqulukənd, Sudııroba, Qalaciq, Yeni Hoyat. Longi, Minaxiir, Kölıno Xudat, Əvocük, Kıızunqışlaq, Zindanmuruqqışlaq, Atlixan, Cağarqışlaq, Avaranqışlaq, Mucuq, Ukur,
Əlix, Yerği Kek, Palasa, Çilogir, llrvaoba, Hozro, Girik. Locot, Xuray. Suvacal, Mucugoba, Uzuntaxta, Sudur
Palasa, Yuxan Logor, Şirvaııovka.
Qullar, Kufoba, Üzdonoba, Salahoba,
Torpaqkörpü, Qaratoba. Zuxuloba.
Mucuqoba. Zuxul, Yuxan Qolonxur.
Quxuroba, Çubuqlu, Əniqoba, Xııluqoba. Hiloba, Logorqışlaq, Yasab-

oba, Gicanoba, Piral, Cibir, Sudur, Quturğan, Konarçay, Quxur, Arçan kondlori daxildir.
Qusar r-nunun c.-q. hissosi dağlıq
(Baş Qafqaz silsibsinin şm.-ş. yamacı,
Yan silsilə), mərkəzi maili düzənlik (Qu
sar maili düzənliyi), şm.-ş. kənarı ovalıqdır (Samur-Dovoçi ovalığı). R-nun
c.-q. sərhədi Baş Qafqaz silsibsinin suayrıcından keçir. Ərazisinin hünd. 100
m-don (ovalıqda) 4466 m-odəkdir (Bazardüzü d.). Heydor zirvosi do (3755 m)
buradadır. Yura, Tabaşir, Neogen vo
Antropogen çöküntüləri yayılmışdır. Gil
yatağı var. İqlimi düzonlik vo dağətəyi
hissodo miilayim isti, yüksək dağlıqda so
yuq və rütubotlidir. Orta temp-r yanvar
da yüksək dağlıqda -14°C, düzonlikdə
1°C, iyulda miivafiq olaraq 2°C vo 24°Cdir. İllik yağıntı 350-1500 mm-dir. Çaylan (Qusar vo Samur) Xozor donizi hövzəsino aiddir. Torpaqlan, osason. çimli dağ-

R-nun orazisindo 13 osro aid qala di
varlan, 1544 ib aid moqboro, 18-19 osrloro aid moscidlor vo s. memarliq abidolori var.
L a ç ı n r a y o n u - Azorbaycan
Respublikasmda inzibati r-n. 1930 ildo
toşkil edilmişdir. Respublikanm c.-q.-indo, Kiçik Qafqazda yerloşir. Q.-don E r
monistan Respublikasi ib homsorhoddir.
Sahosi 1835 km2, oh. 68,9 min nofordir
(01.01.2006). Morkozi Laçın ş.-dir.
R-na Laçın ş., Qayğı qos. vo Ağbulaq, Alxaslı, Əhmodli, Hacılar, Giilobird, Cağazur, Quşçu, Minkond, Mirik,
Mişni, Sadınlar, Şeylanlı, Ağcakond,
Arduşlu, Ağcayazı, Aşağı Forocan, Forocan, Bozlu, Qalaca, Bülündüz, Ayıbazar, Birinci İpok, Vaqazin, Bozgüney,
Kalafalıq, Hacıxanlı. Qovuşuq. Budaqdoro, Hoçaz, Mollalar, Uludüz, Avazlar, Daşlı, Voliboyli, Narışlar, Hotomlər,
Kaha, Cicimli, Aşağı Cicimli, Qazıdoro,

çəmən, qonur dağ-meşo, tipik vo karbonatlı dağ-meşo, qohvoyidir. Dağlıq saho
nin osas bitki örtüyü alp vo subalp çomonbridir. Maili düzənlikdo enliyarpaqli
meşolor (palid, fistiq, volos vo s.), çəmon
vo kolluqlar geniş saho tutur. Heyvanları: dağkeçisi, köpgor, ayi, canavar, vaşaq,
meşo pişiyi, daşlıq dolosi, meşo dolosi vo s.
Quşları: ular, tetra quşu, göyorçin vo s.
R-nda Qusar yasaqlığı yaradılmışdır.
Qusar miihiim k.t. - bitkiçilik (taxilçılıq, torovozçilik, kartofçuluq, meyvoçilik), heyvandarliq (maldarliq, qoyunçuluq) vo quşçuluq r-nudur.
R-nda konserv z-dları, şorab emalı
miiossisosi, 4 meyvo-torovoz soyuducusu,
heyvandarliq komplekslori vo mexanikloşdirilmiş fermalar var.
R-nda 90 iimumtohsil moktobi, 63
klub, 76 kitabxana, incosonot moktobi,
Qusar Dovlot Lozgi Dram Teatri, rosm
qalereyasi, tarix-diyarşünaslıq muzeyi. 7
xastaxana, 21 ambulatoriya-poliklinika,
54 feldşer-mama montoqosi, tocili yar
dim stansiyasi, stomatoloji poliklinika
vo s. var.

Zabux, Sus, Qızılca, Boylik, İrçan, Çomborxaç, Xumarta, Qaraboyli, Lobbağırlı, Korcabulaq, Zerti, Xırmanlar, Ağbulaq, Birinci Tığik, İkinci Tığik,
Qanqışlaq, Soyuqbulaq, Qılıçlı, Zeyvo,
Köhnokond, Qışlaq, Əyrik, Alıcan,
Qozlu, Fingo, Qorçu, Zağaaltı, Qoşasu,
Alpout, Biilövlük, Kürdhacı, Ərikli,
Hacısamlı, Qarasaqqal, Kamallı, Çıraqlı, Qarakeçdi, Katos, Malxolof, Mazutlu, Molikpoyo, Malıboy, Ağoğlan, Hüsiilü, Ziyrik, Mığıdoro, Doyirmanyanı,
Torxanlı, Doyhan, Baldırğanlı, Oğuldoro, Ağalaruşağı, Pircahan, Seyidlor, Əliqulu, Qaraçanlı, Piçonis, Xaçınyalı,
Köhno Corman, Sonasar, Mayıs, Tozokond, Haqnozor, Ərdoşovi, Sofıyan, Xanalılar, Suarası, Tiirklor, Forraş, Nuroddin, Fotolipoyo, Ağanus, Unannovu,
Ərob, Turşsu, Şolvo, İmanlar, Dambulaq, Şamkond, Əlokçi, Bozdağan, Çorman, Nağdalı, kondlori daxildir.
Sothi dağlıqdır. R-nıın ş. hissosi Qarabağ silsibsinin c.-q. yamacmda, şm.-ı
Mıxtökon silsibsinin c.-ş. yamacmda,
c.-q.-i Qarabağ yaylasındadır. Ən hün-

dür nöqtosi Qızılboğaz dağıdır (3594 m).
Yura-Antropogen çöküntülori yayılmışdır. Faydalı qazıntıları: civo, polimetal,
tikinti materiallan vo s. Narzan tipli mi
neral bulaqlan var. Ərazinin çox yerindo qışı quraq keçon miilayim isti vo so
yuq iqlim üstiindür. Orta temp-r yan
varda -10°C-don 0°C-yodok, iyulda
10-22°C-dir. İllik yağıntı 600-900 inmdir. Çayları Hokori vo onun qollandir.
Əsasoıı, çimli dağ-çomon, qohvoyi dağmeşə və karbonatlı dağ-qara torpaqlan
yayılmışdır. Bitki örtiiyü kollu vo seyrok
meşoli çomonlikbrdən, enlivarpaqlı dağ
meşələrindən (palid. volos, fıstıq), sub
alp vo alp çəmonlikbrindon ibarətdır.
Heyvanlan: qayakeçisi, cüyiir, çöldonuzu, sincab. siileysin, çölsiçanı vo s. Laçın
yasaqlığı toşkil edilmişdir.
Laçın k.t. r-nudur. İqtisadiyyatında
heyvandarliq osas yer tutur.
R-nda 149 iimumtohsil moktobi, 2
moktoboqodor vo 5 moktobdonkonar
torbiyo miiossisosi, texniki peşo mokto
bi, ıışaq yaradıcılıq morkozi, 85 klub,
119 kitabxana, 5 musiqi moktobi, 142
sohiyyo miiossisosi var.
Memarliq abidobrindon mağara-məbod (5 osr), türbobr (14. 19 osrlor), qala
(17 osr), moscid (1718), saray (1716).
körpii (18 osr) vo.s. qeydo alınmışdır.
L e r i k r a y o n u (1930-38 illordZuvand r-nu)
Azorbaycan Respub
likasmda inzibati r-n. 1930 ildo toşkil
edilmişdir. Talış d-rının morkəzindo
yerloşir. С. vo c.-q.-do iran Islam Respublikasi ib homsorhoddir. Sahosi
1083,6 km2, oh. 71,0 min nofordir
(01.01.2006). Morkozi Lerik qos.-dir.
R-na Lerik qos. vo Hiramo, Orand.
Bilabond, Sinobond, Lülokəran, Osnağaküço, Xolfoküço, Ambu, Barzavu.
Bürsülüm, Lokor, Vov, Vonodi, Nosovyodi, Zeynoko, Bobla, Əncoqov, Veri.
Babaküço, Axunahiran, Kiisokoran.
Əliabad. Qolobin. Vizozomin, Congon.
vud, Körnodi, Qinevo, Spyereqon, Pe
totiik, Tobrizli, Almu, Bibiyoni, Hama
meşo, Şifokəran, Haran, Qosmalyai
Hoveri, Tatoni, Şonacola, Divağac, Çc
кого, Digah, Lobkoran, Qolosor, Hivori,
Dostor, Dizdipok, Hamarat, Bradi, K<
rovud, Ordahal, Ərdobib, Boykondil.
Aran, Lobdulan, Musavar, Burğu, Livodirgo, Qodimküço, Nüsomurya, Yııxarı Bilno, Əvilo, Murya, Mastail, Mistan, Digov, Digovdoro, Pirosora, Xolifokond, Qolobin, Rozgov, Monidigah,
Pendi, Jindi, Nisli, Hozovi. Noda, Bilno,
Azorbaycan, Babagil, Niivodi, Rozoviil,

Viston. Qirxinci km, Brkandul, Nücü,
Lormorud. Vamazqon, Davidonu, Naftonu, Nüravud, Zordoboro, Sorusçay,
Köhno Orand, Osyedoro, Bülüdül, Xanogah, Gondov, Bilavor, Şivlo, Keskon,
Kekonu, Pirosora, Büzeyir, Siyov, Akuşapeştə, Xolifohonu, Hovil, Qilqlov, Zardoni, Tondül, Niso, Dico, Davaradibi,
Niieü, Tikobond, Coni, Vıjaker, Qışlaq,
Tiilii. Hiibi. Loda, Qovoy, Yuxari Velik,
Çayrud. Andurma, Piyoküco, Rvarud,
Anzovlu, Tongobin. Şingodulan, Dıırğan,
Laman, Koman, Ağqışlaq, Zenoni, Congomiran, Pirzoküco, Züvüc, Arta, Çeşman, Zövno, Əliabad, Camanşoir, Kürdosor, Soru, Koloxan, Aşağı Amburdoro,
Gövdoro, Hibdoro, Hüseynabad, Xocadoy, Kolvoz. Qışlaq, Mohloabad, Yu
xan Amburdorə, Piran, Qışlaq, Zorigiimaco, Molalan, Sorus kondlori daxildir.
Lerik r-nıı Talış, Peştosor vo Burovar
silsibbrinin bir hissosini vo Zuvand çö-

memarliq abidolori qeydo alınmışdır
(12-17 osrloro aid qalalar. 14 vo 16 osrloro
aid türbolər, 19 osro aid moscid vo s.).
L ə n k ə r a n r a y o n u - Azorbay
can Respublikasmda inzibati r-n. 1930
ildo toşkil edilmişdir. Respublikanm
c.-ş.-indo Xozor donizi sahilindo yerloşir.
Sahosi 1539,4 km2, oh. 199,7 min
nofordir (01.01.2006). Morkozi Lonko
ran ş.-dir.
R-na Lonkoran, Liman ş.-lori, Norimanabad, Gormotük, Hirkan, Aşağı
Niivodi, Haftoni, İstisu, Balıqçılar qos.lori vo Boladı, Şağlaser, Cil, Xarxatan,
Gogiran, Diryan, Tüodo, Kölmogogir,
Girdoni, Havzava, Vilvan. Korgolan,
Lüvosor, Darquba, Mamusta, Daştalığcar, Xolmili, Şıxokoran, Sopnokoran,
Yuxari Niivodi, Mikolan, Şiiriik, Tiitopoşto, Türkokoravı, Bilosor, Alazopin,
Aşağı Apu, Rvo, Narbağı, Əşlo, Mollakond, Qrumba, Tongivan, Zövlo, Tiiko-

kokliyini ohato edir. Ən yiiksok zirvolori
Talış silsibsindoki Köınürköy (2492 m)
vo Qizyurdudur (2433 m). Əsason, Paleogenin vulkanogen-çökmo süxurları
yayılınışdır.
Yayi quraq keçon miilayim isti iqlim
üstündür. Orta temp-r yanvarda -4°Cdon l°C-yodok. iyulda 12-22°C-dir. illik
yağıntı 300-800 mm-dir. Əsas çayları
Lonkoran vo Şorotükdür. Dağ-sarı, qo
nur dağ-meşo, çimli dağ-çomon torpaqları yayılmışdır. Bitki örtüyü kollu vo
seyrok meşoli çomonlordon vo dağ ıneşolorindon (palıd, volos, fıstıq) ibarotdir.
Heyvanlan: tülkü, çaqqal, canavar, ayı,
meşopişiyi, siileysin vo s. Zuvaııd Dövbt
Tobiot Yasaqlığınm bir hissosi Lerik
r-nu orazisindodir.
Əsas tosorriifati heyvandarliq vo
okinçilikdir.
R-nda 111 iimumtohsil moktobi, 2
uşaq musiqi moktobi, tarix-diyarşünasliq muzeyi, 66 klub, 4 şohor vo 70 kond
kitabxanasi, 1morkozi vo 11 kond xostoxanasi var.
R-nda çoxlu sayda tarixi-arxeoloji

vilo, Vel, Veravul, Göyşaban, Osakiico,
Tatoba, Pambahi, Sinovli, Moloja, Boliton, Türkəneil, Şağlakiicə, Bollobur, Sütomurdov, Şilavar, Digah, Loj, Talışlı,
Kosalar, Konarmeşo, Şilim, Küvonil,
Viyon, Qumbaşı, Bürcoli, Sorinbulaq,
Parakond, Bala Şürük, Velodi, Moğonojoba, Rəzvan, Şivlik, Qodoso, Sobir,
Haftaruon, Xanlıqlı, Şovıı, Separadi,
Siyablı, Siyavar, Sopnokoran, Şirinsu,
Ürgo, Günohir, Jidi, Horavenc, Daştatük, Seliqavol, Vıy, Xanbulan kondlori
daxildir.
Sothi q.-do dağlıq (Burovar vo Peştosor silsibbrinin c.-ş. qurtaracaqlan),
ş.-dəovalıqdır (Lonkoran ovalığı). Maks,
hiind. 1200 m-odokdir. Dagliq yerlordo
Paleogenin vulkanogen-çökmo, ovahqda
Antropogen çöküntüləri yayılmışdır.
iqlimi çox yerdo yayi quraq keçon miila
yim istidir. Orta temp-r yanvarda 3,7°C,
iyulda 24,5°C-dir. İllik yağıntı 1400 mmdir. Əsas çayları Lonkoran vo Viloşdir.
R-nun orazisindo Yuxan Xanbulançay
su anbarı inşa edilmişdir. Əsason,
podzollu-sarı vo dağ-sarı torpaqlar yayil-

nıışdır. Bitki örtüyü ovaliq hissodo,
osason, çomən, dağlıq vo dağotoyi yerlordo meşələrb (domirağac, şabalıdyarpaq palid, azat, volos vo s.) tomsil olunmuşdur. Heyvanlan: oxlu kirpi. suleysin, yenot vo s. Lonkoran r-nu orazisi bir
sira quşların (qaz, ördok. qağayı vo s.)
qışlağıdır. Qızılağac Dovlot Tobiot
Qoruğu vo Hirkan Milli Parkının çox
hissosi buradadir.
Lonkoran aqrar-sonaye r-nudur. To
rovoz vo çay istehsahna göro respublika
da birinci yerdodir. R-nda heyvandarlıq, taxılçılıq, balıqçılıq, üzümçülük,
meyvoçilik vo sitrus bağçılığı inkişaf etmişdir. Burada torovoz email z-du, toro
voz konserv kombinati. baliq kombinati,
cihazqayirma z-du, tikiş f-ki, mebel f-ki.
baliq konserv z-du, korpic z-du, siid z-du,
çayçokici vo bükücü f-k, çayın ilkin ema
il vo istehsah f-klori var.
R-nda 88 orta iimumtohsil moktobi,
53 moktoboqodor torbiyo miiossisosi,
universitet, tibb texnikumu, peşo liseyi.
humanitar kollec, musiqi vo rossamhq
moktoblori, Tiirk liseyi vo Araz hazirliq
kurslan, Heydor Əliyev adina Lonkoran
Dövlot İdaroçilik Universiteti, 84 klub,
96 kitabxana, Lonkoran Dövlot Dram
Teatri, morkozi kitabxana, tarix-diyarşiinaslıq muzeyi, H.Aslanovun ev mu
zeyi, Olimpiya idman kompleksi, mor
kozi xostoxana, ağciyor xostoliklori xostoxanasi, dispanserlor, stomatoloji po
liklinika, tocili tibbi yardim stansiyasi,
pansionat, sanatoriya, 8 kond vo qos.
xostoxanasi vo s. var.
Tarixi-memarhq abidobrindon qala,
hamamlar (19 osr), moscid (18 osr) vo s.
qeydo alınmışdır. I lozi Aslanov, Nizami
Goncovi vo b.-na abidolor qoyulmuşdur.
M a s a l l i rayonu
Azorbaycan
Respublikasmda inzibati r-n. 1930 ildo
tosjkil edilmişdir. Respublikanm c.-ş.-ində
Xozor donizi ilo Talış d-ri arasmda yerloşir. Sahosi 721 km2, oh. 187,8 min nofordir
(01.01.2006). Morkozi Masalli ş.-dir.
R-na Masalli ş., Boradigah, Meşokonan, Masalli qos.-lori vo Seybotin, lsgondorli, Dadva, Digah, Ərkivaıı, GÖ*
yoçöl, Qızılağac, Tozəkond, Xıl, Şıxlar,
Köhno Alvadı, Musaküçə, Babaser,
Mollaoba, Banbaşı, Kosagiil, Biııo Xocavar, Böyük Xocavar, Bodolan, (,'ayqıraq, Aşurlu, Domirçi, Böyük Kokıtan,
Bala Kolatan, Bağıroba, Həsonli, Köcokli, Mommodxanlı, Tokdam. Gülliitopo, Tatyanoba, Yolağac, Yeni Zuvand,
Köhno Zuvand, Yeyənkond, Allahyarlı,
Xolfolor. Abasboyli, Birinci Yeddioy-

maq, İkinci Yeddioymaq, Qasımlı, Kalinovka, Öncoqala, Hüseynhacılı, Qarğalıq, Kürdobazlı, Qodirli, Xallıcalı,
Dollokli, Əminli, Şəhriyar, Qodman,
Əzizabad, Mommədrzaküçə, Qızılavar,
Dollokoba, Mahmudavar, Rudokonar,
Molalan, Lüron, Pircana, Yusifli, Sərçuvar, Sirobil, Tozo Alvadı, Əhmədli, Sığdaş, Xanaliyan, Babaküco, Ninolov,
Toklo, Longan, Mollahosonli, Sığmcaq,
Xoşçobanlı, Tüklə,
Məmmədoba,
Birinci Tiyoqani, Tiirkoba, Şatıroba,
Qozvinoba, Hişgədərə, Müşkəmi, Xırmandalı, Hacıtopo, Ərob. Çaxırlı,
Koblohüseyinli, Sarıcoforli, İmanlı,
Bala Toklo, Şorofo, Ağakişibəyli, B i
rinci Somodxanlı, İkinci Somodxanlı,
Alışanlı, Ətcolər, M iyanku, Kubin,
Nozoroba, Qoriblor, İsi, Şıxlar, Dombəlov, Volioba kondlori daxildir.
Sothi, osason, düzənlikdir (Lonkoran
ovalığı), q.-do qismon dağlıqdır (Buro-

şiroli içki sexbri). Mebel f-kbri, korpic
z-dları, metal konstruksiyalar hazırlayan sexbr, ağac emalı miiossisolori, ti
kinti materiallari miiossisolori vo s. var.
R-nda 99 ümumtəhsil moktobi, 16
moktoboqodor vo 4 moktobdonkonar
torbiyo miiossisosi, 44 klub, 79 kitabxa
na, incəsənət moktobi, tarix-diyarşünaslıq muzeyi, rosm qalereyası, rayon mor
kozi xostoxanasi, 11 sağlamlıq morkəzi,
31 hokim ambulatoriyası, 35 feldşermama məntəqəsi vo s. var.
R-nda 117 məscid vardır. Onların
oksoriyyəti 19 osrdo tikilmişdir.
N e f t ç a l a r a v o ı ı u - Azərbaycan Respublikasinda inzibati r-n. 1940
ildo toşkil edilmişdir. 1959 ildo loğv
edibrok orazisi Salyan r-nu ilo birloşdirilmiş, 1973 ildo yenidon borpa olunmuşdur. Kiir-Araz ovalığının ş.-indo
yerloşir. Ş.-don Xozor donizi ilo əhatəlonir. Sahosi 1451,7 km2, oh. 76,8 min

var silsilosi). Ərazisinin maks. hiind. 917
w-odokdir. Paleogenin vulkanogen-çökmə vo Antropogen çöküntübri yayılmışdır. Mineral su vo gil yataqlari var. iqli
mi yayi quraq keçən miilayim istidir.
Orta temp-r yanvarda 2,5°C, iyulda
25,6°C-dir. İllik yağıntı 600-800 mmdir. Əsas çayı Viloşdir. Podzollaşmış vo
sarı dağ-meşo, allüvial-çomon, bataqlıqçomən torpaqları yayılmışdır. Ovalıqda
çəmətı bitkibri, dağlıq vo dağotoyi hisso
do enliyarpaqlı (palıd, fıstıq, volos) vo
Hirkan meşələri (domirağac, şabalıdyarpaq palıd və s.) üstündür. Heyvanlari:
oxlu kirpi, bataqlıq qunduzu, çölsiçanı
və s. Quşları: turac, qirqovul, vağ, sul
tan toyuğu, qaşqaldaq, göyərçin və s.
M asallı aqrar-sənaye r-nudur. K.t.,
osason, taxılçılıq, torovozçilik, çəltikçilik, tütünçiilük, kartofçuluq, üzümçülük, qismən çayçılıqdan ibarotdir.
Heyvandarliq vo balıqçılıq tosorrüfatları da var.
Sənayesi, osason, k.t. mohsulları
emal edon müəssisələrdir (konserv z-dları, siid emalı sexbri, dəyirmanlar, su və

ş.-dir.
R-na Neftçala ş., Banko, Xıllı, Xo
zor, Hosonabad qos.-lori vo Kiirkond,
Aşağı Surra, Qırmızıkond, Aşağı Qaramanlı, Astaıılı, Qodimkond, Birinci Qarah, Kiir Qarabucaq, Boyat, Balhcali,
Dördlor, Congan. Qaraqaşlı, Bala Sur
ra, Ərobqardaşboyli, Beştalı, Şorkond,
Yenikond, l№-li Mayak, 2№-li Мауак,
Qırmızı Şofoq, Sübh, Şirvanlı, Qoçaqkond, Xanmommodli, Ramazanlı,
Qazaxborosi, Sarıqamış, Yeniqışlaq,
Mikayıllı. Qızqayıtdı, Haqverdilor, Dalğalı, Kürdili, Sahil, Tatarmohlo, Abasalılı, Mirzoqurbanlı, Uzunbabalı, Xol
Qarabucaq, Dördlor, Xol Tozokənd,
Xol Qaraqaşlı, Mürsoqulu, Yuxarı
Qaramaıılı, Pirobbo, İkinci Qaralı
kondlori daxildir.
Sothi düzonlikdir (Conub-Şorqi Şirvan vo Salyan düzlori, qismon Muğan
düzü). Ərazisi doniz soviyyosindon 22 m
aşağıda yerloşir. Antropogen çöküntülori yayılmışdır. Faydalı qazıntıları: neft,
qaz, yod, brom, xörok duzu vo s. Yayı

quraq keçon miilayim isti yarımsohra vo
quru çöl iqlimino malikdir. Orta temp-r
yanvarda 3°C-yodok, iyulda 25 36°Cdir. İllik yağıntı 300 mm-dir. Kür çayı,
Bala Kür kanalı, Morkozi Muğan kollektoru r-nun orazisindon keçir. Bozçomon, karbonatlı allüvial-çomon vo çomon bataqlıq torpaqları var. Şoranlıqlara rast golinir. Bitki örtüyü səhra vo
yarımsohra tiplidir. Tuqay meşolori
var. Heyvanlari: çöldonuzu, Kiçik
Asiya qumsiçanı, qırmızıquyruq qıımsiçanı vo s. Çoxlu quş (dovdaq, bozgok
vo s.) vo sürünon (su ilanı, tısbağa,
gürzo) var. Şirvan M illi Parkının bir
hissosi buradadır.
R-nun iqtisadiyyatınm osasını pambıqçılıq, taxılçılıq. yemçilik vo heyvan
darliq toşkil edir.
R-nda “ Anşad-Petrol” Müştorok
Neft vo Qazçıxarma Miiossisosi, Neftçala Baliq Kombinati, “ Neftçala-pam
biq” , “ Neftçala-taxıl” , “ Neftçala yodbrom” , “ Neftçala-ot” , “ Neftçala-süd'\
“ Oryad-balıq” , “ Neftçala-aqroservis” ,.
“ Neftçala-kəndkimya” , “ Neftçala-mexaniki tomir” , “ Neftçala-tomirtikinti”
ASC-lori vo Xıllı, Kürağzı, Kür tocrübi
noro bahqartırma z-dları var.
R-nda 53 iimumtohsil moktobi, 17
moktoboqodor torbiyo miiossisosi, peşə
moktobi, 67 kitabxana, 42 klub, tarixdiyarşünaslıq muzeyi, dovlot rosm qalereyasi, musiqi moktobi, morkozi xos
toxana, kond vo qosobo xostoxanalan,
tarixi-memarliq abidolori, çoxlu sayda
moscid var.
Neftçala ş.-ndo Böyük Voton Miiha
ribosi qurbanlarma vo 20 Yanvar şohidlorino xatiro abidolori ucaldılmışdır.
O ğ u z r a y o n u (1930 91 illordo
Vartaşen r-nu) - Azorbaycan Respubli kasinda inzibati r-n. 1930 ildo toşkil
edilmişdir. Böyiik Qafqazin с. yamacındadır. Şm.-da Rusiya Federasiyasi ilo
homsorhoddir. Sahosi 1220 km2, oh. 39,"
min nofordir (01.01.2006). Morkozi
Oğuz ş.-dir.
R-na Oğuz ş. vo Bayan, Calud. Bucaq, Muxas, Baş Daşağıl, Qumlaq, Hallavar, Şirvanlı. Tayıflı, Xalxal, Xalxalqışlaq, Ərmonot, Korimli, Qarabaldir,
Padar, Doymodoro, Yemişanlı, Yaqublu, Yenikond, Top, Zorrab, Böyük Söyiidlii, Qarabulaq, Astraxanovka, Vladimirovka, Sincan, Torkeş, Doymodağlı, M ollalı, Xaçmaz, Xaçmazqışlaq,
Abdallı, Filfllli kondlori daxildir.
R-nun şm. hissosi Baş Qafqaz silsibsinin c. yamacina, morkozi hissosi Qa-

nix Hoftoran vadisino, c. hissosi iso
Acınohur öndağlığma daxildir. Əıazido
Baş Qafqaz silsilosinin maks. hiind.
3876 ш-dir (Malqamud d.). R-nun şm.
hissosindo Yura vo Tabaşir çöküntülori,
morkozi vo c. hissosindo iso, osason, An
tropogen vo qismon Neogen çökiintübri
yayılmışdır. Gil yatağı vo mineral bulaq
var. İqlimi düzonlik vo dagotoyi hissodo
mülayiır isti vo yarimquru subtropik,
yiiksok dağlıq yerlordo soyuqdur. Orta
temp-r yanvarda -10°C-don 2°C-yodok,
iyulda iso 6°C-don 26°C-yodokdir. illik
yağıntı 450-1600 mm-dir. Çayları: Əyriçay, Əlican. Qalaçay (Filfili) vo s. Dağçomon. dağ-meşo vo allüvial-çomən torpaqları yayılmışdır. Alp vo sııbalp çomonlori var. Meşolorindo palıd, fıstıq,
volos vo s. geniş yer tutur. Heyvanlari:
maral, ciiyür, dağkeçisi, meşopişiyi,
canavar, ayı, çöldonuzu, tülkü, dovşan
vo s. Quşları: qirqovul, koklik vo s.

ovalığımn morkozi hissosindo ycrloşir.
Sahosi 1180,5 km2, oh. 88,6 min nofordir
(01.01.2006). Morkozi Saatlı ş.-dir.
R-na Saatlı ş. vo Azadkond, Varxan,
Qarayevkond, Mircolal, Nosimikond, Şirinboyli, Fotolikond, Xanlarkond, Əlisultanh, Potuboyli, Haciqasimli, Kamalh, Qaracalar, Gömuşçu, Seyidoba, Qara-Nuru, Qazanbatan, Qiraqli, Boylik,
Mustafaboyli, Yeni Novruzlu, Mommodabad, Əliabad, Genişkond, Norimankond, Dollor, Novruzlu, Musali,
Saricalar, Colorxan, Əbilkond, Mollavazlı, Sımada, Günoşli, Boylor, Dodo
Qorqud, Heydorabad, Əhmodboyli,
Qaralar. Mozroli. Naharh, Soltanabad,
Çolpı kondlori daxildir.
Saath r-nunun orazisi diizonlikdir vo
doniz soviyyosindon 28 /;/ aşağıdır. An
tropogen çöküntülori yayılmışdır. Yayi
quraq keçon miilayim isti yarimsohra vo
quru çöl iqlimi var. Orta temp-r yanvar-

morkozi kitabxana, 63 kitabxana filiali,
27 klub. kinoteatr, yeddiillik uşaq nıusıqi moktobi, tarix-diyarşünaslıq muzeyi,
rosm qalereyasi, 7 xostoxana, 17 hokim
ambulatoriyasi, 16 feldşer-mama monto
qosi, gigiyena vo epidemiologiya morko
zi, 16 aptek. idman morkozi. voleybol
klubu vo s. var.
S
a I) i r a b a cl r a y o n u
Azor
baycan Respublikasinda inzibati r-n.
1930 ildo toşkil edilmişdir. Kür-Araz
ovalığının morkozi hissosindo yerloşir.
Sahosi 1469,6 ktn2, oh. 145,7 min nofordir
(01.01.2006). Morkozi Sabuabad s.-ilir.
R-na Sabirabad ş. vo Ulach, Bulduq,
Miirsolli. Şıxlar, Qalaqayin, Balakond,
Surra, Qarali, Balvar, Axisxa, Qaralar,
Qoforli, Əsodli, Momişlor, Kürkondi.
Suqovuşan. Bulaqlı. Yastıqobu, Qaratopo, Norimankond, Əhmodabad, Yolçuboyli, Türkodi, Narlıq, Hoşimxanlı,
Ətcolor, Azadkond, Poladtoğay, Xanke-

Oğuz, osason, k.t. r-nudur. Əkinçilik, heyvandarliq, meyvo-torəvəzçilik.
arıçılıq vo baramaçılıq inkişaf etmişdir.
Kiçik emal vo istehsal miiossisolori var.
Burada rayon telekommunikasiya qovşağı, kommunal tosorriifat idarosi, ra
yon meşo mühafizosi vo borpasi miiossi
sosi, rayon suvarma sistemlori idarosi,
“ Oğuz Noqliyyat” , “ Oğuz-Tikinti Mexanizasiyasi” ATSC-bri, kondli-lermer
tosorrüfatları var.
R-nda 34 iimumtohsil moktobi, 19
moktoboqodor torbiyo miiossisosi, 33
kitabxana, 27 klub, 25 tibb miiossisosi,
homçinin istirahot vo turizm zonalari,
idman komplekslori vo s. var.
R-n orazisindo arxeoloji vo me
marliq abidolori, о ciimlodon kurqanlar
(e.o. 1-ci minilliyin ovvoli), qalalar
(antik dövr), yaşayış yerlori (orta osrlor),
pir (7 osr) vo s. var.
S a a 111 r a y o n u - Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1943 ildo
toşkil edilmişdir. 1963-65 illordo Sabirabad r-nuna birloşdirilmiş, 1965 ildo ye
nidon borpa olıınmuşdur. Kür-Araz

da 1,4°C, iyulda 26,2°C-dir. İllik yağıntı 300 mw-dir.
Ərazisindon Araz çayı, şm. sorho
dindon Kiiı çayı, Sabir adına vo Aşağı
Muğaıı suvarma kanallan, Mil-Muğan kollektoru keçir. Sarısu gölünün
bir hissosi r-nun orazisindodir.
R-nda boz-çomon, boz, şorakot, bataqlıq-çomon torpaqları yayılmışdır.
Bitkibri, osason, yarimsohra vo səhra
tiplidir. Heyvanlari: çöldonüzü, qumsiçanı, su qunduzu, canavar, tiilkii, dovşan, ilan, çaqqal vo s. Quşları: bozgok,
turac, dovdaq vo s.
Saath, osason, k.t. r-nudur, pambiqçılıq, taxılçılıq, heyvandarliq, torovozçilik vo s. miihiim yer tutur. “ Saath Pam
biq” ATSC-nin emal zavodu, “ Şoki
ipok” ASC-nin pambıqçılıq idarosi vo
pambiq qobulu montoqosi, “ Pambiq” kiçik miiossisosi, şiro email miiossisolori, 16
un doyirmam, 2 iizliik plito sexi, qıışçuluq-broyler sexi vo s. var.
R-nda 48 iimumtohsil moktobi, peşo
liscyi, 6 moktobdonkonar torbiyo miiossi
sosi, 19 moktoboqodor torbiyo miiossisosi,

çon, Çığırğan. Nizami, Nosimi, Riistomli, Qardaşkond, Hacıbobir, Çöldollok,
Güdocühür, Qaratoğay, Minbaşı, Qarağac. Beşdoli. Yaxadollok. Muğangoncoli, Congon, Salmanlı, Çiçokli, Moranlı,
Sarxanboyli, Çölbeşdoli, Zalqarağac,
Şıxsalahlı, Osmanlı, Şohriyar, Xəlotli,
Qaragüney, Dadaşboyli, Əlilomboyli,
Çölağamommodli, Quruzma, Qaraqaşlı,
Qozli, Yenikond, Kovlar, Qasımboyli,
Əsgorboyli, Axtaçı, Mııradboyli. C'avad,
Əlicanlı, Hosonli, Zongono, Axtaçı, Bala
Hoşimxanlı, Axtaçı Muğan kondlori
daxildir.
Sabirabad r-nunun orazisi diizonlik
dir vo doniz soviyyosindon 16 /;/ aşağıdadir. Antropogen çöküntülori yayılmı^idir. R-nda yerli ohomiyyotli qum vo gil
faydali qazinti yataqlari vardir. Yayi
quraq kcçoıı miilayim isti yarimsohra vo
quru çöl iqlimino malikdir. Orta temp-r
yanvarda 1,8°C, iyulda 26,5°C'-dir. illik
yağıntı toc|r. 300 />»/;/-dir. Əsas çayı Kürdür. Sarısu göllorinin bir hissosi Sabir
abad r-nundadır. Baş Şirvan kollektorıı
r-nun şm. hissosindən keçir. Kiiryanı kol-

lektorlar Sabirabad r-nu orazisindon
başlanır. Əsason boz-çomon torpaqları
yayılmışdır. Yarimsohra bitkilori iistünlük toşkil edir. Kür çayı sahilində tuqay
meşoləri mövcuddur. Heyvanlan: çöldonuzu, bataqlıq qunduzu, qumsiçanı vo s.
Su və bataqlıq quşlannm qışlaqlan var.
Sabirabad iri pambıqçılıq, taxılçılıq,
heyvandarliq vo bostançılıq r-nudur.
Sabirabad r-nunda 84 iimumtəhsil
moktobi, orta ixtisas moktobi, peşə liseyi, tarix-diyarşünaslıq muzeyi, xalq
teatri, modoniyyot sarayı, 41 klub, mu
siqi məktəbi, şahmat moktobi, morkozi
r-n xəstəxanası, 43 feldşer-mama monto
qosi, 36 həkim ambulatoriyası var.
R-nda orta osr yaşayış yerbri vo qo
bir abidələri vardir. Arxeoloji qazıntılar noticosindo 2 şohor qalığı aşkar edilmişdir.
S a l y a n r a y o n u - Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1930 ildo

təşkil edihnişdir. Cənub-Şorqi Şirvan vo
Salyan düzlərində yerləşir. Ş.-dən kiçik
sahodo Xozor donizi ilə hüdudlanır.
Sahosi 1790 km2, oh. 118,2 min nofordir
(01.01.2006). Morkozi Salyan ş.-dir.
R-na Salyan ş., Kürsəngi, Qaraçala,
Aydıngiin, Yolüstü, Aşağı Kiirkondi,
Düzonlik, Peyk, Qırxçıraq qos.-lori vo
X ıdırlı,
Şatrovka,
Pambıqkond,
Boşirboyli, Arbatan, Aşağı Noxudlu,
Yuxan Noxudlu, Xurşud, Birinci Varlı,
İkinci Varlı, Yenikond, Şokorli, Hosonli,
Qardili, Qarabağlı, Tozokond, Koıimboyli, Gomuşçu, Kolanı, Qızılağac, Boydilli, Alçalı, Quyçu, Kiir Qaraqaşlı, Beştalı, Congan, Ərobqaradaşboyli, Xocalı,
Marışlı, Seyidsadıqlı, Saı van, Dayıkond,
Seyidlor, Xoloc, Abadkond, Çuxanlı,
Piratman, Goncoli. Parça Xoloc, Seyidan,
Şorsulu, Borankoııd kondlori daxildir.
Sothi düzonlikdir. Ş.-do tiro vo topoliklor (Horomi, Mişovdağ vo s.) vardir.
Ərazisinin çox hissosi doniz soviyyosindon 28 m-odok aşağıda yerloşir. Neogen
vo Antropogen çökünti'ılori yayılmışdır.
Palçıq vulkanlan (Qalmas, Mişovdağ

vo s.) var. Faydali qazıntıları: neft, qaz.
Yayi quraq keçon miilayim isti yarim
sohra vo çöl iqlimino malikdir. Orta
temp-r yanvarda 2,5°C, iyulda 26,2°Cdir. İllik yağıntı 250-350 mm-dir. Ərazisindon Kiir çayı axir. Boz-qonur, bozçomən, çəmən-bataqlıq, şoran torpaq
lar yayılmışdır. Bitki örtüyü yanmsohra vo sohra tiplidir. Ceyran, qırmızıquyruq qumsiçanı, Kiçik Asiya qumsiçanı, gtirzo, turac vo s. var. Şirvan M il
li Parki vo Bondovan yasaqlığı r-n ora
zisindodir.
Salyan, osason, k.t. r-nudur. Əkinçilik vo heyvandarliq inkişaf etmişdir.
“ Salyan Oyl” LT D şiıkoti, “ SalyanPambıq” ATSC, “ Salyan Qida Mohsul
lari” istehsalat kommersiya şirkoti,
“ Plastik Kiitlo Email” ASC, “ SalyanTaxil” ATSC, telekommunikasiya qovşağı, Kiirsongi Qazma İşlori idarosi,
Neft mohsullari bazasi, rels qaynaq qatan, lokomotiv deposu, “ Salyan-Çörok” ATSC, xalça sexi vo s. sonaye
miiossisolori var.
R-nda 52 iimumtohsil moktobi,
Azorbaycan Miiollimlor institutunun filialı, peşo liseyi, tibb kolleci, 17 mokto
boqodor vo 5 moktobdonkonar torbiyo
miiossisosi, 56 kitabxana, 47 klub, tarixdiyarşiinaslıq muzeyi, rosm qalereyasi,
incosonot moktobi, musiqi moktobi.
Dövlot Kukla Teatri, morkozi r-n xosto
xanasi, domir yolu xostoxanasi, göz vo
uşaq xostoxanaları, doğum evi, kond vo
qos. xostoxanalan var.
Tarixi-memarhq abidolori: ovdan,
körpülor (17 osr), moscid (19 osr) vo s.
S a m u x r a y o n u - Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1930 ildo
toşkil edilmiş, 1954 ildo loğv olunub ora
zisi Xanlar r-nuna birloşdirilmiş, 1992
ildo yenidon borpa olunmuşdur. Gon
co-Qazax diizonliyindo vo Ceyrançöl
öndağlığında yerloşir. Şm.-da Gürcüstanla homsorhoddir. Sahosi 1450 km2,
oh. 51,3 min nofordir (01.01.2006).
Morkozi Nobiağalı qos.-dir.
R-na Nobiağalı, Qarayeri, İnstitut,
Qaraarx, Alabaşlı, Qırmızı Samux qos.lori vo Kolayir, Yenikond, Çobanabdallı, Qarabağlar, Sorkar, Fiizuli, Əhmodboyli, Yuxari Ağasıboyli, Aşağı Ağasıboyli, Seyidlor, Sanqamış, Lok, Hacalli,
Əlibayramlı, Qovlarsan, Ziyadli, istixa
na, Poylu, Qarabağlı, Salahli, Kosomon,
Zazalı, Əliuşağı, Tatli, Qiyasli, Liiksemburq, Burunqovaq, Hadılı, Yenibağ,
Bağbanlar, Qaraarx kondlori daxildir.
R-nun orazisi, osason, diizonlikdir.

Şm.-da vo ş.-do alçaq dağlıqdır. Neogen,
Antropogen çökiintülori yayılmışdır.
iqlimi miilayim kontinental, miilayim is
ti, yarimsohra vo quru çöl tiplidir. Orta
temp-r yanvarda 1°C, iyulda 25°C-dir.
İllik yağıntı 250 mm-dir. Çayları Qabırrı,
Qanix, Gonco vo Qoşqardır. Mingoçevir
su anbarmin şm.-ş. hissosi buradadir.
R-nun Ceyrançöl sahosindo, Kür çökokliyindo vo Bozdağ massivindo adi “ Qirmızı kitab” a düşmiiş ceyran vo turacla
yanaşı vaşaq, çölpişiyi, qaban. koklik,
qırqovul, meşo xoruzu kimi nadir heyvan
vo quşlar məskunlaşmısjdır. Eldar şamı,
osason, Samux r-nu orazisindo bitir.
Eldar Şamı Dövlot Tobiot Qoruğu r-n
orazisindodir.
Samux r-nunun iqtisadiyyatimn osa
sini k.t. mohsullarinm istehsali toşkil edir.
R-nda 2 toxumçuluq miiossisosi, bitki
miihafizo stansiyasi, suvarma sistemlori
idarosi, baytarhq idarosi, Azorbaycan El-

yo. Kiçik Homyo. Zarat, Çahandar, Eynibulaq. Moşrif, Qalaaltı, Qozağaci, Qoroh. Daşlı Calğan, Orta Calğan, Sədan,
Çarxana, Sağlocan, Mükülqazma, Beşdam, Qara Siyozon, Dorozarat, Narda
ran. Dağquşçu, Əlmokolu. Ərziküş, Yu
xari Əloz. Yanıq Əloz. Hacışokor. Köhnoquşçu, Qaragöz, Künövşo, Qalaşıxı
kondlori daxildir.
Relyefı c.-q.-do alçaq dağlıq, şm.-ş.-do
diizonlikdir. Doniz sahili hissosi doniz soviyyosindon 28 m aşağıdadır. Neogeıı vo
Antropogen çöküntülori yayılmışdır.
Neft, tobii qaz, ohəngdaşı, çınqıl, gil vo s.
faydalı qazıntıları var. Miialico ohomiyyətli mineral su çıxır (Qalaaltı). İqlimi
ovalıq vo dağotoyi yerlordo miilayim isti
qurıı subtropikdir. Orta temp-r yanvarda
1.5°C, iyulda 23-25°C-dir. Yayi quraq
keçir. İllik yağıntı 200-400 mm-dir. Çayları (Gilgilçay, Ataçay vo s.) Xozor hövzəsino aiddir. Dağlıq hissodo şabalıdı vo

c.-ş.-ində yerloşir. Sahosi 1610 km-\ oh.
87,4 min nofordir (01.01.2006). Morkozi
Şamaxı ş.-dir.
R-na Şamaxı ş., Modroso, Aşkar,
Sabir, Yusif Mommodoliyev, Şohriyar
qos.-lori vo Əngixaran, Koloxana, Böyük Xinisli, Pirboyli. Bağırlı, Ovçulu,
Hacıqodirli, Göylor, Dağ-Bağırlı, ÇölGöylor, Acı Doro, Yenikond, Hacılı,
Əhmodli, Dodogünoş, Çağan-1, Çağan2, Cabanı, Homyoli, Domirçi, Zaratxeybori. Sofalı, Qoleybuğurd, Keçmodin,
Qaladorosi, Sis, Avaxıl, Lalazar, Mirikond, Muğanlı, Qaravolli, Molcok, Şirvan, Şoıodil, Morzondiyo, Çıraqlı, Çarhan, Adnalı, Nüydü, Çuxuryurd, Mollıom, Talışnuru, Qonaqkond, Molikçobanlı, Korkonc, Meysori, Ərçiman, Bi
rinci Çaylı, İkinci Çaylı, Qızmeydan,
Yeni Qızmeydan. İkinci Cabanı. Quşçu,
Saqiyan, Sabirli, Nağaraxana, Qurdtopo kondlori daxildir.

tutur. Dövlot miiossisolori vo özol
miiossisolor bu saholorin inkişafı vo
istehsal edilon mohsullarm email iizro
var.
R-nda 72 iimumtohsil moktobi. 23
moktoboqodor torbiyo miiossisosi, peda
qoji moktob. Şamaxı Modoni-Maarif
Texnikumu, AMEA-mn Nosiroddin
Tusi ad. Şamaxı Astrofizika Rosodxanasi vo Şamaxı Geofizika Morkozi, 39
klub, 53 kitabxana, S.Ə.Şirvani ad.
ölkoşünaslıq Muzeyi. M .Ə.Sabirin evmuzeyi, 44 tibb miiossisosi vo s. var.
Çoxlıı sayda tarixi-arxeoloji vo memarliq abidolori qalalar (9 15 osrlor),
tiirbolor (15 17 osrlor), körpülor (15 osr),
memarhq kompleksi (13 osr) vo s. qeydo
ahnmışdır.
Ş о к i r a y o n u (1930 68 illordo
Nuxa r-nu) - Azorbaycan Respublikasinda inzibati r-n. 1930 ildo toşkil edilmişdir. Böyiik Qafqazin c.-ş. yamacında

mi-Todqiqat Pambıqçılıq institutu, re
gional milli hidrometeorologiya miiossi
sosi, asfalt-beton, qum-çınqıl z-dları, süd
email miiossisosi, şorab z-du, günobaxan
yağı istehsali sexi, pambiq email z-du,
qonnadi sexi var.
R-nda 35 iimumtohsil moktobi,
uşaq gonclor idman moktobi, moktobo
qodor tohsil miiossisosi, uşaq yaradıcıliq morkozi, gone texniklor stansiyasi,
ekoloji tocriibo morkozi, 26 klub, 34 ki
tabxana, 3 uşaq musiqi moktobi. gigi
yena vo epidemiologiya morkozi, 4 xos
toxana, 9 hokim montoqosi, 26 feldşeı
mama montoqosi var.
Siyəzən rayonu
Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1940 ildo
toşkil edilmiş, 1959 ildo loğv olunaraq
orazisi Dovoçi r-nunun torkibino qatilmış, 1992 ildo yenidon borpa edilmişdir.
Samur-Dovoçi ovalığında, Xozor sahilindodir. Sahosi 703,4 km2, oh. 36,2 min
nofordir (01.01.2006). Morkozi Siyozon
ş.-dir.
R-na Siyozon ş., Gilgilçay qos. vo
Yenikond, Tağay, Kolanı, Böyük Hom-

açıq şabalıdı, ovalıqda şorakotvarı bozqonur torpaqlar yayılmışdır. Əsas bitki
örtüyü yovşanlı vo yovşanlı-şoranotulu
yanmsohralardan vo doniz sahili qumluq
bitkilorindon ibarotdir. Heyvanlan: tiilkii,
boz dovşan, çölsiçanı vo s. Quşları: göyorçin, qaraqarm bağrıqara, su quşları vo s.
R-nun iqtisadiyyatimn osasini neft
sonayesi toşkil edir. Həmçinin okinçilik,
heyvandarliq, balıqçılıq, meyvo-torəvəzçilik inkişaf etdirilir. R-nda “ Siyozonneft” NQÇİ, “ Siyozon-Broyler” ATSC,
korpic z-du vo s. istehsal miiossisolori
var.
R-nda 24 iimumtohsil moktobi, id
man kompleksi, neftçilorin modoniyyot
sarayi, 19 kitabxana, 12 klub, 2 xostoxa
na, 7 ambulatoriya-poliklinika vo 9 feldşer-mama montoqosi var.
Tarixi ohomiyyotli abidolori: miidafio
istehkamlan kompleksi (5 osr), miidafio
soddi (4-7 osrlor), karvansara qaliqlan
(15-17 osrlor) vo s.
Ş a n ı a x ı r a y o n u - Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1930
ildo toşkil edilmişdir. Böyük Qafqazin

Sothi, osason, dağlıqdır (Baş Qafqaz
silsilosinin с. yamacı, Nialdağ vo Longo
biz silsilolori). Ərazisinin maks. hünd.
2500 /;/-о çatır. Palçıq vulkanlan, YuraAntropogeıı çöküntiiləri yayılmışdır.
Faydalı qazıntıları: yanar şist, bitum,
gil, ohongdaşı vo s. Mineral bulaqları
var. İqlimi miilayim istidir. Orta temp-r
yanvarda -4°C-don 2°C-yodok, iyulda
15 25°C-dir. İllik yağıntı 300-800 mmdir. R-nun orazisindon Pirsaat, Qozlııçay vo s. çaylar axır. Çimli dağ-çomon,
qonur dağ-meşə, şabalıdı, boz-qonur,
şorakotvarı boz-qonur vo s. torpaqlar
yayılmışdır. Meşolori (palıd, volos,
ardıc, saqqızağacı vo s.) var. Yüksok
dağlıqda subalp vo alp çomonləri geniş
yayılmısjdır. Dağ-çöl vo yarimsohra
bitkilori səciyyəvidir. Canavar, tiilkii,
boz dovşan, meşəpişiyi, xallı maral.
daşlıq dolosi. qumsiçanı, ilan, koklik,
qırqovul, göyorçin vo s. moskunlaşmışdır. Pirqulu Dövlot Tobiot Qoruğu
buradadır.
R-nun iqtisadiyyatında üzümçülük,
taxılçılıq vo heyvandarliq miihiim yer

yerloşir. Şm.-ş.-do Rusiya Federasiyası
ilo homsorhoddir. Sahosi 2432,8 km2, oh.
165,9 min nofordir (01.01.2006). Morkozi
Şoki ş.-dir.
R-na Şoki ş., Turan qos. vo Böyük
Dohııo, Suçma, Doroconnot, Aşağı Kiingiit, İbrahimkənd, Fazıl, Çapağan, Co
yirli, Qozlubulaq, Baş Göynük, Baş Şabalıd, Şoki, Orta Zoyzid, Qırxbıılaq,
Köbor Zoyzid, Qoxmııq, Aydınbulaq,
Əliyar, Şirinbulaq, Aşağı Daşağıl, İnco,
Zıınud, Aşağı Şabalıd, Daşüz, Küdürlü,
Daşbulaq, Qudula, Baş Layski, Şin, C’ıınud, Qumux, Baş Zoyzid, Vorozot,
Şorsu, Qaradağlı, Badaratma, Oxııd,
Aşağı Göynük, Köndolon, Aşagı
Layski, Abbaskond, Birinci Bilocik,
İkiııci Bilocik, Baqqal, Qaratorpaq, Sarıca, Bolludoro, Qayabaşı, Çayqaraqoyunlıı, Baş Kiingiit, Bideyiz, Oraban,
Baş Koldok, A.şağı Kolclok. Cofor.ıhad.
Topoconnot, Kohrizoba, Göybulaq,
Çolaqlı, Baltalı, Kiş, Çeşmoli, Öryot,
Kosalı, Qızılarx, Çoləbixan, Cumakond,
Arıçılıq, Kiçik Dohnə, Aran kondlori
daxildir.

R-nun şm. hissəsi Baş Qafqaz silsib
sinin с. yamacına, markazi hissəsi
Qanıx-Haftaran vadisinə, c. hissasi Acınohur öndağlığına daxildir. Ərazisinin
hünd. Acınohur gölü sahilindo taqr. 100
m-dən Baş Qafqaz silsibsinin suayrıcında 3683 ш-adak (Seyidyurd d.) dəyişir.
R-nun şm. və şm.-ş. hissəsində Yura va
Tabaşir, qalan hissasinda Neogen va
Anlropogen çöküntübri yayılmışdır.
Faydalı qazıntıları: mis, titan, molibdeıı, qum, çmqıl, əhəngdaşı va s. C.-da
miilayim isti, şm.-da soyuq və dağlıq
tundra iqlimi üstünlük taşkil edir. Orta
temp-r yanvarda -10°C-dan l°C-yadak,
iyulda 10-26°C-dir. İllik yağıntı 4001400 mm-dir. Çayları (Əyriçay, Əlican
və s.) Kiir hövzasina aiddir. Çimli dağ-çəman, qonur dağ-meşə, şabalıdı, çarnanboz, şorakatvarı boz-qonur torpaqlar
yayılmışdır. R-nun Baş Qafqaz hissa
sinda alp və subalp çəmanləri, meşalar
(palıd, fıstıq, valas va s.) geniş saha tu
tur. Nəcib maral, cüyür, yenot, sincab,
köpgər. daşlıq dalasi, canavar, tülkü,
boz dovşan, çölsiçanı, qırmızıquyruq
qumsiçanı, ular, qirqovul, kaklik və s.
məskunlaşmışdır. Şaki yasaqlığı yaradılmışdır.
Şaki r-nunun iqtisadiyyatında taxılçılıq, tütünçülük, heyvandarliq va baramaçılıq mühüm yer tutur.
R-nda 100 ümumtəhsil maktabi, 61
maktabaqadar tarbiya müəssisəsi, Azar
baycan Müəllimbr institutunun Şaki
Filiali, 5 yeddiillik musiqi maktabi, 71
klub, 87 kitabxana, Şəki Dövbt Rəsm
Qalereyasi, 6 muzey, 76 tibb müəssisəsi
var.
Memarliq abidalari - Xan sarayi,
mascidbr, qala divarlan, qadim su kamari, mabadlar, Ağvanlar hamamı, körpü, karvansaralar, qala (11-12 asrlar)
va s. mühafizə olunur.
Ş ə m k i r r a y o n u (1930-91 illarda Şamxor r-nu)- Azarbaycan Respub
likasmda inzibati r-n. 1930 ilda təşkil
edilmişdir. Kiçik Qafqazm şm.-ş. yama
cmda, Ganca-Qazax düzanliyinda va
Acmohur öndağlığında yeıiaşir. Sahasi
1656,8 km2, ah. 183,5 min nafardir
(01.01.2006). Markazi Şəmkir ş.-dir.
R-na Şəmkir ş., Dalbr, Zayam, Çinarlı, Barlıbağ, Füzuli, Samad Vurğun,
Kür qas.-lari va Yeni Hayat, İsgandarli,
İrmaşlı, Daşbulaq, Şiştapa, Əbsgəıii,
Kamandar, Narimanlı, Yeni Göyça,
Günəşli, Varlı Hayat, Qaraqoyunlu,
Yuxari Çaykand, Aşağı Çaykand, DağCayir, Çənlibel, Atabəy, Tatarlı, Dü-

yarli, Zayam Cırdaxan, Sabirkand,
Könüllü, Bayramli, Qasımalılar, Göymammadli, Şeidlar, Əhmadli, Hacıalılar, Dallar-Cayir, Dallar-Daşbulaq, Sarıtapa, Dallar-Cırdaxan, Qaranüy, Çaparlı, Əliyaqublu, Keçili, Muxtariyya,
Qaracamirli, Qapanlı, Talış. Qılıncbayli,
Mehrilı, Qaraqocalı, Çaylı, Yuxarı Seyfali, Aşağı Seyfalli. Abbaslı, Mahmudlu,
Yeniabad, Tazakand, Maşadhüseynli,
Qasım İsmayılov, Qaralar, Miskinli,
Yeni Yol, Qarabağlar kandlari daxildir.
R-nun şm.-ş. va markazi hissasi, asa
san, düzənlik, с. hissasi isa dağlıqdır.
Yura, Tabaşir, Neogen va Antropogen
çöküntülari yayılmışdır. Faydali qazıntılan: mis, molibden, qızıl, ahangdaşı, çınqıl, qum va s. Qışı quraq keçan miilayim
isti yanmsahra va quru çöl iqlimi
üstünlük təşkil edir. Orta temp-r yan
varda -2°C-dan 2°C-yadak, iyulda
24-25°C-dir. İllik yağıntı 350-600 mm-

Memarliq abidalari: qalalar, körpü
(17 asr), bürc (18 asr) va s.
Şuşa rayonu
Azarbaycan Res
publikasmda inzibati r-n. 1930 ilda taşkil edilmişdir. 1963 ilda lağv edilarak
arazisi Xankandi r-nuna (1978 ildan Əsgaran r-nu) verilmiş, 1965 ilda yenidan
miistaqil r-n olmuşdur. Kiçik Qafqazda
Qarabağ silsibsi arazisinda yeıiaşir.
Sahasi 29,0 km2, ah. 26,7 min nafardir
(01.01.2006). Markazi Şuşa ş.-dir.
R-na Şuşa ş., Turşsu qas. va Malıbayli, Yuxarı Quşçular, Xalfali, Dükanlar, Zamanpayasi, Şüşülii, Mirzalar,
Qaybalı, Laçınlar, Şırlan, Çaykand, Paşalar, Mamişlar, Xanalı. İmamqulular,
Cəmillar, Safıxanlar, Xanlıqpaya, Allahqulular, Böyük Qaladarasi, Kiçik Qaladarasi, Göytala. Onverst, Zarıslı, Nəbilar, Sarıbaba, Daşaltı. Nağılar, Xudaverdilar kandlari daxildir.
Sathi dağlıqdır. Ən yüksak zirvasi

muzey. rasm qalereyasi, klub, kitabxa
na. markazi r-n xastaxanasi, 2 kand xas
taxanasi. 11 feldşer-mama mantaqasi.
sanitariya va epidemiologiya stansiyasi,
uşaq sanatoriyasi, tocili yardim stansi
yasi, şahar poliklinikasi. stomatoloji
poliklinika var.
R-nda dövlat tarafindan qorunan
248 tarixi abida var.
T a r t a r r a y o n u (1949 63, 196591 illarda Mirbaşir r-nu) - Azarbaycan
Respublikasmda inzibati r-n. 1930 ilda
taşkil edilmişdir. 1931-34 va 1963-65 illarda bğv edilarak Barda r-nunun tabeçiliyina verilmiş, 1965 ilda yenidan barpa
olunmuşdur. Kiçik Qafqazm şm.-ş.
ataklarinda va Qarabağ düzünda yerbşir. Sahasi 957 km2, ah. 96,1 min nafardir
(01.01.2006). Markazi Tartar ş.-dir.
R-na Tartar, Ağdərə ş.-lari, Şıxarx
qas. va Azadqaraqoyunlu, İlxıçılar,
Qapanlı, Borsunlu, Qırmızı-saqqallar,

dir. R-nun arazisindan K iir çayı va onun
qollan (Zayam, Şamkir, Cahir va s.) keçir. Dağ-qara, qahvayi dağ-meşa, dağtünd şabalıdı, şabalıdı, açıq şabalıdı va
allüvial çaman-meşa torpaqlan yayılmışdır. Kollu va seyrak meşali çamanlar, dağ
meşələri, yovşanlı-şoranotulu yanmsah
ra və çöl bitkibri, Kür çayı sahilində tu
qay meşələri var. Canavar, tülkü, boz
dovşan, çöldonuzu, süleysin, qumsiçanı,
çölsiçanı, bataqlıq qunduzu, turac, kak
lik, göyarçin va s. məskunlaşmışdır. Şamkir su anbarı va Şamkir yasaqlığı r-nun
arazisindadir.
Şamkir, asasan, üzümçülük r-nudur.
İqtisadiyyatında heyvandarliq da mii
hiim yer tutur. D albr Tikinti Materiallan Kom binati, Zayam Kand
Tasarriifatı Maşınqayırma z-du, “ Şamkir-Konyak” A T SC , Zayam daş karxanasi, Baliq z-du, iiziim email miiassisalari, Şəmkir su elektrik stansiyasi
va s. sanaye miiassisalari var.
R-nda 83 iimumtahsil maktabi, 60
klub, 96 kitabxana, 2 muzey, 21 xasta
xana var.

Böyiik Kirs d.-dır (2725 m). Əsasan, Yu
ra və Tabaşir çöküntüləri yayılmışdır.
Müxtəlif növ tikinti materialı yataqlan
və mineral su bulaqları (Turşsu, Şırlan)
var. Ərazisinin aksar hissasi yayi quraq
keçan mülayim isti va qışı quraq keçan
soyuq iqlim tiplarinə aiddir. Orta temp-r
yanvarda -4°C-dan -l°C-yadak, iyulda
16-19°C-dir. İllik yağıntı 700-800 mmdir. Ərazisindən Qarqar çayı axir. Torpaqlan qahvayi dağ-meşa, qonur dağmeşa, çimli dağ-çaman tiplidir. Yüksək
dağlıq sahalar subalp va alp çamanbri il.
örtüliidür. Alçaq dağlıq və dağətəyi sahə
larda qırılmış meşalarin yerinda çamənlər
va kserofit kolluqlar var. Heyvanlan:
ayı, canavar, tülkü, boz dovşan, cüyür
va s. Quşları: kaklik, göyarçin va s.
R-nun iqtisadiyyatında heyvandarlıq asas yer tutur.
R-nda 24 iimumtahsil maktabi, 6
maktabdankanar tadris miiassisasi, tibb
maktabi, 8 uşaq musiqi va incasanat
maktabi, madani-maarif texnikumu,
musiqi texnikumu, kand tasarrüfatı tex
nikumu, madaniyyat evi, kino teatr, 5

Bure, Giilabatli, Bayimsarov, Qaynaq,
Qapanlı, Qazyan, Qarağacı, Qaradağlı,
Qapanlı, Qaradağlı, Tazakand, Kangarli, Damirçilar, Tazakand, Camilli, Balakangarli, Evoğlu, İsmayılbayli, Əksipara, Əbsgərli, Bayandur, Yenikand, Köçarli, Mamırlı, Poladli, Sarov, Rocabli,
Bildirçinli, Kovdadiq, Umudlu, Soyulan, Hacallı, Qapanlı, İravanlı, Sahlabad, Düyarli, Sarıcalı, Seydimli, Saricalı, Zolgöran, Xoruzlu, Kabirli, Bayandurlu, Hacıqarvand, Hiiseynli, Ağabayyalı, Talış, Çaylı, Ortakand, Kiçikqarabay, Umudlu, Canyataq, Hasanqaya,
Qızıloba, Çardaxlı, Uluqarabay, Seysulan, Yarımca, Marquşavan, Göyarx,
Maralyan, Yuxari Çaylı, Madagiz, Donaşen, Dastagiil, Gülabürt, Zaylik, Lülasaz, Meqrelalay, Qaşapet, Dəmirli, Gülyataq kandlari daxildir.
R-nun sathi şm.-ş.-da düzanlik, c.-q,da dağlıqdır. Dağlıq sahədə Yura-Tabaşir, düzanlikda Antropogen çöküntübri
yayılmışdır. Faydalı qazıntıları: ııeft,
daş kömür, tikinti materiallan, səpinti
qızıl va s. İqlimi yayi quraq keçaıı miila

yim isti yanmsahra va quru-çöl tipli. qışı
miilayim soyuqdur. Orta temp-r yan
varda -2°C-dan 3°C-yadak, iyulda 18
26°C-dir. İllik yağıntı 300 500 w/»/-dir.
R-n arazisindan Tartar va İncaçay, с.
sərhədindən isa Xaçın çayı axır. Ərazisi şabalıdı, boz va çəman-boz torpaqlardan ibaratdir. Yovşanlı-şoranotulu
yarımsahralar, seyrak kollıı çamanliklar, meşalar va subalp çamanbri yayılmışdır. Heyvanlan: tülkii, dovşan,
qumsiçanı va s.
Tartar, asasan, k.t. r-nudur. Əkiııçilik va maldarliq inkişaf etmişdir.
R-nda 48 iimumtahsil maktabi, 30
maktabaqadar tarbiya miiassisasi, texni
ki peşa maktabi. yeddiillik uşaq musiqi
maktabi, 29 klub, 2 tarix-diyarşünaslıq
muzeyi. 52 kitabxana, kinoteatr, 6 xas
taxana, 20 feldşer-mama mantaqasi. 19
hakim ambulatoriyasi, gigiyena va epi
demiologiya markazi var.
T o v u z r a y o n u - Azarbaycan
Respublikasmda inzibati r-n. 1930 ilda
təşkil edilmişdir. 1963 ilda lağv edilarak
arazisi Qazax r-nuna verilmişdir. 1964
ilda yenidan barpa olunmuşdur. Kiçik
Qafqazm şm.-ş. yamacmda va Orta Kiir
çökakliyinda yerbşir. Şm.-dan Giirciistanla, c.-q.-dan Ermanistan Respublikasi ib hamsarhaddir. Sahasi 1903 km2,
ah. 152,0 min nafardir (01.01.2006).
Markazi Tovuz ş.-dir.
R-na Tovuz ş., Qovlar qas. va ƏHbayli, Mülkülü, Hacalli, Yuxari Öysüzlü,
Düz Cırdaxan, Calilli, Xatınlı, Cilovdarli, Qaraxanlı, Əlimardanlı, Girzan,
Aşağı Quşçu, Dondar Quşçu. Əsrik Cırdaxan, Коха Nabi, Kiran, Mollaaynm,
Hacihasanli, Xinnakiran, Sofular, Xatıncan, Qalaboyun, Saladinli, Baqqalli,
Ağbulaq, Çataq, Qandallar, Kazımlı,
Cirdak, Hacılar, Palakli, Şıxheybat, Qoşa, Muncuqlu, Çeşmali, Abbasqulular,
Papaqçılar, Güvandik, Hasanli, Maşadivallar, Böyük Qışlaq, Şamlıq, Mollalar,
Safarli, Qaralar, Diiz Qinqli, Alakol,
Köhnaqala, Maşadilar, Aşırallar, Aşağı
Ayıblı, Yamxlı, Qoçdara, Xoşdarlı, Sadıqlı, Əhmadabad, Aran, Qaribli, İsakənd, Aşralar, Qarabağlılar, Ağdara,
Hətəmallar, Dallakli, Böyük Şamlıq,
Lazılar, Ağbaşlar, Almalıtala, Sarıtala,
Dondarlı, Namxoş, Yoğunbulaq, Çobansığnaq, Qaraboyunlar, AğacqaUı,
Bozalqanlı, Abulboyli, Azaflı, Bayram
li, Vahidli, Ağdam, Aşağı öysüzlü, Qazqulu, Qaradaş, Qonaqlı, Qayadibi, Göyabaxan, Nasibli, Qarağatlı, Hiiseynqulular, Məşədiqulular, Dönük Qırıqlı, İb-

rahimlıacılı, Məsimlar, Kacavand, Avdal, Öskan. Aşağı Mülkülü. Bala Şamlıq. Qozdara. Qadirli. Maşadilar kandlari
daxildir.
Relyefi c.-da dağlıq (Şahdağ silsilasinin şm.-ş. qollan). markazi düzənlik
(Ganca-Qazax düzənliyi), şm. hissasi
alçaq dağlıqdır (Ceyrançöl öndağlığı).
Əsasan. Yura. Tabaşir, Neogen. Antro
pogen çöküntülari yayılmışdır. Faydalı
qazıntıları: qızıl, mis, polimetal. tikinti
materiallan vas. İqlimi şm.-da miilayim
isti. yanmsahra va quru çöl tiplidir. C.-a
getdikca iqlim nisbatan mülayimbşir.
Qışı quraq keçir. Orta temp-r yanvarda
4°C-dan l°C-yadak, iyulda 18 25°Сdir. İllik yağıntı 400 700 />//;/-dir. Çaylan: Kiir, Tovuz, Axinca, Zayam, Əsrik.
Əsasan, şabalıdı. açıq-şabalıdı, qah
vayi dağ-meşa, dağ tünd-şabalıdı, qonur
dağ-meşə, dağ qara torpaqlar yayılmışdır. Kür sahillarinda allüvial çaman tor-

paqlarına rast galinir. Bitki örtüyü şm.
və ınərkəzi hissabrda, asasan, çöl va yarımsəhra tiplidir. С.-da dağlıq sahalarda
palıd va valas meşalari, subalp və alp çamanlari, Kür boyunca tuqay meşalari
var. Heyvanlan: çöldonuzu, daşlıq dala
si, ciiyür, qumsiçanı va s. Quşlan: bazgak, dovdaq, kaklik, turac va s.
Tovuz, asasan, k.t. r-nudur. Buğda,
kartof, qarğıdalı. bostan bitkilari, meyva-taravaz vas. yetişdirilir, heyvandarliq
va quşçuluqla maşğul olunur. 41 sanaye
miiassisasi var.
R-nda 85 iimumtahsil maktabi, 40
maktabaqadar tarbiya miiasisasi, 9 texni
ki peşa maktabi, 77 kitabxana, 52 klub.
xalq teatri, 2 muzey, rasm qalereyasi, 21
xastaxana, varam dispanscri, 50 lelcişermama mantaqasi, sanitariya va epide
miologiya stansiyasi var.
Tovuz r-nunda nekropol (e.a. 2-ci
minillik b.e. 2 asr), kurqan (Tunc dövrii), körpii (10 asr), karvansara qapilari
(14 asr), şahar yeri (orta asrlar) va s.
tarixi-arxeoloji va memarliq abidalari
qeyda alınmışdır.

Ucar
r a y o n u - Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1939 ildo
təşkil edilmişdir. Şirvan düzıində yerloşir. Sahosi 853 km2, oh. 75,5 min no
fordir (01.01.2006). Morkozi Ucar ş.-dir.
R-na Ucar ş., Əlikond, Müsüslü,
qos.-lori vo Qazıqumlaq, Molikbalh, ЭНkond, Ramal, Şahlıq, Qaradağlı, Çiyni,
Alpout, Qarabörk, Gorayboyli, Rostoco,
Qazyan, Lok, Xoloc, Boyat, Bağban, Yu
xan Şilyan, Borgüşad, Müsüslü, Tozo Şilyan, Pirkond, Qaracallı, Küçokond, Ənvor Mommodxanli, Türkoci, Giilobond,
Alpı, Bağırboyli, Çiyni kondlori daxildir.
Ucar r-nunun sothi düzonlikdir. Ora
zisinin ovaliq hissosi okean soviyyosin
don aşağıda yerloşir. Antropogen çöküntülori yayılmışdır. Yayi quraq keçon
mülayim isti yarimsohra vo quru çöl iq
limi var. Orta temp-r yanvarda 1.4°C,
iyulda 27,3wC-dir. İllik yağıntı 300-400
/ 77 /7 7 —dir. Ərazisindon Göycay, Qarasu

Sahosi 667,2 km2, oh. 55,4 min nofordir
(01.01.2006). Morkozi Yardimh qos.-dir.
R-na Yardimh qos. vo Ünoş, Əsodabad, Daşkond, Çayüzü, Dağiizü, Qaraqaya, Avun, Şilovongo, Mamulğan,
Ökii, Gavran, Cerimbel, Yeni Abidinli,
Gilar, Xanbulaq, Perimbel, Avaş, De
man, Peştosor, Arvana, Kiirokçi, Gorsova, Alar, Şıxhüseynli, Hamarkond, Bürzünbül, Anzov, Abasabad, Solqard,
Zenqaran, Bozayran, Osnakoran, Doıyavar. Volixanlı, Qabaqdibi, Köryodi,
Mişkireyin, Sırıq, Alçabulaq, Odrakoran, Arus, Mirimli, Tahirli, Molikli, Şolo, Horavar, Əfçodulan, Keçolokoran,
Vorov, Zongolo, Əngöviil, Vorgodüz, Bilno, Yolocaq, Horonu, Separadi, Teşkan, Telavar, Şovut, Porsova, HonubaŞıxlar, Zeynolozir, Honuba, Gügavar,
Tilo, Ərsilo, Jiy, Lozran, Eçara, Şıxlar,
Gölyeri, Tozokond, Borcan, Lozir, Zevin, Çanaxbulaq, Gendoro, Musa, Osta-

kitabxana, 6 xostoxana, 20 ambulatoriya-poliklinika vo s. var.
R-nda bir sira tarixi-memarliq abi
dolori, о ciimlodon Qiz Qalasi (7 9
osrlor), Çüzünqala (9 osr), Moranqala,
Abi-Dordo tiirbosi (14 osr) vo s. qeydo
almmışdır.
Y e v l a x r a y o n u - Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1935 ildo
toşkil edilmişdir. 1963 ildo loğv edilorok
orazisi Ağdaş, Bordo vo Qasım İsmayılov (indiki Goranboy) r-nlarina verilmiş, 1965 ildo yenidon borpa olunmuşdur. Sahosi 1540 km2, oh. 114.1 min
nofordir (01.01.2006). Morkozi Yevlax
ş.-dir.
R-na Yevlax ş., Aran qos. vo Qaramanlı, Nomorli, Köyük, Dolloklor, Tiacimahmudlu, Nurahlar, Qoyunbinosi,
Malbinosi. Kövor, Kolam, Nemotabad,
Yaldili, Duzdağ, Salahli, Xaldan. Quşçu, Varvara, Balçılı, Ağqıraqlı. Cırda-

Iindo tuqay meşolori var. Heyvanlari:
canavar. tiilkii, boz dovşan, çaqqal vo s.
Quşları: turac, koklik vo s. Türyançay
qoruğunun bir hissosi Yevlax r-nu orazi
sindodir.
Yevlax aqrar-sonayer-nudur. K.t.-nda
okinçilik vo heyvandarliq üstünlük toşkil
edir. Sonayesi başlıca olaraq k.t. mohsullanmn email miiossisolorindon ibarot
dir. “ Tomir” ATSC. dori email sexi, tikiş sexi, makaron fabriki, korpic istehsali kombinati var.
R-nda 57 iimumtohsil moktobi, 25
moktoboqodor torbiyo miiossisosi, peşo
moktobi, 6 musiqi moktobi, 59 kitabxa
na, 42 klub, 14 xostoxana, 19 ambulatoriya-poliklinika vo s. var.
Z a q a t a l a r a y o n u - Azorbay
can Respublikasinda inzibati r-n. 1930
ildo toşkil edilmişdir. Böyük Qafqazin с.
yamacında vo Qanıx-Əyriçay vadisindo
yerloşir. Şm.-ş.-do Rusiya Federasiyası,

çayları vo Yuxan Şirvan kanalı axır. Baş
Şirvan kollektoru Ucar r-nunun c.-undan keçir. Boz-çomon torpaqları yayilmışdır. Bitki örtüyü ovaliq vo yarimsohra
tiplidir. Heyvanlari: canavar, tarlasiçanı,
qumsiçam, bataqliq qunduzu vo s.
Ucar, osason. k.t. r-nudur. Burada
okinçilik vo maldarliq üstünlük toşkil
edir. Əsas sonaye miiossisolori pambiq,
konserv, asfalt, metal vo ağac momulatlan istehsah z-dlandir.
R-nda 45 iimumtohsil moktobi, 22
moktoboqodor torbiyo miiossisosi, 18 mo
doniyyot evi, uşaq incosonot moktobi, 26
klub, tarix-diyarşünaslıq muzeyi, 13 xos
toxana, 15 poliklinika, gigiyena vo epidemiologiya morkozi, 16 feldşer-mama
montoqosi var.
R-nun orazisindo antik dövro aid
nekropol var.
Yardimh
r a y o n u (1930-38
illordo Vorgoduz r-nu) - Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1930 ildo
toşkil edilmişdir. Talış d-rının şm.-q.-indodir. Şm.-da, q.-do vo c.-q.-do iran
Islam Respublikasi ilo homsorhoddir.

ir, Dollokli, Nisoqala, Urakoran, Şofoqli,
Fındıqlıqışlaq, Abidinli. Avur, Yuxan
Astaıılı, Aşağı Astanlı, Qaravuldaş,
Abasallı kondlori daxildir.
Sothi dağlıqdır (Talış, Peştosor, Burovar silsilolori). Ən hünd. zirvolori Şahnişin (2490 m) vo Peştosordir (2244 m).
Ərazisindo, osason, Paleogen çökiintülori yayılmışdır. İqlimi yayı quraq keçon
mülayim istidir. Orta temp-r yanvarda
2-3°C, iyulda 20-24°C-dir. İllik yağıntı
300-700 mm-dir. Əsas çayı Viloşdir. Qo
nur vo qohvoyi dağ-meşo, qismon çimli
dağ-çomon torpaqlan yayılmışdır. K ol
lu vo seyrok meşoli çomonlor geniş yer tu
tur. Heyvanlari: canavar, çöldonuzu,
çaqqal, tülkü, dolo, porsuq, vaşaq, çölpişiyi vo s. Zuvand Dövlot Tobiot Yasaqlığının bir hissosi r-nun orazisindodir.
R-nun iqtisadiyyatında tütünçülük,
üzümçülük, taxılçılıq vo heyvandarliq
osas yer tutur.
R-nda 81 iimumtohsil moktobi, 3
moktoboqodor vo 5 moktobdonkonar tor
biyo miiossisosi, uşaq musiqi moktobi,
tarix-diyarşünaslıq muzeyi, 27 klub, 60

xan, Ərobbosro, Xanabad, Tannqullar,
Hiirüuşağı, Borçalı, Havarlı, Hacıselli,
Əxşam, Marzılı, Yuxan Bucaq, Aşağı
Bucaq, Yenico, Boydilli, Gülövşo, Yuxan Qarxun, Aşağı Qarxun, Əroş, Meyvoli, Aşağı Salamabad, Qaraoğlan.
Əcomi, Somodabad, Norimanabad,
İsmayılabad, Biinyadabad, Qaramom
modli, Rüstomli, Yuxan Salamabad
kondlori daxildir.
Sothi diizonlik, şm. vo şm.-q.-do
alçaq tiroli-topolikdir (Qocaşen, Palan
tökon, Gonco Bozdağı silsilolori). Neo
gen vo Antropogen çöküntülori yayi.
mışdır. Qışı quraq keçon miilayim ist
yarimsohra vo quru çöl iqlimi var. Orta
temp-r yanvarda 1,7°C, iyulda 27,3°C
dir. İllik yağıntı 300 mm-dir. Çayları
Kiir, Əlican, Korçay vo İncoçay. Mingoçevir su anbarının c.-ş. hissosi, Varvara
su anbari Yevlax r-nu orazisindodir. Yu
xan Qarabağ vo Yuxan Şirvan kanallan buradan keçir. Boz-çomon, allüvial çomon-meşo, şorakotvarı boz-qonur vo s.
torpaqlar yayılmışdır. Bitki örtiiyü, osa
son, yarimsohra tiplidir. Kiir çayı sahi-

c.-q.-do Gürcüstanla homsorhoddir.
Sahosi 1348 km2, oh. 112.4 min nofordir
(01.01.2006). Morkozi Zaqatala ş.-dir.
R-na Zaqatala ş., Qazangiil, Əliabad
qos.-lori vo Aşağı Tala, Yeni Suvagil,
Mosul, Muğanlı, Yuxan Çaıdaqlar,
Əlibayramlı, Qalal, Qarqay, Əzgilli,
Bohmotli, Kiirdomir, Göyom, Çökəkoba, Dardoqqaz, Sumaylı, Gözbaraq,
Mamrux, Əlosgor, Cinıcimax, Danaçı,
Aşağı Çardaqlar, Uzunqazmalar, Car,
Kebeloba, Oxoxdoro, Zilban, Dombabino, Mamqabino, Bozbino, Mücokbinə,
Masqarabino, Hosonbino, Xanmodbino,
Yengiyan, Koponokçi, Qandax, Faldarlı, Lahıc, Sabunçu, Maqov, Yolaync,
Pa.şan, Voytala, Oytala, Abalı, Fındıqlı,
Mazix, Qobizdoro, Uzuntala, Borotbino,
Çiçibino, Muxax, Zoyom, Çobankol, Qimir, Bazar, Yuxan Tala, M işlcş, Çüdiiliibino, Laqodexbino kondlori daxildir.
Relyefi şm.-da vo şm.-ş.-do dağlıq, с.
vo c.-q.-do düzonlikdir. Hünd. diizonlik
hissodo toqr. 200 600 m, dağlıq hissodo
3648 /7?-odokdir (Quton d.). Diizonlik
hissodo Antropogen, dağlıq hissodo iso

Yura vo Tabaşir çöküntülori yayılnuşdir. Polimetal vogil yataqlari var. iqlimi
diizonlik vodağotoyi hissodo miilayim is
ti, yiiksok dağlıqda soyuqdur. Orta
temp-r yanvarda yiiksok dağlıq hissodo
-10°C-don, diizonlik hissodo l°C-yodok.
iyulda miivafiq olaraq 5-don 24°C-yodokdir. İllik yağıntı 600 1600 ////77-dir.
Çaylan (Katex, Tala, Muxax vo s.) Qanıx çayı hövzosino aiddir. Əsason, allüvial çomon, qonur, dağ-meşo, çimli dağçomon torpaqlan yayılmışdır. Dağlıq his
sodo meşolor geniş saho tutur. Heyvanları: bobir, nocib maral. dağkeçisi, köpgor
(qarapaça), daşlıq dolosi, meşo dolosi, çöldonuzu, ayi, canavar, vaşaq, meşopişiyi
vo s. Quşları: ular, qartal, qirqovul, tetra
vo s. Zaqatala Dövlot Tobiot Qoruğunun
çox hissosi r-nun orazisindodir.
R-ııun iqtisadiyyatında tütünçülük,
baramaçılıq, meyvoçilik, taxılçılıq, heyvandarlıq, homçinin k.t. mohsullarmm
emalı iistünliik toşkil edir.
R-nda 66 iimumtohsil moktobi, gimnaziya, Azorbaycan Miiollimlor institu
tunun vo Baki islam Universitetinin filialları, texnikum, kollec, peşo-texniki
moktobi, 80 kitabxana, 58 klub, Heydor
Əliyev ad. Zaqatala Modoniyyot vo isti
rahot Parkı, tarix-modoniyyot qoruğu, 2
muzey, incosonot moktobi. 10 xostoxana
vo s. var.
Tarixi-memarliq abidolorindon qala
(5-17 osrlor), bürclor (14 osr), moscidlor
(19 osr) vo s. miihafizo olunur.
Z э n }»i I a ii r a y o n u - Azorbay
can Respublikasinda inzibati r-n. 1930
ildo toşkil edilmişdir. Kiçik Qafqazin
c.-ş.-indo, Arazin sol sahilindo yerloşir.
Q.-do vo şm.-q.-do Ermonistan Respub
likasi ilo, с.-da vo c.-ş.-do iran Islam
Respublikasi ilo homsorhoddir. Sahosi
707 km2, oh. 37,4 min nofordir
(01.01.2006). Morkozi Zongilan ş.-dir.
R-na Zongilan ş., Ağ Oyuq. Mincivan, Bartaz, Ağbond. Hokori, Şorikan
qos.-lori vo Malatkeşin, Genlik. Beşdoli,
Keçikli, Bartaz, Qarqulu, Ördokli, Qaragöz, Qaradoro, Çöpodəro, Baharli, Sobu, Dollokli, Rozdoro, Kolluqışlaq, Şatarız, Moşodiismayıllı, Zongilan, İçori
Miişlan, Molikli, Qıraq Miişlan, Üdgün,
Yenikond, Robond, Sanl, Xumarli, HacaHi, Şorifan, Muğaıılı, Xurama, Mommodboyli, Babali, Zornoli, Havalı, Aşağı
Ycmozli, Orta Yemozli, Yuxan Yemozli, Sanh Xoştab, Quyudoro Xoştab, İsgondorboyli, Ağbiz, Ağakişilər, Vejnoli,
Muğanlı, Aladin, Doro Gilotağ, Şamh,
Mirzohosonli, Burunlu, Seyidlor, Şayıflı,

Qaragöl, Nocotlor. Yusillor. Tagli, Cahangirboyli, Turabat, Tiri, Voliquluboyli, Ağkond, Əmirxanlı, Qazançı, Canbar, Giinqışlaq, Doroli, Birinci Ağalı.
İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı. Yuxarı Goyoli, Sarıqışlaq. Birinci Aliboyli. Ikinci
Alıboyli. Böyük Gilotağ, Vonondli. Aşağı Göyoli, Şofiboyli. Pirveysli. Kosaqan
kondlori daxildir.
R-nun relyefi q.-do dağlıq, ş.-do
düzonlikdir. Yura. Tabaşir vo Neo
gen Antropogen çöküntülori yayılmışdir. Faydali qazıntıları: tikinti daşı,
ohong xammali, qizil, qara mormor vo s.
Ərazisinin çox yerindo qışı quraq keçon
miilayim isti iqlim üstünlük toşkil edir.
Orta temp-r yanvarda 1°C, iyulda
25,3°C-dir. İllik yağmb400 500mm-dir.
Çaylan (Hokori, Oxçu vo s.) Araz lıövzosino aiddir.
Düzən vo dağotoyi sahodo dağ-şabalıdı, dağ boz-qohvoyi, dağlıq sahodo

qohvoyi dağ-meşo, çay dorolorindo çimliçomon torpaqlan yayılmışdır. Quru çöl,
dağ kserofit bitkilori, kolluqlar, dağlıq
hissodo enliyarpaqlı meşolor (palıd. volos
vo s.), Bositçayın dorosindo nadir çinar
meşosi (Bositçay Dövlot Tobiot Qoruğu)
var. Heyvanlari: cüyür, çöldonuzu, ayı,
tülkii vo s. Quşları: turac, koklik vo s.
R-nun əsas tosorriifati üziimçülük,
tütünçülük, torovozçilik vo heyvandarlıqdır. R-nda 2 şorab z-du, çörok z-dıı. kon
serv z-du, 2 toxuculuq kombinati, tikiş,
mormor vo ohong sexlori vo s. var.
Zongilan r-nunda 39 iimumtohsil
moktobi, 3 yeddiillik musiqi moktobi,
tarix-diyarşünaslıq muzeyi, I kitabxa
na, morkozi r-n xostoxanasi, 4 kond
xostoxanasi, 4 feldşer-mama montoqo
si, domiryol xostoxanasi vo s. var.
Tarixi-memarliq abidolorindon dairovi biire (14 osr), tiirbo (1304 05 illor),
sordabolor (13 14 osrlor) vo s. qeydo
almmışdır.
Z o r d a b r ay onu - Azorbaycan
Respublikasinda inzibati r-n. 1935 ildo
toşkil edilmişdir. 1963 ildo loğv edilorok

ərazisi Ucar r-nuna verilmiş, 1965 ildo
yenidon borpa olunmuşdıır. Şirvan düzünün c.-q.-indədir. Sahəsi 855,6 km2,
oh. 50,0 min nofordir (01.01.2006). Mor
kozi Zordab ş.-dir.
R-na Zordab ş., Boyimli qos. vo Bıçaqlı, Yııxarı Seyidlor, Siloyli, Körpiikond, Molikli, Burunlıı, Qoruqbağı, Sarıqaya, Mommodqasımlı, Gödokqobu,
Yarmommodbağı, Loloağacı, Porvanlı,
Golmo, Salahlı, Hüseynxanlı, Xanməmmodli. Əliboyli, Allahqulubağı, Çallı,
Molikıımudlu, Cülovxanlı, Doliquşçu,
Dokkooba, İsaqbağı, Qaravolli, Böyük
Dokko, Nozoralılı, Şıxbağı, Gondobil,
Ağabağı, Şahhüseynli, Şoftəhal, Aşağı
Seyidlor, Əlvond, Otmanoba, Birinci
Əlicanlı, İkinci Əlicanlı, Qoşaoba, Tozokond kondlori daxildir.

R-nun sothi diizonlikdir. Ərazisinin
çox hissosi doniz soviyyosindon aşağıdadir. Antropogen çöküntülori yayılmış-

dir. Gil yatağı var. Yayi quraq keçon
mülayim isti vo quru çöl iqlimino malik
dir. Orta temp-r yanvarda 1,8°C, iyulda
26,2°C-dir. İllik yağıntı 335 mm-dir.

Türyan çayının aşağı axını (Qarasu)
Zordab r-nu orazisindodir. R-nun с. vo
c.-q. sorhodindon Kür çayı axır. Boz-çomon torpaqları yayılmışdır. Bitkilori ya
rimsohra tiplidir. Kür çayı sahilindo tuqay meşolori var. Heyvanlan: canavar,
tülkü, boz dovşan, ceyran, çöldonuzu.
qumsiçanı vos. Quşları: turac, qirqovul,
göyorçin vo s.
R-nun iqtisadiyyatında taxılçıhq.
pambıqçılıq, bostan-torovozçilik, heyvandarhq vo s. osas yer tutur.
R-nda 41 iimumtohsil moktobi, peşo
liseyi, kollec. uşaq incosonot moktobi,
tarix-diyarşünaslıq muzeyi, 21 modo
niyyot evi. 49 kitabxana, 24 klub. mor
kozi rayon xostoxanasi, 5 kond xosto
xanasi, gigiyena vo epidemiologiya mor
kozi var.

ƏLAVƏLƏR

AZƏRBAYCANDA HÖKMDAR SÜLALƏLƏRİ

Sülalonin adi

Sülalonin banisi

1

2

Siilalo hansi
dövlotdo (orazido)
hakimiyyotdo
olmuşdur
3

Deyok
(Dayaukku) ?

Mada (Midiya)
şahlığı

toqr. e.o. 7 osrin
70-ci illori e.o. 550 il

Atropat
(Atarpata)
(e.o. 321-?)

Atropatena
(Atarpatakan)

e.o. 321 il b.e. 20 ili

?

Atropatena

toqr. 1osrinin
20-ci illori 3 osrin 1-ci yansi

Aran ?
(1 osrin 2-ci
yansi)

Qafqaz
Albaniyasi

1osrin 2-ci
yansi - 510 il
(463-485 illori
çıxmaqla)

Mihr(an)
[6 osrin sonu]

Qafqaz Albaniyasi;
9-13 osrlordo
Arsax-Xaçın
knyazlığı (Qarabağ, miixtolif
dövrlordo hom do
Siinik vo Şoki)

630-705;
886-10 osr;
12-15 osrlor

Varaz Qriqor [630-642];
Cavanşir [642-680];
Qriqor Hammam [886 10 osrin ovvoli];
Sohok Sevada [10 osrin 1-ci yansi];
İohann Sonokorim (10 osr);
Hoson Colal [1215-61]

Azorbaycan

898 941 illor

Yusif ibn Əbu-s-Sac [901 928]

Azorbaycan

941-983 illor

Vohsudan ibn Mohommod [957- 965];
ibrahim [965 983]

1. Deyokilor

2. Atropatilor

3. Atropatena
Arşakilori
4. Albaniya
(Qafqaz)
Arşakilori

5. Mihranilor

6. Sacilor

7. Salarilor

8. Rovvadilor

9. Şoddadilor

Əbu-s-Sac Divdad ibn Yusif
od-Divdast
[toqr. 839-879]
Salar Morzban
ibn Mohommod
[941-957]

Siilalonin
hakimiyyot illori
4

Rovvad
ibn ol-Müsonna
(8 osrin sonu)

Conubi
Azorbaycan

983-1060 vo
1107-17 illor

Mohommod
ibn Şoddad ibn
Qurtaq
[951-956]

Şimal-Qorbi
Azorbaycan

971-1075 illor

Siilalonin görkomli niimayondolori
5
Kaştariti (Xşasrita)
[e.o. 7 osrin 70-ci illori ?];
Kiaksar (Huvaxştra) [e.o. 625 585];
Astiaq (Rştivaiqa) [e.o. 585-550]
Artabazan [e.o. 3 osrin 20-ci illorij:
Mitridat [e.o. 1osrin 80 60-ci illori];
Artavazd [e.o. 1osrin 30-20-ci illori];
II Ariobarzan [e.o. 1osrin 20 ili
b. e. 1osrinin 2 ili];
11 Ariovast [2-20 illor]
Pakor [1 osrin 70-ci illori]
Cosur (I) Vaçaqan [1 osrin sonu];
Urnayr [313-371];
Yesuagen [5 osrin 1-ci yansi];
II Vaçe [444-463];
Mömin (III) Vaçaqan [487 510]

Əbül Heyca ibn or-Rovvad [983 988];
Momlan [988 1008];
Vohsudan ibn Momlan [11 osrin ovvoli1059];
Əhmodil ibn Ibrahim ibn Vohsudan
or-Rovvad [1107-17]
Loşkori ibn Mohommod [971 978/979];
Fozl ibn Mohommod [985 1031];
Əbülhoson Əli (II) Loşkori [1033/34 49];
Əbülosvar (I) Şavur [1049 67];
II Fozl [1067 731

(

1

2

10. Şirvanşahlar

a) Məzyədilor
(Yozidilor,
Şeybanilor)

b) Kosranilor

с) Dərbəndilər
11. Eldonizlor
(Eldogozlor,
Eldəgizlər,
İldənizlər)
12. Hülakular
(İlxanilor,
Elxanilor)

13. Colairilor

M.Qaraqoyunlulaı

15. Ağqoyunlular

16. Sofovilor

17. Əfşarlar

18. Qacarlar

Yəzid ibn Məzyod
oş-Şeybani
[8 osrin sonu-801]

Monuçehr
[1027-34]

3
Şirvanşahlar
dövloti (Şirvan,
miixtolif dövrlordo
hom do Arran,
Qarabağ, Şoki)

66 66 66

66 66 66

I İbrahim
[1382-1417]

66 66 66

Şomsəddin Eldoniz
[1136-74]

Azorbaycan
ataboylori dövloti;
Eldonizlor dövloti

Hülaku xan
[1256-65]

Hülakular
(Elxanilor) dövloti

Həson Cəlairi
(Böyük Hoson)
[1340-59]

Colairilor sultanlığı
(Iraq, Azorbaycan,
Qorbi Azorbaycan,
Giirciistan)

Bayram Xoca
(14osrin
70-ci illori)

Qaraqoyunlu
padşahlığı

Pohlovan boy
[1370-88]

Sofı od-din İshaq
(1252-1334)

Nadir şah Əfşar
[1736-47]
İmamqulu xan
Qacar
(16 osrin
70-ci illori)

Ağqoynlu
padşahlığı

Sofovilor dövloti

İran şahlığı
(İran, Azorbaycan);
İran şahlığı;
Qacarlar dövloti
(İran, Conubi
Azorbaycan)

4

861-1027 illor

1027-1382 illor

1382-1538 illor

1160-1225 illor

1256-1357 illor

AZƏRBAYCANIN DÖVLƏT XADİMLƏRİ
(1918-2005 illər)

5

Heysom ibn Xalid [861-?];
Ə1i ibn Heysom [7-917];
Əbu Tahir Yozid ibn Mohommod
1917-948];
Mohommod ibn Yozid [948-956];
Mohommod ibn Əhmod [981-991];
Yozid ibn Əhmod [991-1027]
I Foribiirz [1063 96];
III Monuçehr [1120-60]:
I Axsitan [1160-97];
I Gorşosb [1204 25];
III Foribiirz [1225 44];
Kavus [1345-721
I Xolilullah [1417 -62];
Forrux Yasar [1462 1510];
II Xolilullah [1524-35]
Mohommod Cahan Pohlovan [1174-86];
Qizil Arslan [1186-91];
Əbubəkr [1191 1210];
Müzoffərəddin Özboy [1210-25]
Qazan xan [1295 1304];
Mohommod Xudabondo Ulcaytu
[1304-16];
ƏbuSəid [1316-35]

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN

Xosrov Paşa bay Sultanov - akinçilik va dövlat əmlakı naziri
Ağa Aşurov - poçt va teleqraf naziri

BİRİNCİ HÖKUMƏT KABİNETİ

Xalil bay Xasmammadov - adliyya naziri

(28 may 1918 - 17 iyun 1918)

Xudadat bay Rafibayli - xalq sahiyyasi naziri
Musa bay Rafiyev - himayadarliq va dini etiqad naziri

Fətəli xan Xoyski - Nazirlər Şurasının sədri və daxili işlər naziri

ismayil xan Ziyadxanov - harbi işlar üzra müvakkil

Xosrov Paşa bəy Sultanov - hərbi nazir

Əbdülali bay Əmircanov - dövlat nazarati naziri.

Məmmədhəsən Hacınski - xarici işlər naziri
Nəsib bəy Yusifbəyli - maliyyə və xalq maarifi naziri

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN

Xəlil bəy Xasməmmədov - ədliyyə naziri

ÜÇÜNCÜ HÖKUMƏT KABİNETİ

Məmmədyusif Cəfərov - ticarət və sənaye naziri

(26 dekabr 1918-14 aprel 1919)

Əkbər ağa Şeyxülislamov - əkinçilik və əmək naziri
Xudadat bəy Məlikaslanov - yollar, poçt və teleqraf naziri

Fatali xan Xoyski - Nazirlar Şurasının sadri va xarici işlar naziri

Camo bəy Hacınski - dövlət nəzarəti naziri.

Xalil bay Xasmammadov - daxili işlar naziri
I.Protasov - maliyya naziri

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN
İKİNCİ HÖKUMƏT KABİNETİ
(17 iyun 1 9 1 8 -7 dekabr 1918)

Xudadat bay Malikaslanov - yollar naziri
Nasib bay Yusifbayli - xalq maarifi va dini etiqad naziri
Aslan bay Səfikürdski - poçt va teleqraf, amak naziri
Samad bay Mehmandarov - harbi nazir

1359-1410 illor

Şeyx Üvcys [1359 74];
Sultan Əhmod 11382 1410; fasilələrlo]

Fətəli xan Xoyski - Nazirlər Şurasının sədri və ədliyyə naziri

Rüstam xan Xoyski - himayadarliq naziri

Məmmədhəsən Hacinski - xarici işlər naziri (eyni zamanda,

Yevsey Gindes - xalq sahiyyasi naziri

müvəqqəti olaraq, dövlət nəzarəti naziri)

1410-68 illor

1468-1503 illor

1501-1736 illor

1736-60 illor

1796-1925 illor

Qara Yusif [1410-20];
Cahanşah [1438 67]
Uzun Hoson [1468-78];
Sultan Yaqub [1478-90];
Sultan Murad [1497 1503];
Əlvond Mirzo [1499 1501]
I Ismayil [1501-24];
I Tohmasib [1524-76];
Mohommod Xudabondo [1578-87];
I Abbas [1587-1629]
Nadir şah [1736 47];
Əliqulu xan Əfşar (Adil şah) [1747-53]:
ibrahim xan [1753 60];
Fotoli xan Əfşar [ 1747-63 Urmiya
xanlığı]
Ağa Mohommod şah [1796-97];
Fotoli şah (Baba xan) [1797 1834];
Nosroddin şah [ 1848—96];
Müzofforoddiıı şah [1896-1907]
Kamil Muxtarov, R a u f Malikov

Behbud xan Cavanşir - daxili işlər naziri
Xudadat bəy Məlikaslanov - yollar naziri (eyni zamanda, müvəqqəti
olaraq, poçt və teleqraf naziri)
Əbdüləli bay Əmircanov - maliyyə naziri

Mirza Əsadullayev - ticarat va sanaye naziri
Mammadhasan Hacinski - dövlat nazarati naziri
Konstantin Lizqar - arzaq naziri
Xosrov Paşa bay Sultanov - akinçilik va dövlat amlaki naziri
Teymur bay Makinski - adliyya naziri

Xosrov Paşa bəy Sultanov - əkinçilik naziri
Nəsib bəy Yusifbəyli - xalq maarifi və dini etiqad naziri
Ağa Aşurov - ticarət və sənaye naziri (eyni zamanda, müvəqqəti

Qeyd: 1919 il yanvarin ikinci yarısından dövlat nazarati naziri Əlağa
Hasanov olmuşdur.

olaraq, ərzaq naziri)
Xudadat bay Rəfibəyli - səhiyyə və himayədarlıq naziri
Əlimərdan bəy Topçubaşov - portfelsiz nazir
Xəlil bəy Xasməmmədov - portfelsiz nazir

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN
DÖRDÜNCÜ HÖKUMƏT KABİNETİ

(14 aprel 1919-22 dekabr 1919)

Musa bay Rafiyev - portfelsiz nazir.
Nasib bay Yusifbayli - Nazirlar Şurasının sadri va daxili işlar naziri
1918 il sentyabrm 17-də Cümhuriyyət hökumati Gancadan Bakiya

Əlağa Hasanov - maliyya naziri

köçdükdan sonra, oktyabrm 6-da ikinci hökumat kabinetinda

Ağa Əminov - ticarat va sanaye naziri

dayişikliklar edildi:

Mammadyusif Cafarov - xarici işlar naziri
Xudadat bay Malikaslanov - yollar naziri

Fatali xan Xoyski - Nazirlar Şurasının sadri

Camo bay Hacinski - poçt va teleqraf naziri

Behbud xan Cavanşir - daxili işlar naziri vazifasi ila yanaşı ticarat va

Samad bay Mehmandarov - harbi nazir

sanaye naziri vazifasini da icra edirdi
Əlimardan bay Topçubaşov - xarici işlar naziri

Viktor Klenevski - himayadarliq naziri
A.Dastakov - xalq sahiyyasi naziri

Mammadhasan Hacinski - maliyya naziri

Raşid xan Qaplanov - xalq maarifi va dini etiqad naziri

Nasib bay Yusifbayli - xalq maarifi naziri

Aslan bay Qardaşov - əkirıçilik va dövlat amlaki naziri

Xudadat bay Malikaslanov - yollar naziri

Nariman bay Narimanbayli - dövlat nazarati naziri

Aslan bəy Səfikürdski - ədliyyə va əmək naziri

Əli ismayil oğlu ibrahimov (1970, 10 aprel - 1981, 22 yanvar)

X.Amaspür - portfelsiz nazir

Həsən Neymət oğlu Seyidov (1981, 22 yanvar - 1989, 27 yanvar)

Məmmədhəsən Hacınski - daxili işlər naziri (1919, oktyabr).

Ayaz Niyazi oğlu Mütəllibov (1989, 27 yanvar - 1990, 26 yanvar).
Həsən Əziz oğlu Həsənov (1990, 26 yanvar - 1991, 7 fevral)

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN

AZƏRBAYCAN SSR ALİ SOVETİ
(1937, 14 mart - 1990, 18 may)
SƏDRLƏR:

Murtuz Nəcəf oğlu Ələsgərov (1996, 16 noyabr - 2005, 2 dekabr)
Oqtay Sabir oğlu Əsədov (2005, 2 dekabrdan)
AZƏRBAYCAN KOMMUNİST PARTİYASI

Mir Teymur Mir Ələkbər oğlu Yaqubov (1938, 18 iyul - 1941, 7

BEŞİNCİ HÖKUMƏT KABİNETİ

AZƏRBAYCAN SSR NAZİRLƏR SOVETİ (1991,

(22 dekabr 1919 - 30 mart 1920)

18 oktyabradək), AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR
KABİNETİ (1991, 7 fevraldan)

Nəsib bəy Yusifbəyli - Nazirlər Şurasının sədri

MƏRKƏZİ KOMİTƏSİ

(1920, 11 fevral - 1991, 14 sentyabr)

aprel)
Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyev (1941, 7 aprel -1944, 6 mart)
Soltan Əsədulla oğlu Qafarzadə (1944, 6 mart - 1947, 22 mart)

AZƏRBAYCAN KP MK-nın BİRİNCİ KATİBLƏRİ:

Yusif Niftali oglu Yusifov (1947, 22 mart - 1951, 26 mart)

Mirza Davud Bağır oğlu Hiiseynov (1920, 11 fevral - 1920, 23 iyul)

Ağamirzə Mirzəli oğlu Əhmədov (1951, 26 mart - 1953, 18 aprel)

Naneyşvili Viktor ivanoviç (1920, 23 iyul - 1920, 9 sentyabr)

Fətəli xan Xoyski - xarici işlər naziri

BAŞ NAZİRLƏR:

Səməd bəy Mehmandarov - hərbi nazir

Həsən Əziz oğlu Həsənov (1991, 7 fevral - 1992, 4 aprel)

Mustafa Ağabəy oğlu Topçubaşov (1953, 18 aprel -1955, 25 mart)

Stasova Yelena Dmitriyevna (1920, 9 sentyabr - 1920, 15 sentyabr)

Məmmədhəsən Hacınski - daxili işlər naziri

Feyruz Rəcəb oğlu Mustafayev (Baş nazir əvəzi; 1992, 4 aprel -

Abdulla Səlim oğlu Bayramov (1955, 25 mart -1958, 23 yanvar)

Dumbadze Vladimir Yelizbaroviç (Lado; 1920, 15 sentyabr - 1920,

Xəlil bəy Xasməmmədov - ədliyyə naziri

1992, 14 may)

Mirzə Əjdər oglu ibrahimov (1958, 23 yanvar -1959, 25 mart)

24 oktyabr)

Rəşid xan Qaplanov - maliyyə naziri

Rəhim Əlihüseyn oğlu Hüseynov (1992, 14 may - 1993, 30 yanvar)

Qəzənfər Musa oğlu Cəfərli (1959, 25 mart - 1959, 25 noyabr)

Kaminski Qriqori Naumoviç (1920, 24 oktyabr - 1921, 24 iyul)

Həmid bəy Şahtaxtinski - xalq maarifi və dini etiqad naziri

Əli Əhməd oğlu Məsimov (Baş nazir əvəzi; 1993, 5 fevral - 1993,

Əli Tağızadə (1959, 25 noyabr - 1963, 29 mart)

Kirov (Kostrikov) Sergey Mironoviç (1921, 24 iyul - 1926, 21 yanvar)

Əhməd bəy Pepinov - əkinçilik və əmək naziri
Xudadat bəy Məlikaslanov - yollar naziri (eyni zamanda, müvəqqəti

28aprel)

Məmməd Arif Məhərrəm oğlu Dadaşzadə (1963, 29 mart - 1967,

Pənah Çodar oğlu Hüseynov (1993, 28 aprel -1993.. 30 iyun)
Surət Davud oğlu Hüseynov (1993, 30 iyun - 1994, 7 oktyabr)

Mustafa Ağabəy oğlu Topçubaşov (1967, 5 aprel - 1971, 1 iyul)

Camo bəy Hacınski - poçt və teleqraf naziri

Fuad Xəlil oğlu Quliyev (Baş nazir əvəzi, 1994, 7 oktyabr - 1995,

Siileyman Əliabbas oğlu Rüstəmzadə (Siileyman Rüstəm)

Musa bəy Rəfiyev - xalq səhiyyəsi və himayədarlıq naziri

2 may; Baş nazir, 1995, 2 may - 1996, 20 iyul)
Artur Tahir oğlu Rasizadə (1996, 26 noyabr - 2003, 4 avqust)
Ilham Heydər oğlu Əliyev (2003, 4 avqust - 2003, 4 noyabr)

olaraq, ticarət, sənaye və ərzaq naziri)

Heybətqulu bəy M əm mədbəyov- dövlət nəzarəti naziri.
Qeyd: 1920 il fevralın 18-dən Mustafa bəy Vəkilov daxili işlər naziri,

Artur Tahir oğlu Rasizadə (2003, 4 noyabrdan).

dən isə Nurməmməd Şahsuvarov xalq maarifi və dini etiqad naziri

(1971. 1 iyul - 1989, 10 iyun).

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ SOVETİ,

AZƏRBAYCAN SSR MƏRKƏZİ İCRAİYYƏ KOMİTƏSİ

(1990, 18 may - 1995, 12 noyabr)

ALİ DÖVLƏT TƏSİSATLARI (1920-2005 illər)
AZƏRBAYCAN MÜVƏQQƏTİ İNQİLAB KOMİTƏSİ (AMİK)
(1920, 28 aprel —1921, 19 may)

(1920, 28 aprel - 1946, 29 mart)

Elmira Mikayil qizi Qafarova (1990, 18 m ay-1992, 5 mart)

Ayaz Niyazi oğlu Mütallibov (1990, 25 yanvar - 1991, 14 sentyabr).

Muxtar Haci oğlu Haciyev (1921, 19 may - 1922, 6 may)

Yaqub Cavad oğlu Məmmədov (1992, 5 mart -1992, 18 may)

Səməd ağa Həsən oğlu Ağamalıoğlu (1922, 6 may - 1929, 18 sen

İsa Yunis oğlu Qəmbərov (1992, 18 may -1993, 15 iyun)

Əbülfaz Qadirqulu oğlu Əliyev (1992, 7 iyun -1993, 23 iyun)
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİ
(1995, 12 noyabr)

yabr)

Rəsul Bayram oğlu Quliyev (1995, 12 noyabr - 1996, 11 sentyabr)
AZƏRBAYCAN SSR ALİ SOVETİNİN

Qəzənfər Mahmud oğlu Musabəyov (1922, 6 may - 1930, 14 mart)

RƏYASƏT HEYƏTİ

Dadaş Xoca oğlu Bünyadzadə (1930, 14 mart - 1932, 23 oktyabr)

(1937, 14 mart - 1990, 18 may)

Mir Cəfər Abbas oğlu Bağırov (1932, 23 oktyabr - 1933, 12 dekabr)
SƏDRLƏR:
Mirbəşir Fəttah oğlu Qasımov (1937, 10 iyun - 1949, 23 aprel)
AZƏRBAYCAN SSR NAZİRLƏR SOVETİ

Nəzər Heydər oğlu Heydərov (1949, 18 may - 1954, 9 mart)

(1946, 28 mart - 1991, 18 oktyabr)

Mirzə Əjdər oğlu ibrahimov (1954, 9 mart - 1958, 23 yanvar)
ilyas Kərim oğlu Abdullayev (1958, 23 yanvar - 1959, 26 noyabr)

SƏDRLƏR:

Səftər Məmməd oğlu Cəfərov (1959, 26 noyabr - 1961, 16 noyabr)

Teymur imamqulu oğlu Quliyev (1937, 13 noyabr - 1953, 18 aprel)

Məmməd Əbdül oğlu İsgəndərov (1961, 29 dekabr -1969, 25
dekabr)

Teymur imamqulu oğlu Quliyev (1953, 17 avqust - 1954, 1 mart)

Qurban Əli oğlu Xəlilov (1969, 25 dekabr - 1985, 30 dekabr)

Sadıq Hacı Yarəli oğlu Rəhimov (1954, 1 mart - 1958, 8 iyul)

Süleyman Bayram oğlu Tatliyev (1985, 30 dekabr - 1989, 22 iyun)

Vali Yusif oğlu Axundov (1958, 8 iyul - 1959, 10 iyul)

Elmira Mikayil qizi Qafarova (1989, 22 iyun - 1990, 18 may)

Ənvər Nəzəroğlu Əlixanov (1961, 29 dekabr-1970, 10 aprel)

Ayaz Niyazi oğlu Mütallibov (1991, 8 sentyabr - 1992, 6 mart)
Heydar Əlirza oğlu Əliyev (1993, 3 oktyabr - 2003, 15 oktyabr)
ilham Heydar oğlu Əliyev (2003, 15 oktyabrdan).

Sultanməcid Məcid oğlu Əfəndiyev (1931, 13 dekabr - 1937, 10

Nəriman Nəcəf oğlu Nərimanov (1920, 28 aprel - 1922, 6 may)

Məmməd Əbdül oğlu isgəndərov (1959, 10 iyul - 1961, 29 dekabr)

Rəsul Bayram oğlu Quliyev (1993, 5 noyabr - 1995, 12 noyabr)

mart)

iyun).

Mir Cəfər Abbas oğlu Bağırov (1953, 18 aprel - 1953, 17 avqust)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTLƏRİ

Heydər Əlirza oğlu Əliyev (1993, 15 iyun -1993, 5 noyabr)

SƏDRLƏR:

Hüseyn Paşa oğlu Rəhmanov (1933, 12 dekabr - 1937, 22 avqust).

Heydər Əlirza oğlu Əliyev (1969, 14 iyul - 1982, 3 dekabr)

SƏDRLƏR:

Qəzənfər Mahmud oğlu Musabəyov (1930, 14 mart - 1931, 12 no
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