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Ümumi məlumat  
 

Azərbaycanın dövlətçilik tarixi hələ antik dövrdən başlayır. Antik Azərbaycan dövlətçiliyini sübut edən 

amillərdən biri onun ərazisində mövcud olmuş Albaniya (Qafqaz Albaniyası) və Atropatena dövlətlərində zərb 

edilən yerli sikkələrin aşkar edilməsidir. Azərbaycan ərazisində tapılan ilk pullar Makedoniyalı İsgəndərin 

(Aleksandrın) dövrünə aiddir. Artıq eramızdan əvvəl III əsrin ikinci yarısından beynəlxalq ticarətə qoşulmuş 

albanlar və atropatenalılar daxili bazarın ehtiyaclarını ödəmək məqsədilə İsgəndərin gətirilmə sikkələrinə bənzər 

pullar zərb etməyə başladılar. Bu və sonrakı dövrlərə aid "AT" və "ATR" monoqramlı (numizmatlar bunu 

Atropat və ya Atropatena kimi oxuyurlar) gümüş dirhəmlər (draxmalar) Azərbaycan, Gürcüstan və Dağıstan 

ərazilərində geniş aşkar edilmişdir. Alimlər həmin sikkələrin Qəbələdə, Ərdəbildə və başqa yerlərdə olan 

zərbxanalarda basıldığını güman edirlər. Eyni zamanda Albaniyada isə Selevkilərin gümüş sikkələrinə 

bənzədilən pulların tədavülü eramızdan əvvəl II-I əsrlərə təsadüf edir.  

III əsrin ikinci yarısında Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsi Sasani imperiyası tərəfindən işğal olundu. 

Bununla belə artıq VI-VII əsrlərdə Sasani hökmdarları öz gümüş dirhəmlərini Naxçıvanda zərb etdirirdilər. 

Lakin həmin dövrdə Sasaniləri məğlub etmiş Ərəb Xilafəti Azərbaycanı da özünə tabe etdi. Xilafət tarixinin ilk 

dövründə (VII-IX əsrlər) pul tədavülü, xüsusilə qızıl və mis sikkələrin zərbi mərkəzləşdirilmişdi. Eyni zamanda 

Xilafətin gümüş dirhəmləri Azərbaycanda da zərb edilirdi.  

Xilafətin zəifləməsi və Səlcuq yürüşləri nəticəsində başlanan feodal parçalanma artıq X əsrdə 

Azərbaycanda bir sıra faktiki müstəqil olan kiçik dövlətlərin yaranmasına səbəb oldu. Digər hökmdardan vassal 

asılılıqda olan bu dövlətlərin sikkələrində (adətən gümüş dirhəmlərində) süzerenin adı da göstərilirdi. Belə ki, 

məsələn, XI əsrdən başlayaraq Şirvanşahların Şamaxıda zərb etdikləri sikkələrin bir üzündə dini başçı olan 

Abbası xəlifəsi ilə yanaşı, süzeren kimi Səlcuq sultanının, digər üzündə isə Şirvanşahın adları yazılırdı. Buna 

baxmayaraq sikkələrdə Şirvanşahların adlarının dəbdəbəli ləqəblərlə müşayiət olunması onların iri feodal 

dövlətinin məşhur hökmdarı kimi müstəqilliyini göstərir. Analoji olaraq həmin dövrdə Sacilər Bərdədə, Salarilər 

Ərdəbildə, Şəddadilər Gəncədə, Rəvvadilər isə Təbrizdə öz gümüş dirhəmlərini zərb edirdilər. XII-XIII əsrlərdə 

Azərbaycan ərazisində Səlcuq və Atabəylər dövlətlərinin də mis dirhəmləri zərb edilirdi.  

XII əsrdə baş verən monqol yürüşləri nəticəsində Azərbaycan beşinci monqol üsulu hesab edilən 

Hülakülər (Elxanilər) dövlətinin mərkəzinə çevrildi. Hülakülər dövlətinin gümüş dirhəmləri əsasən Naxçıvanda 

və Bərdədə zərb edilirdi. Hülakülər dövlətinin timsalında həmin dövrdə sikkə zərbinə Şərqlə Qərbin fərqli 

münasibəti açıq-aydın görsənir. Məlumdur ki, orta əsrlər dövründə Avropada az qala hər bir feodalın öz 

sikkəxanası mövcud idi və onlar qısamüddətli mənfəət naminə ümumdövlət maraqlarını qurban verirdilər. 

Şərqdə isə xütbə oxunuşu mərasimi ilə yanaşı sikkə zərbi də dövlət rəmzi hesab olunurdu. Məhz buna görə də 

XIV əsrdə Hülakülər dövləti faktiki olaraq Çobani feodalları tərəfindən idarə edilsə də, sikkə zərbi və xütbə 

oxunuşu mərasimi onların adından deyil, Hülakü şahzadələri adından həyata keçirilirdi.  

XIV əsrdə Azərbaycan Hülakülər dövlətini məğlub etmiş Cəlairilər dövlətinin mərkəzinə çevrildi. 

Cəlairilər öz gümüş dirhəmlərini əsasən Bakıda, Şabranda, Qarqarda və Qaraağacıda zərb edirdilər. XIV əsrin 

sonunda Azərbaycan ərazisi Qızıl Orda və Teymuri dövlətlərinin biri digərini əvəz edən hücumlarına məruz 

qaldı. Bununla belə, işğalçılar sikkə zərbinə də xüsusi diqqət yetirməyi unutmurdular. Belə ki, məsələn, 1356-cı 

ildə Təbrizi çox qısa müddətə işğal etmiş Qızıl Orda xanı Canibəy tez bir zamanda öz adından şəhəri öz ərazisi 

kimi və müvafiq ili göstərməklə sikkələr zərb etdirmişdi. Lakin son nəticədə XV əsrin əvvəlində bu 

müharibələrdən qalib kimi Teymurilər və onların vassalı olaraq Azərbaycanı zəbt etmiş Qaraqoyunlular çıxdı. 

İlk dövrdə Qaraqoyunlular Astarada Teymuri hökmdarlarının adına gümüş təngələr zərb edirdilər. Bir qədər 

sonra isə həmin gümüş təngələr artıq özlərini sərbəst hiss edən Qaraqoyunlular hökmdarlarının adına Anadoluda 

zərb edilirdi. Lakin tezliklə XV əsrin ikinci yarısında Qaraqoyunlular dövlətinin süqutu nəticəsində 

Ağqoyunlular dövləti yarandı. Ağqoyunlu sultanları da əsasən gümüş təngələr zərb etdirirdilər (məsələn, 

Ərzincanda). Qeyd etmək lazımdır ki, həmin dövrdə müstəqilliyinin son dövrünü yaşayan Şirvanşahlar da 

Şamaxıda gümüş təngələr zərb edirdilər.  

XV əsrin əvvəlində Azərbaycan yeni yaranmış Səfəvilər dövlətinin mərkəzinə çevrildi. Səfəvi 

hökmdarlarının müxtəlif dövrlərdə və yerlərdə (Təbriz, Gəncə, Şamaxı, Ordubad, Naxçıvan) zərb etdirdikləri 

sikkələr fərqli idi: qızıl əşrəfi, iki şahılıq gümüş pul, gümüş məhəmmədi, gümüş abbası, gümüş pəncşahı və s. 

Səfəvilər dövləti Şimali və Mərkəzi Avropa dövlətləri ilə çox sıx ticarət edirdi. Bunu xüsusilə numizmatik 

materiallar təsdiq edir. Məsələn, Azərbaycanda aşkara çıxarılmış Mirik pul dəfinəsi 1541-1572-ci illərdə zərb 

edilmiş Qərbi Avropa talerlərindən ibarətdir. Dəfinədəki sikkələr tərkibinə görə olduqca müxtəlifdir: burada 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan. 

Dövlət rəmzləri və atributları 

 

 5 

Almaniya (Şvabiya, Bohemiya, Bavariya, Friziya, Saksoniya, Köln, Drezden, Nürnberq, Hamburq və s.), 

Avstriya, İsveçrə (Sürix), Belçika (Lyöj) və başqa ölkələrin knyazlıqlarında zərb edilmiş sikkələr var idi.  

XVIII əsrin əvvəlində Səfəvilər dövlətinin zəifləməsi nəticəsində Azərbaycan əsasən qapalı həyat sürən 

çoxsaylı xanlıqlara parçalandı. Təbii ki, bu dövrdə Azərbaycanda vahid pul sistemi yox idi. Demək olar bütün 

böyük şəhərlərdə hər xanın xüsusi mis və gümüş pulu zərb olunurdu: məsələn, Şəkidə (Şəki xanlığı) mis fulus 

və gümüş, yarım abbası, Şuşada (Qarabağ xanlığı), Qubada (Quba xanlığı), Dərbənddə (Dərbənd xanlığı), 

Naxçıvanda (Naxçıvan xanlığı) və Təbrizdə (Təbriz xanlığı) gümüş abbası, Gəncədə (Gəncə xanlığı) gümüş 

abbası və yarım abbası, mis fulus, Bakıda (Bakı xanlığı) mis fulus və s. Bu pulların sabit qiyməti də yox idi; hər 

bir xanlığın pulu demək olar yalnız öz ərazisində əsas pul kimi işlədilirdi; başqa ərazidə o öz dəyərini xeyli 

itirirdi. Xanlıqların hərc-mərcliyi nəticəsində 1828-ci ildə Rusiya ilə İran arasında bağlanan Türkmənçay 

müqaviləsinə görə, Azərbaycan iki hissəyə bölündü: Şimali Azərbaycan Rusiyanın, Cənubi Azərbaycan isə 

İranın müstəmləkəsinə çevrildi.  

Azərbaycanın Rusiya imperiyasının tərkibinə qatılması sonuncunun kapitalizmə qədəm qoyması ilə eyni 

vaxta təsadüf etdi. Belə ki, 1860-cı ildə Rusiya imperiyasının Dövlət Bankı təsis edildi və artıq bir il sonra onun 

Bakı bölməsi açıldı. Bölmənin əsas məqsədi əmtəə dövriyyəsini genişləndirməkdən və kredit sisteminin 

inkişafının sürətləndirilməsindən ibarət idi. Dövlət Bankının Bakı bölməsi veksellərin uçotu və yenidən uçotu, 

malların girovu ilə təmin edilmiş kreditlərin verilməsi və digər əməliyyatlar aparırdı. Həmin dövrdə imperiyanın 

hər yerində ödəniş vasitəsi kimi sikkələrlə yanaşı "rubl" adlanan dövlət biletləri də istifadə olunurdu.  

Artıq XIX əsrin sonunda Azərbaycan Qafqazın digər regionları ilə müqayisədə kapital quruluşuna xas 

olan ən inkişaf etmiş kredit-bank sisteminə malik idi. XX əsrin əvvəlində Azərbaycanın kredit sistemi 200-ə 

yaxın kredit idarəsini birləşdirirdi. Onların sırasında kommersiya kredit banklarının 28 bölməsi, 7 ipoteka bankı, 

8 qarşılıqlı kredit cəmiyyəti, 5 bank idarəsi, 135 xırda kredit idarəsi və çoxsaylı əmanət kassası mövcud idi. Bu 

dövrdə Azərbaycanda bank və sənaye (neft sənayesi) kapitalının birləşməsi müşahidə olunurdu. Məsələn, 1917-

ci ildə Nobel qardaşları tərəfindən reallaşdırılan neft layihələrində 15 rus və xarici bank iştirak edirdi.  

1917-ci ildə Rusiyada oktyabr çevrilişindən sonra Azərbaycanın həyatında da yeni bir dönəm - xalqın 

özünüdərk və milli dirçəliş dönəminin təməli qoyuldu. Çağdaş Azərbaycanın müstəqil pul təsərrüfatı və pul 

dövriyyəsinin tarixi yüzillik fasilədən sonra elə bu çağlardan, 1918-ci ildə Bakı Bələdiyyəsinin buraxdığı kağız 

pullarla başlanır. 

Azərbaycan Xalıq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan hökuməti adından 1919-cu ilin əvvəllərində 

tədavülə buraxılan birinci kağız pul emissiyasına mənsub 100 manatlıq pul vahidinin bir neçə nüsxəsi, həmin 

ilin ortalarında buraxılmış 25 manat (I-VII seriyalı), 50 manat (I-XI seriyalı), 100 manat (I-VIII seriyalı), 250 

manat (I-VII seriyalı) və 1920-ci ilin əvvəllərində dövriyyəyə daxil olmuş ən iri nominal - 500 manatlıq (I-IV 

seriyalı) pul vahidləri Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılır. 

1920-ci il aprelin 28-də tarixdə bolşevik Rusiyasının Azərbaycanı istila etməsi nəticəsində ölkənin 

mövcud pul-kredit sistemi məhv edildi. 

1922-ci il martın 12-də Azərbaycanı, Gürcüstanı və Ermənistanı özündə birləşdirən Zaqafqaziya Sovet 

Sosialist Respublikaları Federativ İttifaqı (ZSFSR) təşkil olundu. 1922-ci ilin dekabrın 30-da isə ZSFSR Sovet 

Sosialist Respublikaları İttifaqının tərkibinə qatıldı. ZSFSR-in İttifaq Şurasının 1923-cü il 10 yanvar tarixli 

Dekreti ilə Zaqafqaziya vahid pul sisteminə keçdi və beləliklə də Azərbaycan Dövlət Bankının pul emissiyası 

sahəsində fəaliyyətinə xitam verildi. 

1923-cü ildə SSRİ Dövlət Bankının yaradılması ilə əlaqədar onun Bakı bölməsi yaradıldı. 1936-cı ilin 

dekabrında qəbul edilmiş SSRİ Konstitusiyasına müvafiq olaraq Azərbaycan SSRİ-nin tərkibinə "suveren" 

respublika kimi daxil oldu. Bundan sonra 1991-ci ilin sonlarına kimi mövcud olmuş SSRİ Dövlət Bankının 

Azərbaycan İdarəsi fəaliyyət göstərmişdir. 

1991-ci ildə Azərbaycanın yenidən dövlət müstəqilliyini əldə etməsi suveren dövlətin mühüm 

atributlarından biri sayılan milli valyutanın dövriyyəyə buraxılmasını şərtləndirdi. Belə ki, ölkədə pul 

tədavülünün yaradılmasının və təşkil edilməsinin əsası, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 fevral 1992-

ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası Milli Bankının yaradılması haqqında” Fərmanı ilə Milli Bankın 

yaradılması və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 iyul 1992-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası milli 

valyutasının dövriyyəyə buraxılması haqqında” Fərmanına müvafiq olaraq milli valyutanın dövriyyəyə 

buraxılması ilə qoyulmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının milli valyutası olan manat 1992-ci ildə dövriyyəyə buraxılmışdır.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikası milli valyutasının Respublika 

ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi elan olunması haqqında" 11 dekabr 1993-cü il tarixli 50 saylı Fərmanı ilə 1 

yanvar 1994-cü il tarixindən manatın dövriyyədə yeganə ödəniş vasitəsi olması təsbit olundu.  
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Manatın ölkə ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi olması o zaman Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Heydər Əliyevin sədrliyi ilə yaradılmış Dövlət komissiyası tərəfindən hazırlanmış və 1995-ci il 12 noyabrın 12-

də ümumxalq səsverməsi yolu ilə keçirilmiş referendumda qəbul olunmuş Konstitusiya aktı ilə bir daha öz 

təsdiqini tapdı.  
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Azərbaycan numizmatikası  
 

Antik dövr 

 

Azərbaycanda sikkə zərbinin yaranması üçün əlverişli münbit iqtisadi, siyasi şərait b.e.ə. III əsrdən 

etibarən yaranmışdı. Belə ki, ellin dövrü adlandırdığımız bu zamanda daxili və ölkələr arası ticarət əlaqələri 

dünya ticarət səviyyəsinə çatmışdı. Əhəmənilər imperiyasının dağılması ilə qədim Azərbaycan torpaqlarında 2 

dövlət yaranmışdı - Atropatena və Albaniya.  

Numizmat alimlərin araşdırmaları və əsasən qazıntılardan aşkar edilən sikkələr e.ə. III əsrin sonlarından 

ərazimizdə pul zərbinin mövcudluğunu sübut edir. Belə ki, bu zaman Albaniya ərazisində həm «gətirilmə 

pullar», həm də daxili bazarı təmin edə biləcək qüvvəyə malik Makedoniyalı İsgəndərin pul sisteminə əsaslanan 

gümüş pullar dövriyyədə olmuşdu. Sikkəşünaslıq materiallarına əsaslanaraq Albaniyanın antik dövr pullarını 2 

mərhələyə bölmək olar.  

I mərhələ - ellinizm dövrünü əhatə edərək b.e.ə. IV əsrin sonlarından - b.e.ə. I əsrin ortalarına qədərki 

dövrü; 

II mərhələ - e.ə. I əsrin ortalarından-eramızın III əsrinə qədərki zamanı əhatə edir. 

I mərhələnin numizmatik xüsusiyyətini keçən əsrdə Bərdədən, Qəbələdən, Şamaxıdan, sikkə və pul 

dəfinələri təyin edir. Belə ki, Azərbaycandan ən qədim pul nümunəsi Babildə e.ə. IV əsrin sonlarında zərb 

edilən 2 ədəd tetradraxmadır. Bu sikkələr Şamaxıdan 1820-ci ildə tapılmışdı. Bərdədən aşkar edilən dəfinənin 

tərkibində Selevkilərə aid olan, Kiçik Asiyanın Kim şəhərində (e.ə. II əsrdə) zərb edilən tetradraxma vardır. 

Qəbələdən tapılan dəfinədə artıq 7 ədəd Makedoniyalı İsgəndərin adından zərb edilən sikkələr vardır. Onlardan 

4 ədədi b.e.ə. IV əsrin sonlarında Kolofon şəhərindəki zərbxanaya, qalanı Meandrada yerləşən Maqnesinin 

zərbinə aiddir. Qalan 5 ədəd draxma Kiçik Asiyanın pul zərbinə aid olub İsgəndərin ölümündən sonrakı illərdə 

zərb edilmişdir. Bu tapıntılara əsasən Azərbaycan numizmatikasında ilk pul nominallarının tarixi e.ə. IV əsrin 

sonlarına aid edilmişdi. İsgəndərin adından zərb edilmiş bu pullar əsasən draxma pul vahidi Kiçik Asiyanın qərb 

vilayətlərindən, tetradraxmalar əsasən Babildən gətirilmişdi.  

Albaniyada dövlətin özünün pul zərbinə başlaması e.ə. III əsrdən hesablanır, yəni Makedoniyalı İsgəndərin 

adından zərb edilən pullar onun ölümündən sonra da imperiyanın ərazilərində dövriyyədə idi. Bu səbəbdən 

Albaniyanın iqtisadi potensialının inkişafında bu pullar hələ də mühüm yer tuturdu. Amma bu daxili bazarı tam 

təmin edən Albaniyanın öz pulları idi. Bu pullar numizmatikada «oxşar» və ya «bənzətmə» pullar adlanır. Belə 

yerli «oxşar pullar» e.ə. II əsrin 80-ci illərinə qədər dövriyyədə olmuşlar. E.ə. II əsrin 80-ci illərindən 20-ci illərinə 

qədər baş verən siyasi hadisələr ilk növbədə pul zərbində özünü göstərmişdi. Belə ki, IV Selevikin (187-179-cu il) 

hakimiyyəti zamanı Albaniyada Selevkilərin pulları hakim mövqe tuturlar. Buna səbəb Selevkilərlə Roma arasında 

bağlanan Anamey sülh müqaviləsi olmuşdu. Müqavilənin şərtlərinə görə Selevkilər Kiçik Asiyadakı bütün 

torpaqlarını itirmişlər. Bu səbəbdən də onlara yeni «bazarlar» lazım olduqda Albaniya ilə sıx iqtisadi əlaqələr 

yaratmışlar. Selevkilər Albaniya ilə ticarət əlaqələrində əsasən tetradraxma pul vahidlərindən istifadə etmişlər. 

Buna səbəb Albaniyada iri pullara daha çox ehtiyac olması ilə izah olunur. Belə ki, kiçik dəyəri olan draxma - 

xırda pullar yerli zərbxanalarda hazırlanır və müəyyən qədər əhalinin ehtiyacını ödəyirdi. Bu faktların əsas 

göstəricisi Qəbələ və Xınışlı dəfinələridir. Selevkilərin tetradraxmaları ilə eyni zamanda bura Kiçik Asiyadan da 

pullar daxil olurdu. Belə pullar Bərdə dəfinəsində aşkar edilmiş və tetradraxma nominal olaraq olub, zərb tarixi isə 

e.ə. II əsrə aiddir. Xınışlı dəfinəsində Lisimaxın adından Bizansda zərb edilən pullar aşkar edilmişdi. Bu zamandan 

Albaniya ərazisində Yunan-Baktriya tetradraxmaları və Parfiya draxmaları da tapılır. Bu pul tapıntıları dünya 

çapında baş verən mühüm hadisənin - Selevkilərin hakimiyyətinin zəifləməsi və parfiyalıların yeni dövlət 

yaratması ilə əlaqədardır. Bu zamandan başlayaraq Albaniyanın Mesopatamiya və Midiya əraziləri ilə əlaqələri 

güclənir. Bu günə Azərbaycanda tapılan rəsmi qeydiyyatdan keçən erkən Parfiya pullarından 8 ədəd, e.ə. II əsrdən 

- e.ə. I əsrin 60-cı illərinə qədərki dövrdə ayrı-ayrı zərbxanalarda hazırlanıb, Albaniyada dövriyyədə olan 161 ədəd 

nominal vardır. Burada istifadə olunan pullar əsasən Midiyada - konkret olaraq Ekbatanda zərb edilmişdir. İkinci 

mühüm fakt kimi Albaniyada bu zaman zərb edilən «oxşatma», «bənzətmə» pulların sayının azalması, onun yerinə 

Parfiya pullarından geniş istifadə olunmalıdır. Faiz nisbətinə görə əgər Qəbələdən tapılan pul dəfinəsində 593 ədəd 

puldan 440-ı yerli oxşatma pullardırsa (yəni 83%), Xınışlı dəfinəsindən 273 ədəd puldan yalnız 72-si yerli zərbin 

məhsuludur (yəni 26%). E.ə. I - eramız I əsrin ortalarından Albaniyada Roma pullarından istifadə olunmuşdu. 

Bununla da Albaniyanın yerli sikkə zərbi tamamilə işini dayandırır. Sonuncu dövr - Sasanilərə qədərki dövrdür: 

e.ə. I əsrin ortalarından - e. III əsrinə qədər. 

Beləliklə, Albaniyanın yerli, oxşatma pulları əsasən İsgəndərin pullarına bənzədilmişdir. Qəbələ 

dəfinəsində bu pulların təsviri belədir:  
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I tip - Avers: Heraklın başının təsviri şir dərisində Nöqtəli dairə sağ tərəfdən 

Rever - taxtda oturmuş sağ əlində qartal, sol əli ilə hakimiyyət simvolu olan Skinetrə - dəyənəyə 

söykənmiş, sağ tərəfdə oxşatma hərflərlə oxunmayan söz. Dairə nöqtəlidir.  

Bu cür pulların çəkisi 15,28; 15,62; 13,25; 16,59 qr.-dır. 

II tip oxşatma pullar - draxmalardır. Bu pulların fərqli cəhəti çəkilərindədir - yəni orta çəki nisbətində 3,4 

qr. (yəni 3,91-dən 1,18 qr. qədər). Bu cür draxmalar e.ə. I əsrdən dövriyyədə olmuşlar. 

III tip - Selevkilərin tetradraxmalarına oxşatma pullardır. Onlardan 3-ü Qəbələ dəfinəsində təyin 

edilmişdi. 

Aversdə: hökmdar başında diadema,  

Reversdə: əlində ox tutmuş, ikinci əli ilə nizəyə söykənmiş Appolonun təsviri. Yunan əlifbası ilə yazılar 

vardır.  

IV tip - Parfiya hökmdarı II Mitridatın pullarına oxşatmalar. Belə sikkələr yalnız Xınışlı dəfinəsində 

tapılmışdı (çəkiləri 3,84; 3,99; 4; 3,2 qr.).  

Aversdə: Kobud şəkildə hökmdarın başı.  

Reversdə. Yazılar, xətlər vasitəsilə. Heç nə oxunmur. Bu pulların Parfiya hökmdarına aid edilməsinin 

əsas səbəbləri aşağıdakı faktlar idi. 

a) hökmdarın baş hissəsi diadema ilə birgə göstərilib; 

b) Reversdə Arşak taxtda əyləşən vəziyyətdə; 

g) pulların üzərindəki oxşatma sözlər 6 sözdən ibarətdir; 

Bu cür pulların sayı 110 ədəddir və e.ə. I əsrin ortalarından dövriyyədən tam çıxmışdır. 

Albaniyada e.ə. III əsrdən yerli pul zərbinin olması faktı burada dövlətin yaradılması, onun iqtisadi 

inkişafı, siyasi xəritədə özünün yerinin olması kimi çox vacib faktların göstəricisidir.  

B.e.ə. I əsrdən Albaniyanın Roma ilə toqquşmalarının başlanması tarixdə məlumdur. İlk dəfə albanlarla 

döyüşlər haqqında Plutarx məlumat vermişdi.  

Əslində müharibə Roma ilə Parfiya arasında gedirdi. Sonda Roma qələbə çaldı. Qafqazda Albaniyadan 

başqa Kaxetiya və İberiya romalılar tərəfindən işğal edildi. Albaniya öz müstəqilliyini saxladı. Burada hələ ki, 

Parfiyanın siyasi, iqtisadi təsiri qalmaqda idi. Buna baxmayaraq, Parfiyaya sonuncu zərbəni yeni yaranan 

Sasanilər sülaləsi vurdu. Albaniyada bu zaman dövriyyədə aparıcı yer tutan pul nominalları da Parfiya pulları 

idi. Əsasən II Mitridatın adından zərb edilən belə pullar Azərbaycan ərazisində - Naxçıvanda - Xaraba Gilanda, 

Cəlilabaddan, Bərdədən (Şatırlıdan), İsmayıllıdan (Nüdidən), Şamaxıdan (Çuxur-Yurddan), Fizulidəki 

(Horadiz) tapılan dəfinələrdə təyin edilmişdi. Bu pulların arasında hətta «oxşatma» növləri də vardır. Qeyd 

etmək lazımdır ki, Parfiya dövlətinə daxil olan digər yerlərdə belə «oxşatma» pullar tapılmamışdı. Yalnız 

Azərbaycanda olan bu fakt, bu pulların geniş yayılmasından və əhali tərəfindən qəbul edilməsindən və onlara 

olan geniş tələbatdan irəli gəlir. Digər tərəfdən, Azərbaycan numizmatika tarixində ilk dəfə saxta pullar da məhz 

Mitridatın adından zərb edilmişdi. Belə saxta Parfiya pulu Çuxur-Yurddan tapılan pul nominalıdır. Saxtalığı - 

pulun üzərinin mis qatla örtülməsidir. Buna səbəb isə standart çəkidən az, yəni 2,48qr. olmasıdır. II Mitridatdan 

sonra II, III, IV Fraatın adından buraxılan sikkələr Azərbaycanda üstünlük təşkil etmişdir. Belə pullar 

Mingəçevirdən, Qubadan, Bərdədən, Biləsuvardan aşkar edilmişdi. Cənubi Qafqaz miqyasında xəritələşdirsək, 

bu pullar əsasən Şimal, Şimal-Şərqi ərazilərdə daha geniş yayılmışlar. Bizim eranın I əsrində Azərbaycanda, 

bütövlükdə Qafqazda Qotarzin sikkələri geniş yayılır. Belə pul nominalları Şamaxıda Çuxur Yurddan, 

Küdrüdən, Xınışlıdan, Çalovdan; İsmayıllıda - Kalağada, Qəbələdə, Mingəçevirdə qəbir abidələrindən, Gəncə 

şəhər yerindən, Qazaxda-Topraxqaladan, Biləsuvardan, Əli-Bayramlıdan və digər yerlərdən aşkar edilmişdi.  

Azərbaycan tarixində Albaniya və Atropatenanın III əsrin ortalarından etibarən Sasanilər imperiyasının 

tərkibinə daxil olmasının dəqiq tarixləri elmdə qəbul edilmişdir, yəni 227, 262-ci illər. Lakin nəzərə almaq 

lazımdır ki, e.ə. 323-cü ildə İskəndərin ölümündən sonra imperiya bölüşdürülərkən onun bir hissəsi yəni Suriya, 

Mesopatomiya və digər ərazilər Selevkilər dövləti adlandırılaraq, 200 il mövcud olmuş və Roma tərəfindən işğal 

edilmişdi.  

İkinci dövlət Şərqin yunan canişini Diadot tərəfindən yaradılmışdı. Rəsmi olaraq bu dövlət 40 il sonra III 

Antiox (223-183-cü il) tərəfindən istila edildi. Azərbaycanın Sasanilərə qədərki pul sistemində də bu dövlətin 

sikkələri mühüm yer tutmuşdu. Bununla da Cənubi Qafqazda Gürcüstanda - Romanın təsiri, Azərbaycanda isə 

Parfiya dövləti ilə sıx iqtisadi və siyasi təmas məhz sikkələr və sikkə zərbi ilə sübuta yetirilir. Belə ki, hal-

hazırda Parfiya sikkələrinə aid Azərbaycan ərazisində 30 nadir tapıntı və 7 dəfinə qeydə alınıb. Bu tapıntılardan 

ikisi - Şamaxı (Xınıslı) və Əli Bayramlı (Şirvan) dəfinələri özünəməxsus yer tutur. Birinci dəfinədə 162 arşaki 

sikkəsi, ikincidə - 110 ədəd Parfiya şahlarının sikkələrinə təsadüf olunmuşdu. Bu fakt öz-özlüyündə bir daha 

sübut edir ki, Azərbaycan ərazisi Arşakilərin iqtisadi və siyasi planlarında mühüm rol oynayırdı.  
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Parfiya dövlətinin sikkə sistemi gümüş üzərində qurulmuşdu. Qızıl sikkələr çox az zərb edilirdi. Yalnız 

b.e.ə. III əsrin 40-30-cu illərinə aid olan Andraqor «Vaxşuvar»ın staterləri - qızıl sikkələri elmə məlumdur. O, I 

Antioxun dövründə Parfiya (Kirkaniya) satrapı idi və e.ə. 247-ci ildə Selevkilərdən ayrılaraq müstəqil olmuşdur. 

Qızıl sikkələr zərb etməklə o, Parfiyanın tam müstəqilliyə can atdığını göstərmək istəmişdir. Azərbaycanın 

iqtisadiyyatında Parfiya pul vahidi önəmli rol oynamışdı. Parfiyanın gümüş draxmaları 3,4 qramdan – 4,0 qram 

çəki ilə 750 əyarla zərb edilirdi. Bu dövrdə iki çəki standartı: antik - 4, 25 qr. və «parfiya»- 3,7 qr. mövcud 

olmuşdur. B.e.ə. I əsrin sonlarından başlayaraq parfiya sikkələri klassik Parfiya çəki standartları ilə zərb 

edilməyə başlamışdı. İlk Parfiya sikkələri incəsənət baxımından böyük ustalıqları, zənginliyi ilə fərqlənirlər. 

Alimlərin ehtimalına görə Sikkələr üçün ştempelleri yunan ustaları və ya yunan məktəbi keçmiş yerli ustalar 

düzəldirdilər. 

Beləliklə, Qəbələ, Bərdə, Xınıslı dəfinələrindəki sikkələrin analizi göstərir ki, əgər b.e.ə. II əsrdə Selevki 

sikkələri Cənubi Qafqazın pul dövriyyəsindən mühüm rol oynayırdısa, b.e.ə. II əsrin sonlarından Parfiya 

dirhəmləri Selevki sikkələrini pul dövriyyəsindən sıxışdırmağa başlamış və e.ə. I əsrdə Parfiya – Selevki 

rəqabəti Şərqi Zaqafqaziya ərazisində parfiyalıların xeyrinə öz həllini tapmışdı. Bu qəbildən I Mitridatın (b.e.ə. 

171-138-ci illər) adından zərb edilən sikkələrin aversində şahın üzü sağa tərəf, sinəyə qədər, saqqalsız, başında 

baş örtüyü ilə zərb edilmişdi.  

Reversdə - taxta oturmuş, sağ əlində yay tutmuş Arşak şəklinin ətrafında onun epitetləri zərb edilmişdi. 

Bu cür dirhəmlər Ekbatan zərbxanasında zərb edilmişdi. 

B.e.ə. II əsrin 60-cı illərində I Mitridat tərəfindən, Midiyanın işğalından sonra Selevkilər dövlətinin 

zərbxanalarını bütünlüklə təchiz edən Midiya gümüş karxanaları Parfiyanın əlinə keçmiş oldu. Bu dövrdən 

başlayaraq Eklatan zərbxanaları, antik pul-çəki sisteminə uyğun Parfiya sikkələri zərb etməyə başladı. Bu 

zərbxanalar daxili və xarici bazarların sikkəyə olan tələbatlarını ödəyirdilər. Pafiya sikkələri - dirhəmləri yüksək 

əyarlı gümüşdən zərb edilirdi. Lakin b.e.ə. 140-cı ilədək dirhəmlərin gümüş tərkibi 90% təşkil edirdisə, bu 

dövrdən aramsız olaraq azalaraq, b.e.ə. 120-ci ildə 70%-ni təşkil edirdi. Beləliklə, yerli bənzətmə dirhəmlərlə 

daha yüksək əyarlı arşaki dirhəmləri, yerli zərbxanaların aşağı əyarlı gümüş sikkələrini tədavüldən sıxışdırıb 

çıxarmışdır. Məhz bu səbəbdən arxeoloji tədqiqatlar zamanı yerli zərbxanaların məhsullarına demək olar ki, rast 

gəlinmir.  

I Mitridatın dövründən başlayaraq Parfiya sikkələrinin Zaqafqaziya ərazisində yayılması, onun varisləri II 

Fraat, I Ərdəvan dövründə azalır, bu vəziyyət II Mitridatın hakimiyyəti dövrünə qədər müşahidə olunur. 

Sikkələrin azalması Parfiyada daxili vəziyyətin gərginləşməsi və bu ərazilərin müvəqqəti olaraq Parfiyanın 

zəifliyindən istifadə edərək müstəqil daxili və xarici siyasət yürütməsi ilə izah oluna bilər. II Mitridatın 

hakimiyyətindən başlayaraq Parfiya dövlətinin şanlı dövrü başladı. Onun dövründə Parfiya ərazisi xeyli 

genişlənmişdir. Bu dövrdən başlayaraq Arsaki şahları Cənubi Qafqazı iqtisadi cəhətdən özlərinə tabe edə 

bilmişlər. Məhz bu zaman zərb olunan dirhəmlərdə ilk dəfə «Şahlar şahı» titulu zərb edilmişdir. II Mitridatın 

sikkələri Cənubi Qafqaz ərazisində aşkar edilmiş dəfinələr arasında birinci yeri tutur. Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, dəfinələrdən başqa tək halda tapılan Parfiya sikkələri digərlərinə nisbətən daha çox təsadüf edilir.  

Beləliklə, XX əsrin əvvəllərindən II Mitridatın gümüş dirhəmləri Parfiya numizmatikasının ən yaxşı 

nümunələrindən sayıla bilər. Bu dirhəmlər Azərbaycan ərazisində Naxçıvanda - (Xaraba Gilan), Cəlilabadda, 

Bərdədə, İsmayıllıda, Şamaxıda, Fizulidə dəfinə və ya tək şəkildə tapılmışdı. Bu faktlar Qərbi Azərbaycanda, 

Gürcüstanda da müşahidə olunur. Beləliklə, aşkar edilən numizmatik materiallar Azərbaycanın qədim dövrlərdə, 

yəni Sasanilərə qədər İsgəndərin imperiyası dağıdıldıqdan sonra Parfiya ilə sıx iqtisadi və siyasi təmasda 

olduğunu tam olaraq sübuta yetirir.  

Pirquliyeva Q.Ə. Numizmatikanın əsasları. Bakı – 2009, səh.50-57. 
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  Azərbaycanın 

Makedoniyalı 

İsgəndərin pullarına 

bənzədilən ilk sikkələri  

(e.ə. III əsr), 

tetradraxma, 

gümüş 

 

 

  

 

Draxmalar 

 (erkən zərb),  

gümüş 

 

 

 

 

Selevkilərin gümüş 

sikkələrinə bənzədilən 

yerli Albaniya pulları 

(e.ə. II-I əsr), 

tetradraxma, 

gümüş 
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  Draxma (sonrakı 

zərb), gümüş 

 

  Tetradraxma, 

gümüş 

 

 

  

Aureus (qızıl)  

 

 

 Makedoniya, 

Makedoniyalı İsgəndər 

(e.ə. 336-323), 

tetradraxma, 

gümüş 
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 Frakiya,  

Lisimax, (e.ə. 323-281), 

tetradraxma, 

gümüş 

 

 

  

Selevkiya,  

Antiox VII (e.ə. 138-

129), 

tetradraxma, 

gümüş 

 

 

  

Pont,  

Mitridat VI (e.ə. 121-

63), 

tetradraxma, 

gümüş 

 

 

  

Parfiya, 

 III Artaban  

(b.e. 10-38) 

(Atropatena), 

monoqramlı draxma, 

gümüş 
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Baktriya, 

 Yevkratid (e.ə.171-

155), 

tetradraxma, 

gümüş 

 

 

 

  

Afina,  

anonim (e.ə. III əsr.), 

tetradraxma, gümüş 

 

  

Roma,  

Avqust  

(e.ə. 27–b.e. 14),  

dinar, gümüş 
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Sasanilər dövrü  

 
Sasani hökmdarı Ərdəşir (224-291) Atropatenanı Sasanilər imperiyasının tərkibinə qatmışdı. Bu ərazilər o 

zamandan şimal-qərbi Azərbaycan adlanmışdı. Sasanilər imperiyasının hakimiyyətində Azərbaycan ərazilərinə 

Ərdəbil, Mərənd, Cabirvon (Təbriz yaxınlığında), Varsan (Araz çayı sahilində) daxil idi. Paytaxt Partava 

(Bərdə) idi. I Qubadın hakimiyyəti illərində paytaxt Bərdədən Qəbələyə köçürüldü və şəhər onun oğlunun 

şərəfinə Firuz Qubad adlandırıldı. Rəsmi din Zərdüştlük idi. Qeyd etmək lazımdır ki, Sasanilərin dövlət 

ideologiyasının əsasında zərdüştlük ideyaları və şahların ilahi kökü dururdu, yəni şahlara hakimiyyət guya Allah 

tərəfindən verilirdi. Sasanilər dövləti yarandıqları vaxtdan yalnız onlara məxsus pullar zərb etməyə başlamışlar. 

Erkən Sasani sikkələri 16 qr. çəkisində olan mis tetradraxmalar idi. III əsrdən eyni çəkidə bürünc pullar zərb 

edirlər. Lakin bu pullar geniş yayılmır. Sasanilərin pul işinin təşəkkül tapması gümüş draxmalarla bağlıdır. Bu 

cür gümüş draxmalar yüksək bədii zövqlə, ikonoqrafik cəhətdən mükəmməl olaraq, beynəlxalq ticarət 

əlaqələrində əsas yer tutmuşlar. Sasanilər iri gümüş draxmalarla yanaşı «danak» - adlanan 0,6 qr. xırda gümüş 

pullar da zərb edirdilər. Draxmalarda: 

Aversdə -  hakimiyyətdə olan Şahənşahın büstü tam dəqiqliklə realistcəsinə uyğun göstərilirdi,  

Reversdə - hökmdarın hakimiyyət səhnəsinin əsas atributları zərb edilirdi. 

Adətən, hər bir hökmdarın öz tac növü vardır. Bu tac nümunələri Sasanilərin sonuna qədər təkrar olunmaz 

olaraq, sikkələrin mütləq elementi idi. Sasani pullarının dəqiq təyin edilməsində ikinci əsas göstərici monoqramlardır 

- yəni ayrı-ayrı məna daşıyan simvollardır. Bu monoqramlar tərcümədə şahənşahların rəsmi titulları, sonuncu Sasani 

hökmdarlarının pullarında isə ayrı-ayrı məna daşıyan söz və söz birləşmələridir.  

Hakimiyyət simvolları birbaşa zərdüştlüklə əlaqədardır. Bu qəbildən I Şapurun hakimiyyətindən etibarən 

atəşdan – yəni üzərində müqəddəs odun saxlanıldığı yer, sütunlar, sütunaltı və bir neçə düzbucaqlı formalı 

kapitellərlə birlikdə, atəşdanın ətrafında Şahənşah və Zərdüştlüyün 2 Allahından (Ahurəmazda, Mitra və ya 

Anaxita) birinin obrazları, tacların bəzədilməsi formasına əsasən bu gün numizmatlar çətinlik çəkmədən I 

Ərdəşirin, I və II Şapurun (Ahurəməzdanın simvolları ilə birlikdə), I Varaxranın (Mitranın simvolları ilə), 

Narsanın, III Şapurun, Hörmüzd-Ərdəşirin (Anaxitanın), II Varaxranın, II Hörmüzdün (Aretraqnanın simvolları 

ilə) pullarını təyin edə bilirlər.  

Beləliklə, III əsrin ortalarından Azərbaycanda Sasani pulları bütün əvvəlki nominalları sıxışdırıb 

çıxararaq dövriyyəyə tam hüquqlu sikkə nominalı kimi daxil olurlar.  

Bunu hər il ölkəmizin ayrı-ayrı ərazilərindən aşkar edilmiş çoxsaylı dəfinələr pul və nominalları sübut 

edir. Məsələn, 1963-cü ildə Qəbələ yaxınlığında aşkar edilmiş dəfinədə 158 sikkədən yalnız 3-ü Roma zərbinə, 

1-i Qotarza, qalanı isə II Varaxranın adından zərb edilmişdi. Dəfinədəki pulların əksəriyyəti 293-cü ildə məhz II 

Varaxranın adından zərb edilmişdi. Erkən Sasani dövrünə aid yalnız Çuxur-Qəbələdən tapılan bir dəfinə aiddir. 

Sasanilərin pul zərbinin daha kütləvi və geniş ərazilərə yayılması VI-VII əsrlərə aiddir. Bu zaman 

Azərbaycanın öz zərbxanaları fəaliyyət göstərirdi. Bunlardan Atropatena - mərkəzi Ərdəbildə olmaqla 

Naxçıvan, Partava (Bərdə), Gəncə, Dəbil, Gilan şəhərlərini göstərmək olar. Bu zərbxanaların məhsulları nəinki 

Azərbaycanda, həm də onun sərhədlərindən çox uzaqlarda və bütövlükdə Sasani imperiyasının bütün 

ərazilərində əmtəə-pul münasibətlərində iştirak etmişlər. Bunu məşhur «Şah yolu» deyilən əsasən I əsrdən 

formalaşan ticarət yolunun üstündəki ərazilərdən – Heratdan şimala, oradan Səmərqəndə və oradan da Böyük 

İpək yolu ilə birləşərək Şərqi Türküstandan Çinə qədərki yerlərdən sikkələrin tapılması faktları sübut edir. 

Artıq VI əsrin 30-cu illərindən imperiyada iqtisadi tənəzzül başlamışdı. Buna baxmayaraq, II Xosrovun 

adından zərb edilən külli miqdarda pul kütləsi hələ ki, dövlətdə kifayət qədərdir.  

Beləliklə, Sasanilərin çəki-pul sistemi Parfiyanın eyni sistemindən o qədər də fərqlənmirdi. Tipoloji 

cəhətdən Sasanilər özünəməxsus, ikonoqrafik cəhətdən daha mükəmməl ştempelə malik sikkələr zərb edirdilər. 

Gümüşə əsaslanan Sasani pul dövriyyəsində əsas nominal draxmaların çəkisi 4,3 qramdır. Keçən əsrdə yalnız 

indiki Şimali Azərbaycandan 100 dən artıq irili-xırdalı dəfinələr aşkar edilmişdi. Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, 

bu dəfinələrin hamısı V-VII əsrlərə aid edilir. Yalnız Qəbələdən, Çuxur-Qəbələ kəndindən aşkar edilən dəfinə 

istisna təşkil edərək, III əsrə aiddir. Bu da öz növbəsində III əsrin sonu – V əsrin əvvəllərinə qədər ictimai-

iqtisadi münasbətlərdə baş verən ciddi dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq, əsasən torpaq mülkiyyətinə əsaslanan 

feodalizmin təşəkkülü ilə bağlı ola bilərdi. Digər tərəfdən siyasi hakimiyyətdə Qafqaz ərazisində Sasanilərin 

möhkəmlənməsi məhz V əsrə aiddir. Artıq VI əsrin əvvəllərində Sasanilərin dövlət kimi çox güclü olmasını 

sübuta yetirən faktlardan biri də zərbxanaların sayının 100-dən artıq olmasıdır. Yəni intensiv fəaliyyət göstərən 

zərbxanalar yalnız güclü ticarətə, o cümlədən iqtisadi əlaqələrə qoşula bilən şəhərlərdə yaranırdı. Bu şəhərlərin 

digər bir üstünlüyü bunların həm də hərbi-siyasi və mədəni mərkəz rolunu daşımalarıydı. Bu cür statusa malik 

olan zərbxanaların bir qismi Azərbaycanda fəaliyyət göstərirdi. Bunlardan Naxç - Naxçıvan, Boqvan 
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monoqrammı ilə Bakı, Partav monoqrammı ilə Bərdə, Aturbayqan - Atropaten, Ariran-Aran adı dünya 

numizmat alimləri tərəfindən qəti olaraq Azərbaycana aid edilmişdi. 

VII əsrin sonlarına qədər Azərbaycan ərazisində az miqdarda da olsa, Bizans sikkələri pul-əmtəə 

münasibətlərində iştirak etmişlər. Bu pullar əsasən I Böyük Konstantin (305-337) tərəfindən zərb etdirilən qızıl 

«solid» adlı nominal olaraq, 4.55 qr. çəkiyə malik olmuş və bütün imperiyada tam hüquqlu pul vahidi kimi 

istifadə edilirdi. Sasanilər imperiyasında qızıl pullardan dövriyyədə istifadə olunmağı üçün, görünür, 

dövlətlərarası iqtisadi münasibətlərdə bunlardan istifadə olunmuşdu. Belə qızıl solid nominalları təkcə 

Azərbaycan bazarlarında deyil, həmçinin bütün Ön Asiya ölkələrində dövriyyədə olmuşlar. Azərbaycanda belə 

sikkə nümunələri əsasən qərb və cənub-qərb bölgələrində az miqdarda aşkar edilir. Axırıncı dəfə belə pullar VII 

əsrin əvvəllərinə aid edilən Gəncə dəfinəsində aşkar edilmişdi. Belə pullar həmçinin imperator İrakliy (610-641) 

tərəfindən gümüşdən olaraq, 6,5 qr çəkidə zərb edilərək Sasani sikkələri ilə bir dəfinələrdə aşkar edilir. 

 

Pirquliyeva Q.Ə. Numizmatikanın əsasları. Bakı – 2009, səh. 58-61. 
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Sasanilər, 

Varaxran II (276-

293 гг.) 

draxma, 

gümüş 

 

 

  

Sasanilər,  

II Xosrov  

(591-628). 

Naxçıvanda zərb 

edilmiş gümüş 

draxma 

 

 

  

Sasanilər,  

Buran 

(630-631). 

Naxçıvanda zərb 

edilmiş gümüş 

draxma 

 

  

Bizans,  

Feodosiy II (408-

450), 

solid (qızıl)  
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Bizans,  

İrakli və İrakli 

Konstantin (610-

641), 

geksaqram, gümüş 
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Xilafət dövrü 

 

Ərəblərin işğal siyasətinin erkən dövrlərində pul zərbi əsas yer tutmurdu. Bu fakt onların həyat tərzi, 

şəhər və dövlət mədəniyyətinin atributları ilə tanış olmamaları və həmçinin, hələlik yalnız müharibələrlə məşğul 

olmaları ilə birbaşa bağlı idi. İşğal etdikləri bütün dövlətlərdə ilk illərdə onlar pul zərbini olduğu kimi 

saxlayırdılar. Buna sübut olaraq numizmatika elmində qəbul edilən bizans-ərəb, latın-ərəb, sasani-ərəb və digər 

pulları misal çəkmək olar. Bu cür «loyal» münasibətlər sistemi xilafətdə Əbd-əl-Məlik Mərvanın (686-705) 

islahatlarına qədər davam etdi. Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz «keçid» dövrü pullarına Azərbaycanda rast 

gəlinməmişdi. Belə ki, VII əsrin ortalarına qədər burada Sasani pulları tam hüquqla dövriyyədə istifadə 

edilmişdi. Bunu aşkar edilən dəfinələr sübut edir. VII əsrin II yarısından IX əsrin ortalarına qədər əmtəə-pul 

münasibətlərində həm Sasani, həm də ərəblərin erkən pulları iştirak etmişlər. X əsrin əvvəllərindən etibarən zərb 

edilən sikkələrdən ibarət dəfinələrin tərkibində artıq Sasanilərin pullarına rast gəlinmir. Nadir hallarda 

dəfinələrdə bu pulların qırıqları, ehtimal ki, qiymətli metal kimi saxlanılırdı.  

Beləliklə, 642-ci ildən bütün Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan xilafətin tərkibinə daxil olur. Burada 

Əməvilərin hakimiyyətinin ilk 20 ilində 10 əmir dövləti xəlifələrin adından idarə edirdilər. VII əsrin sonuna qədər 

Azərbaycanda Həmədan, Nəhri-Tir, Biram-Kubad, Bix-Kubad, Əl-Susa, Alarşəhr, Dəstimişan, Nihavənd, Herit, 

Sicistan, Əl-Rey, Zarac, Əl-Bəsrə, Mərv, Bəlx, Kirman, Ərdəşir-Hurra, İstəxra, Darabcerd, Başapur, Arracan, 

Xorasan, Əl-Şiracan, Tapurestan, Apnueranda və Arranın, Şirvanın zərbxanalarının sikkə məhsulları dövriyyədə 

istifadə olunmuşlar. Azərbaycanın zərbxanalarında Atra-Atropatena, Naxi-Naxç-Naxçıvan, Qaza-Qazaka, Qil-

Qilan, Şiza-Zankan-Zəncan, Kndja-Gəncə və Duin-Dvində II Xosrovun və Əbd-ər-Rəhman adlı ərəb əmirinin 

adından 682,683, 685-ci illərdə pullar zərb edilmişdi. Çox təəssüf ki, axırıncı 3 ədəd pul alman alimi C. Volker 

tərəfindən çap edilərkən nə onların təsviri, nə də dəqiq topoqrafik məlumatları göstərilmişdi. Bu səbəbdən də biz 

Azərbaycanda keçid dövrü pulları içərisində ərəb-sasani nominallarının olmaması faktına hələlik üstünlük veririk. 

Yalnız Əbd-əl Məlik Mərvanın islahatından sonra ərəb pulları zərb edilməyə başlamışdır. İslahat «inqilabçı» xəlif 

tərəfindən 696-cı ildə həyata keçirilmişdi. Nəticədə iki növ pul nominalı dövlət statusu aldı: 

1. Qızıl pullar - dinar (1 misqal şəri çəkisində - yəni 4,25 qr. əyarı 87,9%). Yerlərdə, o cümlədən 

Azərbaycanda belə dinarlar əhali arasında hakimiyyətdə olan əmirin adı ilə adlanırdı: Əl-Xabiriyyə dinarı - yəni 

Ömər İbn Xabərin dövründəki qızıl pullar və s. Əməvilərin dövründə dinarlar anonim xarakter daşıyırdı, yəni pulların 

üzərində hökmdarın və zərb yerinin adı göstərilmirdi. 

2. Gümüş pullar - dirhəm adlanırdı; dəqiq çəkisi 2,985 qram idi. Sasani draxma pul sisteminə 

əsaslanırdı. Azərbaycanda adı çəkilən pullar 701-ci ildən dövriyyəyə buraxılır. Bu zaman pulların üzərində 

hökmdarların və zərb yerlərinin adlarının göstərilməməsinin səbəbi İslam dini ilə bağlı idi. Belə ki, dünyada və 

təbiətdə yaranan hər şey Allahın adı ilə bağlı idi. Bu cür pul zərbi Abbasılardan əl-Mehdinin (775-785) 

hakimiyyətinə qədər davam etmişdi. Beləliklə, ərəb xilafətinin tarixində pul sistemi qaydaya salınır: qızıl pul - 

dinar, gümüş pul - dirhəm, mis pullar - fels adlanır. Dinar həm də yarımdinar kimi zərb olunurdu - yəni dinarın 

çəkisinin 1/3-nə bərabər. Dinar ticarətdə əsas yer tutmurdu. Alıcılıq qabiliyyəti olan pul nominalı bu zaman 

gümüşdən zərb edilən dirhəm idi. Qızıl dinarları isə ayrıca çox qiymətli əmtəə kimi alqı-satqıda istifadə 

edirdilər. Gümüşün qızıla olan nisbəti 1:15 götürülürdü, yəni 1qr. qızıl 15 qr. gümüşə bərabər hesablanırdı və 

yaxud 1 dinar 6 dirhəmə bərabər idi. Beləliklə, xilafətdə gümüş pul sistemi fəaliyyət göstərirdi. Bu zaman 

fəaliyyət göstərən çoxsaylı zərbxanalar içərisində Azərbaycan, Arran, Qandza, Al-Bab, Ərməniyyə, Dəbil, 

Marağanın adını çəkmək olar. Numizmat alim Seyfəddininin ehtimalına görə «Azərbaycan» adlı zərbxana indiki 

İran Azərbaycanında - Ərdəbildə yerləşmişdi. Ərməniyyə adlı zərbxana pulların üzərində cürbəcür formada, 

yəni Ərməniyyə-Bərdə, Ərməniyyə-Harunabad və ya Ərməniyyə kimi zərb edilmişdi. Bunlardan 2 zərbxana 

yalnız Azərbaycanın köklü torpaqlarına aiddir. Üçüncü - yəni Ərməniyyə isə Suriya və yaxud ermənilərin indiki 

İran ərazisində kompakt yaşadığı məkana aiddir.  

Abbasilərin dövründə xilafətdə 136 zərbxana fəaliyyət göstərmişdi. Onlardan 12-si Azərbaycanda yeni 

yaradılan zərbxanalar idi. Bu zaman pul sistemində dəyişikliklər edilməmişdi. Dəyişilən yalnız pulların üzərində 

olan yazılar və bəzəklər idi. 

Abbasilərə aid ilk mis pul - fels xəlifə Əbu Cəfərin (754-775) hakimiyyəti illərində Bərdədə zərb 

edilmişdi. Xəlifələr tərəfindən Azərbaycana təyin edilmiş əmirlər pul zərbi hüququ əldə edirlər. Bu zaman 

zərbxanaların sayı yenidən artır. Bu zərbxanalar içərisində «Mədinət-Arran» - yəni Arranın şəhəri - Bərdə 

zərbxanasının sikkələri öz zənginlikləri ilə daha çox seçilir.  

 

Ədəbiyyat: Pirquliyeva Q.Ə. Numizmatikanın əsasları. Bakı – 2009, səh.62-64. 
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Ərəb xilafəti,  

89 h. ili (707-708), 

 Arranda zərb edilmiş gümüş dirhəm 

 

 

 

Ərəb xilafəti, 

 anonim. 

 168 h. ili (784-785) Azərbaycanda zərb edilmiş 

gümüş dirhəm 

 

 

  

Canişin Ubaydulla  

(673-683),  

62 h. ili,  

dirhəm 

  

Canişin  

Əl-Haççaç  

(695-703), 108 h. 

ili,  

dirhəm 
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Feodal dövlətlər dövrü 

(IX-XII əsrin I yarısına qədər) 

 

Ərəb xilafətinin parçalanması Əməvilər dövründə Kordovanın mərkəzdən ayrılması ilə başlamışdır. 

Sonralar Harun-ər-Rəşidin (786-809) hakimiyyəti illərində Mərakeş, Əlcəzair, Tunis və Livan ayrılaraq 788-ci 

ildə İdrisilər, 800-cü ildə Aqlabilər dövlətini yaratdılar. Bu proseslər zaman keçdikcə xilafətin digər ərazilərində 

də başladı. IX əsrin II yarısından XI əsrin I yarısına qədər Azərbaycanın əraziləri cənubda Qəzvini, Həmədanı 

əhatə edir, şimalda Qafqaz dağlarına qədər uzanırdı. Şərqdə sərhədlər Gilana qədər uzanır, qərbdə Dəbil daxil 

olmaqla Xunan qalası sərhəd keçid məntəqəsi hesab olunurdu. Burada 861-ci ildə Şirvanşahlar, 889-cu ildə 

Sacilər dövləti yarandı. 941-ci ildən deyləmilərin Azərbaycana yürüşləri zamanı Sacilərin yerinə Salarilər, 973-

cü ildə Şəddadilər və 981-də Rəvvadilər adlı feodal dövlətləri yarandı. Bu dövlətlərin tarixinin düzgün 

öyrənilməsində əsas mənbələrdən biri sikkəşünaslıq materiallarıdır. Hər bir dövlət nominal olaraq xilafətdən 

asılı idi. Amma yerlərdə hakimiyyəti müstəqil idarə edirdilər. Pul sistemi gümüş dirhəmlərə və qızıl dinarlara 

əsaslanırdı. Əsas zərbxanalar əvvəlki yüzilliklərdə olduğu kimi Bərdədə, Gəncədə, Şamaxıda, Ərdəbildə, 

Naxçıvanda, Təbrizdə, Beyləqanda yerləşməsi ilə yanaşı, Bakıda, Dərbənddə zərbxanalar işləməyə başlayır. 

Pulların üzərində yazılar - yəni dini simvollardan islamla əlaqəli kəlimə və Qurandan ayrı-ayrı surələrdən 

hissələr ərəb dilində idilər. Bu zaman Azərbaycanın ərazisində 2 əsas beynəlxalq statuslu ticarət yolu fəaliyyət 

göstərirdi: Şimalda Dərbənddən Şabrana, oradan Şirvana, Şamaxıya, Şəmkirə və Bərdədə yollar kəsişərək 2 

istiqamətə yönəlirdi: cənubda Ərdəbilə, Zəncana, Reyə, İsfahana, oradan Pakistanı keçməklə Hindistana, II yol 

eynilə Bərdədən gələrək Xorasana, Orta Asiyaya və Çinə: qərb istiqamətində Gürcüstana və s. Hər iki 

istiqamətdə yolların kənarında mühüm strateji şəhərlərdə zərbxanalar işləyirdilər. 

Bu dövrün pul işinin öyrənilməsi üçün 6 əsas dəfinə elmə məlumdur: Mingəçevir - (87 ədəd), 2 Masallı 

(Banbaşı kəndində 61 ədəd və Əlvədi kəndi - 297), Naxçıvandan (500 ədəd), Bərdədən (55 ədəd) sikkələr aşkar 

edilmişdi. Sonralar bu dəfinələrin sayı artmış və XX əsrin sonuna Xaçmazdan, Qəbələdən, Qubadan, Şamaxıdan 

ümumilikdə 161 ədəd sikkələr aşkar edilmişdi. Faiz nisbətində dəfinələrdə yerli pullar 92,5%, gətirilmə pullar 

7,5% təşkil edir. Bu statistik rəqəmlər Azərbaycan zərbxanalarının məhsullarının əsasən daxili bazarın tələbatına 

uyğunlaşmasını və kənardan pula ehtiyacın qalmamasını üzə çıxarır. 

Atabəylərin hakimiyyətinin yaranması əslində Səlcuqlar imperiyasının formalaşması ilə bağlı idi. 

Səlcuqların Qafqaza gəlişi ilə feodal dövlətlərinə son qoyuldu. 

Atabəy-Eldəgizlərin dövründə Azərbaycan yenidən möhkəmlənir və artıq hakimiyyətdə olan hökmdarlar 

yeni titullar «padişah», «xaqani cahan», «Xaqani-Əcəm» kimi təmtəraqlı titulları daşıyırlar. Bu zaman Şərq 

ölkələrinin tarixində fenomen bir hadisə - «gümüş böhranı» baş verir. Əsasən Orta Asiyadan yayılan bu böhran 

tezliklə Azərbaycanı da əhatə edir. Mahiyyət etibarilə gümüş böhranı adından göründüyü kimi pul və pul 

təsərrüfatında başlamışdı və gümüş dirhəmlərin tərkibində gümüşün çox aşağı düşməsi sonda hətta bütün pul 

nominallarının yalnız misdən zərb edilməsinə gətirib çıxarırdı. Vəziyyət o yerə çatmışdı ki, yeni, misdən vurulan 

pulların kredit xarakterini əhaliyə bildirmək üçün üzərində «dirhəm» sözü zərb edilirdi. Gümüş isə ayrıca bir 

əmtəə kimi şimal ölkələrinə daşınırdı. Bu ölkələr sırasında Finlandiyanın, İsveçin, Rusiyanın adını çəkmək olar. 

Ümumiyyətlə, siyasi səhnədə XI əsrin əvvəllərində Səlcuqların peyda olması Asiyada bütövlükdə 

qüvvələr nisbətini tam olaraq dəyişdi. Azərbaycanda suveren dövlətlər öz sikkə zərbi hüquqlarını, deməli 

müstəqilliklərini tam olaraq itirərək dünyanın siyasi xəritəsində silinmək həddinə çatdılar. Bu sırada Şəddadilər 

və Rəvvadilər də vardır. Əslində bu iki dövlətin tarixi o qədər möhkəmlənməmişdi ki, öz ərazilərində mis 

sikkələr zərb etdirə bilsinlər. Bu kiçik feodal dövlətlərindən həmin illərdə Məzyədilər sülaləsinin idarə etdiyi 

Şirvanşahlar bu hüquqi statusu müəyyən qədər saxlayaraq, asılılığı qəbul etməklə öz sikkələrini zərb etdirməyə 

davam edirdilər. Lakin bu sırada qızıl pullar istisna təşkil edirdilər. Baxmayaraq ki, Şirvanşahlar dövlətinin qızıl 

sikkələri bu günə qədər elmə məlum deyildir. Dövlətdə əvvəlcə, yəni Səlcuqlara qədər Buveyhilərin, 

Şəddadilərin qızıl sikkələri istifadə olunurdu. XI əsrin əvvəllərindən Səlcuq sultanlarının adından zərb olunan 

sikkə nominalları dövriyyədə idi. Qızıl sikkələr içərisində əsas yeri Bizansın qızıl solidləri tuturdu. Bu pullar 

elmdə skefat - yəni qabarmış - əyilmiş şəkildə hazırlanaraq, 4,4 qr. çəkidə olub, əsasən XII Konstantinin (1042-

1056), XIII Konstantinin (1059-1067), IV Romanın (1068-1070), VII Mixailin (1071-1078), III Nikiforen 

(1078-1081), I Alekseyin (1081-1118), I İoanın (1118-1143) adından zərb edilərək, əsasən müsəlman ölkələrinə 

ixrac edilirdi. Azərbaycana belə məşhur sikkələr dəyər vahidi kimi Kiçik Asiyadan, Gürcüstandan, Səlcuqların 

ərazilərindən və Anadoludan daxil olması ehtimalı vardır. Bu yönümdə digər mühüm siyasi faktlar Xəzər 

Xaqanlığının tamamilə məhv edilməsi və ticarət yollarının dəyişilməsi ilə, yeni bazarlar axtarışında Bizans 

ipəyinin, ədviyyatının satılması üçün Şərq ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi idi. Bunu yazılı 
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mənbələr də sübuta yetirir. Belə ki, bəzi ərəb və fars mənşəli yazılı mənbələrdə dinari-pur-puri adlı sikkələr 

haqqında məlumat verilir. Sözsüz ki, belə «par-par parıldayan qızıl pullar» Bizansın zərb etdirdiyi yüksək əyarlı 

sikkələr idi ki, Şərq ölkələrində onları böyük məmnuniyyətlə qəbul edirdilər. Səlcuqlarda da, Bizansda olduğu 

kimi pul sistemi qızıla əsaslanmışdı. Bu hüquq imperiyanın bütün ərazilərində heç bir hökmdara sona qədər 

verilməmişdi. Numizmat alimlərin fikrincə, Səlcuqlar öz qızıl nominallarını dəqiq bir ölçü və çəki standartlarına 

uyğun zərb etdirmişlər. Qızıla bərabər, gümüş və mis sikkələr də zərb olunurdu. Səlcuqların mis sikkələri qeyri-

adi dərəcədə iri diametrə malik olub, dəqiq ölçü və çəkidə üzərində «dirhəm» sözü zərb olunurdu. Bu dirhəmlər 

məcburi kredit xarakteri daşıyırdı və dövriyyədə çəkiyə görə yox, sayına görə dəyişdirilirdi.  

Bununla da, belə dirhəmlərin tam hüquqlu statusda olması ilə imperiya daxilində əsas pul nominalına 

çevrilməsi faktı təsdiqlənir. Azərbaycan ərazisində Səlcuqlar tərəfindən yaradılan Atabəylər-Eldəgizlər, Qara 

Sunqurilər, Ağ-sunqurilər, Zəngilər kimi dövlətlər - İraq Səlcuqlarından mis pulların sikkə zərbi hüququnu 

alaraq, bu pullarla səltənətin digər ərazilərini də təmin edirdilər. Belə mis sikkələr cürbəcür formada idilər. 

Xırda dairəvi mis pullar çəkiyə görə dövriyyəyə buraxılırdılar. Bunu həmin dövrə aid olan sikkə dəfinələrinin 

qarışıq tərkibi sübut edir. Hər iki formalı - yəni dairəvi, kiçik və iri kvadrat, düzbucaqlı formalı mis sikkələr 

lokal xarakter daşıyırdılar, yəni əsasən imperiyadaxili bazarları təmin edirdi. Ehtimal edilir ki, bu zaman hətta 

Şərqdə ilk dəfə bir neçə min əhalisi olan kiçik qəsəbə tipli yaşayış məskənləri belə mis pullar zərb edə bilərdilər. 

Bu səbəbdən də dəqiq çəki və ölçü standartı gözlənilmirdi: orta hesabla 6-8 qr. çəkidə. Bu qəbildən olan bir 

qrupda Atabəylərin vassalları - Bişkinilər, Manqlı, İlkipçaqlar, Dərbənd məlikləri, o cümlədən Gəncədə Qara 

Sunqurilər, Marağanın Ağ-Sunqurilərin sikkələri xüsusi yer tutur. 

Bu zaman Azərbaycanda Bizansın qızıl və mis, Səlcuqların qızıl və gümüş pulları dövriyyəyə daxil olur. 

Səlcuqlara aid Kiçik Asiyada zərb olunan qızıl pulların çəkisi xilafətdə vurulan dinarın çəkisinə bərabər idi - 

yəni 4,265 qr. - 1 misqal. Elxanilərin dinarına nisbətdə 1:2 bərabər idi.  

Beləliklə, gümüş böhranı əslində Şərq ölkələrində, eləcə də Azərbaycanda iqtisadi yüksəlişin ən bariz 

göstəricisi və ya barometri hesab edilməlidir. Burada gümüş yataqlarında filizin tükənməsindən danışmaq 

qətiyyən qəbuledilməzdir. Şəhərlərin iqtisadi potensialının inkişafı, Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələrinin 

güclənməsi, elə bir kulminasiya həddinə gətirib çıxarmışdı ki, burada əsil Şərq intibahı yaranırdı. Klassik gümüş 

dirhəmlər uzaq ölkələrdə satılmağa aparılmağına baxmayaraq, bütün Şərq ölkələrində pul çatışmazlığı yox idi. 

Azərbaycanda bu zaman yerli «kredit» mis pullarla yanaşı, Bizansın, xilafətə aid Fatimilərin, Əyyublərin, 

Səlcuqların pul nominalları əmtəə-pul münasibətlərində tam hüquqla istifadə olunurdu. Yerli mis pullarla 

bərabər, qonşuluqda yerləşən atabəylərin vassalları olan Əhər, Diyarbəkr, Mosul hökmdarlarının eyni 

nominalları işlədilirdi. 

 

Ədəbiyyat: Pirquliyeva Q.Ə. Numizmatikanın əsasları. Bakı – 2009, səh.65-69. 
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Sacilər, 

 Əl-Afşin (889-901),  

Bərdə, 285 h. ili (898), 

 dirhəm, gümüş 

 

 Sacilər,  

Daysam (934-954 ), 

Azərbaycan,  

341 h. ili(952),  

dirhəm, gümüş 

 

Sacilər,  

Muflix (?-932), Ərdəbil,  

320 h. ili, (932),  

dirhəm, gümüş 
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Salarilər,  

Nuh və Vəhsudan  

(965-?), 

Ərdəbil, 

 355 h. ili,(966), 

dirhəm, gümüş 

 

Şirvanşah Yəzid II (991-1027), 

 əl-Yəzdiyə (Şamaxı) şəhərində zərb edilmiş dirhəm, 

gümüş 

 

 

 Şirvanşah I 

Mənuçehr 

(1027-1034), 

dirhəm, gümüş 

 

 

 Şirvanşah 

Əbu-Mansur 

Əli  

(1034-1044), 

dirhəm, gümüş 
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 Şəddadilər, 

Şavir  

(1094-1067) 

Gəncə, 443 h. 

ili, (1051)  

dirhəm, gümüş 

 

 

 Şirvanşahlar, 

Mənuçəhr III  

(1120-1160), 

mis 

 

 Şirvanşahlar, 

Şahanşah 

(1196-1199), 

mis 

 

  

Şirvanşahlar, 

Gərşəsb  

(1204-1225), 

mis  
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 Azərbaycanda 

və Aranda 

Səlcuq 

canişinləri, 

Qara-Sunqur 

(?-1141-ci il), 

dirhəm, mis 

 

 

 Azərbaycanda 

və Aranda 

Səlcuq 

canişinləri, 

Cavlı,  

(1141-1146), 

dirhəm, mis 

 

 

 Azərbaycanda 

və Aranda 

Səlcuq 

canişinləri, 

Xass bəy  

(?-1153), 

dirhəm, mis 

 

 

 Eldəgizlər, 

Şəmsəddin 

Eldəgiz  

(1136-1175), 

dirhəm, mis 
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 Eldəgizlər, 

Qızıl Arslan  

(1186-1191), 

dirhəm, mis  

 

 

 Eldəgizlər, 

Əbu-Bəkr, 

(1211-1225), 

dirhəm, mis 

 

 

 

 Eldəgizlər, 

Özbək  

(1210-1225), 

dirhəm, mis 

 

 Ağ-sunqurilər, 

Körpə-Arslan 

(1174-1208),  

mis  
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 Bişkinilər, 

Bişkin  

(1155-1210), 

mis  

 

 Bişkinilər, 

Mahmud  

(1210-1231), 

dirhəm, mis 

 

 

 Eldəgizlərin 

vassalı,  

Manklı (?-

1215-ci il), 

dirhəm, mis  

 

 

 Eldəgizlərin 

vassalı, 

İlkafşat, 

mis 
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 Eldəgizlərin 

vassalı. 

Dərbənd 

məlikləri  

(XII-XIII)  

mis 
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Monqol işğalları dövrü 

 

XIII əsrin 30-cu illərindən etibarən son feodal dövlətlərindən sonra zərbi dayandırılan gümüş sikkələr 

yenidən Şərq bazarlarında dövriyyəyə buraxıldı. Bu əslində «gümüş böhranının» sonu demək idi. Azərbaycanın 

bu böhrandan çıxmasını müəyyən özünəməxsusluqları olmuşdu. Bunlar aşağıdakılardır: 

I. Monqolların Azərbaycana işğal yürüşləri ilk vaxtlar, yəni birinci 10-20 il ərzində sosial iqtisadi 

münasibətlərə ağır zərbə vursa da, zaman keçdikcə yeni yaranan Monqol dövləti gücləndikcə digər qonşu 

ölkələrlə ticarət əlaqələri yenidən bərpa olunurdu. Xüsusilə Çinin işğalı ilə Ugedey xanın, Hülakü xanın 

hakimiyyəti illərində işğal prosesində əldə edilən saysız-hesabsız dövlət xəzinələri əsasən Azərbaycan 

zərbxanalarına təkrar istehsala göndərilir və yalnız ondan sonra dövriyyəyə buraxılırdı. 

II. Monqol dövlətinin mərkəzindən işğal olunan ərazilərə yeni adda pul nominalları göndərilirdi. Bu artıq 

insanların yüzilliklərlə öyrəndiyi dinar, dirhəm, fulus deyildi, «bağlı» sözündən götürülən «balış» pul nominalı 

idi və pul kisəsi mahiyyətini daşıyaraq bütün türk xalqları tərəfindən qəbul edilirdi. 

III. Əmir Teymur tərəfindən yaradılan yeni Teymurilər dövlətində gümüş pullar başqa nominallara - 

təngə və miri adında zərb edilərək 6 və 3 qr. çəki nisbətində idi. Bu pul vahidləri ilk Səfəvilərə qədər dövriyyədə 

olmuşlar. 

Hər iki yeni pul vahidlərinin vətəni Orta Asiya idi. Qızıl balış adlı pul vahidi 500 misqal qızıla, gümüş - 500 

misqal gümüşə bərabər idi, yəni 1:500 nisbətində hesablanırdı. 1 misqal şəri ilə 4,256 qr. olduqda, köhnə hesabla 1 

dinarın çəkisi 6 danqa bərabər idi. Gümüşün əyarı 75%, qızılın əyarı 66,6% idi. 10 min balış pul vahidi 1 tümənə 

bərabər hesablanırdı.  

Sikkə tarixində ilk dəfə məhz bu dövlətdə Xubilay xanın dövründə maliyyə böhranının qarşısını almaq üçün 

qızıl və gümüş pulların zərbinə müvəqqəti qadağan qoyuldu və hətta qiyməli metaldan olan əşyalar yığılaraq dövlət 

xəzinəsinə təhvil verildi. Pulları əvəz etmək üçün kağızdan «balış» adlı nominallar dövriyyəyə buraxıldı. Bununla da, 

Çində yeni pul sistemi yaradıldı. Tezliklə bu pullar Keyxatu xanın hakimiyyəti zamanı Azərbaycanda da buraxıldı. 

Amma əhalinin kütləvi narazılığına görə 3 aydan artıq belə «çao» adlı pullar dövriyyədə qalmadılar. XIII əsrin 

sonlarına doğru İranda, Azərbaycanda və bəzi Şərq ölkələrində əhali, yazılı mənbələrə əsasən yenə də pul 

nominallarını öz bildikləri kimi, yəni dinar, dirhəm adlandırırdı. Bu vəziyyət Qazan xanın islahatlarına qədər davam 

etmişdi. Belə ki, hazırlanmasında hökmdarın şəxsən özünün də iştirak etdiyi islahatlar sırasında pul islahatı da var idi. 

Bu yeni islahata görə monqolların ilk dövründə olduğu kimi pul sisteminin kökündə gümüş nominallar olaraq, 1 

tümənə 10 min gümüş dinar və ya 60 min dirhəm dəyişdirilirdi. Gümüş dinarların çəkisi 3 misqal olaraq 6 dirhəmə 

bərabər hesablanırdı. Deməli gümüşün qızıla nisbəti 1:12 olur. Həm də yeni islahata görə xırda pullar da zərb edilərək 

dövriyyəyə buraxılırdı: bunlar dinar, yarımdinar, ikiqat dirhəm, dirhəm və yarımdirhəm idi. Qızıl dinarlar 1 qat və 2 

qat nominalda dövriyyədə işlədilirdi.  

Monqollar tərəfindən bərpa edilən şəhərlər, onların mərkəzi iqamətgahlarının yerləşdiyi – Təbriz, Naxçıvan, 

Gəncə idi. Bunu zərb edilən sikkələrin üzərində göstərilən zərb yeri sübut edir. ilk dəfə monqollar tutduqları 

ərazilərdə sikkələrin üzərində türk sözləri və söz birləşmələri zərb etdirirlər. İslama zidd olaraq, insan və digər 

canlıların obrazlarını da sikkələrdə zərb etdirirlər. Bu obrazlar içərisində atlı və döyüş səhnəsi, ayrı-ayrı portretləri, 

heyvan obrazlarını misal çəkmək olar. Bu zaman, yəni XIII əsrin I yarısında monqolların anonim (yəni 

hökmdarların adı göstərilməyən) sikkələrlə yanaşı, Səlcuqların Kiçik Asiyada zərb etdirdikləri pullar da 

dövriyyədə istifadə olunurdu. Cənubi Qafqazda keçən yüzillikdə 50-dən artıq irili-xırdalı tərkibində belə sikkələr 

olan dəfinələr aşkar edilmiş və müəyyən qismi öyrənilmişdi. Belə pullar əsasən Kiçik Asiyanın Səlcuq 

sultanlarından I Keyxosrovun (1205-1210), III Məsudun (1282-1296) 17 zərbxanada buraxılmış və Azərbaycanın 

ticarət əlaqələrində istifadə olunmuşdu. Dəfinələri araşdıran numizmat alimlərin ehtimalına görə ərazimizdə daha 

çox üzərində aslan və günəş obrazı olan pullar üstünlük təşkil edirdi. XIII əsrin 90-cı illərindən artıq bu sikkələr 

dövriyyədə iştirak etmirlər. Azərbaycan ərazisində demək olar ki, hər il aşkar edilən monqol sikkələri artıq onların 

özləri tərəfindən zərb edilirlər. O cümlədən keçən əsrdə - 1976-cı ildə Cəlilabadda aşkar edilən böyük bir dəfinənin 

85-90%-i əsasən Elxanilərin sikkələrindən ibarətdir.  

Beləliklə, XIII əsrin sonlarında aşkar edilən numizmatik materiallara əsasən bu dövrdə Azərbaycanda 35-

dən artıq zərbxana fəaliyyət göstərmişdi. XIV əsrin ortalarına doğru monqol imperiyasının daxilində gedən 

hakimiyyət yönümlü siyasi çəkişmələr, xaricdən fars mənşəli Müzəffərilərin, monqolların öz tərəflərindən Qızıl 

Orda xanlığı və Orta Asiyada Teymurun buraya hücumları, sonda axırıncının qələbəsi ilə sona çatdı. 

Caqataylardan olan türk-barlaş tayfasının nümayəndələrindən olan Əmir Teymurun Azərbaycanı işğal etməsi, 

əslində pul və pul işində mütərəqqi yeniliklərə təkan verdi. Belə ki, XIV əsrin sonlarına doğru bütün monqol 
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imperiyasında əsas pul vahidi – gümüş dirhəmlərin çəkisi 1 qrama qədər enmişdi. Bu əslində iqtisadiyyatın, 

deməli, hakimiyyətin iflasının əsas göstəricisi idi. 

Qısa bir müddətdə çox böyük əraziləri fəth edən Topal Teymur Azərbaycana xüsusi qısqanclıqla və 

həssaslıqla yanaşırdı. Tarixdən onun çox vaxt Qarabağda qış vaxtı dincəlməsi, 14 il dayanmadan Əlincəni 

mühasirədə saxlaması, özünün talan etdiyi bəzi şəhərlərə yenidən su çəkdirməsi, buranın ən məşhur tikinti 

ustalarını Orta Asiyaya aparıb, yeni şəhərlərin tikintisində istifadə etməsi və s. faktlar sübut etdi ki, son nəfəsinə 

qədər Əmir Teymur buralara çox bağlı olmuşdu. Maraqlı faktlardan biri də odur ki, Əmir Teymur pul islahatı 

keçirib, təngə və miri adlı gümüş pulları da dövriyyəyə çıxarmaq üçün əsasən böyük təcrübəyə malik 

Azərbaycan zərbxanalarından istifadə etmişdi. Bunu indiyə qədər Daşkənd, Termez, Səmərqənd, Buxara 

şəhərlərinin muzeylərində saxlanılan dəfinələrin tərkibi sübut edir. Onun zərb etdirdiyi yeni nominal təngə 6 - 

6,2 qr. olaraq dövlətdə əsas pul vahidinə çevrildi. Təngə 700 ildən artıq dövriyyədə qanuni pul vahidi sayılan 

dirhəmi dövriyyədən çıxardı. Kiçik pul vahidi miri də əsasən gümüşdən zərb edilərək 3 qrama qədər çəkisi 

olurdu. Teymurdan sonra dövləti idarə edən Şahruxun dövründə (1405-1447) təngənin çəkisi 5,2 qrama qədər 

endi və tarixdə belə təngələr təngəi-şahruxi adlanır. 

İlk dəfə Şərq ölkələrində Qazan xanın islahatı nəticəsində pulların üzərində gizli 3 hərf zərb edilirdi. Bu 

isə onların saxta pullardan qoruyucusu idi. Bu islahatdan sonra qızıl sikkələr xanın şərəfinə «qazaniyyə» adlanır. 

Lakin Qazan xanın ölümündən sonra, onun digər sahələrdəki yenilikləri ilə yanaşı, pul işindəki müsbət 

dəyişikliklərə də əməl olunmur. Zərb olunan sikkələrin çəkisi aşağı düşür. Əbu Səidin yeni pul islahatı baş 

tutmur.  

Monqollar Azərbaycanda və işğal etdikləri bütün ərazilərdə müəyyən yeniliklər həyata keçirirlər. Onların 

pullarının üz və əks tərəfində uyğur əlifbası ilə türk sözləri zərb edilirdi. İslamı qəbul edənə qədər özlərinin 

sitayiş etdikləri heyvan obrazları, ov səhnələri, pullarda çox nəfis göstərilirdi. Onlar ilk dəfə hökmdarın 

titulaturasına «kaan» xaqan sözünü daxil etmişlər. Demək olar ki, «ox», nizə kimi silahlar əsas dövlət atributu 

kimi bütün pullarda göstərilmişdi. İslamı dövlət səviyyəsində qəbul etdikdən sonra ərəb əlifbası ilə bütün yazılar 

pullarda zərb edilir. Azərbaycanın qədim zərbxanaları bu zaman öz məhsullarında yeni stildə cürbəcür obrazları 

sikkə ştempellərinə daxil etmişlər. İslamda qəbul edilməyən, yasaq qoyulan canlılar pul işində öz əksini tapırdı. 

Bunlar bütöv səhnələr idi. Atlı, ayağı altında cürbəcür heyvanlar; silahlı atlı və qaçan heyvan və s. daha zəngin 

səhnələr mis felslərin hazırlanmasında istifadə edilmişdi. Monqol dövrünün pullarında əsasən ərəb əlifbası ilə 2 

dildən – uyğur və ərəb dilindən istifadə olunur. Uyğur dilində əsasən hökmdarların adı, titulları zərb yeri 

göstərilirdi. Ərəb dilində dini mətnlər zərb edilirdi.  

Teymurilərin dövründə həm ərəb, həm də türk sözlərindən sikkə zərbində istifadə edilməyə başlanılmışdı. 

Məsələn «Bizim sözümüz», «Əmir Teymurun yarlığı» və s. kimi türk kəlmələri ərəb əlifbasında, əsasən süls 

xətti ilə zərb olunurdu. 

Numizmatik materialların üzərindəki bu cür türk sözlərindən istifadə artıq ərəb xilafətində türk 

mədəniyyətinin güclü təsirinin yer alması demək idi.  

 

Ədəbiyyat: Pirquliyeva Q.Ə. Numizmatikanın əsasları. Bakı – 2009, səh.70-74. 

 

 

 Çingizilər,  

anonim,  

Təbriz, 659-ci h. ili, 

(1261)  

dirhəm, gümüş 
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Hülakilər,  

Hülaki  

(1256-1265),  

661-ci h. ili, (1263),  

dirhəm, gümüş 

 

  

Hülakilər, 

Məhəmməd 

Xudabəndə (1304-

1316),  

Naxçıvan, 

704-cü h. ili, (1305),  

dirhəm, gümüş 

 

 Hülakilər,  

Əbu-Səid  

(1316-1335), 

 Bərdə,  

721-ci h. ili, (1321), 

dirhəm, gümüş  

 

 Müzəffərilər, Şah-

Şüca (1359-1384), 

Naxçıvan,  

704-cü h. ili, (1305), 

dirhəm, gümüş 
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 Cucilər,  

Toxtamış  

(1376-1391),  

Şabran,  

789-cu h. ili (1387), 

dirhəm, gümüş 

 

 

Cəlairilər, 

 Hüseyn  

(1375-1382), 

 Bakı, Bazar, Qara-

ağac, Qar-qar, 

Şabran,  

777-781-ci h. ili, 

(1375-1379), 

dirhəmlər, gümüş  

  

Teymurilər,  

Şahruh 

(1404-1447),  

Astara, 

840-cı h. ili, (1436), 

təngə, gümüş 
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Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular və  

Səfəvilər imperiyası dövrü 

 

Monqol mənşəli sülalələrin Azərbaycanı idarə etməsi hakimiyyətə Qaraqoyunluların gəlməsi ilə sona 

yetdi. Azərbaycanın bəzi numizmat alimlərinin fikrincə bu dövlətdə ticarət əlaqələrində puldan geniş istifadə 

olunmamışdı. Səbəbini Qaraqoyunlu türk tayfalarının əsas məşğuliyyətinin köçəri maldarlıq olması ilə 

aydınlaşdırırlar. Sözsüz ki, bu heç bir köklü arqumentə əsaslanmayan fikirdir. II səbəb kimi, indiki Şimali 

Azərbaycan ərazisində Qaraqoyunluların zərb etdirdikləri sikkə və sikkə dəfinələrinin kifayət qədər olmaması 

ilə izah edilir.  

Birinci fakt kimi xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Qaraqoyunlu dövlətinin ilk qələbələri indiki İran, yəni 

Cənubi Azərbaycanın Təbriz şəhəri ilə bağlıdır. Deməli onların ilk zərbxanaları burada işə başlamışdır.  

II. XV əsr dünya ticarət yollarının kəskin surətdə qərbə doğru dəyişilməsi Qaraqoyunlu və onun kimi 

dövlətlərin iqtisadi əlaqələrinə müəyyən zərblər vurmuşdu. Deməli, ilk onillikdə ola bilər ki, natural bazar 

münasibətlərinə ehtiyacla əlaqədar pul nominalları kütləsi azlıq təşkil etsin. 

III. Əgər bütöv XV əsrdə Qaraqoyunluların əsas məskunlaşdığı yerlər və yaylaqlar süni qondarma 

Ermənistana verilmişdisə, deməli oradakı qazıntıların və tapıntıların nəticələri düşünülmüş təhrif olunmuş 

şəkildə elmə təqdim olunduğundan həqiqət bu günə qədər üzə çıxmır. Digər tərəfdən, uzun illərdir Azərbaycan 

ziyalıları İran ərazisinin bizə aid olan torpaqlarında aparılan arxeoloji elmi araşdırmalardan demək olar ki, 

xəbərsizdirlər. Bununla da, bizə nadir Qaraqoyunlu sikkələri əsasən ədəbiyyatdan və barmaqla sayıla biləcək 

qədər qazıntılardan məlumdur. Bütün deyilənlər Cahan şahın hakimiyyət illərinə qədərdir, yəni 1438-ci ilə 

qədərdir. Belə ki, bu hökmdarın hakimiyyəti illəri (1467-ci ilə qədərki) zamanı xüsusi islahatlar silsiləsində pul 

islahatı da keçirilmişdir. Son Teymurilərlə münasibətlərini yaxşılaşdırmaq üçün Cahan şah klassik təngə və mis 

pul nominallarını dövriyyə buraxmışdı. Çəki nisbəti təngə üçün 5,25 qr. olmuşdu. Təngə ilə yanaşı az miqdarda 

dirhəmlər də dövriyyədə olmuşdu. Qızıl təngə klassik olaraq 1:6 nisbətində idi. Hər bir qızıl dinarın çəkisi 2 

misqala bərabər idi. Deməli, 1 qızıl təngəyə 36 dirhəm dəyişdirilirdi. Hər bir dirhəmin çəkisi 1,43 qr-a bərabər 

idi. İqtisadi münasibətlərdə tümən-kəbəki (1:20), tümən-iraqi (1:60) də istifadə olunurdu. Qara Yusifin və onun 

oğlu Pir Budağın hakimiyyəti zamanı zərb olunan gümüş təngələrin çəkisi 5,2, dirhəmlərin – 0,89 qr. Deməli, 6 

dirhəmin çəkisi (yəni 0,89x6=5,34 kq) 1 gümüş təngənin çəkisinə bərabər idi. Beləliklə 1 qızıl təngə - 51,18 

qramdır (yəni 1:6 olduqda-4,265x12=51,18 qr.).  

Ağqoyunlu dövlətinin yaranması zamanı müəyyən dəyişikliklərlə olsa da ümumi sikkə nominallarının 

adları yaşamaqda idi. Dəyişilən müəyyən çəki nisbəti idi. Uzun Həsənin keçirdiyi islahatın o qədər də effekti 

olmamışdı. Bunu yenə də az miqdarda aşkar edilən Ağqoyunlu sikkələri sübut edir. Bu zaman gümüş təngənin 

orta çəkisi 4,25 qram olmuşdur. Amma onun çəkisi azalmağa doğru yönəlmişdi. Hətta son Ağqoyunlularda çəki 

1,5 qr-a düşmüşdü. Hər iki dövlətin pul sistemindən bəhs edərkən yarıvassal hüquqlarında olan Şirvanşahlar 

dövlətinə xüsusi yer vermək lazımdır. Belə ki, Teymurun təngələrinə I Şeyx İbrahimin hakimiyyətində əsas yer 

verilirdi. Belə ki, öz adından sikkə zərb etdirməyən Şeyx İbrahim Şirvanın hər üç paytaxtında – Dərbənddə, 

Bakıda, Şamaxıda anonim təngələr zərb etdirirdi. Bazarda bəzən pul çatışmazlığı olanda, xüsusilə, I Xəlilullahın 

dövründə (1420-1462) qonşu Kaxetiyanın sikkələrindən istifadəyə icazə verilirdi. Şirvanşahların hökmdarı 

Fərrux Yassarın dövründə, nəhayət ki, 200 ildən sonra suveren Şirvan zərbi bərpa olundu - yəni özünün adından 

sikkələr zərb olunmağa başlandı: bütün Şirvan zərbxanalarının fəaliyyəti rəsmi olaraq dayandırıldı və Şamaxıda 

mərkəzləşdirildi. Bu zamandan ta Səfəvilərin Şirvanşahları məhv edənə qədər təngənin çəkisi 2 qrama çatdı. 

Son Şirvanşahların hakimiyyəti illərində bu çəki 0,5 qrama qədər oldu. Bu artıq kritik hədd idi.  

Səfəvilər dövlətinin yaranması Azərbaycanın qədim torpaqlarının bir bayraq altında birləşməsi demək idi. 

Bu gün numizmatika elminə məlum olan ilk Səfəvi sikkəsi I İsmayılın adından 1501-ci ildə zərb edilmişdi. 

1510-cu ildə Şah İsmayılın özbək Seybani xanın üzərindəki qələbəsindən sonra, Xorasan da Səfəvilər 

sərhədlərinə qatılmış və burada da 12 İmamın və İsmayılın adından sikkələr zərb edilmişdi. Onun adından zərb 

olunan sikkələrin cəmi 5 ədədi təyin edilmişdi. Bunlar Astaradan və Çaykənddən aşkar edilmiş dəfinədən təyin 

edilmiş orta çəkiləri 1:2:4:8:16 nisbətində, yəni kvadrat nisbətində olaraq 18,71:9,37,4,68:2,34:1,02 qr. 

olmuşdu. Bu sikkələr şahı adlanır və 2 misqal çəkidə yəni 9,36 qr, və ya 48 noxud çəkisində olurdu. 

Dəyişildikdə 50 ədəd 2 misqala bərabər mis fulusa dəyişdirilirdi. Bundan başqa, 1 misqal çəkili 4,68 qramda 

yarımşahı - (24 noxud), dörddə bir – şahı - 2,34 qr, səkkizdə bir – şahı - 1,77 qr. və ikiqat şahı - 18,72 qr. 

çəkidə sikkələr dövriyyəyə buraxıldı. Hakimiyyətdə gedən proseslər, yəni Şah İsmayılın işğallarının tam 

qələbələrinə qədər sikkə zərbi müəyyən fasilələrlə həyata keçirilirdi. Bu səbəbdən də 1511-1516-cı ilə qədərki 5 

ildə zərb olunan sikkələr elmə məlum deyildir. Sikkə zərbi işi 1521-ci ildən yenidən bərpa olunur və artıq stabil 
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olaraq 3 nominalda - yəni şahı - 7,56 qr, ikidə bir şahı (nimşahı) - 3,78 qr. və dörddə bir şahı - 1,98 qr. çəkisində 

dövriyyəyə buraxılır. Çəkilərdə olan bu remedium dəyişiklikləri, əslində dövlətdə - Çaldırandan sonra baş verən 

maliyyə məsələlərinin müsbət həllinə, gəlirlərin artırılmasına yönəlmişdi.  

Beləliklə, Səfəvilərin sikkələrinin ştempellərində bütün yazılar ərəb əlifbasının nəsx xətti ilə, nadir 

hallarda kufi ilə verilirdi.  

Üz tərəfdə kəlimə - şiə formulası və 12 imamın adları çəkilirdi.  

Əks tərəfdə şahın adı bütün geniş titulları ilə zərbxananın yeri və ili (rəqəmlə) göstərilirdi.  

İntensiv işləyən zərbxana Təbrizdə idi. Təbrizdən başqa digər mərkəzi şəhərlərdə də zərbxanalar fəaliyyət 

göstərirdi. Ümumilikdə, bu zərbxanaların sayı 60-a çatırdı. Sikkə zərbində bəzən təkrar zərb göstəricilərindən - 

yəni xüsusi işarələrdən istifadə olunurdu. Deməli, heç bir qiymətli metalların çatışmazlığı yox idi.  

Ümumiyyətlə, təkrar zərbdən alınan gəlir yeni sikkə zərbindən daha çox olurdu. Sikkə zərbi işində gəlir 

yeri ayrı-ayrı şəxslərdən alınan qiymətli metallardan hazırlanan sikkələr idi.  

I Təhmasibin uzun illik hakimiyyəti zamanı şahının çəkisi 5,17 qr. olaraq bir adda zərb edilir və 100 

dinara bərabər tutulurdu. 1548/49-cu ildə şahının çəkisi tam 1 misqala qədər endi və 4,68 qr. Oldu. Xırda gümüş 

sikkələr bu zaman 20-lik və ya bisti adlanırdı və orta çəkisi 1,0 qr. idi. Yazılı məlumatlara əsasən, I Təhmasibin 

hakimiyyəti illəri zamanı dövriyyədə pul çatışmazlığı olurdu. Alimlərin fikrincə, xəzinəyə vergilərdən, 

cərimələrdən daxil olan çox böyük pullar ölü kapital kimi saxlanılırdı. Buna görə, də sikkə çatışmazlığı faktları 

ortaya çıxırdı. Eyni mənbələrə görə, şah Təhmasibin ölümündən sonra onun oğlu II İsmayıla 600 ədəd külçə, 

hər birinin çəkisi 3 min misqal olaraq 380 min tümən sikkə və ümumilikdə 20 ton qiymətli metal qalmışdı. 

Bununla da Təhmasibin zamanında işbazlar bazarda pul çatışmazlığının qarşısını almaq üçün «saxta» sikkələri 

də dövriyyəyə buraxmağa nail olmuşlar. 

Beləliklə, Səfəvilərin hakimiyyətə gəlişi ilə Teymurun tətbiq etdiyi təngə və miri adlı sikkələr tam olaraq 

dövriyyədən çıxır, yerinə yeni hakimiyyətin rəmzi olan şahı, abbası adlı iri nominallar və bir neçə adda xırda pul 

funksiyasını daşıyan sikkələr dövriyyəyə buraxılır. Sikkələrin çəkisində, ştempellərin formalarında köklü 

dəyişiklik Şah II İsmayılın hakimiyyəti zamanı baş verir. Bu vaxt verilən xüsusi fərmana görə şiə simvolu və 12 

imamın adı əsas dövlət atributu olan sikkələrdən tam olaraq çıxarılır, yalnız Həzrəti Əlinin və onun nəslinin 

nümayəndələrinin adları zərb olunur. Lakin qısa bir zamanda, yəni 2 ildən sonra Məhəmməd Xudabəndənin 

Səfəvi taxtına çıxması ilə bu təşviqat xarakterli yeniliklər sikkələrdən yox olur və yeni klassik Səfəvi ənənələrini 

bərpa edən «Məhəmmədi» və 1 misqal çəkisində olan «Xudabəndi» adlı gümüş nominallar rəsmi olaraq 

dövriyyəyə buraxılır. Şah I Abbasın hakimiyyəti zamanı konkret olaraq 1594/95-ci ildən etibarən «abbası» adlı 

7,62 qr. çəkidə sikkələr dövriyyəyə buraxılır.  

Belə abbasılar 200 dinara və ya 2 məhəmmədiyə, 4 sahıyə bərabər hesablanırdı. Bu zaman Səfəvi 

Azərbaycan imperiyasının Avropa ölkələri ilə əlaqələrinin güclənməsi ilə daxili bazarda əcnəbi sikkələri peyda 

olur. Bunlar Avstriyanın tallerləri, İspaniyanın piastraları, Fransanın skudoları, Polşanın qroşevnikləri, 

Venesiyanın qızıl dukatları və s. idi. Buna baxmayaraq bütün ticarət əməliyyatlarında haqq-hesab Səfəvi pul 

dəyərləri ilə hesablanırdı və əcnəbi pullar bu nominallara dəyişdirildikdən sonra bazara buraxılırdılar. Qəbul 

edilmiş kursa dəyişdirilən əcnəbi sikkələri vaxtaşırı zərbxanalarda əridilərək yeni Səfəvi-Şahı pulları 

hazırlanırdı. Pul dəyişmə prosesi zamanı əcnəbi valyutaların dünya bazarında dəyəri nəzərə alınmırdı. Səfəvi 

dövlətinin qəbul etdiyi formalara əsasən aşağı qiymətləndirilirdi. Məs. Avropanın məşhur taller gümüş sikkəsi 

(28 qr.) cəmi 3 abbasıya, yəni 23 qr. çəkidə eyni gümüşdən olan sikkəyə dəyişdirilirdi. Şah Abbasın dövriyyəyə 

buraxdığı belə abbasılar bir əsr bütün imperiyada tam hüquqlu valyuta olaraq qalırdı. Belə ki, XVII - XVIII 

əsrin əvvəllərində zərb olunan sikkə dəfinələrinin tərkibi əsasən bu pullardan ibarət idi. Bütün Səfəvi 

hakimiyyəti zamanı mis pullar bütün iri şəhərlərdə zərb olunurdu və avtonom xarakter daşıyırdı. II Abbasın 

hakimiyyət zamanı 2,35 abbası adlı çəki dərəcələrində fərq olan nominallar dövriyyəyə buraxıldı. Sonuncu 

Səfəvilərdən I Hüseynin sikkələri sayına görə əsas yer tutur. Belə ki, bütün siyasi və iqtisadi böhranların 

nəticəsində Şahı nominallarının zərbi tam olaraq 1717-ci ildən dayandırılır; abbasının çəkisi 0,78 qrama qədər 

endirilir. Bu artıq Səfəvilərin sonu demək idi. Nadirin hakimiyyətə gəlişi ölkənin pul bazarına və sikkə zərbinə 

müəyyən dəyişiklik gətirdi. Abbası zərb olunmaqda davam etsə də, yalnız ilk 3 ili əhatə edir (1736-1739-cü 

illər) Nadirin Hindistanda qələbəsindən sonra yeni sikkələr kəsilmişdir. Nadiri adında 2 misqal çəkidə həmin 

sikkələr Hindistanın baburi rupiləri ilə eyni qiymətləndirilirdi. 1 Nadiri 500 dinara bərabər idi. Lakin onun 

ölümündən sonra yenidən bazarlarda abbası və şahı pul nominalı kimi istifadə olunurdu.  

 

Ədəbiyyat: Pirquliyeva Q.Ə. Numizmatikanın əsasları. Bakı – 2009, səh. 75-80. 
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Qaraqoyunlu. Qara-

Yusif (1410-1420), 

Urmiya,  

təngə, gümüş  

  Qaraqoyunlu. 

Cahanşah (1437-

1467),  

868-ci il, (1464), 

təngə, gümüş  

  

Qaraqoyunlu. 

Cahanşah (1437-

1467),  

868-ci il, (1464), 

təngə, gümüş 

 

 

 

 
 

Ağqoyunlu, Yaqub  

(1479-1490), Harran,  

təngə, gümüş 
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 Ağqoyunlu, Rüstəm  

(1491-1496), 

Ərzincan,  

900-cü h. ili, (1495), 

təngə, gümüş 

 

  Ağqoyunlu, 

Məhəmməd (1500-

1501),  

tənqə, gümüş 

  Ağqoyunlu, Əlvənd  

(1499-1502),  

təngə, gümüş 

  Şirvanşahlar, 

Fərrux-Yassar 

(1462-1502-ci il), 

Şamaxı, 

 891 h. ili, (1486), 

təngə, gümüş 

 

  Səfəvilər,  

I İsmayıl (1502-

1524), Ordu,  

913-cü h. ili, (1507)  

10 şahı, gümüş 
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  Səfəvilər,  

I İsmayıl (1502-

1524),  

Təbriz,  

əşrəfi, qızıl  

  Səfəvilər,  

I İsmayıl (1502-

1524),  

Gəncə,  

2 şahı, gümüş  

  

Səfəvilər,  

I İsmayıl (1502-

1524),  

Herat,  

916-cı h. ili,  

(1510)  

4 şahı, gümüş  

  Səfəvilər, 

II İsmayıl (1576-

1578),  

 

Şamaxı,  

984-cü h. ili,  

(1576) 

2 şahı, gümüş 
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  Səfəvilər, 

Məhəmməd 

Xudabəndə (1578-

1587),  

Ordubad,  

892-ci h. ili, (1487), 

Məhəmmədi, gümüş  

 
 

Səfəvilər,  

I Hüseyn (1694-

1722),  

Təbriz,  

1128-ci h. ili, (1715) 

pəncşahılar, gümüş  

  Səfəvilər,  

I Hüseyn (1694-

1722),  

Naxçıvan,  

1130-cu h. ili, (1717), 

abbası, gümüş  

 

  

Səfəvilər, 

Şah Abbas III 1144-

cü h. ili 

(1731), 

İrəvan, 

 abbası 
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Xanlıqlar dövrü 

 

Azərbaycanın tarixində XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin I rübü numizmatik nöqteyi-nəzərdən çox 

mürəkkəb, ziddiyyətli bir zamandır. Bu dövr əslində tarixi Azərbaycan torpaqlarının hissə-hissə parçalanması, 

möhtəşəm Səfəvi imperiyasının sonu, Şərqi Avropanın yeni Rusiya imperiyasının Qafqaza işğallarının başlanıb 

və sona çatması dövrü idi. Əslində bu dövr numizmatik materialları olmadan yazılı sənədlər vasitəsi ilə 

araşdırılması mümkün olan bir zamandır. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın son müstəqil pul və pul 

dövriyyəsinin öyrənilməsi baxımından müəyyən açılması mümkün olmayan məsələlərə aydınlıq gətirə bilər. 

Beləliklə, göstərilən zamana aid olan dəfinələr və pul nominalları göstərir ki, Nadirin ölümündən sonra da 

Azərbaycanda ayrı-ayrı pul nominalları dövriyyədə istifadə olunurdu. Belə ki, XVIII əsrin 50-ci illərində son 

Səfəvilərdən I Süleymanın və III Abbasın gümüş pulları, Nadirin sikkələri, Baburun rupiləri, osmanlıların 

Təbrizdə, Gəncədə, Tiflisdə və İrəvanda zərb etdikləri onluq və beşlikləri, o cümlədən İranda Azərbaycan 

hakimiyyətinə can atan ayrı-ayrı yerli hakimlərin İmam Rzanın və Mehdi-əz Zamanın adından zərb olunan anonim 

pullar dövriyyədə istifadə olunurdu. Sonuncu adını çəkdiyimiz sikkələr yazılı mənbələrdə «imami» pulları 

adlanırdı. Pul bazarında qarışıqlıq Qubalı Fətəli xanın hakimiyyəti zamanı nisbətən sabitləşdi. Vəziyyət Qacarın 

hakimiyyəti zamanı daha da yaxşılaşdı. Bu zaman əsasən xanın anonim və az miqdarda Qacarların və Osmanların 

gümüş sikkələrindən istifadə olunurdu. Bu zaman abbası 200 dinara, şahı - 60 dinara bərabər hesablanırdı. 

Azərbaycan xanlarından Gəncə xanlığının sikkələri say hesabında əsas yeri tutur. Burada sikkələr hətta Qacarın 

ölümündən sonra da zərb edilməyə davam edirdi. Gəncə zərbxanasının sonuncu sikkə nümunəsi 1800-cü ildə zərb 

edilmişdi. Şirvan xanlığının xanlıq dövrü sikkələri Şamaxıda 1765-67-ci illərdə zərb edilmişdi. Bunlar 4,49 qr-lıq 

abbasılar idi. 1771-ci ildə çəkisi 3,90 qr. endirilmişdi. Sonuncu Şamaxı sikkələrinin çəkisi 2,27 qr. olmuşdu. 

Şəkidə zərb olunan yerli sikkələrin üzərində zərbxana yeri - Nuxa və ya Şəki göstərilirdi, çəkisi 3,9 qr.-dan 

başlayaraq sonuncusunun çəkisi 2,0 qr. olmuşdu. Qarabağın xanlıq dövrü sikkələri bu zaman yerli nominallar 

içərisində xüsusi yer tutur. Belə ki, bu pullar «pənahabadı» adlanır, gümüşdən olaraq 5,07 qr. çəkidə olmuşdur. 

Azərbaycanın 2500 illik pul işi tarixində ilk dəfə idi ki, sikkələr zərb olunduğu şəhərin adı ilə adlanırdı. Bu 

sikkələrin sonuncuları 1822-ci ildə zərb olunmuşdu. İkinci əsas fərqli cəhət ondan ibarət idi ki, «pənahabadı» adlı 

sikkələr öz dəyərindən 2,5 dəfə çox dəyərə malik idi, yəni 400 dinar dəyərində qiymətləndirilirdi. Quba xanlığının 

sikkə nominalları yalnız XIX əsrin əvvəllərinə aiddir. Bunlardan 5 ədədi Azərbaycan tarixi muzeyində saxlanılır, 

abbası olaraq 2,19 qr. çəkidə idi. Üzərində əlavə işarə «rahi» - yəni işləyə bilən sözü vardır. Dərbənddə də eyni 

dəyərdə pullar olmuş, amma üzərində heç bir əlavə işarə olmamışdı. Naxçıvanın, Təbrizin, İrəvanın gümüş 

sikkələri çox azdır. Amma kifayət qədər mis sikkələr günümüzə gəlib çatmışdı. XIX əsrin II yarısından 

Azərbaycanın işğalının sona yetməsi ilə buranın bazarları Rusiyanın rubl sisteminə keçmişdi. Əhalinin əlində 

qalan ayrı-ayrı sikkə nümunələri əsasən geyimlərdə bəzək nümunələri kimi istifadə olunmuşdu.  

 

Ədəbiyyat: Pirquliyeva Q.Ə. Numizmatikanın əsasları. Bakı – 2009, səh. 81-82. 
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  Baburilər, 

Məhəmməd-şah  

(1719-1748), 

Atava,  

1131-ci hicri ili 

(1718), 

rupiya, gümüş  

  Əfşarilər, Şaxrux 

(1748-1796), 

Gəncə,  

1163-cü hicri ili 

(1749),  

abbası, gümüş 

 

 

 

   

  

Naxçıvan xanlığı, 

anonim,  

Naxçıvan, 

1181-ci hicri ili 

(1763), 

abbası, gümüş 

 

 

 
 

 
 

Qarabağ xanlığı, 

anonim, 

Pənahabad,  

1199-cu hicri ili 

(1784), 

abbası, gümüş 

 

 

Qarabağ xanlığı, 

anonim, 

Pənahabad, 1218-

ci hicri ili (1803), 

pənahabadı, 

gümüş  
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Qarabağ xanlığı, 

Fətəli şahın 

Qacarın adından, 

Pənahabad 1221-

ci hicri ili (1806), 

sahibqıran, 

gümüş 

 

  Gəncə xanlığı, 

anonim, 

 Gəncə,  

1189-cu hicri ili 

(1775), 

 abbası, gümüş 

 

 

 

 

 
 

 

Gəncə xanlığı, 

anonim (Nadir 

şahın adından), 

Gəncə,  

1172-ci hicri ili 

(1759),  

abbası, gümüş 
 

  

Gəncə xanlığı, 

anonim,  

Gəncə,  

1173-cü hicri ili 

(1760),  

şahlı, gümüş 

 

 

 

 
 

Gəncə xanlığı, 

anonim,  

(Ya Kərim çağırışı 

ilə), 

 Gəncə,  

1188-ci hicri ili 

(1774),  

abbası, gümüş 
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  Gəncə xanlığı, 

anonim,  

Gəncə,  

1189-cu hicri ili 

(1779), 

1/2 abbası, gümüş 

  Gəncə xanlığı, 

anonim,  

Gəncə,  

1189-cu hicri ili 

(1779), 

fulus, mis 

 

 

 

 

 

  Şəki xanlığı, 

anonim,  

Şəki,  

1123-cü hicri ili 

(1711), 

abbası, gümüş 

  Şəki xanılığı, 

anonim,  

Nuxa,  

fulus, mis 

 

 Şəki xanlığı, 

anonim,  

Şəki,  

1207-ci hicri ili 

(1793), 

abbası, gümüş  
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  Şəki xanlığı, 

anonim, 

 Şəki, 

 1207-ci hicri ili 

(1792), 

1/2 abbası, gümüş 

 

 

 

 
 

Şəki xanlığı,  

Şəki, 

(Fətəli şah Qacar 

adından),  

1242-ci hicri ili 

(1827),  

abbası, gümüş 

 
 

  

Şirvanşahlar, 

Fərruh-Yasar II 

(1527-1528), 

Şamaxı,  

934 -ci hicri ili 

(1527) 

təngə, gümüş 

 

  

Şirvanşahlar, 

Bəhrambəy, 

Şamaxı 

906-ci hicri ili 

(1500 ) 

təngə, gümüş 

 

 

 Şirvanşahlar, 

Burhan-Əli  

(1548-1549), 

Şamaxı,  

955-ci hicri ili.,  

(1548) 

təngə, gümüş 
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Şirvan xanlığı, 

anonim, (Ya 

Kərim çağırışı 

ilə) 

Şamaxı, 

 1177-ci hicri ili 

(1763), 

abbası, gümüş 
 

 

 

Şirvan xanlığı, 

anonim, 

 Şamaxı, XVIII 

əsr,  

fulus, mis 

 

 

  Şirvan xanlığı, 

anonim,  

Şamaxı, 

1189-cu hicri ili 

(1775), 

abbası, gümüş 

   

Bakı xanlığı, 

 Bakı, 

 fulus, mis 

 

 Bakı xanlığı,  

Bakı, 

 fulus, mis 
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Bakı xanlığı, 

anonim, 

 Bakuba,  

XVIII əsr,  

fulus, mis. 
 

  Quba xanlığı, 

Quba, 

1223-ci hicri ili, 

(1808) 

abbası, gümüş 

 

 
 

Quba xanlığı, 

anonim,  

1227-ci hicri ili 

(1812), 

 abbası, gümüş 
 

  Dərbənd xanlığı, 

Dərbənd,  

abbası, gümüş 

 

 

 

 

 

  

Dərbənd xanlığı, 

anonim,  

Dəbənd, 

1220-ci hicri ili 

(1805),  

abbası, gümüş 
 

 

 

 

İrəvan xanlığı, 

İrəvan,  

XVIII əsr,  

fulus, mis 
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 Qacarlar,  

Fətəli şah Qacar, 

Xoy, 

1218-ci hicri ili 

(1803), 

sahibqıran, 

gümüş 
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Zaqafqaziya bonları 

 
1917-ci ilin fevral ayında Rusiyada baş vermiş inqilab nəticəsində hakimiyyət Müvəqqəti Hökumətə 

keçir. Dövlət Bankı dövlət kredit biletlərinin (rublun) emissiyasını əvvəlki kimi davam etdirirdi (sadəcə olaraq 

"Nikolayevka"ları "Kerenka"lar əvəz etdi).  

Müvəqqəti Hökumət Qafqaz Canişinliyini ləğv edir və ərazini idarə etmək üçün 1917-ci ilin mart ayında 

Xüsusi Qafqaz Komitəsini yaradır. 11(24) noyabr 1917-ci ildə Tiflisdə Zaqafqaziya Komissarlığı yaradılır. 

Koalision hökumətin tərkibinə menşevik, eser, Daşnaksutyun və Müsavat partiyalarının nümayəndələri daxil 

oldu. 

Başlanan pul aclığı ilə mübarizə məqsədi ilə hökumət 5 fevral 1918-ci ildə pul nişanlarının emissiyasını 

başlayır. Bu emissiya Zaqafqaziya Komissarlığının bonları şəklində buraxılır və Gürcüstan, Ermənistan və 

Azərbaycan arasında danışıq yolu ilə paylaşdırılır. 

Bonlar adi kağızda, rənglərin bir neçə çalarlarında çap olunurdu. Bonların üzərində 4 dildə - rus, erməni, 

gürcü və Azərbaycan dillərində olan yazı belə səslənirdi: «Zaqafqaziya Komissarlığının bonları dövriyyədə 

dövlət kredit biletləri ilə bərabər işlədilmək hüququna malik idi». 

Zaqafqaziya Komissarlığının bonları 1, 3, 5, 10, 50, 100 və 250 rublluq nominallar şəklində buraxılmışdır. 

22 aprel 1918-ci ildə Zaqafqaziya Seymi Zaqafqaziyanı müstəqil federativ dövlət elan etmişdir. 

26 may 1918-ci ildə Seym dağılmış, əvəzində üç demokratik respublika yaranmışdır: Gürcüstan, 

Ermənistan, Azərbaycan. Lakin Zaqafqaziya Komissarlığının bonları 1919-cu ilin sentyabrına qədər çap 

olunmuşdur. Bütün dövr ərzində nominal üzrə 1.360.000.000 rublluq emissiya buraxılmışdır. 

İlk dövrdə müstəqil respublikada Rusiya pulları və Bakı bonları ilə yanaşı Zaqafqaziya bonlarından da 

geniş istifadə olunurdu. 

 

 

  1 manat 

 

  

3 manat 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan. 

Dövlət rəmzləri və atributları 

 

 48 

 
 

5 manat 

 

  

10 manat 

 

 
 

50 manat 

 

  

100 manat 

 

  

250 manat 
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1918-1920-ci illərdə buraxılan pullar və qiymətli kağızlar 

 
1917-ci ildə Rusiyada oktyabr çevrilişindən sonra Azərbaycanın həyatında da yeni bir dönəm - xalqın 

özünüdərk və milli dirçəliş dönəminin təməli qoyuldu. Çağdaş Azərbaycanın müstəqil pul təsərrüfatı və pul 

dövriyyəsinin tarixi yüzillik fasilədən sonra elə bu çağlardan, 1918-ci ildə Bakı Bələdiyyəsinin buraxdığı kağız 

pullarla başlanır. 

1918-ci ilin yanvar-aprel aylarında dövriyyəyə buraxılmış 5, 15 və 50 qəpiklik xırda kağız pul, 1, 3, 5, 10 və 

25 manatlıq iri bələdiyyə pul vahidləri rənginə, kağızın ölçülərinin müxtəlifliyinə görə də bir-birindən fərqlənir.  

1918-ci il aprel ayının 25-dən Bakıda hakimiyyət bolşevik fraksiyasının əlinə keçdi və tezliklə yeni idarə 

orqanı - Bakı Şəhər Təsərrüfatı Soveti yaradıldı. Bu qurumun qərarı ilə təcili olaraq yeni kağız pullar hazırlanıb 

dövriyyəyə buraxıldı. 10, 25 və 50 manat məbləğində olan bu pulların emissiyası Xalq komissarı 

N. Nərimanovun imzası ilə icra olunurdu. Bu pul vahidləri öz qüvvəsini 1918-ci il iyul ayının 31-də istefa verən 

Bakı kommunasından sonra itirsə də, 1918-1919-cu illərdə əhali arasında dövriyyə vasitəsi kimi işlədilirdi. 

1919-cu il mart ayının 7-də Azərbaycan Respublikası hökumətinin qərarı ilə Azərbaycan Dövlət Bankının 

(mərkəzi bankın) təşkil edilməsi təklifi bəyənildi və onun nizamnaməsinin hazırlanması Maliyyə nazirinə 

tapşırıldı. Elə həmin il sentyabr ayının 16-da Azərbaycan Respublikasının parlamenti Maliyyə Nazirliyinin 

kredit şöbəsi tərəfindən hazırlanmış Azərbaycan Dövlət Bankının Nizamnaməsini qəbul etdi. 1919-cu il 30 

sentyabr tarixdə isə Azərbaycan Dövlət Bankının təntənəli açılışı oldu və həmin gündən etibarən o, fəaliyyətə 

başladı. 

Azərbaycan Xalıq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan hökuməti adından 1919-cu ilin əvvəllərində 

tədavülə buraxılan birinci kağız pul emissiyasına mənsub 100 manatlıq pul vahidinin bir neçə nüsxəsi, həmin 

ilin ortalarında buraxılmış 25 manat (I-VII seriyalı), 50 manat (I-XI seriyalı), 100 manat (I-VIII seriyalı), 250 

manat (I-VII seriyalı) və 1920-ci ilin əvvəllərində dövriyyəyə daxil olmuş ən iri nominal - 500 manatlıq (I-IV 

seriyalı) pul vahidləri Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılır. Sonuncu "əskinasın" üzərində Azərbaycan 

Respublikasının və nominalın adı Azərbaycan, rus və fransız dillərində verilmişdir. 

Pul nişanlarının emissiyası səlahiyyəti Dövlət Bankına mənsub idi. Bütövlükdə Demokratik Respublika 

dövründə Azərbaycanda 2 milyard 345 milyon rubl məbləğində pul nişanları emissiya edilmişdir. Milli 

valyutanın dönərliyini təmin etmək məqsədi ilə hökumət Bakı bonu ilə digər valyutaların mübadilə məzənnəsini 

aşağıdakı kimi müəyyən etmişdir:  

1000 rublluq "Kerenka" - 1850 bon (rubl)  

500 rublluq "Romanovka" - 1600 bon  

100 rublluq "Romanovka" - 350 bon  

1 ingilis funt sterlinqi - 310-315 bon  

1 ABŞ dolları - 280 bon  

1 fransız frankı - 8-10 bon  

1 italyan liri - 7 bon  

1 İran tüməni - 125-130 bon  

1 türk qızıl lirəsi - 390 bon  

1 rus qızıl onluğu (çervon) - 420 bon və s.  

1919-1920-ci illərdə buraxılmış pul vahidlərinin adları Azərbaycan dilində manatla, rus dilində isə rubl ilə 

verilmişdir. Burada əsas məqsəd uzun illər Rusiya kağız pullarına öyrəşən əhalinin hələ də dövriyyədə qalan 

Rusiya rubluna nisbətdə tədricən yeni milli Respublika puluna inancını qazanmaq idi. Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin bu sahədəki iqtisadi siyasəti milli valyuta-manatın beynəlxalq miqyasda tanınması ilə üzvi 

surətdə bağlı olmuşdur.  

Məhz buna görə də Fransa hökumətinin dəstəyini hiss edərək (qismən də fransız dilinin o çağlarda 

beynəlxalq dil rolunu nəzərə alaraq), Cümhuriyyət 500 manatlıq pulların üzərində Respublikanın və nominalın 

adlarını fransız dilində verməyi lazım bilmişdi. 

Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinin icazəsi ilə Bakı Bələdiyyə İdarəsi tərəfindən 1919-cu il avqust 

ayının 20-də hər biri 500 manat olmaqla yüz min ədəd və hərəsi əlli bilet olmaqla iki min seriyaya bölünmüş əlli 

milyon manatlıq uduşlu istiqraz buraxılmışdır. Biletlərin üzərində istiqrazın buraxılması haqda Qanundan 

iqtibas - uduşun miqdarı, qaydaları və müddəti (1920-1922) göstərilmişdir. 

1920-ci il 28 aprel tarixdə bolşevik Rusiyasının Azərbaycanı istila etməsi nəticəsində dövlətin 

müstəqilliyi formal olaraq Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası adı ilə saxlanılsa da, ölkənin mövcud pul-

kredit sistemi məhv edildi. 
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5 qəpik 

(1918) 

 

  

50 qəpik 

(1918) 

 

  

3 rubl 

(1918) 

 

  

5 rubl 

(1918) 

 

 
 

10 rubl 

(1918) 

 

  

10 rubl 

(1918) 
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25 rubl 

(1918) 

 

  

25 rubl 

(1918) 

 

  

50 rubl 

(1918) 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə tədavülə buraxılan əskinaslar 

 

  

25 manat 

(1919) 

 

 

 

 

 

 

50 manat 

(1919) 
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100 manat 

(1919) 

 

 
 

250 manat 

(1919) 

 
 

100 manat 

(1920) 
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Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycan ərazində tədavüldə olmuş pul nişanları 

 
1920-ci il aprelin 28-də tarixdə bolşevik Rusiyasının Azərbaycanı istila etməsi nəticəsində ölkənin 

mövcud pul-kredit sistemi məhv edildi. Maliyyə Komissarlığının 1920-ci il 31 may tarixli əmri ilə Azərbaycan 

Dövlət Bankı Azərbaycan Xalq Bankı adlandırıldı. Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 1920-ci il 9 iyun tarixli 

qərarı ilə bütün banklar və digər kredit təşkilatları milliləşdirilərək Xalq Bankının tərkibinə qatıldı. Azərbaycan 

Xalq Bankının əsas vəzifəsi kağız pulların (rublların) emissiyası idi.  

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının (ASSR) 1920-ci ilin mayından 1923-cü ilin martına kimi 

dövriyyəyə buraxılmış pul vahidləri tam dolğunluğu ilə Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılır. 

Azərbaycan SSR-in 1920-ci ildə dövriyyəyə buraxılmış birinci pul vahidi böyük formatda çap olunan 100 

manat dəyərindədir. Bu nominal I-IV seriya ilə tədavülə buraxılırdı. 1920-ci ildə ikinci pul emissiyası həyata 

keçirildi. Bu emissiya 5 manat (iki variantda), 100 manat (iki variantda) və 1000 manat (kiçik variantda) pul 

vahidlərindən ibarət idi. 1922-ci ildə bu buraxılış dörd yeni pul vahidi - 5000, 10000, 25000, 50000 manat (iki 

variantda) ilə davam etdirildi. 

1921-ci ildən başlayan iqtisadi böhran 1922-ci ildə daha böyük sahələri əhatə etdiyindən, pul alıcılıq 

qabiliyyətini sürətlə itirməyə, dəyərsizləşməyə başladı. Güclü inflyasiyaya məruz qalan Azərbaycan SSR 

hökuməti dövriyyəyə daha iri pul vahidləri buraxmağa məcbur oldu. Beləliklə, 1922-ci ildə pul dövriyyəsinə üç 

yeni kağız pul - 100000 (üç variantda), 250000 (iki variantda) və 1000000 rubl 1923-cü ilin əvvəlində isə 

5000000 rubl əlavə olundu. 

1922-ci il martın 12-də Azərbaycanı, Gürcüstanı və Ermənistanı özündə birləşdirən Zaqafqaziya Sovet 

Sosialist Respublikaları Federativ İttifaqı (ZSFSR) təşkil olundu. 1922-ci ilin dekabrın 30-da isə ZSFSR Sovet 

Sosialist Respublikaları İttifaqının tərkibinə qatıldı. ZSFSR-in İttifaq Şurasının 1923-cü il 10 yanvar tarixli 

Dekreti ilə Zaqafqaziya vahid pul sisteminə keçdi və beləliklə də Azərbaycan Dövlət Bankının pul emissiyası 

sahəsində fəaliyyətinə xitam verildi. 

1923-1924-cü illərdə Azərbaycan ərazisində Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikasının 

(ZSFSR) pul vahidləri dövriyyədə olmuşdur. ZSFSR-də "ulduz" su nişanlı kağızlarda həyata keçirilmişdi. 

Emissiyaya 5000, 10000, 50 000, 100 000, 250 000, 500 000 və 1 000 000 manat, yenə həmin ildə "ulduz" su 

nişanlı kağızlarda çap olunan ikinci buraxılışa 5000 manatdan başlayaraq 10 000, 50 000, 100 000, 250 000, 

500 000, 1 000 000, 5 000 000 və 10 000 000 rubl - manatlıq nominallar və üçüncü buraxılışa isə xüsusi nişanı 

olmayan kağızlarda çap olunmuş 10000 manatdan başlayaraq 25 000, 50 000, 100 000, 250 000, 500 000, 

1 000 000, 5 000 000 və 10 000 000 manatlıq nominallar daxil edilmişdir. 1922-1923-cü illərdə Zaqafqaziya 

respublikalarında günü-gündən şiddətlənən təsərrüfat böhranı və hədsiz inflyasiyanın nəticəsi olaraq, 1924-cü 

ilin əvvəlində ZSFSR hökumətinin qərarı ilə dövriyyəyə daha böyük pul vahidləri buraxıldı. ZSFSR-in sonuncu 

IV pul buraxılışına 25 milyon rubl-manatdan başlayaraq 50, 75, 100, 250 milyon rubl-manat və 1, 10 milyardlıq 

pul vahidləri daxildir. 

Dünya pul tədavülü tarixində 10 milyardlıq pul vahidinə yalnız bir dəfə, ZSFSR pul dövriyyəsində rast 

gəlinmişdir. İqtisadi durumu digər Cənubi Qafqaz respublikalarına nisbətən yüksək olan Azərbaycanda yerli 

manat ZSFSR-in alternativ pul vahidindən bir qədər üstün tutulurdu. Bu iki pul qrupu ASSR-də hökumət 

tərəfindən təyin edilmiş xüsusi mübadilə kursu ilə işlədilirdi. 

Bu son emissiyanın pulları iki növdə: saxtalıqdan qorunmaq üçün tətbiq olunan su nişanlı kağızlarda və 

xüsusi nişanı olmayan kağızlarda (25 000 000, 75 000 000) çap olunmuşdur. 

1923-cü ildə SSRİ Dövlət Bankının yaradılması ilə əlaqədar onun Bakı bölməsi yaradıldı. 1936-cı ilin 

dekabrında qəbul edilmiş SSRİ Konstitusiyasına müvafiq olaraq Azərbaycan SSRİ-nin tərkibinə "suveren" 

respublika kimi daxil oldu. Bundan sonra 1991-ci ilin sonlarına kimi mövcud olmuş SSRİ Dövlət Bankının 

Azərbaycan İdarəsi fəaliyyət göstərmişdir. 

Pul islahatı keçirilməsini 1917-ci oktyabr inqilabından dərһal sonra V.İ. Lenin irəli sürmüşdü. Rusiyada 

1918-ci ildə Pul islahatı keçirilməsinə һazırlıq görülmüş, lakin vətəndaş müһaribəsi və һərbi müdaxilə ilə 

əlaqədar dayandırılmışdı. Pul islahatı 1922-1924-cü illərdə keçirilmiş və tədavülə çervon - SSRİ Dövlət 

Bankının bank biletləri (qızıl tərkibi 7,74234 q. xalis qızıl), mis və gümüş sikkələr, xəzinə biletləri buraxılmışdı. 

1935-1936-cı illərdə pul tədavülünü yaxşılaşdırmaq (sağlamlaşdırmaq) məqsədilə məһsulların sabit qiymətlərlə 

bölüşdürülməsinin kartoçka sistemi ləğv edildi və vaһid qiymətlər tətbiq olundu, manatın qızıl tərkibi 0,176850 

qram müəyyən edildi. İkinci Dünya  müһaribəsi illərində ölkədə əmtəə tədavülünün tələbindən artıq pul 

buraxılmışdı və kağız bazarlarında qiymətlər xeyli artmışdı. Müһaribədən sonra, 1947-ci ilin dekabrında pul 

islahatı keçirildi, məһsul bölgüsünün kartoçka sistemi ləğv olundu və dövlət-kooperativ pərakəndə ticarətinin 

yeni vaһid qiymət səviyyəsi müəyyən edildi. Tədavüldəki bütün pul nişanları 10:1 nisbətində yeni pul nişanları 
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ilə dəyişdirildi. Manatın xarici valyutaya olan məzənnəsi bilavasitə qızıl əsasında müəyyən edilməyə başladı, 

onun səviyyəsi artdı; sonralar qiymət miqyası dəyişdirildi. 1961-ci il yanvarın 1-dən tədavüldəki pul nişanları 

10:1 nisbətində yeni pul nişanları ilə əvəz olundu. Manatın yeni qızıl tərkibi (0,987412 q. qızıl) müəyyən edildi. 

22 yanvar 1991-ci ildə SSRİ-nin prezidenti Mixail Qorbaçov pul islahatı barədə fərman verməyinə 

baxmayaraq, o, axıradək həyata keçirilmədi. Ölkəni görünməmiş maliyyə qarışıqlığı və sosial etiraz dalğası 

bürüdü,  ardınca güclü inflyasiya başladı. Mərkəzdənqaçma meylləri nəticəsində Sovet İttifaqı süqut etdi və 

Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyinə qovuşdu. 1992-ci ildə müstəqil Azərbaycan dövləti öz milli valyutasını 

dövriyyəyə buraxdı. 

 

Azərbaycan SSR-də dövriyyəyə buraxılan əskinaslar  

(1920-1923-cü illər) 

  

5 manat 

  

100 

manat 

(1920) 

 

  

5000 

manat 

(1921) 

 

  

10 000 

manat 

(1921) 

 

http://www.history.az/makeim.php?w=600&im_id=38411&item_id=20101020044327266&qu=100
http://www.history.az/makeim.php?w=600&im_id=20385&item_id=20101020044327266&qu=100
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25 000 

manat 

(1921) 

 

  

50 000 

manat 

(1921) 

 

  

100 000 

manat 

(1922) 

 

  

5000000 

manat 

(1923) 

   

Zaqafqaziya Federasiyası və Sovet hakimiyyəti dövründə  

Azərbaycan ərazində tədavüldə olmuş pul nişanları 

(1923-1991-ci illər) 

  

10 000 

manat 

(1923) 
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15 000 

manat 

 (1923) 

 

  

25 000 

manat 

 (1923) 

 

  

1 qəpik 

(1924) 

  

2 qəpik 

(1924) 

  

3 qəpik 

(1924) 
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5 qəpik 

(1924) 

 

  

50 qəpik 

(1924)  

 

  

1 manat 

(1924) 

 

 

 

3 manat 

(1924) 

 

  

5 manat 

(1924) 
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3 çervon 

(1924) 

 

  

3 manat 

 (1925) 

 

  

5 manat 

 (1925) 

 

 

1 çervon 

(1926) 

 

 

 1 manat 

(1928) 
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2 çervon 

(1928) 

 

 

5 çervon 

(1928) 

 

  

3 çervon 

(1932) 

 

 
 

 

1 manat 

(1934) 

 

 
 

 

3 manat 

(1934) 
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5 manat 

(1934) 

 

  

1 çervon 

(1937) 

 

  

3 çervon 

(1937) 

 

  

5 çervon 

(1937) 

 

  

10 

çervon 

(1937) 
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1 manat 

(1938) 

 

  

3 manat 

(1938) 

 

  

5 manat 

(1938) 

 

 
 

 

1 manat 

(1947) 
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3 manat 

(1947) 

 

  

5 manat 

(1947) 
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10 

manat 

(1947) 

 

  

25 

manat 

(1947) 

 

  

100 

manat 

(1947) 

 

  

1 manat 

(1961) 

 

  

3 manat 

(1961) 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan. 

Dövlət rəmzləri və atributları 

 

 64 

  

5 manat 

(1961) 

 

  

10 

manat 

(1961) 

 

  

25 

manat 

(1961) 

 

  

50 

manat 

(1961) 

 

  

100 

manat 

(1961) 
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1 manat 

(1991) 

   

  

3 manat 

(1991) 

   

  

5 manat 

(1991) 

 

 

 

 

 

 

10 

manat 

(1991) 

   

 

 

 

 

50 

manat 

(1991) 

   

  100 

manat 

(1991) 
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200 

manat 

(1991) 

 

 

 

 

500 

manat 

(1991) 
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1961-ci il pul islahatından sonra tədavüldə olan sikkələr 

 

Təsvir Nominal Diametr Çəki Material 

 

1 qəpik  15 mm 1 q mis-sink qarışığı 

 

2 qəpik 18 mm 2 q mis-sink qarışığı 

 

3 qəpik 22 mm 3 q mis-sink qarışığı 

 

5 qəpik 25 mm 5 q mis-sink qarışığı 

 

10 qəpik 17,27 mm 1,8 q mis-nikel qarışığı  

 

15 qəpik 19,56 mm 2,5 q mis-nikel qarışığı 

 

20 qəpik 21,8 mm 3,4 q mis-nikel qarışığı 

 

50 qəpik 24 mm 4,4 q mis-nikel qarışığı 

 

1 rubl 

(manat) 

27 mm 7,5 q mis-nikel qarışığı 

 

 

javascript:open_window('products_pictures/1k-1989.jpg',764,398);
javascript:open_window('products_pictures/2-1970.jpg',771,391);
javascript:open_window('products_pictures/3-1982au.jpg',1122,573);
javascript:open_window('products_pictures/5-1981.jpg',1040,523);
javascript:open_window('products_pictures/10-1980-151unc.jpg',886,456);
javascript:open_window('products_pictures/15-1969.jpg',1003,518);
javascript:open_window('products_pictures/20-1976n.jpg',1240,631);
javascript:open_window('products_pictures/50-1987au9915.jpg',1233,624);
javascript:open_window('products_pictures/1-1991lau.jpg',1415,719);
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Müstəqillik illərində Azərbaycanda milli valyuta 
 

1992-2006-cı illərdə dövriyyədə olan milli valyuta 

Azərbaycanın XX əsrin sonunda müstəqillik əldə etməsi suveren dövlətin mühüm atributlarından biri 

sayılan milli valyutanın dövriyyəyə buraxılmasını şərtləndirdi. Belə ki, ölkədə pul tədavülünün yaradılmasının 

və təşkil edilməsinin əsası, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 fevral 1992-ci il tarixli “Azərbaycan 

Respublikası Milli Bankının yaradılması haqqında” Fərmanı ilə Milli Bankın yaradılması və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 15 iyul 1992-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası milli valyutasının dövriyyəyə 

buraxılması haqqında” Fərmanına müvafiq olaraq milli valyutanın dövriyyəyə buraxılması ilə qoyulmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının milli valyutası olan manat 1992-ci ildə dövriyyəyə buraxılmışdır.  

1992-ci ilin avqustunda 1, 10 və 250 manatlıq, noyabrında 5, 10, 20 və 50 qəpiklər, dekabrında 5 

manatlıq, 1993-cü ilin martında isə 50, 100, 500 və 1000 manatlıq nominallı pul vahidləri dövriyyəyə 

buraxılmışdır.  

1992-ci ilin avqustundan etibarən manat öz nominal dəyəri ilə respublika ərazisində 1 manat = 10 rubl 

nisbətində rubla paralel olaraq dövriyyədə ödəniş vasitəsi kimi istifadə olunmağa başladı.  

Yalnız Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikası milli valyutasının Respublika 

ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi elan olunması haqqında" 11 dekabr 1993-cü il tarixli 50 saylı Fərmanı ilə 1 

yanvar 1994-cü il tarixindən manatın dövriyyədə yeganə ödəniş vasitəsi olması təsbit olundu.  

Manatın ölkə ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi olması o zaman Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Heydər Əliyevin sədrliyi ilə yaradılmış Dövlət komissiyası tərəfindən hazırlanmış və 1995-ci il 12 noyabrın 12-

də ümumxalq səsverməsi yolu ilə keçirilmiş referendumda qəbul olunmuş Konstitusiya aktı ilə bir daha öz 

təsdiqini tapdı.  

1992-ci ildə çap edilmiş 1, 10 və 250 manat nominallı əskinaslar sadə dizayna malik olmuş, üz tərəfində 

"Qız qalası", arxa tərəfində isə milli ornamentlərlə haşiyələnmiş və "Azərbaycan Milli Bankı" sözləri çap 

olunmuşdur. 1993-cü ildə Milli Bank 1, 5, 50, 100, 500 və 1000 manat nominallı əskinasları çap etdirərək 

dövriyyəyə buraxmışdır. Bu zaman 1 və 10 manatlıq əskinasların təsvirləri dəyişdirilərək 5, 50 və 100 manatlıq 

əskinaslarla uyğunlaşdırılmışdır. Belə ki, bu əskinaslarda "Qız qalası"nın təsvirindən əlavə arxa fon təsvirləri 

əlavə edilmişdir. Bu əskinasların arxa tərəfində isə əlavə olaraq nominalların adı sözlə verilmişdir.  

500 manat nominallı pul vahidinin üz tərəfində dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin, 1000 manatlıq 

nominallda olan əskinasların üzərində isə Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Məmməd Əmin 

Rəsulzadənin portreti verilmişdir. Hər iki əskinasın arxa tərəfi eyni üslubda milli ornamentlərə uyğun dizaynda 

hazırlanmışdır.  

Milli ornamentli çərçivə içərisində nominalın məbləği sözlə və rəqəmlə verilmişdir. Bütün əskinaslarda 

eyni su nişanı - üç alov təsviri verilmişdir.  

1994-cü ildə ilk dəfə 10000 manatlıq əskinaslar çap edilmişdir. Onların üzərində "Şirvanşahlar" 

kompleksinin ümumi görünüşü, arxa tərəfində isə ənənəvi olaraq milli ornamentlə haşiyələnmiş çərçivədə 

rəqəm və söz ifadəsində banknotun nominal dəyəri verilmişdir.  

1996-cı ildə ən böyük nominala malik 50.000 manatlıq əskinaslar dövriyyəyə buraxılmışdır. Bu 

əskinasların üz tərəfində orijinal üslubda Naxçıvan memarlıq abidəsi - "Mömünə Xatun türbəsi", arxa hissəsində 

isə ənənəvi olaraq milli ornamentlə haşiyələnmiş çərçivədə nominalın dəyəri həm rəqəmlə, həm də sözlə ifadəsi 

verilmişdir. Əskinasın dizaynında mürəkkəb su nişanı və bir sıra yeni mühafizə elementləri tətbiq edilmişdir. 

Azərbaycan pullarında ilk dəfə olaraq 50.000 manatlıq əskinasın seriyası və nömrəsi iki rəngdə verilmişdir.  

Azərbaycanda 1992-2005-ci illərdə nağd pul dövriyyəsinin tarixi xülasəsinə nəzər saldıqda qeyd etmək 

lazımdır ki, alüminiumdan hazırlanmış 5, 10, 20 və 50 qəpik olan sikkələr qısa müddət ərzində dövriyyədə 

olmuşdur. Lakin 1992-ci ildə ölkədə baş verən iqtisadi böhran, manatın məzənnəsinin kəskin aşağı düşməsi 

nəticəsində bu sikkələr qısa bir zamanda dəyərsizləşdirilərək istifadəsiz qalmışdır. 

 

  

  

1 manat  

Dövriyyəyə 1992-ci ilin 

avqust ayında 

buraxılmışdır.  
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5 manat  

Dövriyyəyə 1992-ci ilin 

dekabr ayında 

buraxılmışdır. 

 

  

10 manat  

Dövriyyəyə 1992-ci ilin 

avqust ayında 

buraxılmışdır. 

 

  

50 manat  

Dövriyyəyə 1993-cü ilin 

mart ayında 

buraxılmışdır. 

 

  

100 manat  

Dövriyyəyə 1993-cü ilin 

mart ayında 

buraxılmışdır. 

 

  

250 manat  

Dövriyyəyə 1992-ci ilin 

avqust ayında 

buraxılmışdır. 

 

  

500 manat  

Dövriyyəyə 1993-cü ilin 

fevral ayında 

buraxılmışdır. 

 

  

1000 manat  

Dövriyyəyə 1993-cü ilin 

mart ayında 

buraxılmışdır. 

 

  

1000 manat  

Dövriyyəyə 2001-ci ilin 

dekabr ayında 

buraxılmışdır. 
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10000 manat  

Dövriyyəyə 1994-cü ilin 

avqust ayında 

buraxılmışdır. 

  

50000 manat 

Dövriyyəyə 1996-cı ilin 

may ayında 

buraxılmışdır. 

 

5, 10, 20, 50 qəpikliklər 

Dövriyyəyə 1992-ci ildə 

buraxılmışdır. 
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Hazırda dövriyyədə olan Azərbaycan milli valyutası 

 

Dövlət atributlarından birinin - milli valyutanın (manat) məzənnəsinin dünyanın aparıcı valyutalarının 

məzənnələrinə uyğun səviyyədə formalaşdırmaq, milli pul nişanlarının dizaynını, mühafizəsini, nominal 

strukturunu beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq, pul nişanlarında milli və tarixi ənənələri daha qabarıq ifadə 

etmək, ölkədə pul dövriyyəsini yaxşılaşdırmaq, məzənnə və qiymətlər miqyasını optimallaşdırmaq, uçot və 

hesablaşma sistemini sadələşdirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan 

Respublikasında pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi (denominasiyası) 

haqqında" Fərmanına əsasən (07.02.2005), 2006-cı il yanvarın 1-dən etibarən yeni manata keçilməsi ilə əlaqədar 

olaraq, 1 yeni manat 5000 manata bərabər edilmiş, mövcud manat yeni manatla birgə 2006-cı il ərzində 

dövriyyədə saxlanmış, 2007-ci il yanvarın 1-dən isə tamamilə yeni manata keçilmiş, yeni manatların 1, 5, 10, 

20, 50, 100 ekvivalentində olan əskinasları və 1, 3, 5, 10, 20, 50 qəpiklik sikkələr mərhələlərlə dövriyyəyə 

buraxılmışdır. 

24 may 2018-ci il tarixdən etibarən dövriyyəyə 200 manat kağız pul nişanı buraxılmışdır.  

Yeni nəsil pul nişanlarının texniki parametrləri isə İsveçrə Milli Bankının texniki dəstəyi ilə 

hazırlanmışdır. Pul nişanlarının keyfiyyəti ən yüksək beynəlxalq standartlara müvafiq və aparıcı ölkələrin pul 

vahidləri ilə müqayisə olunan səviyyədə müəyyən edilmişdir. 

Yeni Azərbaycan manatının mühafizə sistemi xüsusi “mühafizə fəlsəfəsinə” uyğun İsveçrə Milli Bankı ilə 

əməkdaşlıq nəticəsində hazırlanmışdır. Belə ki, yeni nəsl əskinaslar 4 pilləli mühafizə sisteminə malikdir. 1-

dərəcəli xüsusi avadanlıq tələb olunmadan əhali tərəfindən, 2-ci dərəcəli ticarət müəssisələri tərəfindən sadə 

cihazlarla, 3-cü dərəcəli banklar tərəfindən xüsusi avadanlıqlarla və 4-cü dərəcəli yalnız bank-emitent (Mərkəzi 

Bank) tərəfindən müəyyən edilir. 

Köhnə nəsil əskinaslardan fərqli olaraq yeni əskinaslarda optik dəyişən və s. müasir mühafizə elementləri 

də istifadə olunmuşdur. 

 

Əskinaslar 

1 manat 

Mədəniyyət mövzusuna həsr olunmuşdur 

Əskinas 120 x 70 mm ölçüdə olan xüsusi kağızda çap olunmuşdur. Əskinasın üz tərəfində Azərbaycanın 

milli musiqi alətlərinin - Tar, Kamança və Dəfin qrafik təsvirləri verilmişdir. Arxa fonda qədim Azərbaycan 

xalçasının naxışları vardır. Əskinasın arxa tərəfində Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının xəritələrlə təsviri 

və Azərbaycanın milli ornamentləri verilmişdir.  

Mühafizə elementləri:  

Əskinasın üz tərəfində üzərində nominalın gizli rəqəmi, nominalın işıqda görünən rəqəmi və dizaynı (su 

nişanı), işıqda görünən “MANAT”, möcüzəli rəqəm (yaşıldan tünd qırmızıya), xüsusi dəqiq cizgilər, relyefli 

nominal, ultrabənövşəyi işıqda görünən elementlər, arxa tərəfində isə metal sap, sehirli xətlər, ultrabənövşəyi 

elementlər vardır.  

 

 
1 manatlıq əskinasın üz tərəfi 

 
1 manatlıq əskinasın arxa tərəfi 

 
 

5 manat 

Yazı və ədəbiyyat mövzusuna həsr olunmuşdur 

Əskinas 120 x 70 mm ölçüdə olan ağ kağızda çap olunmuşdur. Əskinasın üz tərəfində ədəbi simalar, 

qədim kitablar, dövlət himnindən parça çap olunmuşdur. Əskinasın arxa tərəfində Azərbaycanın Avropaya 

inteqrasiyasının xəritələrlə təsviri verilmiş, Azərbaycanın inkişaf tarixi – Qobustan qaya heroqlifləri, Orxon–

Yenisey əlifbası, müasir yazımız çap edilmişdir.  

http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:1manat_front.jpg
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:1-manat(arxa).gif
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Mühafizə elementləri:  

Əskinasın üz tərəfində nominalın gizli rəqəmi, nominalın işıqda görünən rəqəmi və dizaynı (su nişanı), 

işıqda görünən “MANAT”, möcüzəli rəqəm (yaşıldan tünd qırmızıya), xüsusi dəqiq cizgilər, relyefli nominal, 

ultrabənövşəyi işıqda görünən elementlər, arxa tərəfində isə metal sap, sol tərəfdə sehirli xətlər, ultra bənövşəyi 

işıqda görünən elementlər vardır.  

 
5 manatlıq əskinasın üz tərəfi 

 
5 manatlıq əskinasın arxa tərəfi 

 
 

10 manat 

 

Tarix mövzusuna həsr olunmuşdur 

Əskinas 134 x 70 mm ölçüdə olan ağ kağızda çap olunmuşdur. Əskinasın üz tərəfində Qədim Bakı, 

Şirvanşahlar sarayı, Qız qalası köhnə Qala divarlarının fonunda verilmişdir. Əskinasın arxa tərəfində 

Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının xəritələrlə təsviri, Azərbaycan xalçasının tipik naxışları çap edilmişdir.  

Mühafizə elementləri:  

Əskinasın üz tərəfində nominalın gizli rəqəmi, nominalın işıqda görünən rəqəmi və dizaynı (su nişanı), 

işıqda görünən “MANAT”, möcüzəli rəqəm (yaşıldan tünd qırmızıya), relyefli nominal, holoqrafik nominal, 

ultrabənövşəyi işıqda görünən elementlər, arxa tərəfində isə metal sap, sol tərəfdə sehirli xətlər, ultrabənövşəyi 

işıqda görünən elementlər vardır.  

 

 
10 manatlıq əskinasın üz tərəfi 

 
10 manatlıq əskinasın arxa tərəfi 

 
 

20 manat 

 

Qarabağ mövzusuna həsr olunmuşdur 

Əskinas 134 x 70 mm ölçüdə olan ağ kağızda çap olunmuşdur. Əskinasın üz tərəfində qüdrət nişanəsi - 

qılınc, dəbilqə, qalxan və Sülh rəmzi “Xarı Bülbül” təsvir olunmuşdur. Əskinasın arxa tərəfində Azərbaycanın 

Avropaya inteqrasiyasının xəritələrlə təsviri, Azərbaycanın milli naxışları çap edilmişdir.  

Mühafizə elementləri:  

Əskinasın üz tərəfində nominalın gizli rəqəmi, nominalın işıqda görünən rəqəmi və dizaynı (su nişanı), 

işıqda görünən “MANAT”, möcüzəli rəqəm (yaşıldan tünd qırmızıya), relyefli nominal, holoqrafik nominal, 

ultra bənövşəyi işıqda görünən elementlər, arxa tərəfində isə metal sap, sol tərəfdə sehirli xətlər, ultrabənövşəyi 

işıqda görünən elementlər vardır. 

 

 
20 manatlıq əskinasın üz tərəfi 

 
20 manatlıq əskinasın arxa tərəfi 

http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:5-manat(uz).jpg
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:5-manat.jpg
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:10-manat(uz).jpg
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:10-manat.jpg
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:20-manat(uz).jpg
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:20-manat.jpg
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50 manat 

 

Təhsil və gələcək mövzusuna həsr olunmuşdur 

Əskinas 148 x 70 mm ölçüdə olan ağ kağızda çap olunmuşdur. Əskinasın üz tərəfində gələcəyin timsalı, 

yüksəliş əlaməti pillələr, güc və işıq nişanəsi, günəş, elm rəmzi, kimyəvi və riyazi simvollar təsvir olunmuşdur. 

Əskinasın arxa tərəfində Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının xəritələrlə təsviri, Qədim Azərbaycanın 

xalçalarının ornamentləri çap olunmuşdur.  

Mühafizə elementləri:  

Əskinasın üz tərəfində nominalın gizli rəqəmi, nominalın işıqda görünən rəqəmi və dizaynı (su nişanı), 

işıqda görünən “MANAT”, möcüzəli rəqəm (yaşıldan tünd qırmızıya), relyefli nominal, holoqrafik nominal, 

ultra bənövşəyi işıqda görünən elementlər, arxa tərəfində isə metal sap, sehirli xətlər, ultrabənövşəyi işıqda 

görünən elementlər vardır.  

 

 
50 manatlıq əskinasın üz tərəfi 

 
50 manatlıq əskinasın arxa tərəfi 

 
 

100 manat 

 

İqtisadiyyat və inkişaf mövzusuna həsr olunmuşdur 

Əskinas 155 x 70 mm ölçüdə olan ağ kağızda çap olunmuşdur. Əskinasın üz tərəfində inkişafın qədimdən 

bu günə memarlıq rəmzləri, Azərbaycan manatının və iqtisadi artımın simvolları təsvir olunmuşdur. Əskinasın 

arxa tərəfində Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının xəritələrlə təsviri, ənənəvi Azərbaycan xalçasının 

səciyyəvi naxışları çap edilmişdir.  

Mühafizə elementləri:  

Əskinasın üz tərəfində nominalın gizli rəqəmi, nominalın işıqda görünən rəqəmi və dizaynı (su nişanı), 

işıqda görünən “MANAT”, möcüzəli rəqəm (yaşıldan tünd qırmızıya), relyefli nominal, holoqrafik nominal, 

ultra bənövşəyi işıqda görünən elementlər, arxa tərəfində isə metal sap, sehirli xətlər, ultrabənövşəyi işıqda 

görünən elementlər vardır. 

 

 
100 manatlıq əskinasın üz tərəfi 

 
100 manatlıq əskinasın arxa tərəfi 

 
 

200 manat 

 

Modern Arxitekturaya həsr olunmuşdur 

 

24 may 2018-ci il tarixdən etibarən dövriyyəyə buraxılmışdır. 200 manat kağız pul nişanı mövcud 

konsepsiya çərçivəsində tədavülə buraxılan 7-ci nominaldır. Əskinasın ölçüləri 160×70 mm-dir. Pul nişanının 

dizayn mövzusu “Modern Arxitektura”ya həsr olunmuşdur. Pul nişanının dizaynının əsas motivi Heydər Əliyev 

http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:50-manat(uz).jpg
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:50-manat.jpg
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:100-manat(uz).jpg
http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:100-manat.jpg
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Mərkəzidir. Pul nişanının ön tərəfində Mərkəzin təsviri və bir sıra interyer və eksteryer dizayn elementləri əks 

etdirilmişdir. Arxa tərəfində isə Azərbaycanın xəritəsi, Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasını əks etdirən 

Avropanın xəritəsi və bir sıra milli xalça naxışları əks olunmuşdur. Pul nişanı 4 pilləli mühafizə sisteminə malik 

olmaqla ən müasir və təhlükəsiz mühafizə elementləri ilə təchiz edilmişdir. 

 
200 manatlıq əskinasın üz tərəfi 

 
200 manatlıq əskinasın arxa tərəfi 

 

 

Qəpiklər 

 
 

http://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C9%99kil:Qepikler.jpg
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1992-2010-cu illərdə dövriyyəyə buraxılmış xatirə sikkələri 

 

Məhəmməd Füzulinin xatirəsinə həsr olunmuş qızıl və gümüş sikkə 

 

1996-cı ildə ilk dəfə olaraq Milli Bank tərəfindən Azərbaycanın görkəmli şair və mütəfəkkiri 

Məhəmməd Füzulinin həyat və yaradıcılığının (1494-1556) 500 illiyinə həsr olunmuş 100 manat dəyərində qızıl 

və 50 manat dəyərində gümüş xatirə sikkələri buraxılmışdır. 

Xatirə sikkələrinin üz tərəfində Məhəmməd Füzulinin siması, arxa hissəsində isə şairin məşhur “Leyli 

və Məcnun” poemasından bir səhnə əks etdirilmişdir. Xatirə sikkəsi Böyük Britaniyanın Kral Sikkəxanasında 

yüksək beynəlxalq standartlarına uyğun şəkildə hazırlanmışdır.  

 

 
 

QIZIL GÜMÜŞ 

Dəyəri 100 manat Dəyəri 50 manat 

Diametri 25.05 mm Diametri 38.61 mm 

Çəkisi 7.98 q Çəkisi 38.61 q 

Əyarı 916.7 Əyarı 925 

Tipi Fabrik Tipi Fabrik 

Standart Əyarı Standart Əyarı 

Buraxılış limiti 500 Buraxılış limiti 5000 

 

Ailəsi Azərbaycandan Bağdada köçdüyünə görə Məhəmməd Füzuli Iraqın Kərbəla şəhərində, Bağdad 

yaxınlığında anadan olmuşdur. 

Füzuli bir çox elmləri, o cümlədən yunan və ərəb fəlsəfəsini, astronomiya, riyaziyyat və tibb elmlərini 

mənimsəmiş, doğma Azərbaycan dilindən başqa ərəb və fars dillərinə də yiyələnmişdir. 

O, üç divanın yaradıcısı kimi hələ sağlığında bütün Şərq xalqlarının sevimlisi olmuşdur. Azərbaycan, 

ərəb və fars dillərində yazılmış minlərlə qəsidə, qəzəl və rübailərin, Rindu-Zahid, Səhhəti-Mərəz, Bəngü-Badə, 

Söhbət-ül Əsmar, Şikayətnamə kimi əsərlərin, “Leyli-Məcnun” poemasının müəllifidir. 

Füzuli Yaxın Şərqin ən böyük lirik şairidir. O, yaradıcılığı boyu məhəbbəti və şəxsiyyət azadlığını ali 

hisslərlə tərənnüm etmiş, cəmiyyətdə hökm sürən ədalətsizliyə qarşı çıxmışdır. 

Füzuli dünya şöhrətli sənətkardır. Onun poeziyası yalnız Azərbaycanda, Türkiyədə, Iraqda, Orta 

Asiyada deyil, Rusiyada və qərb ölkələrində də geniş yayılmışdır. Onun bir çox əlyazmaları Avropanın tanınmış 

kitabxana və muzeylərində qorunub saxlanmaqdadır. 

M.Füzuli həmişə dünya şərqşünaslıq elminin diqqət mərkəzində olmuşdur. Avropada onun dahiliyindən 

söz açan müəlliflərdən Hammer Purqital, Braun Rio, ingilis şərqşünasları Beqli, Aibb, Rusiya şərqşünasları 

D.Smirnov, A.Krımski, Y.E.Bertlis və başqalarıdır. 

1994-cü il Yunesko xətti ilə Füzuli ili elan olunmuş, dünyanın bir çox ölkələrində dahi şairin yubileyi 

ilə bağlı tədbirlər keçirilmişdir. Böyük mütəfəkkir şairin əsərləri bu gün də dünya dillərinə tərcümə olunur. 

Onun yaradıcılığı şərqşünaslıq elmi və sənətsevərlər üçün əvəzsiz xəzinə, qüdrətli söz mənbəyi olaraq 

qalmaqdadır. 

 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illiyinə həsr olunmuş qızıl və gümüş sikkələr 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan. 

Dövlət rəmzləri və atributları 

 

 76 

1999-cu ildə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illiyinə həsr olunmuş 100 Manat dəyərində qızıl, 

50 Manat dəyərində gümüş xatirə sikkələri buraxılmışdır. 

Xatirə sikkəsi Ukrayna Respublikası Milli Bankının sikkəxanasında yüksək beynəlxalq standartlara 

uyğun şəkildə hazırlanmışdır. 

 

QIZIL GÜMÜŞ 

Dəyəri 100 manat Dəyəri 50 manat 

Diametri 25 mm Diametri 38.61 mm 

Çəkisi 17.28 q Çəkisi 31.10 q 

Əyarı 900 Əyarı 925 

Tipi Fabrik Tipi Fabrik 

Standart Əyar Standart Əyar 

Buraxılış limiti 150 Buraxılış limiti 1000 

“Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan xalqının və bütün türklərin möhtəşəm folklor abidəsidir. Onun xalq 

arasında uzun əsrlər boyu eldən-elə, dildən-dilə dolaşan boyları zaman keçdikcə vahid, mükəmməl bir xalq 

dastanı kimi biçimlənərək yeni məna kəsb etmişdir. 

Əsər Osman Paşanın xəzinəsinin tərkibində Azərbaycandan Türkiyəyə aparılmış və oradan Almaniyaya,  

Drezden kitabxanasına düşmüşdür. 

Hazırda dastanın dünya kitabxanalarında 5 əlyazma nüsxəsi saxlanılmaqdadır. 12 boydan ibarət 

Drezden əlyazması- əsas və yeganə bütöv nüsxədir. İkincisi, Vatikan kitabxanasında saxlanılan 6 boydan ibarət 

yarımçıq əlyazmasıdır. Üçüncüsü,  

XIX əsrin başlanğıcında Almaniyanın İstanbuldakı səfiri Fridrix Fon Dits tərəfindən təsadüfən əldə 

edilən əlyazma nüsxədir. Hazırda Berlində Ditsin arxivində saxlanmaqdadır. Dördüncüsü, nüsxə Ditsin özünün 

Drezden mətnindən köçürdüyü nüsxədir. Nəhayət, beşincisi akademik V.Bartoldun öz xətti ilə köçürdüyü 

əlyazma nüsxədir. 

Dastan xalqın həyatının epik lövhələrini, onun əxlaq və mənəviyyatını, humanizmini, vətənpərvərlik, 

qəhrəmanlıq keyfiyyətini, sevgidə ləyaqət, ata-anaya məhəbbət və ehtiram duyğularını bədii vasitələrlə əks 

etdirən qanunlar məcəlləsi, zəngin biliklər ensiklopediyasıdır. 

 

Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş platin, qızıl və gümüş sikkələr 

 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu 

Əliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanına əsasən, 10 

dekabr 2004-cü ildə dövriyyəyə platin, qızıl və gümüş xatirə sikkələri buraxmışdır. 
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PLATİN QIZIL GÜMÜŞ 

Nominalı 500 Nominalı 100 Nominalı 50 

Diametri 38.61 Diametri 38.61 Dəyəri 38.61 

Çəkisi 50.00 Çəkisi 39.94 Çəkisi 28.28 

Əyarı platin Əyarı 916.7 Əyarı 925 

Keyfiyyəti proof Keyfiyyəti proof Keyfiyyəti proof 

Buraxılış limiti 100 Buraxılış limiti 1000 Dəyəri 2000 

 

Xatirə sikkələrinin üz tərəfində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin portreti, 

portretin sağ tərəfində “Heydər Əliyev” sözləri, arxa tərəfində isə Azərbaycan Respublikasının xəritəsi və 

“Azərbaycanın müstəqilliyi daimidir, əbədidir, dönməzdir…” sözləri yazılmışdır. 

Xatirə sikkələri İngiltərənin “Royal Mint” Kral Sikkəxanasında yüksək beynəlxalq standartları uyğun 

hazırlanmışdır. 

Sikkənin arxa hissəsində olan xəritənin alt hissəsində xatirə sikkələrinin buraxıldığı il “2004-cü il”, 

xəritənin ətrafında dairəvi şəkildə üst hissəsində “Azərbaycan Respublikası”, alt hissəsində isə xatirə sikkə-

lərinin nominalı göstərilmişdir. 

Xatirə sikkələri Azərbaycan Respublikası ərazisində qanuni ödəniş vasitəsidir. 

 

Yeni qəpiklərin qızıl dəsti 

 

2006-cı ildə həyata keçirilən denominasiya prosesləri ilə əlaqədar yeni dövriyyəyə buraxılacaq 

qəpiklərin dizaynına uyğun qızıl xatirə sikkələri dəstinin hazırlanması məqəsədilə Avstriyanın “Austrian Mint” 

sikkəxanası ilə müqavilə bağlanmışdır. 

Müqaviləyə əsasən 2005-ci ildə 50 ədəd xüsusi qızıl xatirə dəsti hazırlanmışdır. 

 

 
 

 

 

 

 

1 qəpik – qızıl 3 qəpik – qızıl 5 qəpik – qızıl 

Nominalı 1 qəp Nominalı 3 qəp Nominalı 5 qəp 

Diametri 16,25 mm Diametri 18,00 mm Diametri 19,75 mm 

Çəkisi 7,10 qram Çəkisi 8,80 qram Çəkisi 10,70 qram 

Əyarı 999,9 Əyarı 999,9 Əyarı 999,9 

Keyfiyyəti Proof Keyfiyyəti Proof Keyfiyyəti Proof 
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Buraxılış limiti 50 ədəd Buraxılış limiti 50 ədəd Buraxılış limiti 50 ədəd 

      

10 qəpik – qızıl 20 qəpik – qızıl 50 qəpik – qızıl 

Nominalı 10 qəp Nominalı 20 qəp Nominalı 50 qəp 

Diametri 22,25 mm Diametri 24,25 mm  Diametri 25,5 mm  

Çəkisi 13,05 qram Çəkisi 15,85 qram Çəkisi 17,60 qram 

Əyarı 999,9 Əyarı 999,9 Əyarı 999,9 

Keyfiyyəti Proof Keyfiyyəti Proof Keyfiyyəti Proof 

Buraxılış limiti 50 ədəd Buraxılış limiti 50 ədəd Buraxılış limiti 50 ədəd 

 

Futbol üzrə dünya çempionatına həsr olunmuş gümüş sikkə 

 

2006-cı ildə Almaniyada keçirilmiş futbol üzrə dünya çempionatına həsr olunmuş 50 manat nominallı 

gümüş xatirə sikkələrini Polşanın “Polish Mint” 

sikkəxanasında istehsal edərək tədavülə buraxmışdır. 

 

Nominalı 50 AZM 

Diametri 38,61 mm 

Çəkisi 28,28 qram 

Əyarı 925 

Keyfiyyəti Proof 

Buraxılış limiti 200 ədəd 

 

Xatirə sikkəsinin üz tərəfində futbolçuların təsviri və “2006 FIFA World Cup Germany” sözləri, arxa 

tərəfində isə Azərbaycan Respublikası gerbinin təsviri “Azərbaycan Respublikası” sözləri və sikkənin nominalı 

təsvir olunmuşdur. Gerbin alt tərəfində xatirə sikkəsinin buraxılış ili “2004” əks olunmuşdur. Xatirə sikkəsi 

Azərbaycan Respublikası ərazisində nominal dəyəri üzrə qanuni ödəniş vasitəsidir. 

 

Heydər Əliyevin 85 illiyinə həsr olunmuş qızıl sikkə 

 

2008-ci ildə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 85 illik yubileyinin 

ölkə miqyasında qeyd olunması ilə əlaqədar Milli Bank tərəfindən Avstriyanın Austrian Mint şirkətində 

nominalı 100 manat olan qızıl xatirə sikkələri sifariş edilərək dövriyyəyə buraxılmışdır. 

 

Nominalı 100 AZM 

Diametri 37,0 mm 

Çəkisi 31,107 qram 

Əyarı 999,9 

Keyfiyyəti Proof 

Buraxılış limiti 5000 ədəd 

 

Xatirə sikkəsinin üz tərəfində Azərbaycan 

xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin portreti, arxa tərəfində isə Azərbaycan Respublikasının gerbi təsvir 

edilmişdir. 

Gerbin alt hissəsində xatirə sikkəsinin buraxıldığı il “2008-cü il”, və “Azərbaycan Respublikası” sözləri 

və xatirə sikkəsinin nominalı göstərilmişdir. 

Xatirə sikkəsi Azərbaycan Respublikası ərazisində nominal dəyəri üzrə qanuni ödəniş vasitəsidir. 

2008-ci ildə mədəniyyət seriyası çərçivəsində Azərbaycanın dahi şairi, mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin, 

dahi opera müğənnisi, vokalist Bülbülün və dahi bəstəkar, musiqişünas Üzeyir Hacıbəyovun xatirəsinə həsr 

olunmuş 100 manat dəyərində qızıl xatirə sikkələri istehsal olunaraq tədavülə buraxılmışdır. Xatirə sikkələri 

Avstriyanın “Austrian Mint” sikkəxanası tərəfindən istehsal edilmişdir. 
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Nizami Gəncəvinin xatirəsinə həsr olunmuş qızıl sikkə 

 

Nominalı 100 AZM 

Diametri 37,0 mm 

Çəkisi 31,107 qram 

Əyarı 999,9 

Keyfiyyəti Proof 

Buraxılış limiti 1000 ədəd 

 

Nizami Gəncəvi Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olan Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. O, 

dünya ədəbiyyatı tarixinə 5 poemadan ibarət “Xəmsə” (“Beşlik”) müəllifi kimi daxil olmuşdur. Nizami 

Gəncəvinin əsərləri dünyanın bir çox xalqlarının dillərinə tərcümə edilmişdir. Onun əsərlərinin nadir əlyazma 

nüsxələri İstanbul, London, Paris, Dehli, Qahirə, Bakı, Təbriz, Tehran, Moskva, Sankt-Peterburq, Daşkənd və s. 

şəhərlərin məşhur kitabxana, muzey və əlyazmaları fondlarında qiymətli incilər kimi saxlanır.  

Xatirə sikkəsinin üz tərəfində dahi şairin portreti, arxa tərəfində isə Azərbaycan miniatyuralarının təsviri 

əks olunmuşdur. 

Portretin ətrafinda xatirə sikkəsinin buraxıldığı il “2008-cü il”, və “Azərbaycan Respublikası” sözləri, 

şairin adı və xatirə sikkəsinin nominalı göstərilmişdir. 

Xatirə sikkəsi Azərbaycan Respublikası ərazisində nominal dəyəri üzrə qanuni ödəniş vasitəsidir. 

 

Bülbülün xatirəsinə həsr olunmuş qızıl sikkə 

 

 

Nominalı 100 AZM 

Diametri 37,0 mm 

Çəkisi 31,107 qram 

Əyarı 999,9 

Keyfiyyəti Proof 

Buraxılış limiti 1000 ədəd 

 

Azərbaycanın dahi opera müğənnisi və 

vokalisti Bülbül Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi – Şuşa şəhərində anadan olub. Uşaqlıq vaxtından öz müsiqi 

istedadı ilə tanınmış və Bülbül təxəllüsünü almışdır. Nadir səsə malik olan Bülbül vokal təhsilini İtaliyanın 

Milan şəhərində, La Scala teatrında almışdır. Azərrbaycan müsiqisi tarixində Avropa ifa üslubuna keçən ilk 

vokalist hesab olunur. 

Xatirə sikkəsinin üz tərəfində dahi vokalistin portreti, arxa tərəfində isə Azərbaycan miniatyuralarının 

təsviri əks olunmuşdur. 

Portretin ətrafinda xatirə sikkəsinin buraxıldığı il “2008-cü il”, və “Azərbaycan Respublikası” sözləri, 

vokalistin adı və xatirə sikkəsinin nominalı göstərilmişdir. 

Xatirə sikkəsi Azərbaycan Respublikası ərazisində nominal dəyəri üzrə qanuni ödəniş vasitəsidir. 

 

Üzeyir Hacıbəyovun xatirəsinə həsr 

olunmuş qızıl sikkə 

 

Nominalı 100 AZM 

Diametri 37,0 mm 

Çəkisi 31,107 qram 

Əyarı 999,9 

Keyfiyyəti Proof 

Buraxılış limiti 1000 ədəd 
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Xatirə sikkəsi Azərbaycanın dahi bəstəkari, musiqişünas Üzeyir Hacıbəyovun xatirəsinə həsr 

olunmuşdur. 

Dahi Azərbaycan bəstəkarı, musiqişünas alim, publisist, dramaturq və ictimai xadim Azərbaycan 

mədəniyyətinin beşiyi – qədim Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Müasir Azərbaycan professional müsiqi 

sənətinin və milli operasının banisidir. Bütün müsəlman Şərqində ilk operanı (1908-ci ildə “Leyli və Məcnun”) 

və opera sənətinin əsasının qoymuşdur. 

Xatirə sikkəsinin üz tərəfində dahi bəstəkarın portreti, arxa tərəfində isə Azərbaycan miniatyuralarının 

təsviri əks olunmuşdur. 

Portretin ətrafinda xatirə sikkəsinin buraxıldığı il “2008-cü il”, və “Azərbaycan Respublikası” sözləri, 

bəstəkarın adı və xatirə sikkəsinin nominalı göstərilmişdir. 

Xatirə sikkəsi Azərbaycan Respublikası ərazisində nominal dəyəri üzrə qanuni ödəniş vasitəsidir. 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş xatirə sikkəsi 

 

QIZIL GÜMÜŞ 

Dəyəri 100 manat Dəyəri 5 manat 

Diametri 37.00 mm Diametri 37.00 mm 

Çəkisi 31.107 q Çəkisi 31.107 q 

Əyarı 999.9 Əyarı 999 

Tipi Fabrik Tipi Fabrik 

Standart Əyarı Standart Əyarı 

Buraxılış limiti 500 Buraxılış limiti 1000 

 

Xatirə sikkəsi Azərbaycanın qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə və Azərbaycan dövlətçiliyinin 

inkişafında mühüm rola malik olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 85 illik yubileyi 

münasibətilə buraxılmışdır. 

Xatirə sikkəsi Avstriyanın “Austrian Mint” sikkəxanasında yüksək standartalara uyğun hazırlanmışdır. 

Xatirə sikkəsi Azərbaycan Respublikası ərazisində nominal dəyəri üzrə qanuni ödəniş vasitəsidir. 
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Sənədlər 

 

 
Директива председателя Совета Министров Ф.Х.Хойского 

председателю азербайджанской делегации в 

Стамбуле М.Э.Расулзаде о необходимости 

заказать в Турции изготовление азербайджанских бон 

 

Елизаветполь                                                                                                  11 июня  1918 г. 

 

Правительство наше сильно нуждается сейчас в деньгах. Выпущенные общезакавказские боны1, из 

которых Азербайджану досталось очень мало, иссякли, и мы накануне полного безденежья. Переговоры 

с грузинами и армянами о выпуске новых бон до сих пор ни к чему не привели и мало надежды на 

успех, благодаря тем невыгодным для нас условиям, которые предлагают грузины. Поэтому единс-

твенная надежда - на постороннюю помощь. Получить нормальный заем сейчас очень затруднительно, 

главным образом потому, что нет в наших руках Баку. Рассчитываем на помощь Турции, которая может 

отпустить нам в виде ссуды, якобы под отпускаемые для их армии продукты и пр., некоторую сумму от 

1 1/2 до 3 млн. лир. Сумма эта в крайнем случае может быть переведена Нури-паше, который и будет 

отпускать нам, оформляя отпуск здесь. Ссуда эта будет возвращена в течение краткого времени, 

примерно через 1-1 1/2 года. Нури-паша обещал в этом вопросе свою полную поддержку, и по этому же 

поводу с нашими делегатами он посылает письмо Энвер-паше. Кроме того, как для внутреннего 

оборота, так и для разменной монеты, необходимо заказать в Константинополе на несколько десятков 

миллионов боны азербайджанского правительства. Боны эти должны быть купюрами в 500, 100, 50, 25, 

10, 5, 3, 1 и 0,5 руб. (манат). Некоторые указания о форме, размерах и пр. бон даны Селим беку 

Бебутову, но детали выработайте сами, пригласив специалистов. Подписи должны быть сделаны по-

турецки и по-русски. Полагаем, что всего понадобится заказать до 100 млн. Ссуду должны получить не 

позднее 25-30 июля с.г., а боны - не позднее 10-15 августа. Боны, конечно, будут высылаться по частям, 

по мере изготовления в литографии, но не менее 10 млн. в неделю. 

Если на отпускаемую турецким правительством ссуду придется заключить какой-нибудь договор, то 

таковой должен быть подписан Вами, как председателем мирной делегации и делегируемыми нами 

лицами - Селим беком Бебутовым и Асад беком Рустамбековым. При выпуске бон необходимо иметь в 

контрольной комиссии своих представителей, каковыми могут быть Бебутов и Рустамбеков. 

Бебутову и Рустамбекову выданы по 2 тыс. руб. на дорожные расходы в оба пути, в остальном к ним 

должны быть применены все те условия о содержании их, коими пользуются в Константинополе члены 

азербайджанской мирной делегации, и все эти расходы должны производиться из суммы, выданной Вам. 

 

Председатель правительства 

Азербайджанской Республики                                                                                    Ф. Хойский 

 

ГАППОДАР, ф.277, оп.2, д.21, л.4-5. Подлинник. 
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Bakı şəhər ictimai özünüidarəsi bonlarının ümumdövlət pulları ilə bərabər qüvvədə olmasını qəbul etmək 

haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı 

 (22 sentyabr 1918) 

 

Постановление о признании бон Бакинского городского общественного самоуправления 

равноценными с общегосударственными деньгами 

(22 сентября 1918) 
 

Боны, выпущенные бывшим Советом Бакинского городского самоуправления, признать 

равноценными с общегосударственными деньгами. Поручить министру финансов и торговли и 

промышленности выяснить, какое реальное обеспечение имеют за собой выпущенные Бакинским 

городским самоуправлением и бывшим советом городского хозяйства боны. 

 

Собрание узаконений и распоряжений правительства Азербайджанской Республики. 1919. № 1,. 

 Ст. 195. с. 68. 

 

Ədəbiyyat: Aзepбaйджанская Демокpaтичecкaя Pecnyбликa (1918-1920). 

3aконoдaтeльные aкты (Сборник документов). Бaкy, 1998, c. 235. 
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Bakının müvəqqəti pul əskinaslarının buraxılması haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər 

Şurasının qərarı 

(25 sentyabr1918) 

 

Постановление о временном выпуске бакинских денежных ассигнаций 

(25 сентября 1918) 

 
1. Впредь, до разрешения вопроса о денежном обращении в Азербайджанской Республике, 

произвести выпуск бакинских городских денежных знаков 50, 25 и 10 руб. достоинства последних 

образцов на общую сумму 30 млн. руб. 

2. Порядок выпуска и изъятия вновь выпускаемых денежных знаков установить на общем 

основании с находящимися в обращении денежными знаками Бакинского городского самоуправления и 

бывшего Бакинского совета городского хозяйства. 

3. На расходы по изготовлению и выпуску указанной партии денежных знаков отпустить в 

распоряжение министра финансов кредит в размере до 150 тыс. руб. 

 

Собрание узаконений и распоряжений правительства Азербайджанской Республики. 1919. № 1, Ст.  

197, с. 69. 
 

Ədəbiyyat: Aзepбaйджанская Демокpaтичecкaя Pecnyбликa (1918-1920). 

3aконoдaтeльные aкты (Сборник документов). Бaкy, 1998, c. 236. 
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Respublikada dövriyyədə olan pul vahidlərinin vahid kursunun müəyyənləşdirilməsi haqqında 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı 

(9 oktyabr 1918) 

 

Постановление об установлении единого курса денежных знаков,  

имеющих хождение в республике 

(9 октября 1918*) 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Согласно постановлению правительства Азербайджанской Республики все денежные знаки, 

имеющие хождение в пределах республики, как-то общероссийские деньги (николаевские, Керенского) 

и боны бакинские и закавказские имеют одну и ту же ценность (стоимость) и совершенно одинаковую 

валюту, причем одна турецкая бумажная лира обменивается на 20 руб. всех означенных выше денежных 

знаков (николаевских, керенских, бакинских и закавказских); лица, уклоняющиеся от исполнения сего 

постановления, будут подвергаться строгому преследованию по закону. 

 

Председатель Совета Министров                                 Ф. Xойский 

Министр финансов                                                   А. Амирджанов 

 

Государственный Архив АР, ф. 1046, оп. 2, д. 1, л. 43; 

Азербайджан. 1918. 9 октября, № 7; 21 октября, № 14. 

 

Ədəbiyyat: Aзepбaйджанская Демокpaтичecкaя Pecnyбликa (1918-1920). 

3aконoдaтeльные aкты (Сборник документов). Бaкy, 1998, c. 367. 

 

*Дата опубликования 
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Bakı bonlarının Zaqafqaziya bonlarına sərbəst surətdə dəyişdirilməsi haqqında Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı 

(3 mart 1919) 

 

Постановление о введении свободного обмена бакинских бон на закавказские боны 

(3 марта 1919) 
 

Поручить министру финансов объявить свободный обмен бакинских бон на Закавказские. 

 

Государственный Архив АР, ф. 84, оп. 1, д. 23, т. 1, л. 109. 
 

Ədəbiyyat: Aзepбaйджанская Демокpaтичecкaя Pecnyбликa (1918-1920). 

3aконoдaтeльные aкты (Сборник документов). Бaкy, 1998, c. 285. 
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Yüz manatlıq pul əskinaslarının buraxılması haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər 

Şurasının qərarı 

(30 mart 1919) 

 

 

Постановление о выпуске сторублевых денежных ассигнаций 

(30 марта 1919) 

 
1. Сверх денежных знаков существующих достоинств выпустить в обращение азербайджанские 

государственные денежные знаки сторублевого достоинства утвержденного правительством образца. 

2. Указанные денежные знаки обеспечиваются всем достоянием государства. 

3. Предоставить министру финансов издать Правила выпуска и порядка обращения означенных 

знаков и опубликовать в официальной части газ. «Азербайджан» описание этого денежного знака 

образца 1919 г.* 

 

Министр-председатель                                        Фатали Хан Xойский  

И. д. министра финансов                                            Али Ага Гасанов 

 

Государственный Архив АР, ф. 84,  оп.  1, д.  23, т. 1,  л. 158.  

Азербайджан. 1919. 3 апреля, № 69; 13 апреля, № 77. 

 

Ədəbiyyat: Aзepбaйджанская Демокpaтичecкaя Pecnyбликa (1918-1920). 

3aконoдaтeльные aкты (Сборник документов). Бaкy, 1998, c. 294. 
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Azərbaycan Dövlət Bankının təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının 

qərarı 

(26 may 1919) 

 

Постановление об учреждении Азербайджанского государственного банка 

(26 мая 1919) 

 
Законопроект министра финансов об учреждении Азербайджанского государственного банка 

одобрить и поручить ему представить таковой на утверждение Парламента, а впредь до утверждения 

Парламентом законопроекта разрешить министру финансов приступить к организации означенного бан-

ка путем приглашения подходящих лиц для замещения должностей и к остальным подготовительным 

работам. 

Государственный Архив АР, ф. 84, оп. 1,  д. 23,  л. 299.  

Азербайджан.  1919.  8 июня, №  118. 

 

Ədəbiyyat: Aзepбaйджанская Демокpaтичecкaя Pecnyбликa (1918-1920). 

3aконoдaтeльные aкты (Сборник документов). Бaкy, 1998, c. 320. 
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250 manatlıq pul əskinaslarının buraxılması haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər 

Şurasının qərarı 

(26 may 1919) 

 

 

Постановление о выпуске 250-рублевых денежных ассигнаций 

(26 мая 1919) 

 
Разрешить министру финансов приступить к выпуску денежных знаков достоинством в 250 руб. 

 

Государственный Архив АР, ф. 84, оп. 1, д. 23, т. 1, л. 290.  

Азербайджан.  1919. 8 июня, №  118. 

 
Ədəbiyyat: Aзepбaйджанская Демокpaтичecкaя Pecnyбликa (1918-1920). 

3aконoдaтeльные aкты (Сборник документов). Бaкy, 1998, c. 320. 
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Azərbaycan Respublikası milli valyutasının dövriyyəyə buraxılması haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(15 iyul 1992) 

 

Azərbaycan Respublikasında əmtəə-pul dövriyyəsini sabitləşdirmək və nağd pula olan tələbatı 

tam ödəmək məqsədilə və «Respublikada iqtisadi və ictimai-siyasi həyatı sabitləşdirmək sahəsində 

əlavə tədbirlər haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq qərara alır: 

 

1. 1992-ci il avqustun 15-dən Azərbaycan Respublikasının milli valyutası — manat dövriyyəyə 

buraxılsın. 

2. Müəyyən edilsin ki, rublla yanaşı manat öz nominal dəyəri ilə Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində bütün hesablaşmalarda bərabərhüquqlu tədiyə vasitəsidir. 

3. Bütün hesablaşmalarda 1 manat: 10 rubl nisbəti müəyyən edilsin. 

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikasının 

Milli Bankı ilə birlikdə bu fərmanın həyata keçirilməsini təmin edən müvafiq qərar qəbul etsin. 

5. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri R.Hüseynova və Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

katibi P.Hüseynova tapşırılsın ki, 10 gün müddətinə Azərbaycan Respublikasının pul vahidlərinin 

paralel tətbiqi ilə əlaqədar bütün məsələlər barəsində Rusiya ilə, MDB-nin Banklararası Əlaqələndirmə 

Şurası ilə danışıq aparsınlar və nəticəsi barədə müvafiq saziş layihəsi təqdim etsinlər. 

 

Əbülfəz ELÇİBƏY 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 15 iyul 1992-ci il 

№ 48. 
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«Keçmiş SSRİ Dövlət Bankının və Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının bütün nominallardan 

 olan 1961-1992-ci il nümunəli rubllarının Rusiya Mərkəzi Bankı tərəfindən dövriyyədən çıxarılması ilə 

əlaqədar olaraq pul dövriyyəsini tənzimləmək tədbirləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 1993-cü il 26 iyul tarixli 407 nömrəli qərarı barəsində Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin Qərarı 

(28 iyul 1993) 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 

 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il 26 iyul tarixli 407 nömrəli qərarı nəzərə 

alınsın. 

2. İqtisadi siyasət komissiyasına tapşırılsın ki, əlaqədar nazirlik və idarələrlə birlikdə Nazirlər 

Kabinetinin bu qərarına zəruri düzəlişlər edilməsi barədə Milli Məclisə təkliflər versin. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri 

Bakı şəhəri, 28 iyul 1993-cü il 
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«Keçmiş SSRİ Dövlət Bankının və Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının bütün nominallardan  

olan 1961-1992-ci il nümunəli rubllarının Rusiya Mərkəzi Bankı tərəfindən dövriyyədən çıxarılması ilə 

əlaqədar olaraq pul dövriyyəsini tənzimləmək tədbirləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin qərarı barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı 

(29 iyul 1993) 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 

 

1. Əhalinin əlində olan 1961-1992-ci il pul nişanlarının dəyişdirilməsi müddəti avqust ayının 6-sı saat 

00-dək uzadılsın. 

2. Milli Banka tapşırılsın ki, nağd pul problemi həll olunduqca zəruri hallarda bir il müddəti 

gözləmədən bu islahatla əlaqədar olaraq yığılan əmanətlərin qaytarılmasını təmin etsin. 

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu mövzuda qəbul etdiyi mövcud 

qərarlarını bu qərara uyğunlaşdırsın. 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri 

Bakı şəhəri, 29 iyul 1993-cü il 

№ 670 
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Azərbaycan Respublikası milli valyutasının respublika ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi elan  

olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(11 dekabr 1993) 

 

Respublikada müstəqil maliyyə, pul-kredit siyasətinin aparılmasını, onun daxili bazarının qorunmasını, 

milli valyutanın—manatın möhkəmləndirilməsini, bank-maliyyə uçot və hesablaşmalarının sadələşdirilməsini 

təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

 

1. 1994-cü il yanvar ayının 1-də saat 00-dan etibarən Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

Azərbaycan Respublikasının Milli Bankının pul nişanı—manat yeganə ödəniş vasitəsi elan edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Milli Bankına tapşırılsın ki, 1993-cü il dekabrın 15-dən etibarən keçmiş 

SSRİ Dövlət Bankının 1961—1992-ci illərə aid pul nişanlarının dövriyyəyə buraxılmasını dayandırsın. 

3. 1993-cü il dekabr ayının 31-dək dövriyyədə olan keçmiş SSRİ Dövlət Bankının 1961 — 1992-ci 

illərə aid pul nişanları respublika ərazisində qanuni ödəniş vasitəsi hesab edilsin və mülkiyyət formasından asılı 

olmayaraq bütün idarələrdə, müəssisələrdə və təşkilatlarda heç bir məhdudiyyət qoyulmadan qəbul edilsin. 

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və Azərbaycan Respublikasının Milli Bankına 

tapşırılsın ki, bu Fərmandan irəli gələn müvafiq qərarlar qəbul edib həyata keçirsinlər. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 11 dekabr 1993-cü il 

№ 58 
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Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının  

dəyişdirilməsi (denominasiyası) haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(7 fevral 2005) 

 

Azərbaycan Respublikasında son illər həyata keçirilən məqsədyönlü iqtisadi siyasət və genişmiqyaslı 

islahatlar nəticəsində iqtisadiyyatın dinamik inkişafına, o cümlədən makroiqtisadi sabitliyə nail olunmuş, bütün 

sahələrə investisiya qoyuluşu əhəmiyyətli dərəcədə artmış, əhalinin yaşayış tərzi yaxşılaşmış, inflyasiyanın 

səviyyəsi məhdudlaşmış, manatın xarici dönərli valyutalara nisbətən məzənnəsinin sabitliyi təmin edilmişdir. 

Məlum olduğu kimi, dövlət müstəqilliyinin ilk illərində Azərbaycan Respublikasında dövriyyəyə 

buraxılmış milli valyutanın məzənnəsi həmin dövrdə baş verən hərbi-siyasi və sosial-iqtisadi böhranın təsiri 

nəticəsində qısa müddət ərzində sürətlə aşağı düşmüş və ölkədə yüksək qiymətlər miqyası formalaşmışdır. 

1996-cı ildən başlayaraq ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında qazanılmış uğurlara baxmayaraq, formalaşmış 

yüksək qiymətlər miqyası və manatın aşağı nominal məzənnəsi mühasibat sistemində və statistikada uçot və 

hesabatların tərtibatında, müəssisələrarası və bank hesablaşmalarının aparılmasında çətinliklərə səbəb olur, 

əhalidə, xüsusilə işgüzar adamlarda milli valyutaya inamsızlıq yaradır. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı 

dinamik inkişafına görə dünyanın bir çox ölkələri arasında, o cümlədən Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri 

içərisində öncüllər sırasında olsa da, manatın xarici valyutalara nisbətən məzənnəsi aşağı olaraq qalır. 

İqtisadiyyatın sürətli artımı və inkişaf potensialı Azərbaycan Respublikasının dövlət atributu olan milli 

valyutanın—manatın məzənnəsinin dünyanın aparıcı valyutalarının mübadilə məzənnələrinə uyğun səviyyədə 

formalaşması üçün əlverişli şəraitin yarandığını nəzərə alaraq və milli pul nişanlarının dizaynını, mühafizəsini, 

nominal strukturunu beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq, pul nişanlarında milli və tarixçilik ənənələrini 

daha qabarıq ifadə etmək, ölkədə pul dövriyyəsini daha da yaxşılaşdırmaq, məzənnə və qiymətlər miqyasını 

optimallaşdırmaq, manatın funksiyalarının daha səmərəli yerinə yetirilməsini təmin etmək, uçot və hesablaşma 

sistemini sadələşdirmək və dövlət xərclərinə qənaət etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. 2006-cı il yanvarın 1-dən Azərbaycan Respublikasında milli valyutanın—manatın denominasiyası 

həyata keçirilsin. Yeni manata keçid zamanı 1 yeni manat 5000 köhnə manata bərabər tutulsun. 

2. 2006-cı il yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək köhnə nümunəli pul nişanları qanuni ödəniş vasitəsi kimi 

dövriyyədə yeni pul nişanları ilə yanaşı hər növ ödənişlərin həyata keçirilməsində, hesablara daxil edilməsində 

və pul köçürmələri üçün qəbul edilsin, habelə banklar tərəfindən məhdudiyyətsiz olaraq dəyişdirilsin. 2007-ci il 

yanvarın 1-dən etibarən isə, köhnə pul nişanları məbləğindən asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının Milli 

Bankı və onun qurumları, habelə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün banklar (filiallar, 

şöbələr) tərəfindən məhdudiyyətsiz və müddətsiz olaraq dəyişdirilsin. 

3. Bütün dövlət orqanlarına və təşkilatlarına, habelə mülkiyyət formasından asılı olmayaraq təsərrüfat 

subyektlərinə tapşırılsın ki, onların fəaliyyət sahəsinə aid olan və məbləğlə ifadə olunan müvafiq göstəricilərin 

2005-ci ilin sonunadək yeni qiymətlər miqyasına keçirilməsi üzrə zəruri tədbirlər görsünlər və 2006-cı il 

yanvarın 1-dən başlayaraq bu göstəricilərin yeni miqyasda hesablanmasını və tətbiqini təmin etsinlər. 

4. Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 

Nazirliyinə tapşırılsın ki, 2006-cı il üçün ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinin və dövlət büdcəsi 

layihəsinin yeni manat miqyasında hazırlanmasını təmin etsinlər. 

5. Müəyyən edilsin ki: 

-satışda olan malların üzərində qiymət kağızlarında və əhaliyə göstərilən xidmətlərə və işlərə görə 

qiymət cədvəllərində 2005-ci il oktyabrın 1-dən 2006-cı il dekabrın 31-dək qiymətlər və tariflər eyni zamanda 

köhnə və yeni miqyasda göstərilir;  

-Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən banklar tərəfindən köhnə nümunəli pul 

nişanlarının yeni nümunəli pul nişanlarına dəyişdirilməsi komisyon haqqı tutulmadan həyata keçirilir.  

6. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyinə tapşırılsın ki, satışda olan malların üzərində qiymət kağızlarında, əhaliyə göstərilən xidmətlərə və 

işlərə görə qiymət cədvəllərində qiymət və tariflərin bu Fərmana uyğun olaraq düzgün tərtib edilməsinə nəzarət 

etsinlər və bu tələbin pozulduğu hallarda qanunla müəyyən edilmiş tədbirlər görsünlər. 

7. Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı: 

-bu Fərmanın 1-ci bəndinin müddəaları nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə 

razılaşdırmaqla yeni pul nişanlarının, o cümlədən metal sikkələrin tədavülə buraxılması üçün tədbirlər görsün, 

vahid dizayn konsepsiyasına, güclü müdafiə vasitələrinə və müasir beynəlxalq standartlara əsaslanan yeni pul 
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nişanlarının 2005-ci ilin sonunadək hazırlanıb ölkəyə gətirilməsini və 2006-cı il yanvarın 1-dən dövriyyəyə 

buraxılmasını təmin etsin;  

-bank və ödəmə sisteminin yeni qiymətlər miqyasına keçirilməsi üçün zəruri tədbirlər həyata keçirsin;  

- banklar tərəfindən köhnə nümunəli pul nişanlarının yeni nümunəli pul nişanlarına komisyon haqqı 

tutulmadan dəyişdirilməsinə nəzarət etsin və həmin qaydanı pozanlara qarşı qanunla müəyyən edilmiş tədbirlər 

görsün.  

8. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

- milli valyutanın denominasiyasının həyata keçirilməsi üzrə tədbirləri Pul İslahatı Komitəsində 

müzakirə edib, müvafiq qərar qəbul etsin;  

- aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə bu Fərmandan irəli gələn zəruri təşkilati və əlaqələndirmə 

tədbirlərini həyata keçirsin;  

- bu Fərmanın icrası ilə bağlı rübdə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin.  

9. Bu Fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir. 

 

İlham ƏLİYEV  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 7 fevral 2005-ci il. 

№ 189. 
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Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və digər normativ hüquqi aktlarında manatın 

denominasiyasının tətbiqi haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(21 oktyabr 2005) 

 
Bu qanun Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının 

dəyişdirilməsi (denominasiyası) ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunlarında, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin fərman və sərəncamlarında, digər normativ hüquqi aktlarda məbləğlə təsbit olunan müxtəlif 

dəyərlərin, ödəniş normalarının, o cümlədən şərti maliyyə vahidinin yeni qiymətlər miqyasında 

müəyyənləşdirilməsi qaydalarını tənzimləyir. 

Maddə 1  

Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və digər normativ hüquqi aktlarında 2006-cı il yanvarın 1-

dək mütləq rəqəmlərlə müəyyən olunan 5000 manat 2006-cı il yanvarın 1-dən 1 manata bərabər tutulsun. 

Maddə 2  

«Şərti maliyyə vahidi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2000-ci il, № 12, maddə 835) 2-ci maddəsində «5500 manat» sözləri «1 manat 10 

qəpik» sözləri ilə əvəz edilsin. 

Maddə 3  

Bu qanun 2006-cı il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. 

 

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 21 oktyabr 2005-ci il 

№ 1031-IIQ 
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«Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və digər normativ hüquqi aktlarında manatın 

denominasiyasının tətbiqi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

(24 noyabr 2005) 

 
«Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və digər normativ hüquqi aktlarında manatın 

denominasiyasının tətbiqi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə 

qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, qüvvədə olan normativ hüquqi 

aktların 2006-cı il yanvarın 1-dək «Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və digər normativ hüquqi 

aktlarında manatın denominasiyasının tətbiqi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa 

uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin. 

2. Bu sərəncam dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

 

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 24 noyabr 2005-ci il 

№ 1119 

 

 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan. 

Dövlət rəmzləri və atributları 

 

 97 

 
«Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının 

 dəyişdirilməsi (denominasiyası) haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral 

tarixli, 189 nömrəli Fərmanına əlavə edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(27 dekabr 2006) 

 

«Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının 

dəyişdirilməsi (denominasiyası) haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli, 

189 nömrəli Fərmanının icrasını və köhnə nümunəli pul nişanlarının dəyişdirilməsində əhalinin rahatlığını təmin 

etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

 

1. «Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının nominal dəyərinin və qiymətlər miqyasının 

dəyişdirilməsi (denominasiyası) haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli, 

189 nömrəli Fərmanının 2-ci bəndində «Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı və onun qurumları» 

sözlərindən sonra «, habelə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün banklar (filiallar, şöbələr)» 

sözləri əlavə edilsin. 

2. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 27 dekabr 2006-cı il 

№ 503 
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