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I. Keçmişdən bu günə Azərbaycan 

 

Azərbaycan dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biridir. Bəşəriyyət bütün inkişaf dövrlərində bu 

torpaqda öz tarixini yaşamışdır. İnsanlığın ilk çağlarında Azərbaycanda insan məskənləri olmuşdur. Bugünkü 

bəşər mədəniyyətinin yaranması, tərəqqisi və dialektikasında Azərbaycanın öz yeri, öz payı vardır.  

Alimlər Azərbaycanın Qafqaz dağlarının ətəklərindən tutmuş, Xəzər sahilləri boyunca İran yaylasına 

qədər uzanan və Azərbaycan türkləri ilə məskunlaşmış bir əraziyə daxil olduğunu hesab edirlər. Əsasən 

əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olan bu insanlar qeyd etdiyimiz ərazilərdə eramızdan əvvəl VII-VI 

minilliklərdən etibarən yaşamışdır. 

Bu gün alimlər Qobustan qayaüstü rəsmlərini eramızdan əvvəl VIII minilliyə aid edirlər. Qobustan 

qayaüstü rəsmlərinə aid olan qayıq və üzərindəki günəş təsvirləri qədim Azərbaycanın insan məskənləri ilə 

mədəni irsə aid olan oxşar təsvirlərlə əks olunan Mesopotamiyanın Şumer-Akkad sivilizasiyaları arasındakı 

əlaqələrin əyani sübutudur.  

Eramızdan əvvəl IV minilliyin sonu - III minilliyin əvvəllərində Azərbaycanda ilk sinifli cəmiyyət 

yaranmağa başlayır. Bu cəmiyyətdə erkən şəhər sivilizasiyasının və erkən dövlət qurumlarının əlamətləri özünü 

büruzə verir. Elə bu zaman qədim Arattada erkən Kuti və Lullubi tayfa ittifaqları formalaşır. Qədim mixi 

mənbələrə görə eramızdan əvvəl III minilliyin 1-ci yarısında Urmiya gölünün cənub və cənub-şərq hövzəsinə 

qədər olan ərazidə ilk Azərbaycan dövləti - Aratta yaranmışdır. Eramızdan əvvəl 2300-cü ildən etibarən Urmiya 

gölünün cənub ərazisində ikinci qədim Azərbaycan dövləti-Lullubi yarandı. Eramızdan əvvəl III minilliyin 2-ci 

yarısında Urmiya gölünün qərb və cənub-qərb hövzəsində isə qədim Kuti dövləti yaranmışdır. Eramızdan əvvəl 

2175-ci ildə Kutilər Şumer və Akkadlara qalib gələrək onların üzərində 100 il hökmranlıq etmişlər. 

Qədim Azərbaycan ərazisində məskunlaşmış türkdilli xalqlar lap qədim dövrlərdən bəri atəşpərəst 

olmuşlar. Onlar dünyanın ən qədim dinlərindən biri olan Zərdüştlük dininə sitayiş edirdilər. 

Eramızdan əvvəl IX əsrin ortaları – VII əsrlərdə Urmiya gölü ərazisində idarəçiliyi digər qədim 

Azərbaycan dövləti - Manna ələ aldı. Eramızdan əvvəl VII-VI əsrlərdə Azərbaycanın cənub-qərbində Kimmer-

Skit-Sak şahlığı təşəkkül tapmışdır. Eramızdan əvvəl VI əsrin əvvəllərində qədim Manna süquta yetirildi. 

Eramızdan əvvəl IV əsrin sonu III əsrin əvvəllərində Azərbaycanın şimalında cənub sərhədləri Araz çayı 

ilə hüdudlanan qədim Albaniya dövləti yarandı. Qədim Albaniya ərazisinə əksəriyyəti türk dilində danışan 

müxtəlif xalqlar daxil idi. Eramızdan əvvəl 313-cü ildən etibarən Albaniyada xristianlıq qəbul olunmağa 

başladı. Albaniya ərazisinə indiki Dağlıq Qarabağ ərazisi də daxil idi ki, bu da o zamanlar Arsax adlandırılırdı. 

Eramızdan əvvəl IV əsrdə Azərbaycanın cənubunda qədim Atropatena dövləti yaranmışdır. Bu zaman 

Atropatena qədim ellinizmin böyük təsirinə məruz qalmışdır. 

I-IV əsrlərdə bütün Qafqaz romalıların əsarəti altında qaldığı halda Albaniya öz təhsili, dili, mədəniyyəti 

ilə inkişaf edən və siyasi cəhətdən müstəqil olaraq qalmaqda davam edən yeganə dövlət idi. Alban kilsəsi digər 

xristian kilsələrindən azad idi və Şimali Qafqazda və türkdilli xalqlar arasında xristianlığı təbliğ edirdi. 

Ərəblərin müdaxiləsindən sonra Azərbaycanda İslam dini VIII əsrin əvvəllərindən başlayaraq hakim dinə 

çevrildi. Albanların da əksəriyyəti islam dinini qəbul etdi. Yalnız xırda azlıqlar öz əvvəlki dinlərində qalmaqda 

idilər. Alban və Atropatena əhalisinin vahid bir dövlətdə birgə yaşaması və eyni dinə etiqad etmələri 

Azərbaycan xalqının daha da möhkəmlənməsinə gətirib çıxardı.  

IX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Babəkin rəhbərliyi ilə Xürrəmilər hərəkatı geniş vüsət almağa 

başladı. Bu hərəkatın əsasında azadlıq, müstəqillik, ümumi bərabərlik ideyaları dururdu.  

IX əsrdə yerli əhali tərəfindən Xilafət əleyhinə qaldırılan üsyanların ardınca Azərbaycan ərazisində bir 

neçə yeni dövlət yarandı. Bunlardan ən güclüsü paytaxtı Şamaxıda yerləşən və Məzyədilər sülaləsi tərəfindən 

idarə olunan Şirvanşahlar dövləti idi. XVI əsrə qədər yaşayan bu dövlət orta əsr Azərbaycan tarixində böyük rol 

oynamışdır. IX-XI əsrlərdə Azərbaycan ərazisində Sacilər, Salarilər, Rəvvadilər (paytaxtları Marağa, Ərdəbil və 

Təbriz şəhərləri olmuşdur), Şəddadilər (paytaxtı Gəncə şəhəri olmuşdur) kimi müstəqil dövlətlər yaranmışdır. 
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XI əsrin sonlarından etibarən Azərbaycanda idarəçiliyi Səlçuqilər sülaləsi ələ almışdır. 1136-1225-ci illərdə 

Azərbaycanda hakimiyyətdə Atabəylər-Eldəgizlər olmuşdur. 

Səlçuqilərin yerli əhali ilə eyni dinə (islam), dilə (türk) və mənşəyə malik olmaları Azərbaycan xalqının 

birləşməsi və möhkəmlənməsi üçün münbit şərait yaratmış oldu. Bu dövr Azərbaycanın mədəniyyəti tarixində 

çiçəklənmə dövrü hesab edilir. Məhz bu dövrdə Azərbaycan dünya tarixinə məşhur filosoflar, memarlar, şairlər 

və alimlər bəxş etmişdir. Dünya mədəni irsinin böyük xəzinələrindən olan şair, filosof Nizami Gəncəvinin 

(1141-1209) yaradıcılığı bu dövrdə Azərbaycanın ictimai və mədəni şüurunda böyük irəliləyişə səbəb olmuşdur. 

XII-XIII əsrlər Qarabağın dağlıq hissəsində Alban hökmdarları tərəfindən idarə olunan Xaçın knyazlığının 

çiçəklənmə dövrü hesab edilir. 1215-1262-ci illərdə Həsən Cəlalın hakimiyyəti Albaniyanın dirçəlişi dövrünə 

təsadüf edir. Bu dövrdə Qanzasar məbəd kompleksinin tikilişi başa çatmışdır ki, onun da kafedral kilsəsi Alban 

katolikosu tərəfindən xeyir-dua verilən erkən kilsənin mərkəzi olmalı idi.  

XIII əsrin ortalarından etibarən Azərbaycan dövlətləri Monqol Hülakilər sülaləsinin (1258-1356) 

vassalına çevrildilər. XIV əsrin ortalarında yerli əhalinin işğalçılardan yaxa qurtarmaq məqsədi ilə 

qiyamlarından sonra Azərbaycan zadəganlarının köməyi ilə yerli Cəlairi feodalları Azərbaycanda hakimiyyətə 

gəldi və yeni Cəlairilər dövləti (1359-1410) yarandı. 

XIV əsrin sonlarında etibarən Azərbaycan dəfələrlə Teymurilərin hücumlarına məruz qalmış və onların 

Qızıl Orda ilə olan döyüşlərinin meydanına çevrilmişdir. 

1410-1468-ci illərdə Azərbaycanda hakimiyyəti Qaraqoyunlular, 1468-1501-ci illərdə isə Ağqoyunlular 

sülaləsi ələ almışdır. Bu dövrlərdə Azərbaycan daha da güclənmişdir. 1501-ci ildə Azərbaycanda paytaxtı 

Təbriz şəhəri olan Səfəvilər dövləti yarandı. Bu sülalənin hakimiyyəti altında tarixdə ilk dəfə olaraq bütün 

Azərbaycan torpaqları birləşdirildi və vahid Səfəvilər dövləti yarandı. Səfəvilər dövlətinin sərhədləri Amudərya 

çayından Fərat çayına, Dərbənddən Fars körfəzi sahillərinə qədər uzanırdı. Sırf Azərbaycan dövləti kimi 

yaranan bu siyasi qurumun rəhbərliyində Azərbaycanın feodal zadəganları dururdu. Bütün rəhbər heyət: hərbi 

sərkərdələr, əyalət hakimlərinin hamısı Azərbaycan zadəganlarından təyin olunurdu. Səfəvilər dövlətinin rəsmi 

dili Azərbaycan dili idi. XVI əsrin sonlarında Səfəvilər dövlətinin paytaxtı İsfahana köçdü, onun hökmdarının 

əsas dəstəkçisi isə fars zadəganları oldular. Azərbaycan zadəganları tərəfindən idarə olunan bu dövlət daha çox 

farspərəst təmayüllü bir dövlətə çevrildi.  

XVIII əsrin ortalarında İran şahlarının Azərbaycan ərazisindəki hökmdarlığının zəiflədiyi bir dövrdə, ölkə 

20 xanlığa parçalandı. Bunlar Ərdəbil, Gəncə, Dərbənd, İrəvan, Cavad, Qarabağ, Qaradağ, Xoy, Maku, Marağa, 

Naxçıvan, Quba, Bakı, Sərab, Şirvan, Şəki, Təbriz, Talış və Urmiya xanlıqları idi. Bu xanlıqlardan əlavə, 

Qazax, Səmşədil, İlisu, Ərəş və Qəbələ sultanlıqları da yarandı. Müsəlman azərbaycanlıların və Xristian 

Albanların məskunlaşdığı Yuxarı Qarabağ, Qarabağ xanlığının ayrılmaz bir hissəsi oldu. Qarabağ xanlığı Kür 

və Araz çayları arasındakı ərazini əhatə edirdi. Bundan başqa, Qarabağın dağlıq ərazilərində Dizag, Vərəndə, 

Xacın, Ciləberd və Gülüstan məliklikləri də yarandı. Bu məlikliklər vassal qismində Qarabağ xanlığında asılı 

idilər.  

XVIII əsrin sonunda və XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan uğrunda farslar, ruslar və osmanlılar 

döyüşürdülər. Onların hər biri Azərbaycanın əlverişli geosiyasi mövqeyindən istifadə etmək istəyirdilər. 

Xanlıqların bəziləri müstəqillik uğrunda mübarizə aparsalar da digərləri öz maraqlarını qorumaq üçün vassal 

olmaları ilə razılaşmışdılar.  

1805-ci il mayın 14-də Kür çayının kənarında İbrahim Xəlil Xanın imzaladığı sənəd əsasında müstəqil 

Qarabağ xanlığı Rusiyanın tabeliyinə keçdi. Bu sənəd indiki dövrdə müəyyən əks-səda yaradıb. Belə ki, bu 

sənəd Qarabağ xanlıqlarının tarixən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu sübut edir.  

1804-1813-cü illərdə Azərbaycan xanlıqları uğrunda başlanan Rusiya-İran müharibəsi Azərbaycan 

ərazisinin Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsi ilə nəticələndi. 1813-cü il oktyabrın 12-də Rusiya və İran 

arasında imzalanmış Gülüstan müqaviləsinə əsasən, Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarından başqa bütün şimali 

Azərbaycan xanlıqları Rusiya tərəfindən işğal edildi. İkinci Rusiya-İran müharibəsi (1826-1828), 1828-ci il 

fevralın 10-da imzalanmış və Türkmənçay sülh müqaviləsi ilə nəticələnmişdir. Bu müqavilə, İranın şimali 

Azərbaycana olan iddialarından əl çəkdiyini təsdiqlədi, Naxçıvan və İrəvan xanlıqları isə Rusiyaya birləşdirildi. 
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Bununla sırf Azərbaycana məxsus qeyd olunan xanlıqlar, Qarabağ xanlığı da daxil olmaqla Rusiyaya 

birləşdirilmişdir.  

Türkmənçay müqaviləsinin və 1829-cu ildə bağlanmış Ədirnə sülhünün şərtlərinə görə İran və Osmanlı 

imperiyası ərazisində yaşayan ermənilər Azərbaycan ərazisinə, ilk növbədə Naxçıvan, İrəvan və Qarabağ 

xanlıqlarının ərazisinə köçürüldü.  

1877-1878-ci illərdə Türkiyə ilə Rusiya müharibəsi nəticəsində Rusiya Qars və Ərdahanı ələ keçirərək 

buradan müsəlmanları köçürüb və 70 min ermənini onların evlərində yerləşdirib. 1895-1896-cı illərdə isə 60 

minə yaxın erməni Rusiyanın nəzarəti altında olan Qafqazda məskunlaşdırılıb. Nəhayət, I Dünya müharibəsi 

zamanı baş verən mühacirətlərin nəticəsində Qafqazda yaşayan 400 min müsəlman Şərqi Anadoludan köçürülən 

400 min erməni ilə əvəz edilib. 

Öz məqsədlərinə çatmaq üçün Ermənilər çar Rusiyasını inandıraraq Azərbaycana tabe olan Alban 

Xristian patriarxının ləğvinə, onun mülkünün isə erməni kilsəsinə verilməsinə nail olurlar. Dövlət suverenitetini 

və etiqadlarını itirən qədim Albaniyanın qərbində, yəni Qarabağda məskunlaşan yerli alban əhalisi 

erməniləşməyə məruz qalırlar. Ermənilərin bura axını isə davam edir.  

XIX əsrin ortalarından etibarən, şimali Azərbaycanda neft sənayesi çiçəklənməyə başladı. Dünyada 

birinci sənaye xarakterli neft quyusu 1848-ci ildə Bakıda qazılıb. XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycan Rusiyada istehsal olunan neftin 95%-ni və dünya neftinin 50 %-ni verirdi. 

XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərini Azərbaycan mədəniyyətinin tərəqqi dövrü adlandırmaq 

olar. 1908-ci ildə, məşhur bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov müsəlman dünyasında ilk operanı - "Leyli və Məcnun"u 

yazdı. Ümumiyyətlə, ölkənin musiqi mədəniyyəti o dərəcədə inkişaf etmişdi ki, Azərbaycan "Şərqin 

konservatoriyası" və ya "Şərqin İtaliyası" adlandırılırdı.  

Milli və mədəni oyanış digər sahələrdə də özünü büruzə verirdi. XIX əsrin ortalarından etibarən milli 

maariflənmə ideyası yayılmağa başladı. Nəticədə 1858-ci ildə Təbrizdə, Azərbaycanlı ziyalıların səyləri 

nəticəsində "Azərbaycan" qəzeti çap olundu. Bu Azərbaycan dilində nəşr olunan ilk qəzet idi və uzun illər 

müxtəlif adlar altında fəaliyyətini davam etdirmişdi.  

1875-1877-ci illərdə Şimali Azərbaycanda, ziyalı Həsən bəy Zərdabinin rəhbərliyi altında "Əkinçi" qəzeti 

işıq üzü gördü. "Əkinçi" qəzetinin nailiyyətlərindən ən əsasın milli dilin zənginləşdirilməsi və onun istifadəsinin 

genişləndirilməsi olub.  

Eyni zamanda, milli mədəni tərəqqinin inkişafına xidmət edən bir sıra məşhur ədəbi xadimlər formalaşdı. 

Bunların arasında Mirzə Fətəli Axundovu, Mirzə Ələkbər Sabiri, Cəlil Məmmədquluzadəni, Cəfər Cabbarlını, 

Firudin bəy Köçərlini, Əhməd Cavadı xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır. Rəssamlıq, memarlıq, teatr və 

kinematoqrafiya sahələrində da buna bənzər irəliləyişlər müşahidə olunurdu. 

Milli-mədəni oyanış həmçinin Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi təşkilatlanmasına və həmrəy olmasına 

ciddi təsir göstərdi. Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar imperiya tərkibindəki müsəlmanların hüquqlarının 

müdafiəsi hərəkatının ilk banilərindən oldular. Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimi Əlimərdan bəy 

Topçubaşov "İttifaqı Müslimi" (Müsəlmanların İttifaqı) təşkilatının banilərindən biri hesab olunur. 

XX əsrdə baş qaldıran siyasi şüurdan danışarkən Əhməd bəy Ağa oğlunun və Əli bəy Hüseynzadənin 

fəallığını xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır. Bu xadimlər Azərbaycan ideyasının formalaşmasına kömək etmiş, 

xalqın mənəvi müstəvidə həmrəy olmasına nail olublar. Onlar müasir dünyanın dəyərlərinin türk və islam 

adətlərinə uyğunlaşdırmağa çalışıblar.  

1905-1911-ci illərdə davam edən ictimai və siyasi proseslərin bilavasitə nəticəsi kimi, Təbrizdə 1920-ci 

ildə Şeyx Xiyabaninin hərəkatı formalaşdı. Sonradan, 1945-ci ildə Cənubi Azərbaycanda parlamentin və 

hökumətin qurulması  İranda yaşayan azərbaycanlıların siyasi mədəniyyətinin kifayət qədər inkişaf etdiyini 

nümayiş etdirir. Ümumiyyətlə, XIX əsrin sonu və XX əsrin birinci yarısında İranda baş verən demokratik 

proseslərin özəyi Cənubi Azərbaycan hesab olunur.  

Rusiyadakı 1917-ci il inqilabından sonra, çar imperiyasının zəifləməsi və parçalanması prosesi 

sürətlənməyə başladı və Rusiyanın ucqar bölgələrində müstəqil dövlətlər yaranmağa başladı. Belə ki, 1918-ci il 

mayın 28-də Cənubi Qafqazın şərq hissəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olundu. Bu, İslam şərqində 
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ilk parlamentli demokratik dövlət idi. Bu hadisə Azərbaycan millətinin etnik mənşəyinin və dövlətçiliyinin 

formalaşmasında tarixi rol oynadı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin həm bir millət, həm də dövlət kimi çiçəklənməsində Azərbaycançılıq 

ideyasının əhəmiyyəti böyükdür. Bu ideya müasirlik, islam, türkçülük prinsiplərini özündə birləşdirir və 

Azərbaycan xalqının islama və türk mədəniyyətinə sadiq qalaraq, həmçinin özünəməxsus etnik keyfiyyətlərini 

tərənnüm edirdi.  

Cəmi iki ilə kimi qısa bir müddətdə mövcud olmasına baxmayaraq, çoxpartiyalı Azərbaycan parlamenti 

və koalisiya hökuməti dövlət quruculuğu, təhsil, ordunun yaradılması, müstəqil maliyyə və iqtisadi sistemlərin 

inkişaf etdirilməsi sahələrində bir sıra mühüm addımlar atmağa nail oldu və eyni zamanda beynəlxalq 

ictimaiyyət tərəfindən tanındı. 1920-ci il yanvarın 11-də Paris Sülh Konfransı Azərbaycan Respublikasını de-

fakto tanıdı.  

Rusiya Sovet Sosialist Federativ Respublikasının bolşevik hökumətinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini 

tanımaq istəməməsi, XI Qızıl Ordunun 1920-ci ilin yazında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sərhədlərinə 

yerləşməsi, ermənilərin Qarabağda və Zəngəzurdakı zorakılığı, bolşeviklərin dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı 

terrorları, ölkədə mövcud olan sosial-iqtisadi böhran və bu kimi amillər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

tənəzzülü və 1920-ci ilin aprelin 27-si gecə 11-ci Qızıl ordu tərəfindən işğalı ilə nəticələndi. 

Sonrakı 70 il ərzində Sovet İttifaqının tərkibində olan Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafında yeni 

mərhələyə qədəm qoydu. Bu dövr ərzində Azərbaycan ictimai, iqtisadi və mədəniyyət sahəsində ciddi 

irəliləyişlər əldə etdi. Eyni zamanda, digər SSRİ respublikalarında olduğu kimi, Azərbaycanda da sovet 

dövrünün mənfi xüsusiyyətləri özünü büruzə verirdi.  

İqtisadi cəhətdən Azərbaycan Sovet iqtisadiyyatı üçün neft, xammal və kənd təsərüfatı anbarına çevrildi. 

Mədəni sahədə, latın əlifbasının kiril əlifbası ilə əvəz olunması Azərbaycanın ədəbi və mədəni irsi ilə bağlarına 

ciddi zərbə vurdu. Sovet rejimi Azərbaycan ziyalılarının milli mənsubiyyət və tarixi həqiqətləri üzə çıxartmaq 

səylərini təqib edirdi.  

Sovet İttifaqı dövründə, Zəngəzur, Göyçə və Naxçıvanın bir hissəsi Azərbaycandan alınaraq Ermənistana 

birləşdirildi. Bundan başqa, 1923-cü ilin iyulun 7-də bolşevik liderlərin təşəbbüsü ilə Dağlıq Qarabağda muxtar 

vilayət yaradıldı.  

1988-1990-cı illərdə Azərbaycanda başlanmış milli demokratik hərəkat qızğın şəkildə ölkənin 

müstəqilliyinin 

bərpasına 

istiqamətlənmişdi. 

1989-cu il sentyabrın 

23-də Suverenlik 

haqqında qərar qəbul 

edən Azərbaycan, bu 

işdə sovet 

respublikaları arasında 

birincilərdən idi.  

Bu hərəkatı 

yatırmaq məqsədilə 

1990-cı il yanvarın 20-

də sovet qoşunları 

Azərbaycana yeridildi. 

Törədilən vəhşiliklər 

nəticəsində yüzlərlə 

Azərbaycan vətəndaşı 

həlak oldu və yaralandı. 

Ölkədə 1991-ci ilin 
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ortalarınadək davam edən fövqəladə vəziyyət elan olundu. Bu uğursuzluqlara baxmayaraq Azərbaycan xalqının 

vətənpərvər qüvvələrinin müstəqillik uğrunda sönməz mübarizəsi 1991-ci il avqustun 31-də Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi haqqında Bəyannamənin qəbul 

olması ilə nəticələndi.  

1991-ci ilin oktyabrın 18-də qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi aktı müstəqil 

Azərbaycanın dövlətçiliyinin əsaslarını qoydu və onun siyasi və iqtisadi strukturunun prinsiplərini müəyyən 

etdi. Bu aktla Azərbaycan Respublikası 71 illik fasilədən sonra yenidən müstəqil bir dövlət oldu. 

 

Müstəqillik günü                                                                           28 may 1918-ci il 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına daxilm olduğu gün                        8 dekabr 1991-ci il 

Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına 

 qoşulduğu gün                                                                             30 yanvar 1992-ci il 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatına daxil  

olduğu gün                                                                                    2 mart 1992-ci il 

Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil   

 olduğu gün                                                                                   24 sentyabr 1993-ci il 

Avropa Şurasına daxil olduğu gün                                              17 yanvar 2001-ci il 

Ərazi, min km²                                                                                86,6  

Əhalinin sayı, min nəfər (2021-cu ilin əvvəlinə)                            10.119,1   

1 km ²-ə düşən əhalinin sıxlığı                                                      117  nəfər   

Paytaxtı                                                                                          Bakı  

Dövlət dili                                                                                      Azərbaycan dili 

Pul vahidi                                                                                       manat 

 

 

İnzibati-ərazi vahidlərinin sayı: 

Muxtar respublika                                                                            1 

Rayonlar                                                                                           66 

Şəhərlər                                                                                            79 

Şəhər rayonları                                                                                 12 

Qəsəbələr                                                                                         262 

Kənd ərazi dairələri                                                                         1724 

Kənd yaşayış məntəqələri                                                                4246 

 

Qonşuları 

Rusiya Federasiyası, Türkiyə Cümhuriyyəti, İran İslam Respublikası, Gürcüstan, Ermənistan 

Respublikası 

 

Dövlət sərhədləri 

Cənubdan İranla 765 km və Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 390 km, şimali-qərbdən Gürcüstan ilə 

480 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir. 

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ən enli sahəsinin uzunluğu 456 km-dir. 

Ölkə 44° və 52° şərq uzunluq dairəsi, 38° və 42° şimal en dairəsində, Bakı 40° paralel üzərindədir. 

Bakıdan şimal qütbünə qədər olan məsafə 5550 km, ekvatora qədər olan məsafə isə 4440 km-dir. 
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II. Dövlət quruluşu və siyasi sistemi 

 

Ümumi məlumat 

 

Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi əsasında təşkil edilir. 

Ənənəvi hakimiyyətlər bölgüsü konsepsiyasına uyğun olaraq Konstitusiya müəyyən edir ki, icra hakimiyyəti 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə mənsubdur. Qanunvericilik hakimiyyətini Azərbaycan 

Respublikasının parlamenti - Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, məhkəmə hakimiyyətini isə müstəqil 

məhkəmələr həyata keçirirlər.  

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 125 deputatdan ibarətdir.  

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa 

seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər.  

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının seçkiləri hər beş ildən bir noyabr ayının birinci 

bazar günü keçirilir.  

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının səlahiyyət müddəti Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddəti ilə məhdudlaşır.  

Azərbaycan Respublikasının seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan hər bir vətəndaşı qanunla 

müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilə bilər. İkili vətəndaşlığı 

olan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olan, icra və ya məhkəmə hakimiyyəti sistemlərində qulluq edən, elmi, 

pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər, din xadimləri, 

fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiq edilən, ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər, 

məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrumetmə yerlərində cəza çəkən şəxslər 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputat seçilə bilməzlər.  

Azərbaycan dövlətinin başçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidentidir.  

Azərbaycan Respublikasının ərazisində 10 ildən artıq daimi yaşayan, seçkilərdə iştirak etmək hüququna 

malik olan, o cümlədən ağır cinayətə görə məhkum olunmayan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan, ali 

təhsilli, ikili vətəndaşlığı olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti seçilə bilər.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi 

və gizli səsvermə yolu ilə 7 il müddətinə seçilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti səsvermədə iştirak 

edənlərin yarısından çoxunun səs çoxluğu ilə seçilir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərini 

elan edə bilər. 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti və vitse-prezidentləri Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali baş 

komandanıdır.  

Prezident Konstitusiya səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinə şərait yaradılmasını təmin etmək məqsədilə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasını təşkil edir və onun rəhbərini təyin edir; 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə 

Nazirlər Kabinetini yaradır. Nazirlər Kabineti Prezidentin yuxarı icra orqanıdır, Prezidentə tabedir və onun 

qarşısında cavabdehdir.  

Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 

Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Apelyasiya Məhkəməsi, 

Azərbaycan Respublikasının İqtisad Məhkəməsi həyata keçirirlər.  
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Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsində qanunvericilik, icra və məhkəmə 

hakimiyyətlərinin qarşılıqlı fəaliyyət göstərməsi və öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqil olmaları təsbit 

edilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının siyasi sistemi milli və tarixi şəraitin xüsusiyyətlərini əks etdirməsi ilə 

səciyyəvidir. Onun meydana gəlməsində və fəaliyyətində çox müxtəlif amillər rol oynamış və oynamaqdadır. 

Siyasi sistemin fəaliyyətinin formalaşmasına əhalinin siyasi mədəniyyətinin xüsusiyyətləri mühüm təsir göstərir.  

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının siyasi sisteminin struktur formalaşması əsasən 1995-ci il 

noyabrın 12-də ölkənin yeni Konstitusiyasının qəbul edilməsi ilə başa çatmış oldu. Konstitusiyaya uyğun olaraq 

Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar respublika kimi müəyyənləşmişdir. Azərbaycan 

Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi xalqdır. Sərbəst və müstəqil şəkildə öz müqəddəratını 

həll etmək və öz idarəetmə formasını müəyyən etmək Azərbaycan xalqının suveren hüququdur. Azərbaycan 

siyasi sistemində dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsi formasına görə prezident üsul-idarəsinə əsaslanan 

respublika parametrlərinə uyğundur.  

Hakimiyyətin bölünməsi prinsipinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında müstəqil şəkildə 

formalaşan və fəaliyyət göstərən üç hakimiyyət qolu qərarlaşmışdır: qanunvericilik, icra və məhkəmə 

hakimiyyəti. Bu hakimiyyət orqanlarından hər birinin fəaliyyəti Konstitusiya və qanunvericilik aktları ilə 

tənzimlənir.  

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya ilə müəyyən edilmiş unitarlığı spesifikliyə malikdir. Bu da 

onun tərkibində Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət hakimiyyəti statusuna malik olmasıdır. Konstitusiyaya 

görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar dövlətdir. Orada 

qanunverici hakimiyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi, icra hakimiyyətini Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Nazirlər Kabineti, məhkəmə hakimiyyətini Naxçıvan Muxtar Respublikasının məhkəmələri 

həyata keçirir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ali vəzifəli şəxs Ali Məclisin sədridir.  

Azərbaycanın siyasi sistemində yerli özünüidarəetmə orqanları olan bələdiyyələr də mühüm yer tutur. 

Bələdiyyələrin statusunun əsasları bu Konstitusiya ilə, bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları isə qanunla müəyyən 

edilir.   

Azərbaycanın siyasi sisteminə də çoxpartiyalılıq, plüralizm xasdır. Siyasi partiyalar qanunverici və yerli 

özünü idarəetmə orqanlarında təmsil olunmaq vasitəsi ilə dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində iştirak 

etmək imkanına malikdirlər.  
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Azərbaycan dövlətinin başçısı 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyev 1961-ci 

il dekbrın 24-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.  

1967-1977-ci illərdə Bakı şəhərində orta məktəbdə oxumuşdur.  

1977-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutuna daxil olmuş, 

oranı bitirdikdən sonra həmin İnstitutun aspiranturasına daxil olmuşdur.  

1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək, tarix elmləri namizədi alimlik 

dərəcəsi almışdır.  

1985-1990-cı illərdə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda 

müəllim işləmişdir.  

1991-1994-cü illərdə özəl biznez sahəsində çalışmışdır. Bir sıra istehsal-

kommersiya müəssisələrinə rəhbərlik etmişdir.  

1994-cu ildən 2003-cü ilin avqust ayınadək Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şırkətinin vitse-

prezidenti, sonra isə birinci vitse-prezidenti olmuşdur. "Heydər Əliyevin neft strategiyası"nın həyata 

keçirilməsində fəal iştirak etmişdir. 

Suveren Azərbaycanın neft siyasətinin geosiyasi aspektlərinə dair bir sıra tədqiqat işlərinin müəllifidir. 

Siyasi elmlər doktorudur.  

İki dəfə, 1995-ci və 2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçilmişdir. 2003-cü ildə 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə təyin edilməsi ilə əlaqədar olaraq deputat səlahiyyətlərinə 

xitam vermişdir.  

1997-ci ildən Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidentidir. İdmanın və Olimpiya hərəkatının 

inkişafında böyük xidmətlərinə görə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin ali ordeni ilə təltif edilmişdir.  

1999-cü ildə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, 2001-ci ildə sədrin birinci müavini, 

2005-ci ildə isə partiyanın sədri seçilmişdir.  

2001-2003-cü illərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında (AŞPA) Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin nümayəndə heyətinin rəhbəri olmuşdur.  

2003-cü ilin yanvarında Avropa Şurası Parlament Assambleyası sədrinin müavini, AŞPA-nın Büro üzvü 

seçilmişdir.  

2004-cü ilin aprelində AŞPA-nın fəaliyyətində fəal iştirakına və Avropa ideallarına sədaqətinə görə 

AŞPA-nın fəxri üzvü diplomu və AŞPA medalı ilə təltif edilmişdir.  

2003-cü il avqustun 4-də Milli Məclis tərəfindən təsdiq edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Baş 

naziri təyin edilmişdir.  

2003-cü il oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir. Prezident seçkilərində 

seçicilərin 76,8 faizi İlham Əliyevin lehinə səs vermişdir.  

2008-ci il oktyabrın 15-də keçirilən seçkilərdə seçicilərin 88,73 faizinin səsini qazanaraq ikinci dəfə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir.  

2013-cü il oktyabrın 9-da keçirilən seçkilərdə seçicilərin 84,54 faizinin səsini qazanaraq üçüncü dəfə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir. 

2018-ci il aprelin 11-də keçirilən seçkilərdə seçicilərin 86,02 faizinin səsini qazanaraq dördüncü dəfə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir. 

Azərbaycan, rus, ingilis, fransız və türk dillərini bilir.  

Evlidir. Üç övladı, beş nəvəsi var. var. 

 

*** 
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Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasından çıxarışlar: 

Maddə 8. Azərbaycan dövlətinin başçısı 

I. Azərbaycan dövlətinin başçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidentidir. O, ölkənin daxilində və xarici 

münasibətlərdə Azərbaycan dövlətini təmsil edir. 

II. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan xalqının vahidliyini təcəssüm etdirir və 

Azərbaycan dövlətçiliyinin varisliyini təmin edir. 

III. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün və 

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə riayət olunmasının təminatçısıdır. 

IV. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısıdır. 

 

Maddə 99. İcra hakimiyyətinin mənsubiyyət 

Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinə mənsubdur. 

 

Maddə 100. Azərbaycan Respublikasının Prezidentliyinə namizədlərə aid tələblər 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində 10 ildən artıq daimi yaşayan, seçkilərdə iştirak etmək hüququna 

malik olan, o cümlədən ağır cinayətə görə məhkum olunmayan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan, ali 

təhsilli, ikili vətəndaşlığı olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti seçilə bilər. 

 

Maddə 109. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətləri 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti: 

1) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkiləri təyin edir; 

2) Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə 

təqdim edir; 

3) dövlət iqtisadi və sosial proqramlarını təsdiq edir; 

4) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini 

vəzifəyə təyin edir; Azərbaycan Respublikasının Baş nazirini vəzifədən azad edir; 

5) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin üzvlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir; zəruri 

hallarda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin iclaslarına sədrlik edir; 

6) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin istefası haqqında qərar qəbul edir; 

7) Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində icra hakimiyyəti üçün nəzərdə tutulmuş xərclər 

çərçivəsində mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları yaradır; 

8) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

qərar və sərəncamlarını, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarını ləğv edir; 

9) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi və 

Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri hakimlərinin vəzifəyə təyin edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdimatlar verir; Azərbaycan Respublikasının digər 

məhkəmələrinin hakimlərini vəzifəyə təyin edir; Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunu Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisinin razılığı ilə vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir; 

10) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti üzvlərinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdimat verir, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 

Bankı İdarə Heyətinin üzvləri sırasından Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sədrini təyin edir; 

11) Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinasını Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə 

verir; 

12) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ali komanda heyətini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad 

edir; 

13) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasını təşkil edir və onun rəhbərini təyin edir; 
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14) Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin seçilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisinə təqdimat verir; 

15) Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda diplomatik 

nümayəndəliklərinin təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdimat verir, 

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda diplomatik nümayəndələrini təyin edir 

və geri çağırır; 

16) xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndələrinin etimadnamə və övdətnamələrini qəbul edir; 

17) dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələri bağlayır, dövlətlərarası və Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə tutan hökumətlərarası müqavilələri təsdiq və ləğv 

olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edir; təsdiqnamələri imzalayır; 

18) referendum təyin edir; 

19) qanunları imzalayır və dərc edir; 

20) vətəndaşlıq məsələlərini həll edir; 

21) siyasi sığınacaq verilməsi məsələlərini həll edir; 

22) əfv edir; 

23) dövlət təltifləri ilə təltif edir; 

24) ali hərbi və ali xüsusi rütbələr verir; 

25) ümumi və qismən səfərbərlik elan edir, habelə səfərbərlik üzrə çağırılanları tərxis edir; 

26) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının müddətli hərbi xidmətdə çağırılması və müddətli hərbi 

xidmətdə olan hərbi qulluqçuların ehtiyata buraxılması barədə qərarlar qəbul edir; 

27) Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasını yaradır; 

28) Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin təyinatı ilə bağlı olmayan vəzifələrin icrasına cəlb 

edilməsinə razılıq verilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdimat verir; 

29) fövqəladə və hərbi vəziyyət elan edir; 

30) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin razılığı ilə müharibə elan edir və sülh bağlayır; 

31) Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş xərclər 

çərçivəsində xüsusi mühafizə xidmətləri yaradır; 

32) bu Konstitusiya ilə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin və məhkəmə orqanlarının 

səlahiyyətlərinə aid edilməyən digər məsələləri icra qaydasında həll edir. 
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Qanunvericilik hakimiyyəti 

 

Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 

həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi bir palatalı parlamentdir. Milli Məclis 125 deputatdan 

ibarətdir və Milli Məclisin deputatları majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında 

sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər. Azərbaycan Respublikasının seçkilərdə iştirak etmək 

hüququna malik olan hər bir vətəndaşı qanunla müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin deputatı seçilə bilər. İkili vətəndaşlığı olan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olan, icra və ya 

məhkəmə hakimiyyəti sistemlərində qulluq edən, elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, başqa 

ödənişli fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər, din xadimləri, fəaliyyət qabiliyyətsizliyi məhkəmə tərəfindən təsdiq 

edilən, ağır cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər, məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü ilə 

azadlıqdan məhrumetmə yerlərində cəza çəkən şəxslər Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputat 

seçilə bilməzlər. 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir. Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisi deputatlarının səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin yeni 

çağırışının ilk iclas günü bitir. 

Milli Məclisin fəaliyyəti və səlahiyyəti statusu iki əsas istiqamətdə reallaşır: birincisi, Milli Məclis geniş 

məsələlər kompleksi üzrə ümumi qaydalar müəyyənləşdirir. Həmin qaydalar çərçivəsində icra hakimiyyəti 

konkret idarəçilik funksiyasını həyata keçirir. İkincisi, Milli Məclisin bilavasitə həll etdiyi məsələlər. Bura Milli 

Məclisin impiçment yolu ilə prezidenti vəzifədən kənarlaşdırmaq səlahiyyətlərinə malik olması və digər 

məsələlər daxildir. 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi öz səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə Konstitusiya qanunları, 

qanunlar və qərarlar qəbul edir. Qanunlarda və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarlarında icra 

hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarına konkret tapşırıqlar nəzərdə tutula bilməz. 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində qanunvericilik təşəbbüsü hüququ (qanun layihələrini və 

başqa məsələləri Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müzakirəsinə təqdim etmək hüququ) Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisinin deputatlarına, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan 

Respublikasının Ali Məhkəməsinə, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğuna və Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Ali Məclisinə mənsubdur. 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə 

Azərbaycan Respublikası diplomatik nümayəndəliklərini təsis edir; Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin 

təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət edir, Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilini 

seçir, Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinasını təsdiq edir, Azərbaycan Respublikasının Baş nazirinin 

vəzifəyə təyin edilməsinə razılıq verir, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, Azərbaycan 

Respublikasının Ali Məhkəməsi və Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələrinin hakimlərini təyin 

edir, Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilməsinə razılıq verir, 

hakimləri vəzifədən kənarlaşdırır, Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyəti üzvlərini vəzifəyə təyin və 

vəzifədən azad edir, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin təyinatı ilə bağlı olmayan vəzifələrin 

icrasına cəlb edilməsinə razılıq verir. Bundan başqa Milli Məclis inzibati ərazi bölgüsü, dövlətlərarası 

müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi, Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hallarda Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin fərmanlarının təsdiqi, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin təqdimatına əsasən 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin impiçment qaydasında vəzifədən kənarlaşdırılması, Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimad məsələsinin həll edilməsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

müraciətinə əsasən müharibə e`lan edilməsinə və sülh bağlanmasına icazə verilməsi, referendum təyin edilməsi, 

amnistiya kimi məsələləri də həll edir. 

Qanunvericilik fəaliyyətindən əlavə Milli Məclis dövlət büdcəsini təsdiq və ona nəzarət edir. 
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Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi öz işini ildə iki dəfə çağırılan (yaz və payız) sesiyaları vasitəsi 

ilə həyata keçirir 
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İcra hakimiyyəti 

 

İcra hakimiyyəti dövlət hakimiyyətinin üç qolundan biridir. O, bir-biri ilə sıx surətdə bağlı olan müəyyən 

dövlət orqanları sistemində təmsil edilir. Bu sistem dövlət orqanlarının və qulluqçularının əsas çoxluğunu əhatə 

edir və geniş hüquqlara malikdir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına müvafiq olaraq icra hakimiyyətinin 

vahid sistemini yuxarı, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları təşkil edir. Qanunların icrası icra 

hakimiyyətinin əsas funksiyasıdır. 

Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə mənsubdur. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun olaraq Prezidentə geniş səlahiyyətlər verilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətləri Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsində öz əksin tapmışdır. O, Milli Məclisin razılığı ilə Baş naziri vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, 

Nazirlər Kabinetini istefaya göndərir, Nazirlər Kabinetinin üzvlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir. 

Prezident Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təsdiqinə 

təqdim edir. Prezident Hökümətin fəaliyyətinə birbaşa nəzarət edir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti icra səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinin təşkili məqsədi ilə 

Nazirlər Kabinetini yaradır. Nazirlər Kabineti Prezidentin yuxarı icra orqanıdır, Prezidentə tabedir və onun 

qarşısında cavabdehdir. 

Nazirlər Kabinetinin tərkibinə Baş nazir, onun müavinləri, nazirlər və başqa mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının rəhbərləri daxildirlər. 

Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı nazirliklər: 

Daxili İşlər Nazirliyi 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Ədliyyə Nazirliyi 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 

Fövqaladə Hallar Nazirliyi 

Gənclər və İdman Nazirliyi 

Xarici İşlər Nazirliyi 

İqtisadiyyat Nazirliyi 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

Maliyyə Nazirliyi 

Mədəniyyət Nazirliyi 

Müdafiə Nazirliyi 

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 

Səhiyyə Nazirliyi 

Energetika Nazirliyi 

Təhsil Nazirliyi 

Vergilər Nazirliyi 

Dövlət komitələri: 

1. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 

2. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 

3. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi 

4. Dövlət Gömrük Komitəsi 

5. Dövlət Statistika Komitəsi 

6. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi 

7. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 

8. Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi 
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Dövlət şirkətləri və dövlət xidmətləri: 

1. Dövlət Miqrasiya Xidməti 

2. Dövlət Sərhəd Xidməti 

3. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 

4. Xarici Kəşfiyyat Xidməti 

5. Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti 

6. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 

7. Dövlət Turizm Agentliyi 

İcra hakimiyyəti sisteminin sonuncu pilləsinə yerli icra hakimiyyəti orqanları daxildir. Yerlərdə 

hakimiyyət dövlət hakimiyyəti sisteminə aid olmayan, tam müstəqil fəaliyyət göstərən yerli özünüidarə 

orqanları – bələdiyyələr və başçıları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təyin edilən və onun 

qarşısında məsuliyyət daşıyan icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən həyata keçirilir. 

 Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 16 iyun 

tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyəti haqqında” Əsasnamə ilə tənzimlənir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT  KİTABXANASI 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 16 

 

Məhkəmə hakimiyyəti 

 

Hakimiyyətin bölünməsi prinsipinə uyğun olaraq, məhkəmə hakimiyyəti müstəqildir və o, hakimiyyətin 

başqa qollarından asılılığı olmadan həyata keçirilir. 

 Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətini ədalət mühakiməsi yolu ilə yalnız məhkəmələr 

həyata keçirirlər. Ədalət mühakiməsi vətəndaşların qanun və məhkəmə qarşısında bərabərliyi əsasında həyata 

keçirilir. Məhkəmənin qəbul etdiyi qərarlar dövlətin adından çıxarılır və onların icrası məcburidir. 

 Məhkəmə hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, Azərbaycan 

Respublikasının Ali Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri, Azərbaycan 

Respublikasının ümumi məhkəmələri və digər ixtisaslaşdırılmış məhkəmələri həyata keçirirlər. Məhkəmə 

hakimiyyəti Konstitusiya, mülki və cinayət məhkəmə icraatı vasitəsilə və qanunla nəzərdə tutulmuş digər 

vasitələrlə həyata keçirilir. Cinayət məhkəmə icraatında Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu və müdafiə 

tərəfi iştirak edir. 

Məhkəmə quruluşu və məhkəmə icraatı qaydası qanunla müəyyən olunur. Məhkəmələrin 

səlahiyyətlərinin dəyişdirilməsi məqsədilə müəyyən olunmamış hüquqi üsulların tətbiq edilməsi və fövqəladə 

məhkəmələrin yaradılması qadağandır. 

 Azərbaycan Respublikasının məhkəmə sistemi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun 

olaraq, respublikada fəaliyyət göstərən, məhkəmə hakimiyyətinin vahid vəzifələri, təşkilati və fəaliyyət 

prinsipləri altında birləşmiş bütün məhkəmələrin məcmuyundan ibarətdir. Azərbaycan Respublikası məhkəmə 

sisteminin quruluşu “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” 1997-ci il 10 iyun tarixli Azərbaycan Respublikasının 

qanunu ilə müəyyən edilmişdir. Qanunun 19-cu maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının məhkəmə 

sisteminə aşağıdakılar aiddir: 

 · rayon (şəhər) məhkəmələri; 

· Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının məhkəməsi; 

· Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasının məhkəməsi; 

· hərbi məhkəmələr; 

· Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının hərbi məhkəməsi; 

· yerli iqtisad məhkəmələri; 

· Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi; 

· apellyasiya məhkəmələri; 

· Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi. 

 Azərbaycan Respublikasının məhkəmə sistemi daxilində qanunla müəyyən edilmiş qaydada digər 

məhkəmələr da yaradıla bilər. Azərbaycan Respublikasının hər bir məhkəməsi müstəqil hüquqi şəxsdir və onun 

Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri olan möhürü vardır. 

 Yaşı 30-dan aşağı olmayan, seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, ali hüquq təhsilli və 

hüquqşünas ixtisası üzrə 5 ildən artıq işləyən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları hakim ola bilərlər. 

 Hakimlər heç bir başqa seçkili və təyinatlı vəzifə tuta bilməzlər, elmi, pedaqoji və yaradıcılıq 

fəaliyyətindən başqa heç bir sahibkarlıq, kommersiya və digər ödənişli fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər, siyasi 

fəaliyyətlə məşğul ola bilməz və siyasi partiyalara üzv ola bilməzlər, vəzifə maaşından, habelə elmi, pedaqoji və 

yaradıcılıq fəaliyyətinə görə aldığı vəsaitdən başqa məvacib ala bilməzlər. 

 Hakimlər müstəqildir, yalnız Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına tabedirlər və 

səlahiyyətləri müddətində dəyişilməzdirlər. 

 Hakimlər toxunulmazdırlar. Hakim cinayət məsuliyyətinə yalnız qanunda nəzərdə tutulan qaydada cəlb 

oluna bilər. 

 Hakimlərin vəzifədən kənarlaşdırılması təşəbbüsünü hakimlər cinayət törətdikdə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin rəyi əsasında Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi qarşısında irəli sürə bilər. Müvafiq rəyi Azərbaycan Respublikasının Ali 

Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sorğusundan sonra 30 gün müddətində təqdim etməlidir. 

 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi və 

Azərbaycan Respublikasının apellyasiya məhkəmələri hakimlərinin işdən kənarlaşdırılması haqqında qərar 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində 83 səs çoxluğu ilə qəbul edilir; başqa hakimlərin işdən 

kənarlaşdırılması haqqında qərar Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində 63 səs çoxluğu ilə qəbul edilir. 
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Siyasi partiyalar 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasından çıxarış: 

Maddə 58. Birləşmək hüququ  

I. Hər kəsin başqaları ilə birləşmək hüququ vardır.  

II. Hər kəs istənilən birlik, o cümlədən siyasi partiya, həmkarlar ittifaqı və digər ictimai birlik yaratmaq 

və ya mövcud birliyə daxil olmaq hüququna malikdir. Bütün birliklərin sərbəst fəaliyyətinə təminat verilir.  

III. Heç kim hər hansı birliyə daxil olmağa və ya onun üzvlüyündə qalmağa məcbur edilə bilməz.  

IV. Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və ya hissəsində qanuni dövlət hakimiyyətini zorla 

devirmək məqsədi güdən birliklər qadağandır. Konstitusiyanı və qanunları pozan birliklərin fəaliyyətinə yalnız 

məhkəmə qaydasında xitam verilə bilər.  

*** 

 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar 

1. Yeni Azərbaycan Partiyası 

2. Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası 

3. “Ana Vətən” Partiyası 

4. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 

5. Böyük Quruluş Partiyası 

6. Vəhdət Partiyası 

7. Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası 

8. Demokratik İslahatlar Partiyası 

9. Vətəndaş Birliyi Partiyas 

10. Milli Cəbhə Partiyası 

11. REAL Partiyası 

12. Azərbaycan Ümid Partiyası 

13. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası 

14. Azərbaycan Xalq Partiyası 

15. Azərbaycan Demokrat Partiyası 

16. Böyük Azərbaycan Partiyası 

17. Vətəndaş və İnkişaf Partiyası 

18. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası 

19. Ağ Partiyası 

20. “Ədalət” Partiyası 

21. Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası 

22. Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası 

23. Müasir Müsavat Partiyası 

24. Azad Demokratlar Partiyası 

25. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası  

26. Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyası 

27. “Milli Vəhdət” Partiyası 

28. Aydınlar Partiyası 

29. Azərbaycan Naminə Alyans Partiyası 

30. Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası 

31. Yeni Zaman Partiyası 

32. Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası 

33. Cümhuriyyət Xalq Partiyası 
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34. Müstəqil Xalq Partiyası 

35. “Birlik” Partiyası 

36. Milli Həmrəylik Partiyası 

37. Müsavat partiyası 

38. Azərbaycan Respublikaçılar Partiyası 

39. Azərbaycan Azad Respublikaçılar Partiyası 

40. Azadlıq Partiyası 

41. Azərbaycan Təkamül Partiyası 

42. Azərbaycan Milli Demokrat Partiyası 

43. Azərbaycan Liberal Partiyası 

44. “Qorqud” Partiyası 

45. Milli Demokrat İdrak Partiyası 

46. Milli Konqres Partiyası 

47. Gələcək Azərbaycan Partiyası 

48. Sosial Ədalət Partiyası 

49. Azərbaycan Kommunist Partiyası 

50. “Azərbaycan Mübarizləri” Partiyası 
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III. Dövlət rəmzləri 

 

Gerb 

 

Azərbaycanın dövlət gerbi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 

1920-ci il yanvarın 30-da müsabiqə elan etmiş və müsabiqədən keçəcək gerb 

nümunəsinin həmin ilin mayın 28-də qəbul ediləcəyi haqqında qərar çıxarmışdır. 

Lakin 1920-ci il aprel ayının 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqut etməsi 

nəticəsində gerb qəbul edilməmişdir.  

1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 

Dövlət gerbi ilə bağlı məsələni müzakirə edərək, Azərbaycan SSR Ali Soveti 

qarşısında Azərbaycanın Dövlət gerbinin hazırlanması üçün yeni müsabiqənin elan 

olunması haqqında vəsatət qaldırmışdır.  

Müsabiqə 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 

qərarı ilə elan olunmuşdur. 1991-1992-ci illər ərzində müsabiqəyə Dövlət gerbinin onlarla layihəsi təqdim 

olunmuş, müzakirələr zamanı 1919-1920-ci illərdə hazırlanmış layihələrdən birinin qəbul edilməsi ilə bağlı 

təkliflər də səslənmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 1993-cü il yanvarın 19-da qəbul etdiyi Konstitusiya Qanunu ilə 

1919-1920-ci illərdə hazırlanmış Dövlət gerbi layihələrindən birini müəyyən dəyişikliklərlə Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət gerbi kimi təsdiq etmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi rəmzidir. Dövlət gerbi palıd 

budaqlarından və sünbüllərdən ibarət qövsün üzərində yerləşən şərq qalxanının təsvirindən ibarətdir. Qalxanın 

üstündə Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağının rəngləri fonunda səkkizguşəli ulduz, ulduzun 

mərkəzində alov təsviri vardır.  

Dövlət gerbinin qabarıq təsviri:  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqamətgahına və xidməti kabinetinə; 

Azərbaycan Respublikası parlamentinin binasına, iclas salonuna və parlament sədrinin xidməti 

kabinetinə; 

Azərbaycan Respublikasının bütün məhkəmələrinin, hərbi tribunallarının binalarına, məhkəmə 

iclaslarının salonlarına, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi və Ali Məhkəməsi sədrlərinin 

xidməti kabinetlərinə; 

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda dövlət orqanlarının binalarına;  

Azərbaycan Respublikasının diplomatik və ticarət nümayəndəliklərinin, konsulluq idarələrinin binalarına 

vurulur. 
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Bayraq 

 

Azərbaycanda üçrəngli dövlət bayrağı ilk dəfə 1918-ci il noyabr ayının 9-

da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə qəbul edilmişdir. 1920-

ci il aprelin 28-də Xalq Cümhuriyyəti süqut etdikdən və Sovet hakimiyyəti 

qurulduqdan sonra Azərbaycanda bu bayraqdan imtina edilmişdir. 

Bu bayraq ikinci dəfə 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin qərarı ilə bərpa edilmiş və Muxtar Respublikanın 

dövlət bayrağı kimi qəbul edilmişdir. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Azərbaycan 

SSRİ Ali Soveti qarşısında üçrəngli bayrağın Azərbaycanın rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında vəsatət 

qaldırmışdır.  

1991-ci il fevral ayının 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin vəsatətinə baxmış və üçrəngli bayrağın Azərbaycanın dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında 

qərar vermişdir.  

Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı bərabər enli üç üfüqi zolaqdan ibarətdir. Yuxarı zolaq mavi, 

orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir. Mavi rəng - Azərbaycan xalqının türk mənşəli olmasını, qırmızı 

rəng-müasir cəmiyyət qurmaq, demokratiyanı inkişaf etdirmək istəyini, yaşıl rəng-islam sivilizasiyasına 

mənsubluğunu ifadə edir. Qırmızı zolağın ortasında bayrağın hər iki üzündə ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli 

ulduz təsvir edilmişdir. Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir.  
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Himn 

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni 

 

Musiqisi Üzeyir Hacıbəyovun, mətni Əhməd Cavadındır 

 

Azərbaycan! Azərbaycan! 

Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni! 

Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız! 

Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz! 

Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa! 

Minlərlə can qurban oldu! 

Sinən hərbə meydan oldu! 

Hüququndan keçən əsgər, 

Hərə bir qəhrəman oldu! 

 

Sən olasan gülüstan, 

Sənə hər an can qurban! 

Sənə min bir məhəbbət, 

Sinəmdə tutmuş məkan! 

 

Namusunu hifz etməyə, 

Bayrağını yüksəltməyə, 

Cümlə gənclər müştaqdır! 

Şanlı Vətən! Şanlı Vətən! 

Azərbaycan! Azərbaycan! 
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IV. Bayramlar  

 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 

Maddə 105. Bayram günləri 

1. Azərbaycan Respublikasının bayram günlərinə aşağıdakılar aiddir: 

Yeni il bayramı (1 və 2 yanvar); 

Qadınlar günü (8 mart); 

Faşizm üzərində qələbə günü (9 may); 

Müstəqillik günü (28 may); 

Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günü (15 iyun); 

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Günü (26 iyun); 

Müstəqiliyin Bərpası Günü (18 oktyabr); 

Zəfər Günü (8 noyabr); 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı günü (9 noyabr); 

Konstitusiya Günü (12 noyabr); 

Milli Dirçəliş Günü (17 noyabr); 

Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü (31 dekabr); 

Novruz bayramı – 5 gün; 

Qurban bayramı – 2 gün. 

Ramazan bayramı – 2 gün. 

2. Yeni il bayramı, Qadınlar günü, Faşizm üzərində qələbə günü, Müstəqillik Günü, Azərbaycan xalqının 

milli qurtuluş günü, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü, Zəfər Günü, Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət bayrağı günü, Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü, Novruz bayramı, Qurban 

bayramı, Ramazan bayramı günləri iş günü hesab edilmir.. 

3. İş günləri hesab edilməyən bayram günlərində işçilərin işə cəlb olunmasına yalnız bu Məcəllədə 

nəzərdə tutulmuş müstəsna hallarda yol verilə bilər. 

4. Novruz bayramı, Qurban bayramı və Ramazan bayramının keçiriləcəyi günlər növbəti il üçün dekabr 

ayının sonunadək müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilib əhaliyə elan olunur. 

5. Həftələrarası istirahət günləri və iş günü hesab olunmayan bayram günləri üst-üstə düşərsə, həmin 

istirahət günü bilavasitə bayram günündən sonrakı növbəti iş gününə keçirilir. 

6. Qurban bayramı və Ramazan bayramları iş günü hesab olunmayan başqa bayram günü ilə üst-üstə 

düşdükdə növbəti iş günü istirahət günü hesab edilir. 

7. Bayram və həftələrarası istirahət günləri biri digərindən əvvəl və ya sonra gələrsə, iş və istirahət 

günlərinin ardıcıl olmasını təmin etmək məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə bu iş və ya 

istirahət günlərinin yeri dəyişdirilə bilər. 

 

YENİ İL BAYRAMI 
Yanvar ayı (latınca “Yanvarus”) Roma allahı Yanusun şərəfinə adlandırılmışdır. Qriqori təqvimində ilin 

birinci ayıdır. Qriqori təqvim 1582-ci ildə qəbul edilmişdir. Rusiyada I Pyotrun fərmanına əsasən Yuli 

təqviminə keçilmişdir. Həmin fərmana görə yanvarın 1-i  İsa peyğəmbərin təvəllüd günü ilin əvvəli kimi qəbul 

edilmiş və XVIII əsr 1701-ci il yanvarın 1-dən başlanmışdır. 

1918-ci ildə Sovet Rusiyası hökumətinin başçısı V.İ.Leninin imzaladığı dekretlə Qriqori təqvimi qəbul 

edilmişdir. Beləliklə, Qriqori və Yuli təqvimləri arasında XX əsrdə 13 günə bərabər olan fərq aradan 

qaldırılmışdır. 1918-ci il yanvarın 31-dən sonrakı gün fevralın 13-ü hesab edilmişdir. Azərbaycan 

Respublikasında illərin hesablanması üçün əvvəlki kimi, yenə Qriqori təqvimindən istifadə olunur. Buna 

müvafiq olaraq, yanvarın 1-i istirahət günü kimi qeyd edilir. 

2006-cı ildən başlayaraq, yanvarın 1 və 2-si bayram günləri hesab edilir və iş günü olmayan istirahət 

günləri kimi qeyd olunur. 
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Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə, əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşürsə, 

növbəti gün iş günü hesab edilmir. 

 

BEYNƏLXALQ QADINLAR GÜNÜ 

8 mart qadınların iqtisadi, siyasi və ictimai hüquq bərabərliyi uğrunda mübarizədə beynəlxalq həmrəyliyi 

günüdür. Beynəlxalq qadınlar gününün bayram edilməsi haqqında qərar sosialist qadınların 1910-cu ildə 

Kopenhagendə keçirilmiş 2-ci beynəlxalq konfransında Klara Setkinin təklifi ilə qəbul edilmişdir. İlk dəfə 1911-

ci ildə Almaniya, Avstriya, İsveçrə və Danimarkada qeyd olunmuşdur. Rusiyada həmin gün ilk dəfə 1913-cü 

ildə, Azərbaycanda 1917-ci ildə bayram edilmişdir. 1914-cü ilə qədər bu bayram müxtəlif günlərdə qeyd 

olunurdu. Beynəlxalq qadınlar gününün martın 8-də qeyd edilməsi ənənəsi Avstriya, Macarıstan, Rusiya, ABŞ 

və digər dövlətlərin qadınları həmin günü bayram hesab etmək barədə razılığa gəldikdən sonra yaranmışdır. 

O vaxtdan bəri martın 8-ni bütün ölkələrdə həm də sülh uğrunda mübarizədə həmrəylik günü kimi də 

qeyd edirlər. 1965-ci ildə Azərbaycan SSRİ-də martın 8-i iş günü hesab olunmayan bayram günü elan 

edilmişdir. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra martın 8-i öz bayram statusunu saxlamışdır. 

Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, 

növbəti gün iş günü hesab edilmir. 

 

FAŞİZM ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏ GÜNÜ 

İkincü dünya müharibəsi (1939-1945) bəşəriyyət üçün dəhşətli, faciəli fəlakətlər dövrü kimi yadda 

qalmışdır. 

Böyük Vətən müharibəsi illərində (1941-1945) Azərbaycan xalqı həm ön, həm də arxa cəbhədə çox 

böyük qəhrəmanlıq və şücaət nümunələri göstərmişdir. Qısa müddətdə respublikada 87 qırıcı batalyon, 1124 

özünümüdafiə dəstəsi yaradılmışdı. 1941-1945-ci illərdə Azərbaycanın 600 mindən çox igid oğlu və qızı 

cəbhəyə yollanmışdı. Azərbaycan diviziyaları Qafqazdan Berlinə qədər şərəfli döyüş yolu keçmişdir. 

Həmvətənlərimizin təqribən 130 nəfəri Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüş, 30 nəfəri “Şöhrət” 

ordeninin hər üç dərəcəsi ilə təltif edilmişdir. Azərbaycandan olan 170 min əsgər və zabit SSRİ-nin müxtəlif 

orden və medalları ilə təltif olunmuşdur. İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanov, Sovet İttifaqı 

Qəhrəmanları İsrafil Məmmədov, Aslan Vəzirov, Adil Quliyev, Ziya Bünyadov, Gəray Əsədov, Məlik 

Məhərrəmov, Mehdi Hüseynzadə, generallar Mahmud Əbilov, Akim Abbasov, Tərlan Əliyarbəyov, Hacıbaba 

Zeynalov və bir çox başqaları öz şücaətləri ilə xalqımızın tarixinə yeni səhifələr yazmışlar. 

İqtisadiyyatı cəbhəyə xidmət istiqamətinə yönəltmək məqsədi ilə respublikada böyük işlər aparılırdı. Qısa 

müddətdə Bakı döyüşən ordu üçün silah-sursat cəbbəxanasına çevrilmişdi. Böyük çətinliklərə baxmayaraq, 

neftçilərimiz qəhrəmanlıq və fədakarlıq göstərir, cəbhəni və sənayeni yanacaqla təmin edirdilər. 

Akademik Yusif Məmmədəliyevin rəhbərliyi altında aviasiya benzini alınmasının yeni texnologiyası 

yaradılmışdı. Neftçilərimizin fədakar əməyi sayəsində Azərbaycan tarixində neft hasilatı üzrə rekord göstərici 

əldə edilmiş, 1941-ci ildə 23,5 milyon ton “qara qızıl” çıxarılmışdı. Bu, SSRİ-də çıxarılan bütün neftin 71,4 

faizini təşkil edirdi. Bütövlükdə müharibə illərində Azərbaycan neftçiləri ölkəyə 75 milyon ton neft, 22 milyon 

ton benzin və digər neft məhsulları vermişdilər. İnamla demək olar ki, Bakı nefti faşizm üzərində qələbənin əsas 

amillərindən biri olmuşdur. Təkcə onu demək kifayətdir ki, hər beş təyyarədən dördü, hər beş tankdan dördü, 

hər beş avtomobildən dördü Bakıdan göndərilən yanacaqla işləyirdi. Böyük Vətən müharibəsi Azərbaycan 

xalqının kütləvi qəhrəmanlıq və fədakarlığını nümayiş etdirdi. 

Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, 

növbəti gün iş günü hesab edilmir. 

 

MÜSTƏQİLLİK  GÜNÜ 

XX əsr tarixə təkcə elm və texnika əsri kimi deyil, həm də milli dirçəliş, müstəmləkə imperiyalarının 

dağılması, milli dövlətlərin yaranması əsri kimi düşmüşdür. 
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1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş Fevral inqilabı nəticəsində çar mütləqiyyəti devrildi. Ölkədə çarizmin 

məzlum vəziyyətə saldığı xalqların milli hərəkatı başlandı. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti (1918-1920) – müsəlman Şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət yaradıldı. Bu respublika 

millətimizin tarixi yaddaşında Azərbaycan dövlətçiliyinin ilk təcrübəsi kimi iz qoymuşdur. 

1990-cı ildən Respublika günü – dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi günü dövlət bayramı kimi qeyd 

edilirdi. 

29 oktyabr 2021-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu  ilə 105-ci maddəsinin 2-ci hissədə 

“Respublika günü” sözləri “Müstəqillik Günü” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə, əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, 

növbəti gün iş günü hesab edilmir. 

 

MİLLİ QURTULUŞ GÜNÜ 

1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan müstəqillik əldə etdi. Lakin müstəqilliyin ilk illəri siyasi hakimiyyət 

boşluğu və dövlətin əsaslarının, ordu və dövlət təhlükəsizliyi orqanları da daxil olmaqla, dövlətin bütün 

təsisatlarının boşluğu ilə əlamətdar idi. Ermənistanın ilhaqçılıq niyyəti güdəntəcavüzü respublikada vəziyyəti 

daha da gərginləşdirirdi. 1993-cü ilin yayında Azərbaycanda real vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yaranmışdı. 

Vətənin bu ağır dövründə Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdı. 1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Beləliklə, 15 iyun bizim tariximizə Milli qurtuluş günü 

kimi daxil oldu. 1997-ci ilin iyun ayında Milli Məclis ictimaiyyətin rəyi ilə razılaşaraq, həmin günü bayram elan 

etdi. 

Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə, əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, 

növbəti gün iş günü hesab edilmir. 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİ GÜNÜ 

1991-ci il oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti ordu yaradılması haqqında qanun qəbul 

etdi. 

Azərbaycan Prezidentinin 1998-ci il 22 may tarixli Fərmanına əsasən, iyunun 26-sı Silahlı Qüvvələr günü 

elan edilmişdir. 

Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə, əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, 

növbəti gün iş günü hesab edilmir. 

 

MÜSTƏQİLLİYİN BƏRPASI GÜNÜ 

1991-ci il avqustun 30-da Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin növbədənkənar sessiyasında 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyi haqqında Bəyannamə qəbul edildi. 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il oktyabrın 18-də keçirilmiş tarixi sessiyasında 

“Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya aktı yekdilliklə qəbul edildi. 

1991-ci il dekabrın 29-da Azərbaycan Respublikasında ümumxalq səsverməsi - referendum keçirildi. 

Referendum bülletenlərində yalnız bir sual vardı: “Siz “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi 

haqqında” Konstitusiya aktına tərəfdarsınızmı?” 

Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyinin lehinə səs verdi. 

1992-ci ilin mayında Milli Məclis (parlament) Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnini (musiqisi 

Üzeyir Hacıbəyovun, sözləri Əhməd Cavadındır), bir müddət sonra isə üzərində Dövlət bayrağı və alov dilləri 

olan səkkizguşəli ulduz təsvir edilmiş Dövlət gerbini təsdiq etdi. 

29 oktyabr 2021-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 105-ci maddəsinin 1-ci hissəsinin 

səkkizinci abzasında “Dövlət müstəqilliyi günü” sözləri “Müstəqilliyin Bərpası Günü” sözləri ilə əvəz 

edilmişdir. 
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ZƏFƏR GÜNÜ 

Azərbaycan Respublikasında İkinci Qarabağ müharibəsinin gedişində noyabrın 8-də Şuşanın işğaldan 

azad edilməsi şərəfinə qeyd edilən gün. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 3-də imzaladığı 

"Azərbaycan Respublikasında Zəfər Gününün təsis edilməsi haqqında" sərəncama əsasən qeyd edilir. 2020-ci il 

sentyabrın 27-dən noyabrın 10-a qədər davam edən İkinci Qarabağ müharibəsində qələbəsi şərəfinə qeyd edilən 

qələbə günü. 

Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə, əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, 

növbəti gün iş günü hesab edilmir. 

 

DÖVLƏT BAYRAĞI GÜNÜ 

Azərbaycanın Dövlət bayrağı ilk dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci il 9 noyabr tarixli qərarı 

ilə milli bayraq kimi qəbul edilmiş və 1920-ci ilin aprelinə qədər dövlət rəmzi kimi istifadə olunmuşdur. 

Tariximizin sovet dövründə o, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının bayrağı ilə əvəz edilmişdir. 

Dağlıq Qarabağ ətrafında cərəyan edən ictimai-siyasi proseslər zamanı ziyalıların təşəbbüsü ilə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı qeyri-rəsmi olaraq 1988-ci il noyabrın 17-də Bakıda indiki Azadlıq 

meydanında qaldırılmışdır. 

Rəsmi olaraq bu bayraq Azərbaycan ərazisində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin 1990-cı il 19 

yanvar tarixli qərarı əsasında Naxçıvan Ali Sovetinin binası üzərində ucaldılmışdır. Həmin qərar səkkiz gün 

sonra Azərbaycan SSR Ali Soveti tərəfindən ləğv edilsə də, 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin ümummilli lider Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən sessiyasında Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul olunmuşdur. 1991-

ci il fevralın 5-də Azərbaycan ictimaiyyətinin tələbi ilə Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Dövlət bayrağı 

haqqında Qanun qəbul edərək üçrəngli bayrağa Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı statusunu vermişdir. 

1991-ci il oktyabrın 18-də müvafiq Konstitusiya aktı ilə dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan 

Respublikası özünü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan edərkən onun dövlət rəmzlərini, o 

cümlədənDövlət bayrağını qəbul etmişdir. 

Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə, əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, 

növbəti gün iş günü hesab edilmir. 

 

KONSTİTUSİYA GÜNÜ 

Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyası Azərbaycan dövlətinin sayca 

dördüncü Konstitusiyası olub onun yeni tarixi modifikasiyasını əks etdirir. Azərbaycan Respublikasında 

Konstitusiya quruculuğunun tarixi, əsasən, onun SSRİ-nin tərkibində olduğu dövlət təsadüf edir. 

Azərbaycanın ilk Konstitusiyası 1921-ci il mayın 19-da I Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayında qəbul 

edilmişdir. 1925-ci il martın 14-də IV Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayında Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının yeni, SSRİ-nin 1924-cü il Konstitusiyasına müvafiq redaksiyası qəbul olundu. 1978-ci il 

aprelin 21-də Azərbaycan SSR-in yeni, ölkə tarixində yeni mərhələnin reallıqlarını əks etdirən Konstitusiyası 

qəbul edildi. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra yeni Konstitusiya hazırlanması zərurəti yarandı. Bu 

məqsədlə Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə xüsusi komissiya yaradılmışdı. 1995-ci il noyabrın 12-də 

keçirilmiş referendumda xalqın iradəsinə uyğun olaraq bu yeni Konstitusiya qəbul edildi. 

1995-ci il Konstitusiyası Azərbaycan Respublikasında dövlət quruculuğunun əsasını qoymuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətni 5 bölmədən, 12 fəsildən və 158 maddədən ibarətdir. 

Noyabrın 12-si ölkəmizdə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya günü kimi qeyd edilir. 

 

MİLLİ DİRÇƏLİŞ GÜNÜ 

1988-ci ilin ilk günlərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı açıq təcavüzü başlandı. Ermənistanın 

hakimiyyət orqanları Sovet İttifaqı rəhbərliyinin səhlənkarlığından istifadə edərək, 200 min nəfərdən çox 

azərbaycanlının daimi yaşayış yerlərindən qovulmasına faktiki sanksiya verdi. 
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Ermənistan rəhbərliyinin və Kremlin əməllərinə etiraz əlaməti olaraq, 1988-ci il noyabrın 17-də Bakının 

baş meydanında – Azadlıq meydanında Azərbaycan ictimaiyyətinin müddətsiz mitinqi başlandı. 

1992-ci ildən bəri noyabrın 17-si Milli Dirçəliş günü kimi qeyd edilir. 

 

 DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLİYİ GÜNÜ 

Hər il dekabrın 31-i azərbaycanlıların milli həmrəyliyi günü kimi qeyd edilir. Dünyanın müxtəlif 

ölkələrində - İranda (Cənubi Azərbaycan), Türkiyədə, Almaniyada, Fransada, Böyük Britaniyada, ABŞ-da, 

Yaxın Şərq ölkələrində on milyonlarla azərbaycanlı yaşayır. Azərbaycanlıların ən böyük diasporu Rusiyadadır 

və 1,5-2 milyon nəfəri əhatə edir. 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra diasporun ictimai statusu dəyişmiş, o, 

Azərbaycan xalqının rifahı naminə özünün geniş əhatəli fəaliyyətini gücləndirmişdir. 1993-cü ildə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə 31 dekabr Azərbaycanlıların milli həmrəyliyi günü elan edilmişdir. 

Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə, əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, 

növbəti gün iş günü hesab edilmir. 

 

NOVRUZ BAYRAMI 

Novruz bayramı baharın gəlişi şərəfinə qeyd edilir və yeni ilin qarşılanmasını bildirir. Baharın ilk günü 

təqvimdə Günəşin illik dövr etməsinin başa çatdığını göstərir. 

Novruz bayramının tarixi kökləri çox qədim dövrlərə - Zərdüşt peyğəmbərin zəmanəsinə aiddir. Bu isə 

təqribən 3700-5000 il deməkdir. 

Qədim Babilistanda bu bayram Nisan ayının 21-də (mart, aprel) başlanır və 12 gün davam edirdi. Bu 12 

günün hərəsinin öz ritualları (mərasimləri) və öz əyləncələri vardı. Ən qədim yazılı abidələrdə göstərilir ki, 

Novruz bayramı bizim eradan əvvəl 505-ci ildə yaranmışdır. 

İslam dini Novruz bayramına dini çalarlar gətirmişdir. Lakin Firdovsi, Rudəki, İbn Sina, Nizami, Sədi, 

Hafiz kimi böyük mütəfəkkirlər dəlillərlə göstərirdilər ki, Novruz bayramı İslamdan çox-çox əvvəl yaranmışdır. 

Novruz bayramına həsr edilmiş əsərlərə misal olaraq Nizaminin “Siyasətnamə”, Ömər Xəyyamın 

“Novruznamə” əsərlərini göstərmək olar. 

Odlar yurdu Azərbaycan atəşpərəstliklə bağlı zəngin ənənələrə malikdir. Bu baxımdan Novruz ruhun 

təmizlənməsi rəmzidir. Novruzdan əvvəlki axır çərşənbə ərəfəsində tonqallar yandırılır və yaşından, cinsindən 

asılı olmayaraq, hər kəs bu bərəkətli odun üstündən yeddi dəfə tullanmalıdır. Eyni bir tonqalın üstündən yeddi 

dəfə və ya yeddi tonqalın hərəsinin üstündən bir dəfə tullanmaq lazımdır. Bu ritualı yerinə yetirərkən “Mənim 

sarılığım sənə, sənin qızartın mənə keçsin” demək lazımdır. Novruz tonqalının üstünə heç vaxt su tökmürlər. 

Tonqal özü sönəndən sonra oğlanlar və qızlar onun külünü yığıb evdən uzağa aparırlar. Bu o deməkdir ki, bütün 

pisliklər həmin külə qarışaraq gedir. 

Su ilə təmizlənmə suyun təmizləyici qüvvəyə malik olması barədə təsəvvürlərlə bağlıdır. Novruz 

günlərində arx üstündən tullanmaq ötən ildə edilmiş günahları yumaq deməkdir. Belə bir adət də var: İlin son 

gecəsində adamlar bir-birinin üstünə su çiləyirlər. Xalq inamına görə, axır çərşənbə gecəsi çaylar və arxlar 

dayanır, hamı və hər şey, hətta ağaclar da yerə əyilərək suya təzim edirlər. Yeni il axşamında kim bu sudan 

içərsə, o, xəstələnməz. 

Novruzun zirvəsi köhnə ilin öz səlahiyyətlərini yeni ilə təhvil verməsidir. Qədimdən yaranmış ənənələrə 

görə, həmin vaxtda Novruzun şərəfinə toplardan və tüfənglərdən atəş açırlar. N.Dubrovin hələ XIX əsrdə bu 

barədə yazırdı: “Azərbaycanda baharın gəlməsini şəhərlərdə və kəndlərdə toplardan açılan yaylım atəşi ilə 

bildirirdilər”. Azərbaycanda Novruz bayramı şərəfinə təntənələrdə iştirak etmiş Adam Oleari isə yazırdı: 

“Münəccim astronomik cihazdan və Günəş saatından istifadə etməklə Günəşin hündürlüyünü təyin edərək, gecə 

ilə gündüzün bərabərləşdiyi anda bildirdi: “Təzə il gəldi”. Elə həmin anda şəhər qüllələrindəki toplardan yaylım 

atəşi açıldı, qala divarlarından musiqi sədaları eşidildi. Beləliklə, Bahar bayramı başlandı” (1637). 
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Novruzda süfrədə adları “S” hərfi ilə başlayan yeddi xörək, habelə sumax, sirkə, süd, səməni, səbzi və 

sair olmalıdır. Süfrəyə güzgü və şamlar, güzgünün qabağına boyanmış yumurtalar qoyulur. Bütün bunların hər 

birinin rəmzi mənası var: şam – insanları bədnəzərdən qoruyan od, işıq, güzgü isə aydınlıq deməkdir. 

Ənənəyə görə, bayramın birinci günündə hər kəs öz evində olmalıdır. Xalq içində deyərlər: “Əgər 

Novruzun birinci günündə öz evində olmasan, yeddi il evinə həsrət qalacaqsan”. Keçmişdə Novruz bayramı 

günündə evin bayır qapısı, bir qayda olaraq, bağlanmırdı. Novruzun birinci günü bütün gecə işıq yanır, çünki 

işığın sönməsi bədbəxtlik əlamətidir. 

Kəndlilər Novruz bayramını qeyd edərkən yeni ilin quraqlıq, yoxsa yağmurlu, məhsuldar, yoxsa qıt 

olacağını müəyyən edirlər. Ənənəyə görə, Novruzun birinci günü bahar, ikinci günü yay, üçüncü günü payız və 

dördüncü günü qış hesab edilir. Əgər birinci gün hava küləksiz və aydın olsa, deməli, il məhsuldar olacaqdır. 

Novruz insanların çox xoşladığı, onlara şən ovqat bəxş edən bayramdır. Novruz Azərbaycan xalqının 

ənənəvi dəyərlərini özündə əks etdirən bayramdır. 

Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, 

növbəti gün iş günü hesab edilmir. 

 

QURBAN BAYRAMI 

Dini mərasim olan Qurban bayramı bütün müsəlman aləmində hər il qeyd edilir. Qurban kəsmək 

mərasimi islamdan çox-çox əvvəl mövcud olmuşdur. 

Hicri tarixinin ikinci ilində, Məhəmməd Peyğəmbər Mədinədən Məkkəyə köçəndən sonra islam aləmində 

qurban kəsmək adəti yoxsullara və yetimlərə kömək, arzuların çin olması üçün sədəqə verilməsi kimi yeni 

mənalar kəsb etdi. Dini mərasim olan qurban kəsilməsi İbrahim Peyğəmbərlə bağlı bir əhvalatdan sonra 

yaranmışdır. O, yuxuda görür ki, Allah İbrahimin ona inamını sübut etmək üçün oğlu İsmayılı qurban kəsməsini 

əmr edir. Əsl dindar olan İbrahim Allahın bu əmrini yerinə yetirməyə, İsmayıl da qurban kəsilməyə hazır idi. 

Qurban bayramı zamanı hər bir imkanlı müsəlman bir heyvanı qurban kəsməli, onun ətini yoxsullara və 

yetimlərə paylamalıdır. Qurban kəsmək insanın həqiqi etiqad ucalığına yüksəlmək məqsədi güdür. Quranda 

bununla əlaqədar deyilir: “Onların nə əti, nə də qanı Allaha çatacaq. Ona sizdən ancaq təqva (Allahdan qorxma) 

çatacaqdır”. (22:37) 

Qurban bayramı 2 gün qeyd edilir. 

Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə, əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, 

növbəti gün iş günü hesab edilmir. 

 

RAMAZAN BAYRAMI 

Müqəddəs Ramazan ayı müsəlmanlar üçün Hicri tarixinin ikinci ilində (Miladi tarixin 622-ci ilində) 

müəyyən edilmişdir. Ramazan ayı insanlara Allahın göstərişlərini bütün qəlbi ilə qəbul etməyi, cismani və ruhi 

sınaqlardan keçməyi təlqin edir. Müsəlmanlar bu ayda oruc tuturlar. 

Orucluğun tarixi Hicri təqviminin ikinci ilindən başlanır. O vaxt Məhəmməd Peyğəmbər Mədinədə 

müsəlmanlar üçün Ramazan ayını müəyyən etmişdir. Allah Quranı müsəlmanlara məhz Ramazan ayının son on 

gecəsinin birində nazil etmişdir. Deyilənə görə, bu hadisə həmin ayın 23-dən 24-nə və ya 26-dan 27-nə keçən 

gecə baş vermişdir. Həmin gecə “leylət əl-Qədr”, yəni güclü və qüdrətli gecə adlanır. Quranda bu gecə barədə 

deyilir: “Biz onu (Quranı) Qədr gecəsində nazil etdik. Sən haradan biləsən ki, Qədr gecəsi nədir?! Qədr gecəsi 

min aydan da xeyirlidir. O gecə mələklər və ruh (Cəbrayıl) öz Rəbbinin izni ilə hər bir əmrə görə enirlər. O 

(gecə), sübh açılana qədər bir salamatlıqdır” (97:1-5). 

Orucluq dövründə günün işıqlı vaxtında yeməyə, siqaret çəkməyə, ər-arvad vəzifələrini icra etməyə və 

başqa əməllərə icazə verilmir. Uşaqlar, hamilə qadınlar, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkənlər, döyüşçülər və səfərdə 

olanlar oruc tutmaqdan azaddırlar. Orucluq təzə Ayın göründüyü andan başlanır və 29-30 gün davam edir. 

Quranda deyilir: “Sübh çağı ağ sap qara sapdan seçilənə qədər yeyib-için. Sonra da gecəyə qədər orucunuzu 

davam etdirin” (2:187). 
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Orucluq hələ islamdan əvvəldə mövcud olmuşdur. Bu barədə Quranda deyilir: “Sizdən əvvəlkilərə fərz 

qılındığı kimi sizə də oruc tutmaq fərz qılınmışdır ki, bəlkə Allahdan qorxasınız” (22:183). 

Orucluq id-əl-fitr bayramı ilə başa çatır. Həmin gün bütün varlı və imkanlı müsəlmanlar kasıb 

müsəlmanlara kömək etməyə borcludurlar. 

1993-cü ildən Orucluq bayramı dövlət səviyyəsində qeyd edilir. 

Ramazan bayramı 2 gün qeyd olunur. 

 

Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə, əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, 

növbəti gün iş günü hesab edilmir. 
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V. Azərbaycan dili 

 

Azərbaycan Respublikasının əhalisinin gündəlik ünsiyyət vasitəsi və rəsmi dövlət dili Azərbaycan dilidir.  

Azərbaycan dili İran İslam Respublikasında yaşayan 30 milyonluq azərbaycanlının da ana dilidir. 

Rusiyada, ABŞ-da, Türkiyədə və Qərbi Avropa ölkələrində bir neçə milyon azərbaycanlı yaşayır. Bir neçə 

yüzilliklər ərzində müxtəlif ölkələrin sakinləri olmalarına baxmayaraq, bu gün də hansı ölkədə yaşamalarından 

asılı olmayaraq, azərbaycanlılar bir-birlərini sərbəst anlayırlar. Beləliklə, yer üzündə hazırda Azərbaycan dilində 

danışan 30 milyondan çox adam yaşayır.  

Azərbaycan dili genealoji təsnifata görə, türk dillərindən biri olub, həmin dil ailəsinin oğuz qrupuna 

daxildir və ən yaxın qohumları olan türk, türkmən və qaqauz dilləri ilə birlikdə ərazi prinsipinə görə türk dilləri 

arealının cənub-qərb qrupunu təşkil edirlər.  

Ənənəvi-morfoloji və ya tipoloji təsnifat baxımından Azərbaycan dili iltisaqi (aqlütinativ) dillər qrupuna 

daxildir. Bu qrupa daxil olan bütün dillər kimi, Azərbaycan dilində də insirafi (flektiv) dillərdən fərqli olaraq 

bütün söz kökləri özümlü leksik və qrammatik mənası olan müstəqil sözlərdir; qrammatik mənalar və 

qrammatik əlaqələr isə həmişə söz kökündən və əsasından sonra gələn təkmənalı (monosemantik) şəkilçilər 

vasitəsilə ifadə olunur.  

Azərbaycan xalqının etnik əsasını təşkil edən türklər indiki Azərbaycan ərazisində eramızdan əvvəl 

görünməyə başlamış, birinci minilliyin əvvəlindən isə başqa mənşədən olan çoxsaylı tayfalarla birlikdə bu 

torpağın qədim sakinləri olmuşlar. Türk mənşəli Azərbaycan dilinin və həmin dildə danışan xalqın yaranması, 

başqa sözlə, bu dilin ümumi ünsiyyət vasitəsinə çevrilməsi uzun sürən, bir neçə əsr davam edən bir proses 

olmuşdur. Əhalinin etnik tərkibində türk tayfalarının sayı, habelə iqtisadi, siyasi, mədəni təsiri artdıqca dilin 

fəaliyyət dairəsi də genişlənmiş və beləliklə, bəzi etnik və antropoloji xüsusiyyətlərini bu gün də qoruyub 

saxlaya bilən çeşidli etnik qruplar ümumi mədəni-mənəvi və dini birliyi olan bir xalq halında birləşmişlər.  

Azərbaycan dili böyük inkişaf yolu keçmiş qədim ədəbi dillərdən biridir. "Kitabi-Dədə Qorqud" 

dastanlarının dili ədəbi dilimizin şifahi növü kimi qəbul edilərsə, hazırda xalqa ünsiyyət vasitəsi kimi xidmət 

edən dilin yaşı 1300 ildən çox sayıla bilər. Azərbaycan yazılı ədəbi dilinin tarixi isə hələlik əldə olan 

materiallara görə XIII əsrdən başlayır.  

Azərbaycan ədəbi dili öz 800 ilə yaxın inkişafı müddətində iki böyük dövrü əhatə edir. Əski dövr 

adlandırılan birinci dövr XIII əsrdən XVIII əsrə qədər olan dövrü, yeni adlandırıla bilən ikinci dövr isə XVIII 

əsrdən yaşadığımız günlərə qədər olan bir dövrü əhatə edir.  

Birinci dövr Azərbaycan ədəbi dilinin xidmət göstərdiyi areal öz iriliyi ilə fərqlənir. Həmin dövrün 

Cəlaiyirlər, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Səfəvilər kimi Azərbaycan dövlətlərinin saray və ordu dili olan bu 

dil bütün Ön Asiyada ədəbi dil kimi xidmət etmişdir. Bu dövr Azərbaycan ədəbi dili yeni dövr Azərbaycan 

dilindən öz dil xarici (ekstralinqvistik) xüsusiyyəti ilə yanaşı dildaxili (linqvistik) özümlükləri ilə də seçilir.  

Leksik cəhətdən mövcud olan fərqlərdən birincisi budur ki, birinci dövr Azərbaycan dilində ərəb və fars 

sözləri çoxdur. O dövrün dil üslubları, xüsusən aparıcı poetik janr və vasitələr ədəbi dilimizə külli miqdarda 

alınma sözlərin axıb-gəlməsinə səbəb olmuşdu. İkinci dövrdə isə realist şeir məktəbinin, realizm ədəbi 

metodunun bir yaradıcılıq metodu kimi yaranması və aparıcı yaradıcılıq metodu kimi formalaşması dilimizin 

əsas lüğət fonduna keçə bilməyən alınma sözlərin ədəbi dili tərk etməsinə səbəb olmuşdu.  

İkincisi, əski Azərbaycan ədəbi dilinin osmanlı dili ilə müştərək olan bir sıra sözləri (şimdi, şöylə, şu, 

kəndi və s.) yeni dövrdə artıq işləkliklərini tamamilə itirmişdilər. Bu türk ədəbi dilləri sahəsində ayrılma 

(differensiyasiya) hadisəsinin tam başa çatmasının nəticəsi idi.  

Dövrlər arasındakı fərqlər fonetik səviyyədə də güclüdür. Belə ki, yeni dövr Azərbaycan ədəbi dili eyni 

zamanda fonem tərkibinin sabitləşməsi ilə də səciyyələnir. Birinci dövrə xas olan o//a sait, h//q//x samit 

müvaziliyi artıq birincilərin (o və h) qələbəsi ilə nəticələnir.  
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Oxşar vəziyyət qrammatika sahəsində də özünü göstərir. İsmin birinci dövrə məxsus təsirlik hal 

şəkilçilərinin - -yi, -yı, -yu, -yü // -ni, -nı, -nu, -nü müvaziliyi ikinci dövrdə artıq aradan çıxır. Felin -isər qəti 

gələcək zaman şəkilçisi öz vəzifəsini tamamilə -acaq // -əcək şəkilçisinə verir.  

Əski Azərbaycan dilində söz birləşmələrinin quruluşu daha çox ərəb və fars dillərinin sintaktik modelində 

olmuşdur: fəsli-gül (gül fəsli), tərki-təriqi-eşq (eşq təriqinin (yolunun) tərki), daxili-əhli-kamal (kamal əhlinə 

daxil)… Yəni təyin edən söz təyin olunan sözdən sonra işlənmişdir. İkinci dövr Azərbaycan dilində tamamilə 

əksinədir: təyin edən söz təyin olunan sözdən mütləq və həmişə əvvəl işlənir.  

Digər sintaktik fərq kimi, birinci dövrdə budaq cümlənin baş cümlənin içərisində yerləşdiyi tabeli 

mürəkkəb cümlələr daha çox işləndiyi halda (kimi kim, bivəfa dünyada gördüm, bivəfa gördüm), yeni dövrdə 

bu tipdən olanların əvəzinə daha çox feli sifət tərkiblərinin işləndiyini görürük.  

Hər iki dövrün ədəbi dili öz növbəsində müxtəlif mərhələləri əhatə edir.  

Birinci dövr Azərbaycan dili öz inkişafında iki mərhələdən keçmişdir: 

1) ədəbi dilin təşəkkül mərhələsi (XIII-XIV əsrlər), 

2) klassik şeir dili mərhələsi (XV-XVII əsrlər). 

İkinci dövr Azərbaycan dili isə üç mərhələni əhatə edir: 

1) ədəbi dilin xəlqiləşməsi mərhələsi (XVIII əsr), 

2) Milli dilin yaranması və inkişafı mərhələsi (XIX-XX əsrin əvvəli), 

3) Müasir mərhələ (XX-XXI əsrin əvvəli). 

Yeni dövr. Azərbaycan dili böyük inkişaf yoluna özünün ikinci inkişaf mərhələsində (Milli ədəbi dilin 

təşəkkülü və inkişafı mərhələsində) çıxır. Bu dildə şeirlə yanaşı, nəsr və dram əsərləri yazılır, qəzet və jurnallar 

nəşr edilir, o bəzi rəsmi sənədlərdə, elmi tədqiqatlarda da işlənməyə başlayır. O dövrdə Azərbaycana gələn 

xaricilər, ruslar və almanlar da ona maraq göstərir, bəziləri bu dili öyrənməyə başlayır. Məsələn, rus şairləri 

Lermontov, Bestujev-Marlinski, alman şərqşünası Bodonştedt. Sonuncusu XIX əsr Azərbaycan şairi Mirzə 

Şəfidən Azərbaycan dilini və onun şeirlərini almancaya tərcümə edərək Berlində ayrıca kitab şəklində nəşr 

etdirmişdir. Orta əsrlərdə əski Azərbaycan dilinə aid tərcümə lüğətləri və qrammatik tədqiqatlar aparılmış olsa 

da, Azərbaycan dilinə aid elmi əsərlər və dərsliklər XIX əsrdən etibarən yazılmağa başlayır. Mirzə Kazımbəyin 

rusca yazdığı "Türk-tatar dilinin ümumi qrammatikası" əsəri məşhurdur. M.Vəzirovun, L.Budaqovun, 

Q.Makarovun, N.Nərimanovun, M.L.Məmmədovun, S.M.Qəniyevin Azərbaycan dilinə aid dərslikləri də rus 

dilində yazılmışdır. L.Budaqovun ikicildlik lüğəti də ("Сравнительный словарь турецко-татарских языков") 

var. M.Əfşarın Azərbaycan dilinə aid "Fənni-sərfi-türki" ("Türk dilinin qrammatikası") adlı dəyərli əsəri isə 

azərbaycancadır. 

Azərbaycan dilinin inkişafı da, problemləri də daha çox XX əsrlə bağlıdır. Məhz bu dövrdə Azərbaycan 

ədəbi dili bənzərsiz bir problemlə qarşılaşır. Əsrin əvvəllərindən başlayaraq, ədəbi dildə üç meyl, üç istiqamət 

özünü göstərir. Təbiidir ki, bu ən çox bədii əsərlərin dilinə və mətbuata aiddir. 

1. Birinci meyl, ədəbi dili bacardıqca xalq dili ilə eyniləşdirmək meyli. Bu özünü "Molla Nəsrəddin" 

jurnalının və bu jurnalın əməkdaşlarının (C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev və b.) əsərlərində göstərir. 

Burada ədəbi dil ilə danışıq dili, dialektlər arasındakı fərq götürülür. Xalq bu dili asan başa düşür.  

2. Daha çox osmanlı (indiki türk) və əski Azərbaycan dilinin ənənəsinə söykənən ədəbi dil yaratmaq 

meyli. Bu "Fyüzat" və "Həyat" kimi bir çox jurnal və qəzetlərin və əksərən bu redaksiyada işləyənlərin 

(Ə.Hüseynzadə, Səbribəyzadə və b.) əsərlərinin dilində özünü göstərir. Xalq bu ədəbi dili çətin anlayır. Bu dil o 

vaxtkı türk ədəbi dilindən, demək olar ki, seçilmirdi. 

3. Hamı tərəfindən anlaşılan, ədəbi dil normalarına əsaslanan ədəbi dil yaratmaq meyli. Bu dil heç bir 

dialekt təsirini qəbul etməyən bir dil idi. Bu dili A.Şaiq, C.Cabbarlı, S.Hüseyn, A.Səhhət kimi şair və yazıçılar 

yaradırdılar. Ədəbi dil sahəsindəki bu vəziyyət əsrin əvvəllərindən 1930-cu illərədək davam etdi.  

Yeni dövr Azərbaycan ədəbi dilinin üçüncü, yəni müasir mərhələsində dil həyatının mühüm 

hadisələrindən biri Azərbaycan ədəbi dilinin dövlət dili statusu almasıdır. 
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Azərbaycan dilinin ölkənin dövlət dili kimi elan edilməsində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin çox böyük xidmətləri olmuşdur. Bəlli olduğu kimi, dövlət dili sahəsindəki fəaliyyətə Heydər 

Əliyev ölkəyə rəhbərliyə gəldiyi ilin (1969) ilk günlərindən başlamışdır. 

Azərbaycan ədəbi və xalq danışıq dilini dərindən bilən, bu dilin zəngin lüğət tərkibinə yaxşı bələd olan və 

qrammatik imkanlarından fitri istedadı sahəsində səmərəli istifadə etməyi bacaran Heydər Əliyev yüksək 

səviyyəli yığıncaqlarda, məsələn, BDU-nun 50 illiyinə həsr olunmuş yubiley toplantısında, yenə həmin ali 

məktəbin partiya konfransında yüksək dövlət səviyyəsində aparılan başqa müşavirələrdə ana dilində parlaq 

çıxışlar edərək, özünə böyük hörmət və məhəbbət qazandı. O çox yaxşı bilirdi ki, onun qazandığı bu böyük 

hörmət və məhəbbət eyni zamanda onun istifadə etdiyi, danışdığı dilə - Azərbaycan dövlət dilinə çox böyük 

hörmət və məhəbbət yaradır. Bütün bunlar təbii olaraq, ölkədə aşağıdan yuxarıya və eyni zamanda yuxarıdan 

aşağıya güclü bir dövlət dili ab-havası yaratmağa xidmət edirdi. 

1977-1978-ci illər respublika rəhbərini çətinliklər qarşısında qoydu. Məlum olduğu kimi, 1977-ci ildə 

SSRİ-nin yeni Konstitusiyası təsdiq edildi. Həmin konstitusiya bütün respublikalarda hazırlanan yeni 

konstitusiyalar üçün bir nümunə rolunu oynamalı idi və faktiki olaraq oynayırdı. Həmin konstitusiyada isə elə 

əvvəldən dövlət dili haqqında maddə yox idi. Ayrı-ayrı respublikalarda qəbul edilmiş konstitusiyaların heç 

birində həmin maddə öz əksini tapmadı. 

Azərbaycanda isə vəziyyət başqa cür idi. Heydər Əliyev ana dilinin dövlət dili olması uğrundakı 

mübarizəsini davam etdirirdi. De-fakto dövlət dili uğrunda ardıcıl mübarizə aparan respublika rəhbəri həmin 

dilin konstitusiyada qeyd olunmamasına dözə bilməzdi. Respublikanın rəhbəri ziyalıları, bütün xalqı ana dilinin 

dövlət dili kimi yaşamaq hüququ uğrunda mübarizəyə cəlb edərək bütün qüvvəsi ilə mübarizə apardı və bütün 

çətinliklərə və maneələrə böyük hünərlə sinə gərdi. 

1978-ci il aprel ayının 2-də Doqquzuncu çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Azərbaycan Sovet 

Sosialist Respublikası Konstitusiyasının (əsas qanununun) layihəsi və onun ümumxalq müzakirəsinin 

yekunlarına həsr olunmuş yeddinci sessiyasında məruzə ilə çıxış edən Heydər Əliyevin təklifi ilə 73-cü maddəni 

aşağıdakı redaksiyada vermək təklif olunur: "Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dövlət dili 

Azərbaycan dilidir". 

Azərbaycan SSR Dövlət orqanlarında və ictimai orqanlarında və maarif idarələrində və başqa idarələrdə 

Azərbaycan dilinin işlədilməsini təmin edir və onun hərtərəfli inkişafına dövlət qayğısı göstərir.  

1978-ci il Konstitusiyası həqiqətən Heydər Əliyevin öz dövləti, öz xalqı, öz vətəni qarşısında göstərdiyi 

böyük xidmət idi. 

Müstəqil Azərbaycanın 1995-ci ildə ümumxalq referendumunda qəbul edilmiş yeni Konstitusiyasında 

Azərbaycan dili dövlət dili kimi öz layiqli yerini tutur: 

Ana dilinə həmişə xüsusi diqqətlə yanaşan, dilimizin dərin bilicisi Heydər Əliyev dövlət dilinin yeni 

inkişaf dönəmində yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq 2001-ci il iyun ayının 18-də "Dövlət dilinin tətbiqi işinin 

təkmilləşdirilməsi haqqında" fərman imzalamışdır. 

Fərmanda dilimizin öz tarixi inkişafı boyu əldə etdiyi uğurlarla yanaşı, yaşadığımız dövrdə dövlət dili 

sahəsində yaranmış problemlər də geniş təhlil edilmiş və həmin problemlərin həlli yolları göstərilmişdir. 

Bu yolların bəziləri artıq uğurla başa çatmaqdadır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

2004-cü il yanvarın 12-də imzaladığı "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi 

haqqında"kı sərəncamı, şübhə yoxdur ki, ölkədə əlifba ilə bağlı problemləri həll edəcəkdir. 

İkinci dövr ədəbi dilimizin bütün üç inkişaf mərhələsi üzrə bəzi özümlüklər var. Əvvəldə göstərildiyi 

kimi, Azərbaycan dili hazırda Azərbaycan Respublikası ilə yanaşı, İran İslam Respublikasında və İraqda da 

işlənməkdədir. Folklor əsərləri də aydın göstərir ki, həmin ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların dilləri arasında 

elə bir fərq yoxdur. Lakin ədəbi dil baxımından çoxlu fərqlər mövcuddur və bu fərqlər özünü çap olunmuş 

əsərlərin, qəzet və jurnalların, radio və televiziya verilişlərinin dilləri arasında aydın göstərir. Təbii, bunun 

tarixi, sosial səbəbləri var. 

İran və Rusiya arasında gedən müharibələrin nəticəsində bu iki dövlət arasında Gülüstan (1813), 

Türkmənçay (1828) müqavilələri bağlandı və həmin müqavilələrə əsasən Azərbaycan iki yerə bölündü. 
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Beləliklə, 200 ilə yaxındır ki, eyni bir xalq bir-birindən aralı, tamamilə fərqli bir mühitdə və şəraitdə yaşayır. 

İstər İran, istərsə də Rusiya iki hissəyə ayrılmış bu xalqın heç bir iqtisadi əlaqəsinə imkan vermədi. Azərbaycan 

1991-ci ildən müstəqillik əldə etdikdən sonra müəyyən əlaqələr yaransa da, bu ayrılıq xüsusən dil baxımından 

davam etməkdədir. 

Bu iki yüzillik fərqli mühit bütün sahələrdə olduğu kimi, ədəbi dil sahəsində də davam etməkdədir. 

Müstəqil Azərbaycanın dilində rus, güney Azərbaycanın dilində isə fars dilinin təsiri özünü hələ də göstərir. 

Hazırda Şimal və Cənubi Azərbaycan ədəbi dilləri arasında leksik, fonetik və müəyyən qrammatik fərqlər 

(xüsusən sintaksis sahəsində) qalmaqda davam edir.  

Bu fərqlərin ekstralinqvistik səbəbləri var. 1991-ci ilə kimi Rusiyanın tərkibində olmasına baxmayaraq, 

Azərbaycan dilinin orta məktəblərdə tədrisinin əsryarımlıq, universitet və institutlarda tədrisinin isə 76 illik 

tarixi var. Azərbaycan dili, onun tarixi, dialektləri geniş surətdə tədqiq edilmiş, bu sahədə Azərbaycan dilində 

yüzlərlə, bəlkə daha artıq əsərlər çap edilmişdir. Demək olar ki, elə bir xalq qalmamışdır ki, onların 

ədəbiyyatının görkəmli nümunələri, Qədim Yunan ədəbiyyatı və fəlsəfəsindən tutmuş bu günədək mövcud olan 

bədii və elmi əsərlər Azərbaycan dilinə tərcümə edilməmiş olsun. Hazırda bütün fənlərə (riyaziyyat, fizika, 

kimya, təbabət və s.) aid Azərbaycan dilində dərsliklər yazılmış və ya həmin dərsliklər başqa dillərdən 

Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. 

Bir-iki qəzet-jurnal nəzərə alınmazsa, İran Azərbaycanında Azərbaycan ədəbi dili faktiki olaraq işlənmir. 

İraq azərbaycanlılarının Azərbaycan köçmələrinin 3-4 əsrlik müddəti, ərazi uzaqlığı, əlaqəsizlik onların 

ədəbi dillərinin başqa istiqamətdə getməsinə səbəb olmuşdur. İraq azərbaycanlıların ədəbi dilinə müasir türk 

dilinin təsiri güclüdür. 

Son illər müxtəlif ölkələrdə yaşayanların ədəbi dillərinin yaranması və inkişafı prosesində Azərbaycan 

ədəbi dilinə yaxınlaşmaq meylləri aydın hiss olunur və bu prosesin uğurla nəticələnəcəyinə ümidlə baxmaq olar. 

Türk dillərindən biri kimi müasir Azərbaycan dili özümlü xüsusiyyətləri ilə fərqlənən fonetik və 

qrammatik quruluşu olan bir dildir. Öz fonetik qanunauyğunluqlarına görə, bu dildə əmələgəlmə yerinə görə 

fərqlənən saitlər, yəni ön sıra (i, ü, e, ə, ö) və arxa sıra (ı, u, a, o) saitlər eyni bir söz və ya söz forma daxilində 

işlənə bilməz (işıq, ildırım kimi i saiti ilə başlayan bir neçə söz istisnadır): eyni zamanda bu dildə dilortası 

samitlərin (g, k) arxasıra, dilarxası saitlərin (k, q, ğ, x) ön sıra saitlərlə bir hecada işlənməsi də mümkünsüzdür. 

Azərbaycan dilinin fonem tərkibində 15 sait və 25 samit vardır. Bu 40 fonem Azərbaycan əlifbasında 32 

hərflə işarə edilir. 

Azərbaycan dilində 9 qısa (i, ü, e, ö, ə, a, o, u, ı), 6 uzun (i:, e:, ö:, ə:, a:, u:) saitlər vardır. Uzun saitlər bu 

dil üçün səciyyəvi deyil, onlar demək olar ki, yalnız alınma sözlərdə çox az hallarda işlənir. 

Fonetik vurğu, bir qayda olaraq, sonuncu hecaya düşür. Fonematik vurğunun yeri sözün mənasından asılı 

olaraq dəyişmir: alma-alma. 

Azərbaycan dilində söz əvvəlində işlənməyən 2 fonem var: ı saiti və ğ samiti. 

Azərbaycan dilinin morfoloji quruluşuna əsas (isim, sifət, say, əvəzlik, zərf, fel) və köməkçi (qoşma, 

bağlayıcı, ədat, modal sözlər, nida) nitq hissələri daxildir. 

İsimlərin kəmiyyət, mənsubiyyət, hal, xəbərlik kateqoriyaları var. Bu kateqoriyalar isimləşən 

(substantivləşən) digər nitq hissələrinə də aiddir. 

Azərbaycan dilində ismin 6 halı (adlıq, yiyəlik, yönlük, təsirlik, yerlik, çıxışlıq), felin 5 (şühudi keçmiş, 

nəqli keçmiş, indiki, qəti gələcək, qeyri-qəti gələcək) zamanı var. Felin şəkil kateqoriyası 6 formanı (əmr, arzu, 

şərt, vacib, lazım, xəbər) əhatə edir. 

Fellər subyekt, obyekt, hərəkətin münasibətinə görə müxtəlif 5 qrammatik növdə (məlum, məchul, 

qayıdış, qarşılıqlı-müştərək, icbar) işlənə bilir. 

Azərbaycan dilinin sintaktik qanununa görə, bir qayda olaraq, mübtəda cümlənin əvvəlində, xəbər cümlə 

üzvü sonda, təyin təyin etdiyi sözdən qabaqda gəlir. 

Azərbaycan dilində sözyaradıcılığında əsasən morfoloji (dəmirçi, üzümçü, təbliğatçı; dəmirçilik, 

üzümçülük, təbliğatçılıq; dolça, qazança, otluq, meşəlik; qaldırıcı, endirici; sevinc, gülünc; yavaşca, indicə və s.) 
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və sintaktik (otbiçən, vaxtamuzd, boyunbağı, gündoğan, sarıköynək, əlidolu, adlı-sanlı, qırxayaq, beşaçılan və 

s.) üsullardan istifadə edilir. 

Hazırda Azərbaycanda latın qrafikası əsasında yaradılmış Azərbaycan əlifbasından istifadə edilir. 

İşləndiyi sahələrlə bağlı olaraq, Azərbaycan ədəbi dili dörd əsas üslubu özündə birləşdirir: işgüzar, 

mətbuat, bədii, elmi üslublar. Azərbaycan ədəbi dilinin müasir mərhələsində bu üslubların hamısı yüksək 

dərəcədə inkişaf etmişdir. 

Ölkənin siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni həyatında baş verən böyük dəyişikliklər müasir Azərbaycan dilinin 

lüğət tərkibində terminlərin sürətlə artmasına səbəb olmuşdur. Bu proses ədəbi dilin bütün üslublarında, 

özəlliklə, işgüzar və elmi üslublarda, müəyyən dərəcədə mətbuat üslubunda aydın müşahidə olunur. 

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələri dörd qrupdan ibarətdir: 1) şərq qrupu (Bakı, Quba, Şamaxı 

dialektləri və Lənkəran, Muğan şivələri); 2) qərb qrupu (Gəncə, Qazax, Qarabağ dialektləri və Ayrım şivəsi); 3) 

şimal qrupu (Şəki dialekti, Zaqatala-Qax şivəsi); 4) cənub qrupu (Naxçıvan, Ordubad dialektləri). 

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından çıxarış: 

Maddə 21. Dövlət dili 

I. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası Azərbaycan 

dilinin inkişafını təmin edir. 

II. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin 

edir. 
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VI. Azərbaycanda din 

 

Azərbaycan bir çox millətlərin və dini konfessiyaların dinc yanaşı yaşamasının unikal nümunəsidir.  

Azərbaycan tarixən islam dininə, islam mədəniyyətinə mənsub bir ölkədir. Islam bu ölkəyə 1400 il 

bundan öncə gəlmiş, burada dərin kök salmış, insanların davranışına, düşücəsinə, mənəviyyat və mədəniyyətinə 

müəyyənedici təsir göstərmişdir. Bu təsir o qədər güclü olmuşdur ki, onilliklər boyu xalqı öz milli-mədəni 

köklərindən ayırmaq cəhdləri heç bir nəticə verməmiş, dövlət müstəqilliyini qazanmış ölkə yenidən islama, bu 

dinin mənəvi-mədəni ənənələrinə üz tutmuşdur.  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 48-ci maddəsinə əsasən, hər bir şəxs vicdan azadlığına 

malikdir. Dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə 

etiqad etmək və ya heç bir dinə eitqad etməmək, dinə münasibəti ilə əlaqədar əqidəsini ifadə etmək və yaymaq 

hüququna malikdir. Konstitusiyanın 18-ci maddəsinin 1-3 bəndlərində göstərilir ki, Azərbaycan 

Respublikasında din dövlətdən ayrıdır, bütün dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir, insan şəxsiyyətini 

alçaldan, insanlıq prinsiplərinə zidd olan dinləri yaymaq və təbliğ etmək qadağandır. Eyni zamanda dövlət təhsil 

sistemi də dünyəvi xarakter daşıyır. Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri 2001-ci ildə yaradılmış Azərbaycan 

Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən tənzim edilir 

"Dini etiqad azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1992) hər bir şəxsin dinə 

münasibətini müəyyənləşdirmək və ifadə etmək hüququna və həmin hüququ həyata keçirməyə təminat yaradır.  

Azərbaycanın tarixi inkişafının xüsusiyyətləri, coğrafi mövqeyi, əhalisinin etnik tərkibi burada müxtəlif 

dinlərin mövcudluğuna şərait yaratmışdır. Ayrı-ayrı dövrlərdə bütpərəstlik, zərdüştilik, yəhudilik, xristianlıq, 

islam və bir çox başqa dini inanclar ölkədə bu və ya digər dərəcədə yayıla bilmiş, bir-birinə qarşılıqlı təsir 

göstərmişdir. Hazırda Azərbaycanda müxtəlif dini konfessiyalar fəaliyyət göstərir.  

Azərbaycan Respublikasında yaşayan əhalinin 93 faizi müsəlmandır. Azərbaycanda islam şiə-imami 

(təqribən 65 faiz), sünni-hənəfi və şafii məzhəbləri ilə təmsil olunmuşdur. 1944-cü ildən Qafqaz Müsəlmanları 

Ruhani İdarəsi Bakıda fəaliyyət göstərir. Bu qurum Azərbaycanda islam dini icmalarına rəhbərlik edir. 1991-ci 

ildən Bakı İslam Universiteti fəaliyyət göstərir. 1992-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində ilahiyyat fakültəsi 

açılmışdır. 

Hazırda ölkədə 749 dini qurum qeydiyyatdan keçmişdir. Konfessional baxımdan onların 721-i İslam, 28-i 

isə qeyri- İslam (xristian – 17; yəhudi – 8; krişna – 1; bəhai – 2) təmayüllüdür. 

Azərbaycanda həmçinin 13 kilsə, 7 sinaqoq fəaliyyət göstərir. 

2017-ci il Azərbaycan Respublikasında “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilmişdir.  

2017-ci ildə dini təhsil müəssisələrinin (kollec) dövlət qeydiyyatına alınması prosesi başlayandan 10 dini 

təhsil müəssisəsi dövlət qeydiyyatına alınıb. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2018-ci il tarixli Sərəncamına əsasən Azərbaycan 

Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu 

yaradılmışdır.  

Ölkə ərazisində 748 pir və ziyarətgah fəaliyyət göstərir. Onlardan 25-i Bakı-Abşeron bölgəsinin payına 

düşür. 

Əgər SSRİ dövründə Azərbaycanda cəmi 17 məscid fəaliyyət göstərirdisə, 2018-ci ilin sonuna onların 

sayı 2250-yə çatmışdır. Onlardan 136-sı Bakı şəhərində yerləşir. 

Azərbaycanda üç yəhudi icması - dağ yəhudiləri, əşkinazi yəhudilər və gürcü yəhudiləri icmaları 

mövcuddur. Bakıda, Oğuzda, Qubada dağ yəhudilərinin bir neçə sinaqoqu fəaliyyət göstərir.  

Azərbaycanda xristianlıq özünün pravoslavlıq, katoliklik və protestantlıq qolları, habelə müxtəlif sektant 

icmaları ilə təmsil olunmuşdur.  

Hazırda Azərbaycanda pravoslavlıq rus və gürcü pravoslav kilsələri ilə təmsil olunmuşdur. Ölkədəki rus 

pravoslav kilsələri 2000-ci ildə təsis edilmiş Bakı və Xəzəryanı Yeparxiyasında birləşir. Xristianlığın bu qolu 

Bakıda Roma Katolik icması ilə təmsil olunmuşdur. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT  KİTABXANASI 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 35 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından çıxarış: 

Maddə 18. Din və dövlət 

I. Azərbaycan Respublikasında din dövlətdən ayrıdır. Bütün dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir. 

II. İnsan ləyaqətini alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin (dini cərəyanların) 

yayılması və təbliği qadağandır. 

III. Dövlət təhsil sistemi dünyəvi xarakter daşıyır. 
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VII. Ərazi 

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisi haqqında Konstitusiya maddəsi 

 

I  Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir. 

II Azərbaycan Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına 

mənsub olan bölməsi, Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı Azərbaycan Respublikası ərazisinin 

tərkib hissəsidir. 

III Azərbaycan Respublikasının ərazisi özgəninkiləşdirilə bilməz. Azərbaycan Respublikası öz ərazisinin 

heç bir hissəsini heç bir şəkildə kimsəyə vermir; yalnız Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə 

Azərbaycanın bütün əhalisi arasında referendum keçirmək yolu ilə Azərbaycan xalqının iradəsi əsasında dövlət 

sərhədləri dəyişdirilə bilər. 

 

(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 2-ci fəsil, maddə 11.) 

 

Cografi məlumatlar 

Ərazi 

86.6 min km2 (12% meşələr, 1.7% su hövzəsi, 54.9% yararlı torpaqlar, cümlədən 31.1 % otlaq və 

biçənəklə,31.4% sair torpaqlar).Ölkə 44° və 52° şərq uzunluq dairəsi, 38° və 42° şimal en dairəsində, Bakı 40° 

paralel üzərindədir.  

Bakıdan şimal qütbünə qədər olan məsafə 5550 km, ekvatora qədər olan məsafə isə 4440 km  Xəzər 

dənizinin Azərbaycan sektorunda ən enli sahəsinin uzunluğu 456 km.  

 

Qonşular 

 Dövlət sərhədləri cənubdan İranla 765 km və Türkiyə ilə 15 km, şimaldan Rusiya ilə 390 km, şimali-

qərbdən Gürcüstan ilə 480 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir.   

 

Böyük göllər, km2    

Sarısu - 67.0   

Çilov - 11.5   

Ağgöl - 56.2   

Ağzıbirçala - 37.0     

Mehman - 35.0 

Böyükşor - 9.2   

 

Böyük adalar, km2   

Pirallahı - 14.4 

Xərə-Zirə - 3.5  

Böyük-Zirə - 1.4   

Hacıqabul - 8.4  

 

Böyük çaylar, km  

Kür - 1515 

Araz - 1072   

Alazan (Qanıx) - 413 

İori (Qabırrı) - 389   

Samur - 216   
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Tərtər - 200  

 

Dünyada ən böyük göl -Xəzər dənizi  

sahəsi 400000 km2, dərinliyi-1025 m.  

 

 Ən yüksək dağ zirvəsi  

Bazardüzü - 4466 m.   
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Azərbaycanın coğrafi mövqeyi və sərhədləri 

 

Azərbaycan Respublikası Asiyanın cənub-qərb regionunda, Cənubi Qafqazın şərqində yerləşir. Onun şərq 

sahillərini Xəzər dənizinin suları yuyur. Sahəsi 86,6 min kv.km-dir. Ölkə 38025'-41055' şimal e.-ləri və 44050'-

 50051 ş. u.-ları arasında olan əraziləri tutur. Azərbaycanın şimaldan-cənuba uzunluğu 400 km, şərqdən qərbə 

eni 500 km-dən çoxdur. 

Azərbaycan Respublikası Avropa və Rusiyadan Asiya ölkələrinə gedən yollar üzərində əlverişli coğrafi 

mövqeyə malikdir. Ölkənin qonşu dövlətlərlə əlaqələr saxlaması üçün geniş imkanlar vardır. Son vaxtlar 

Türkiyə və Avropa ölkələri ilə əlaqələr genişlənir. Ayrı-ayrı ölkələrlə Azərbaycanın əlaqələrinin genişlənməsi 

ilə eyni vaxtda müxtəlif regionlar arasındakı nəqliyyat əlaqələri sistemində onun strateji mövqeyi böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Ölkənin ucqar nöqtələri şimalda Quton dağı (3646 m), cənubda Astara çayından keçən xətt üzrə 

götürülür. Qərbdəki ucqar nöqtə Naxçıvanda yerləşən Sədərək rayonunda, şərqdəki isə Xəzər dənizində olan 

Neft Daşları rayonunda yerləşir. Quruda respublikanın ucqar şərq nöqtəsi Şah dilində 50°23' ş. u.-dadır. 

Azərbaycanın sərhədlərinin ümumi uzunluğu 3359 km, o cümlədən quru sərhədləri 2646 km-dir. Şimalda 

Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası ilə onun sərhədlərinin uzunluğu 390 km-ə çatır. Burada sərhəd 

boyu Samur çayı, Sudur və Baş Qafqaz silsilələri yerləşir. Şimal-qərbdə Azərbaycanın qonşusu olan Gürcüstan 

ilə 480 km-lik sərhəd xətti Qanıx (Alazan) və Qabırrı (İori ) çayları boyu aparılır. Quruda ölkənin ən uzun 

sərhədləri onu qərbdən əhatələyən Ermənistan ilədir. Sərhəd xəttinin ümumi uzunluğu burada 1007 km-dir. Bu 

iki ölkəni ayıran xətt Kiçik Qafqaz dağlarına aid Murğuz, Şahdağ, Şərqi Göyçə, silsilələri və Qarabağ vulkanik 

yaylasının yüksək sahələrindədir. Naxçıvanda isə Zəngəzur Dərələyəz silsilələrinin suayırıcı xətti eyni zamanda 

sərhəd xətləri kimi qəbul edilir. Hazırda müharibə vəziyyəti ilə əlaqədar Azərbaycanı Ermənistan ilə ayıran 

sərhəd cəbhə xəttində yerləşir. 

Respublika cənub-qərbdə kiçik məsafədə (13 km) Türkiyə ilə, cənubda isə 756 məsafədə İranla 

həmsərhəddir. Burada sərhəd Araz, Astara, Bolqar çayları və Talış dağları boyu keçir. 

Şərqdə Azərbaycanın ümumi sərhədlərinin 713 km-ni Xəzər dənizinin suları yuyur. Xəzərin Azərbaycan 

sahillərində Abşeron yarımadası, Qızılağac, Qoltuq körfəzləri, Bakı və Pirsaar buxtaları ayrılır. Abşeron 

yarımadasının sonundakı Şah dili cənub istiqamətdə dənizə xeyli daxil olur. Onun sonunda Suiti burnu yerləşir. 

Xəzər dənizinin nisbətən düz olan sahil xətlərini Bəndovan, Pirsaat, Səngəçal, Şıx, Soltan, Hövsan Giləzi dili və 

s. burunları pozur. 

Buxta-okean və dənizlərin sahillərində olan, dil və ya adalarla su hövzəsindən müəyyən qədər ayrılmış 

akvatoriyadır. Buxtalarda əlverişli limanlar tikilir, gəmilərin hərəkəti asanlaşır. Bakı buxtası Şah dili və Abşeron 

arxipelaqında olan adalar ilə Xəzər dənizdən müəyyən qədər təcrid olunur. 

Xəzər dənizində eyni adlı yarımadanın ətrafında Abşeron arxipelaqı, onlardan cənubda isə Bakı arxipelaqı 

kimi birləşən adalar qrupu vardır. Kürdili və Sarı yarımadaları Xəzərin səviyyəsinin qalxması ilə əlaqədar 

adalara çevrilmişlər. Pirallahı adasını qurudan ayıran Abşeron boğazından torpaq bənd çəkilmiş (1941) və o 

yarımadaya çevrilmişdir. Quru yolundan yuxarıda Şimali Abşeron, aşağıda Cənubi Abşeron körfəzi yerləşir. 

Abşeron arxipelaqına Pirallahı, Çilov, Böyük Zirə, Daş Zirə, Böyük və Kiçik Tava adaları daxildir. Bakı 

arxipelaqında Xərə-Zirə, Gil, Səngi-Muğan, Zənbil adaları vardır. 

İdarəetmənin həyata keçirilməsi, yaşayış məntəqələrinin iqtisadi, sosial və mədəni inkişafı üçün 

Azərbaycanın ərazisində 66 inzibati rayon, 78 şəhər mövcuddur. Bakı şəhəri inzibati ərazi vahidində 12 rayon 

vardır. Bunlarla yanaşı ölkədə 10 respublika tabeli şəhər, Naxçıvan MR-də isə 7 inzibati rayon, 4 muxtar 

respublika tabeli şəhər mövcuddur. 

Azərbaycanın Respublikasının paytaxtı Bakı şəhəridir.  
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Xəzər dənizi 

 

Xəzər dənizi Azərbaycanın, Rusiyanın, Qazaxıstanın, Türkmənistanın və İranın əhatəsində yerləşir. Təbii 

çökəklikdə yerləşdiyinə və dünya okeanı ilə əlaqəsi olmadığına görə bu su hövzəsinə göl deyilir. Sahəsi böyük 

olduğuna, duzluluq, suyun axımı və temperaturun paylanması kimi hidroloji xüsusiyyətlərinə görə Xəzər dəniz 

adlanır. Onun sahəsi 420 min kv.km, suyunun həcmi 76 min kub km-dir. Bəzi xalqlar ona Kaspi də deyirlər. Bu 

adların hər ikisi vaxtilə onun sahillərində yaşamış tayfaların adı ilə bağlıdır (tarixdə dənizin 70-dən çox adı 

olmuşdur). 

Xəzər dənizi şimaldan-cənuba 1120 km, qərbdən-şərqə ən çox 435 km, ən az yerdə 196 km uzanır. Onun 

orta dərinliyi 208 m, maksimum dərinliyi Lənkəran çökəkliyində 1025 m-dır. Şimal hissədə Volqa çayı çoxlu 

çöküntü gətirdiyinə görə burada dərinlik minimuma çatır və 5 m-dən azdır. Xəzərin sahil xətlərinin uzunluğu 7 

min km-dir. 

Rusiyanın ərazisindən Xəzər dənizinə Volqa, Terek, Sulak çayları tökülür. Volqa çayının payına dənizə 

gətirilən çay sularının 82%-i düşür. Türkmənistandan Xəzərə Atrek çayı, Qazaxıstandan Ural və Emba çayları, 

İrandan Səfidrud və Korkan çayları axır. 

Dənizdə şimaldan-cənuba doğru dərinliyin dəyişməsi ilə əlaqədar onun hidroloji xüsusiyyətləri və fauna 

elementləri dəyişir. Şimal hissə dayazdır, Volqa çayının təsiri ilə duzluluq 1-2%-yə qədərdir. Burada suyun 

temperaturu qışda l°S-dən az olur və sular donur. Mərkəzi hissədə yerləşən Dərbənd çökəkliyi 400-440 şm. e.-

 ləri arasında qalan sahələri tutur. Bura nisbətən dərindir, duzluluq 5-10%-dir. Suyun temperaturıı qışda 50-80S 

arasında dəyişir. 

Xəzərin cənub zonası 440 şimal en dairəsindən aşağıda yerləşir. Dənizin bu sahələri daha dərindir. 

Lənkəran çökəkliyi də məhz cənub zonasındadır. Onun cənubunda və cənub-şərqində duzluluq 10-13,5%-yə 

qədər yüksəlir. Burada qışda qeydə alman temperatur 100S-dən yüksək olur. Yayda dəniz suyunun temperaturu 

200S- dən yuxarı qalxır. Azərbaycanın sahillərində və ondan cənubda olan ərazilərdə suyun temperaturu 240-

260S arasında dəyişir. Xəzər dənizində suyun maksimum temperaturunun 37,20S-yə qədər qalxması müəyyən 

edilmişdir. Bu göstərici dünyanın göllərinin suyunda ən yüksək temperaturdur. 

Xəzər dənizinə il ərzində düşən yağıntıların miqdarı 11 min kub km-dir. Çaylar isə bura 300 kub. km su 

gətirir. Dənizin səthindən ildə 376 kub km su buxarlanır. Burada düşən yağıntıların miqdarı 71 mm su layına, 

buxarlanan suyun miqdarı 400 mm su layına bərabərdir. Eyni zamanda Qara-Boğaz-Qol körfəzinə ildə 12 kub 

km su axır və onun hamısı buxarlanır. Deməli, Xəzər dənizi ildə 17 kub km su itirir. 

Respublikamıza şimaldan daxil olan küləklər Xəzər dənizinin üzərindən keçərkən transformasiya olunur, 

müəyyən qədər rütubət alaraq yumşalır. Hava axınları dağların yamaclarına xeyli yağıntı gətirir. Küləklərin 

dənizdə illik orta sürəti 2-5 m/san. olur. Lakin fırtınalar zamanı onlar hündürlüyü 10-12-ə çatan dalğalar yaradır. 

Onların uzunluğu 80-100 m-ə çatır, xüsusilə Abşeronun sahillərində dalğaların hündürlüyü çox olur. Volqa 

çayının gətirdiyi suların təsiri ilə dənizdə sular saat əqrəbinin hərəkət istiqamətinin əksinə dövr edir. Xəzər 

daxili dəniz olduğuna görə qabarma olmur. 

Xəzər dənizində l332 növ fauna və flora, o cümlədən 111 növ balıq, 574 növ bitki vardır. Dənizotu, 

yosun, su çiçəyi Xəzərdə əsas bitki növləridir. Dənizdə yaşayan balıqlara nərə, ağ balıq, kilkə, şamayı, 

ilanbalığı, naxa, siyənək, qızıl balıq, çəki, bölgə, kütüm, çapaq, xəşəm və s. aiddir. Onlar həm açıq dənizdə, həm 

də çaylarda yaşayır. Kürü tökmək üçün balıqlar əsasən çayların mənsəbinə gəlirlər. Bu ərazilərin həddən artıq 

çirklənməsi və balıq ovunun çoxalması onların artımını kəskin şəkildə azaltmışdır. Xəzər dənizində dünyanın 

başqa su hövzələrindən gətirilmiş bəzi balıq növləri yaşayır. Onlara qorbuşa, kefal, keta, hambuziya, ağ amur, 

qalınalın və s. aiddir. 

Xəzər dənizi Azov dənizi ilə birlikdə dünyada nərə və ağ balıq ovlanan, qara kürü istehsal edilən əsas 

mərkəzlərdir. Xəzər dənizinin payına ovlanan nərə və ağ balığın 80%-i, istehsal olunan qara kürünün 90%-i 

düşür. Xəzərin sahillərində çoxlu su quşları (ördək, qaşqaldaq, qağayı, qutan, qu-qu quşu), turac yaşayır. 
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Bu su hövzəsi vaxtilə dünya okeanının (Tetis okeanının) bir hissəsi olmuşdur. Sonralar onun sularının 

çəkilməsi nəticəsində Xəzər yaranmışdır. Ona görə də Xəzər relikt (qalıq) mənşəlidir. O vaxtdan burada suitilər 

də qalmışdır. Bu heyvanlara əsasən şimalda rast gəlinir. Bəzən onlar Abşeronun sahillərində də üzür. 

İndiki dövrdə Xəzər dənizinin 3 əsas problemi vardır. Onlar-dan birincisi ekoloji problem adlanır. 

Dənizdə ekoloji problem neft hasilatının aparılması nəticəsində baş vermişdir. Bu su hövzəsinə son 10 ildə 1 

mln ton neft (ildə 100 min ton) axmışdır. Bu isə dənizdə aparılan hasilatın 1%-i qədərdir. Çirkab sularının 

dənizə axıdılması, gəmilərdə baş verən qəzalar və çayların gətirdiyi çirkli sular da burada ekoloji problemi 

yaradan səbəblər sırasındadır. Azərbaycandan hər il Xəzər dənizinə 300-400 mln kub metr çirkab suları axıdılır. 

Dənizdə neft hasilatının genişləndirilməsi gələcəkdə bu problemin daha da kəskinləşməsinə səbəb olacaqdır. 

Ekoloji problem Xəzər dənizində ikinci problem olan bioloji problemin yaranmasına gətirib çıxarmışdı. 

Dənizin çirklənməsi ilə onun oksigenlə təminatı, balıqların kürü tökmə şəraiti pisləşmişdir, Balıqların bir çox 

növlərinin nəsli kəsilmişdir. 

Dünya okeanı ilə əlaqəsi olmadığına görə Xəzərin səviyyəsi daim tərəddüd edir. Bu isə onun üçüncü 

problemi hesab olunur. 1929-cu ilə qədər onun səviyyəsi daim qalxmış və - 26 m olmuşdur. Burada su son 100 

ildə maksimum səviyyəyə çatmışdır. 1929-1977-ci illərdə cənub hissə endiyinə görə suyun səviyyəsi aşağı 

düşmüşdür. Onun səviyyəsi 1977-ci ildən yenə də qalxır. Bu dövr ərzində qalxma 2 m olmuşdur. Dənizdə suyun 

səviyyəsi hazırda - 26 m-dir. 

Xəzərin səviyyəsinin dəyişməsi tektonik hərəkətlər ilə izah edilir. Mərkəzi hissə qalxdığına görə onun 

səviyyəsi yüksəlir. Dənizə axan suyun həcminin artması onun səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olan əsas 

amildir. Çayların gətirdiyi suların miqdarının çoxalması da dənizin səviyyəsinin yüksəlməsinə təsir edən 

amillərdən biridir. Volqa çayı üzərində tikilmiş su anbarları dolduqdan sonra çay yenə də Xəzərə əvvəlki 

miqdarda su gətirir. Lakin suyun buxarlanması artdığına görə itkisi də artır. Xəzərin səviyyəsinin qalxması onun 

sahəsinin 400 ha artmasına səbəb olmuşdur. 

Xəzər dənizinin problemlərini həll etmək üçün onu yaradan səbəblər aradan qaldırılmalı, dənizin suyu 

təmizlənməli, balıq ovu nizamlanmalıdır. Bu işlərdə bütün ətraf ölkələrin birgə iştirak etməsi vacibdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, SSRİ dağıldıqdan sonra Xəzər dənizinin ətrafında olan ölkələr müstəqil olmuş və 

onun sularının bu dövlətlər arasında bölünməsi vacib problem kimi qarşıya çıxmışdır. Bu problemin həll 

edilməsinə mane olan səbəblərdən biri Xəzərin dəniz və ya göl kimi qəbul edilməsidir. Onun hansı statusa malik 

olması ətraf ölkələrin ümumi razılığından asılıdır. 1973 və 1982-ci illərdə qəbul edilmiş Beynəlxalq dəniz 

konvensiyasına görə əgər Xəzər göl kimi qəbul edilərsə o sektorlara bölünməlidir. Beynəlxalq hüquq 

normalarına görə Xəzərin sahəsinin bölgüsü onun ətrafında yerləşən dövlətlərin sahillərinə uyğun aparılmalıdır. 

Belə bölgüyə əsasən Xəzər ətraf ölkələr arasında bölünür. Bunun üçün dövlət sərhədləri ilə kəsişən nöqtələr düz 

xətlərlə birləşdirilir. Bu xətlərin dənizin ortasından şimal-cənub istiqamətində keçən orta xətlə kəsişməsi ilə 

dövlətlərin akvatoriyası müəyyən edilir. 

Əgər ona dəniz deyilərsə yalnız 12 dəniz mili zonası (1 dəniz mili=1852 m) ətraf ölkələrin sahil suları 

hesab ediləcəkdir. Qalan sahələr neytral sular olacaqdır. Lakin Rusiya və Qazaxıstan arasında olan razılığa 

əsasən dənizin suları 12 mil məsafə üzrə (yəni dəniz kimi), onun dibi isə sektorlar üzrə (yəni göl kimi) 

bölünmüşdür. Rusiya ilə Azərbaycan da belə razılığa gəlmişdir. 

Xəzər dənizi ətraf ölkələr arasında əlaqələr yaradılması üçün dəniz nəqliyyatında mühüm rol oynayır. 

Sahillərdə olan yaşayış məntəqələrinin sosial-iqtisadi inkişafında, onların təsərrüfat strukturunun 

formalaşmasında, balıq ovlanmasında, neft hasilatının aparılmasında, istirahət zonalarının yaradılmasında Xəzər 

böyük əhəmiyyətə malikdir. 

 

(İstifadə edilmiş ədəbiyyat: Eminov Z. Coğrafiya. Bakı, 2005, səh. 501-503, 526-529) 
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Azərbaycan ərazisi XX əsrdə 

 

XX əsrin 20-ci illəri ərəfəsində Azərbaycanda və ümumiyyətlə, Qafqazda siyasi vəziyyət gərgin olaraq 

qalmaqda idi. Fevral burjua inqilabı, çar Rusiyasının iflası, bolşeviklərin hakimiyyətə yiyələnmələri, Qafqaz 

respublikalarının öz müqəddəratını müəyyənləşdirməyə cəhd göstərmələri, onların arasındakı mübarizələr, 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təşəkkülü və fəaliyyəti və s. hadisələr dövrü səciyyələndirən əsas cəhətlərdir. 

Dövrün diqqəti cəlb edən digər cəhəti Azərbaycan ərazisinin yenə də 2 hissəyə parçalanmış halda qalması idi. 

Vahid Azərbaycan ərazisi İranın və Rusiyanın nüfuz dairələrində qalmaqla öz fəaliyyətlərini həmin dövlətlərin 

idarəçiliyinə uyğun davam etdirirdi. Məlum olduğu kimi, 1920-ci ilin aprelin 28-də Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti süquta uğradıldı və sonralar onun ərazisində Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası təsis 

olundu. 

Azərbaycan SSR Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ərazisində təsis edildiyindən onun sahəsi ilk 

vaxtlarda 97.298 kv.km olmuşdur. Sonrakı hadisələr nəticəsində Azərbaycan öz ərazisinin bir hissəsini itirmiş 

və daha kiçik əraziyə malik olmuşdur. Bu dövrdə Azərbaycan SSR-in sahəsi 86,6 min kv.km idi. Azərbaycan 

SSR şimalda RSFSR (Dağıstan MSSR), şimali-qərbdən Gürcüstan SSR, cənubi-qərbdə Ermənistan SSR və 

Türkiyə, cənubda İranla, şərqdə Xəzər dənizi ilə həmsərhəd idi. Paytaxtı Bakı şəhəri idi. Onun tərkibinə 

Naxçıvan MSSR və DQMV daxil idi. 1976-cı ilin məlumatına görə, respublikada 61 inzibati rayon, 60 şəhər, 

125 şəhər tipli qəsəbə və fəhlə qəsəbəsi mövcud olmuşdur. 

Bolşevik təcavüzü əslində Azərbaycanın müstəqilliyinə son qoymuşdu. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin ərazisində yaradılmış Azərbaycan SSR ilk vaxtlarda müstəqil respublika elan olunsa da, 

tədricən onun müstəqilliyi formal xarakter almağa başladı. İlk növbədə Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyəti 

dövründəki 20-yə qədər xarici ölkələrlə olan birbaşa əlaqələri ləğv edildi. Sonra Azərbaycan SSR-in Rusiyaya 

ilhaqı üçün mərhələli tədbirlər görülməyə başlandı. Vahid siyasi partiya, vahid ticarət mərkəzi, vahid pulun 

qəbulu, gömrüyün ləğvi və s. həmin istiqamətdə görülən tədbirlərdən idi. Tədricən daha ciddi addımlar atıldı: 

1922-ci ilin martın 12-də Zaqafqaziya Sovet Sosialist Respublikaları Federativ İttifaqı (ZSSRFİ) yaradıldı və az 

sonra (13. XII. 22) bu ittifaq ZSFSR adlandırıldı. Azərbaycan SSR ZSFSR tərkibinə daxil olundu və həmin 

addım əslində Azərbaycanın formal müstəqilliyinin də ləğvi demək idi. 1922-ci ilin dekabrın 30-da isə I 

Sovetlər qurultayı SSRİ-nin yaranması barədə qərar qəbul etdi. Azərbaycan SSR ZSFSR tərkibində SSRİ-yə 

daxil oldu və bununla da öz müstəqilliyini tam itirib bolşevik Rusiyasının müstəmləkəsinə çevrildi. 1936-cı ilin 

dekabrın 5-də Azərbaycan SSR SSRİ tərkibində müstəqil respublika kimi fəaliyyətə başladı, lakin bu da tam 

müstəqillik deyildi. Belə vəziyyət 1990-cı illərin əvvəllərinə kimi davam etdi. 

XX əsrin ilk rübündə eyni zamanda Azərbaycan torpaqlarının itirilməsi prosesi getdi. Bu proses müxtəlif 

mərhələlərdə həyata keçirilmişdir: 

- 1918-1920-ci illərdə - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti vaxtında; 

- 1920-ci ilin aprel-noyabr aylarında - Azərbaycan SSR elan olunduğu gündən Ermənistanda sovet 

hakimiyyəti qurulanadək; 

- 1920-ci ilin noyabrından 1921-ci ilin fevralınadək - Gürcüstanda sovet hakimiyyəti qurulanadək; 

- ZSFSR təşkili və onun SSRİ tərkibinə daxil olmasına kimi - «müstəqil» Zaqafqaziya sovet 

respublikalarının fəaliyyət göstərdiyi dövrdə. 

Bu mərhələlərin hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri, incəlikləri olmuş və hadisələrin gedişinə təsir 

göstərmişdir. Bütün hallarda regionda öz marağını güdən Rusiya problemlərin «həllinə» ciddi təsir göstərmişdir. 

Ermənilər aprel çevrilişindən sonra da Azərbaycana qarşı olan ərazi iddialarından əl çəkmədilər. Onlar 

hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti vaxtında mübahisəli ərazilər kimi qələmə verdikləri, əslində isə mübahisəli 

ərazilər olmayan Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ və Şərur-Dərələyəz ərazilərini ələ keçirmək niyyətində 

idilər. Sovet Rusiyası bu işdə ilk günlərdən erməniləri dəstəkləyir, onların niyyətinin həyata keçirilməsinə 

yardım edirdi. 1920-ci ilin yayında ermənilər Zəngibasar və Şərurda qırğın törətdilər və sonra Zəngəzuru 

dağıdıb Naxçıvana hücum etdilər. Veysəl bəyin başçılığı ilə köməyə gələn türk qoşunları Naxçıvan ərazisini 
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nəzarət altına aldı. Həmin ilin avqustun 5-9-da Qırmızı Ordu hissələri Zəngəzura soxularaq buradakı erməni 

generalları Dro və Njdenin qoşunlarını bölgədən qovub çıxardı. Lakin 1920-ci ilin avqustun 10-da Sovet 

Rusiyası ilə Ermənistan arasında müvəqqəti saziş bağlandı və onun şərtlərinə görə Şərur-Dərələyəz qeyd-şərtsiz 

Ermənistana verildi, Qarabağ, Zəngəzur və Naxçıvan isə yenə də «mübahisəli vilayətlər» elan olundu. Bununla 

Rusiya Azərbaycan torpaqları hesabına Ermənistanı sovetləşdirmək siyasəti yürüdürdü. N.Nərimanov 

Moskvaya göndərdiyi teleqramlarda Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulana qədər mübahisəsiz sayılan 

vilayətlərin indi nədənsə mübahisəli sayılmasına qarşı ciddi etirazını bildirirdi. 

Ermənistan SSR yaradıldıqdan sonra (29. XI. 1920) Azərbaycan ərazisinə iddialar daha da artdı. 

N.Nərimanovun AK(b)P MK Siyasi və Təşkilat büroların 30 noyabr tarixli qərarını elan edərkən verdiyi bəyanat 

və ertəsi gün qəzetlərdə onun saxtalaşdırılmış şəkildə dərc olunması həmin iddiaların daha da çoxalmasına 

səbəb oldu. N.Nərimanov Ermənistan SSR yaradılması münasibətilə təbrik göndərilməsini təklif etmiş və 

demişdi ki, «Sovet Azərbaycanı ilə Sovet Ermənistanı arasında heç bir sərhəd yoxdur». Qəzetlərdə isə onun 

sözlərinə «Zəngəzur və Naxçıvan qəzalarının ərazisi Sovet Ermənistanının ayrılmaz hissəsidir», «Dağlıq 

Qarabağın əməkçi kəndlilərinə öz müqəddəratını təyin etmək hüququ verilir» kimi təxribatçı fikirlər əlavə 

olunmuşdu. Həmin bəyanat ermənilərin yeni addımlar atmasına təkan verdi və dekabrın 25-də onlar Zəngəzurda 

«Azad Sünik hökuməti» təşkil etdilər. Zəngəzur qəzasının qərb hissəsi Ermənistanın əlinə keçdi. Bu bəyanat 

Naxçıvanın azərbaycanlı əhalisinin də ciddi narazılığına səbəb oldu. Əhalinin qapalı keçirilən rəy sorğusunun 

nəticələrinə əsasən (90%) Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində qalması qərara alındı. 

Bölgədəki vəziyyətlə yaxından maraqlanan Türkiyə bundan əvvəl, yəni 1920-ci ilin dekabrın 2-də 

Ermənistan ilə Gümrü (Aleksandropol) müqaviləsini bağlamışdı və İrəvan bölgəsi və Göycə gölü istisna 

olmaqla bütün Ermənistan ərazisi Türkiyənin himayəsinə keçmişdi. Lakin Sovet Rusiyası Gümrü müqaviləsini 

tanımaqdan imtina etdi. 

1921-ci ilin fevral-mart aylarında Naxçıvan ərazisi yenidən müzakirə obyektinə çevrildi. Göstərildiyi 

kimi, 1921-ci ilin yayında ermənilər Naxçıvana hücum etmişdilər və türk qoşunları tərəfindən bölgədən 

çıxarılmışdılar. 1921-ci ilin martın 16-da isə RSFSR ilə Türkiyə arasında Moskva müqaviləsi imzalandı və 

qərara alındı ki, tərəflər müqavilənin 3-cü maddəsində göstərilən sərhədlər çərçivəsində Azərbaycanın himayəsi 

altında Naxçıvanın muxtar ərazi olmasına razılıq verirlər və Azərbaycan onu üçüncü dövlətə güzəştə 

getməməlidir. Bununla da, Naxçıvan məsələsi özünün ədalətli həllini tapdı və Azərbaycan ərazisinin bütövlüyü 

qismən olsa da, qorunmuş oldu. Moskva müqaviləsinin şərtləri 1921-ci ilin oktyabrın 13-də bağlanmış Qars 

müqaviləsi ilə daha da möhkəmləndirildi; Naxçıvanın sərhədləri və gələcək statusu qəti olaraq 

müəyyənləşdirildi. Müqavilə müddətsiz imzalandı və bu Naxçıvanın gələcək taleyi üçün mühüm əhəmiyyət 

kəsb etdi. Bununla bərabər, Naxçıvan ilə bağlı mübahisələr səngimədi. Diyarın sonrakı statusunun 

müəyyənləşdirilməsində bir neçə mərhələ baş verdi: Naxçıvan əvvəlcə «Naxçıvan SSR» adı ilə Azərbaycan 

SSR himayəsində muxtar respublika (22. V. 1922), sonra Azərbaycan SSR tərkibində «Muxtar ölkə» 

(11. XII. 1923), daha sonra yenə də Azərbaycan SSR tərkibində «Naxçıvan SSR» (11. XII. 1923) statusu ilə 

fəaliyyət göstərdi. Nəhayət, 1924-cü ilin fevralın 9-da «Naxçıvan MSSR» təsis olundu. 

Naxçıvan Muxtar SSR ərazisi şimalda və şərqdə Ermənistan SSR ilə (224 km sərhəd xətti ilə), qərbdə və 

cənubda Türkiyə (11 km) və İranla (163 km) həmsərhəd olmuşdur. Sahəsi 5,5 min kv.km idi. Azərbaycan 

ərazisinin 6,4%-ni təşkil edirdi. Respublika 5 inzibati rayonu - Babək, Noraşen, Ordubad, Culfa və Şahbuz 

rayonlarını birləşdirirdi. Onun tərkibində 4 şəhər, 2 şəhər tipli qəsəbə, 215 kənd və qəsəbə var idi. Paytaxtı 

Naxçıvan şəhəri idi. Naxçıvan MSSR-in Türkiyə ilə çox da uzun olmayan sərhədi bölgənin gələcək 

təcavüzlərdən qorunması və eləcə də, iqtisadi və mədəni həyatında mühüm rol oynadı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin XI Qırmızı Ordu tərəfindən işğalından sonra Qarabağ məsələsi nəinki 

səngidi, əksinə daha qabarıq şəkildə meydana çıxdı. Ermənistan hər bir vasitə ilə Qarabağın dağlıq hissəsini ələ 

keçirməyə can atırdı. Bu dövrdə «Dağlıq Qarabağ» istilahı da ortaya atıldı. Əslində Qarabağın dağlıq və düzən 

əraziləri tarixən birgə fəaliyyət göstərmiş və iqtisadi-ictimai, mədəni cəhətdən sıx bağlı idilər. 1920-ci ilin 

iyunun 19-da Ermənistan hökuməti Dağlıq Qarabağın Ermənistanın ayrılmaz hissəsi olduğu barədə bəyanat 

verdi. Lakin, həmin cəhdin qarşısı alındı. 1920-ci ilin iyunun 27-də Azərbaycan K(b)P-nin Siyasət və Təşkilat 
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büroları Ermənistanın Qarabağın yuxarı hissəsinə iddialarını rədd etmək barədə obyektiv qərar qəbul etdi. Çox 

keçmədən, həmin ilin iyulun 4-də RK(b)P-nin Qafqaz bürosu Dağlıq Qarabağın Ermənistan SSR tərkibinə 

qatılması və buradakı ermənilər arasında rəy sorğusu keçirilməsi barədə qərar çıxardı. N.Nərimanovun ciddi 

etirazı və əhalinin narazılığını nəzərə alan Qafqaz bürosu iyulun 5-də məsələni təkrar müzakirəyə qoydu və 

əvvəlki ədalətsiz qərar ləğv olundu. Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR tərkibində saxlanılması və eyni 

zamanda Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi barədə qərar qəbul olundu. Həmin qərar 1923-cü ilin iyunun 

27-də RK(b)P Cənubi Qafqaz ölkə komitəsinin plenumunda təsdiq olundu və nəhayət, Azərbaycan MİK 1923-

 cü ilin iyulun 7-də Azərbaycan SSR tərkibində DQMV yaradıldığını elan etdi. Vilayətin tərkibinə Şuşa, 

Cavanşir və Cəbrayıl qəzaları ərazilərinin dağlıq hissələri daxil oldu. Qarabağın qalan hissəsində Ağdam, 

Cəbrayıl və Kürdüstan (mərkəzi Pircahan kəndi) qəzaları yaradıldı və əraziləri müəyyənləşdirildi. 1924-cü il 

noyabrın 26-da qəbul olunmuş «Əsasnamə»yə görə, Şuşa qəzasından Şuşa və Xankəndi (hələ 1923-cü ilin 

sentyabrında Stepanakert adlandırılmışdı), Cavanşir qəzasından 62 kənd, Qaryagin qəzasından 30 kənd, Qubadlı 

qəzasından isə Qaladərəsi kəndi DQMV tərkibinə daxil olunmuşdu. Bu addım ermənilərin gələcək planlarının 

həyata keçirilməsinə zəmin yaratmış oldu. DQMV-nin sahəsi 4.372 kv.km olub, inzibati baxımdan 5 rayonu -

 Əsgəran, Mardakert, Martuni, Hadrut və Şuşa rayonlarını birləşdirirdi. Mərkəzi Stepanakert (Xankəndi) idi. 

1977-ci ilin məlumatına görə, 2 şəhəri, 5 şəhər tipli qəsəbəsi, 1 fəhlə qəsəbəsi və 220 kənd və qəsəbəsi vardı. 

Zəngəzuru ələ keçirməyə can atan ermənilər hələ 1920-ci ilin dekabrın 25-də burada «Azad Sünik 

hökuməti» təşkil etmişdilər. İrəvan həmin bölgəni 2 yerə ayırmaq təklifini irəli sürdü: onun qərb hissəsi 

Zəngəzur qəzası, şərq hissəsinin isə Meği qəzası adlandırılması təklif olundu. Bununla yanaşı, rəsmi İrəvan XI 

Qırmızı Ordu ilə sazişə girdi və 1921-ci ilin iyulunda Əlahiddə Qafqaz Ordusunun hərbi hissələri Zəngəzurun 

yuxarı ərazisinə soxuldular, bölgəni daşnak dəstələrindən təmizləyərək Ermənistana birləşdirdilər. Daha sonra 

bu əraziyə İran, Misir, Türkiyə, Rusiyadan ermənilər köçürüldü, azərbaycanlılar isə müxtəlif bəhanələrlə 

bölgədən çıxarıldı. 1929-cu ildə Zəngilan rayonunun 3 kəndi Ermənistana verildi (bu barədə qərar isə 

Azərbaycan SSR Ali Soveti tərəfindən 1969-cu ilin mayın 17-də təsdiq edilmişdir). Burada Meği rayonu təşkil 

olundu və beləliklə, Naxçıvanla Azərbaycan arasında dəhliz yarandı. Bu illərdə Qazax qəzasının dağlıq hissəsi -

 Dilican ərazisi də Azərbaycan xalqının iradəsinə əks olaraq Ermənistana verildi. 

Göstərildiyi kimi, 20-ci illərin əvvəllərində, Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycanın təxminən 

114.000 kv.km ərazisi var idi. Onun 97.298 kv.km-i mübahisəsiz, 16,6 min kv.km-i isə mübahisəli ərazilər 

hesab olunurdu. Ərazi məsələlərinin birtərəfli, daşnaq-bolşevik sayağı «həlli» nəticəsində mübahisəli ərazilər 

bədnam qonşularımızın ixtiyarına keçdi və bundan əlavə 11.000 kv.km ərazimiz Ermənistana verildi. Buraya 

əsasən Zəngəzur qəzası, Şərur-Dərələyəz qəzası və Göycə dairəsinin torpaqları daxil idi. Beləliklə, həmin illərdə 

Azərbaycanın 27.599 kv.km ərazisi itirildi. 

XX əsrin 20-ci illərinin sonunda Azərbaycanda inzibati-ərazi bölgüsü baxımından dəyişikliklər aparıldı 

və rayonlaşdırma sistemi həyata keçirildi. 1928-ci ilin oktyabrında Azərbaycan SSR XKS bu məsələni müzakirə 

edərək ona tərəfdar çıxdı. Həmin layihəyə əsasən qəzaların ləğv edilməsi lazım bilindi və rayonlaşdırmanın 

əsasında üç dərəcəli bölgü-dairə, rayon, kənd soveti-qoyuldu. VI Ümumazərbaycan Sovetlər Qurultayında 

(19. 04. 1929) qəbul olunmuş müvafiq bölgüyə əsasən yeni inzibati sistem tətbiq olundu. 

Yeni rayonlaşdırmaya qədər respublikada 15 qəza - Ağdam, Ağdaş, Gəncə, Göyçay, Cəbrayıl, Zaqatala, 

Qazax, Quba, Kürdüstan, Lənkəran, Nuxa, Salyan, Şamxor, Şamaxı və Bakı qəzaları, eyni zamanda Naxçıvan 

MSSR və DQMV mövcud idi. Yeni inzibati bölgüyə əsasən 15 qəza əvəzinə 8 mahal (Naxçıvan MSSR və 

DQMV-dən başqa) - Qarabağ, Gəncə, Şirvan, Zaqatala-Nuxa, Quba, Lənkəran, Salyan və Bakı təşkil olundu. 62 

dairə, 1090 kənd soveti yaradıldı. 1930-cu ilin avqustunda Azərbaycan SSR XKS və MİK qərarı ilə dairələr 

(Zaqatala dairəsindən başqa) ləğv olundu. İnzibati ərazi bölgüsünün əsas həlqələri olan rayonların sayı 63-ə 

çatdırıldı. 1932-ci ildə isə rayonların sayı 47-yə endirildi (Naxçıvan MSSR və DQMV-dən başqa). 50-ci illərə 

kimi respublikada Qubadlı (1933), Mirbəşir (1934), Yevlax, Zərdab (1935), Ucar, Jdanov (1939), Saatlı (1943) 

və s. rayonlar da təsis olundu. 

Azərbaycan ərazisində XX əsrin 60-cı illərində də müəyyən inzibati dəyişikliklər aparıldi. Azərbaycan 

SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 4 yanvar 1963-cü il tarixli fərmanına əsasən rayonların istehsalat prinsipləri 
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üzrə təşkili həyata keçirildi. Nəticədə, 10 respublika tabeliyində şəhər (Bakı, Kirovabad, Sumqayıt, Mingəçevir, 

Əli- Bayramlı, Daşkəsən, Şabran, Yevlax, Naftalan, Nuxa), 1 muxtar respublika tabeliyində (Naxçıvan), 2 

muxtar vilayət tabeliyində (Şuşa, Stepanakert) şəhərlər və 38 kənd rayonları təşkil olundu. Kənd rayonlarının 3-

ü Naxçıvan MSSR-na (Naxçıvan, Culfa, Noraşen), 4-ü DQMV-nə (Hadrut, Mardakert, Martuni, Stepanakert) 

daxil idi. Sonrakı illərdə də inzibati-ərazi bölgüsündə müəyyən dəyişikliklər edilmişdir: Abşeron, Şuşa (1963), 

Naftalan (1967), Nəsimi (1969) rayonları təsis olunmuş və başqa inzibati yeniliklər həyata keçirilmişdir. 1970-ci 

illərin sonunda isə Azərbaycan SSR-in yeni inzibati ərazi bölgüsü müəyyənləşdirildi. 1978-ci ilin göstəricisinə 

görə Azərbaycanda 10 respublika tabeliyində şəhər, 61 rayon fəaliyyət göstərirdi. Onlardan 1 şəhər və 5 rayon 

Naxçıvan MSSR-ə, 5 rayon DQMV-yə daxil idi. İnzibati dəyişikliklər 80-90-cı illərdə də davam etdirildi: 

Nizami (1980), Ağstafa, Hacıqabul, Xızı, Qobustan, Sədərək (1990), Xocalı, Xocavənd (1991), Samux, Siyəzən 

(1992) rayonları yaradıldı, DQMV ləğv olundu (26. XI. 1991), bir neçə rayonun adı dəyişdirildi. 

Keçən əsrin 80-ci illərində meydana atılan «yenidənqurma» və «aşkarlıq» Azərbaycanın DQMV-də milli 

münaqişə ocağının yenidən alovlanmasına gətirib çıxardı. 1987-ci ilin noyabrında Parisdə Qorbaçovun 

əlaltılarından olan Abel Aqanbekyanın Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsinin məqsədəuyğunluğu 

barədəki bəyanatı ilə başlanmış bu proses Azərbaycan üçün mənfi nəticələr verdi. 

Ümumiyyətlə götürüldükdə, cəmiyyətdə baş vermiş proseslər SSRİ-nin varlığına son qoyulması ilə 

nəticələndi. 1991-ci ilin dekabrın 29-da Azərbaycanda ümumxalq referendumu keçirildi, dövlət müstəqilliyinin 

qəbul olunması yekdilliklə rəsmiləşdirildi və müstəqil Azərbaycan Respublikası təsis olundu. Həmin hadisələrin 

Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyasına da ciddi təsiri oldu. Bir tərəfdən Azərbaycan ərazisi müstəqil 

Azərbaycan Respublikasının tərkibində birləşdirildisə, digər tərəfdən ərazilərimizə qarşı erməni iddiaları 

çoxaldı. Rus hərbi hissələri ilə birləşmiş erməni dəstələri ilk vaxtlardan Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə 

başladılar. Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilər işğala məruz qaldı. Problemin «həlli» üçün görülmüş «tədbirlər» heç 

bir səmərə vermədi. Rus əsgərlərinin yaxından iştirakı ilə ermənilər yeni-yeni ərazilər zəbt etdilər. Kərkicahan, 

Malıbəyli, Quşçular, Xocalı kəndlərini zəbt edən ermənilər 1992-ci ilin mayın 8-də Şuşanı ələ keçirdilər. Daha 

sonra Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı və Zəngilan rayonları işğal olundu 

Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün 

vəziyyətinə düşüb, 20 min nəfərdən çox azərbaycanlı hərbi əməliyyatlar dövründə öldürülüb, 50 min 

nəfərdən çoxu isə əlil olub. I Qarabağ müharibəsi nəticəsində aralarında 71 uşaq, 267 qadın, 326 qoca 

olmaqla, itkin düşmüş 3890 azərbaycanlının, o cümlədən əsir və girov götürüldüyü müəyyən edilmiş 

872 nəfərin (2020-ci il dekabrın 1-nə olan məlumata əsasən) sonrakı taleyi məlum deyil. 1988-1993-cü 

illərdə Qarabağda, ümumilikdə, 900 yaşayış məntəqəsi, 150 min ev, 7 min ictimai bina, 693 məktəb, 

855 uşaq bağçası, 695 tibb müəssisəsi, 927 kitabxana, 44 məbəd, 9 məscid, 473 tarixi abidə, saray və 

muzeylər, 40 min muzey eksponatı, 6 min sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisəsi, 160 körpü və digər 

infrastruktur obyektləri dağıdılıb. 

1994-cü il mayın 12-də atəşkəsə dair razılıq əldə olundu. Bu vaxta qədər Ermənistanın hərbi 

təcavüzü nəticəsində Azərbaycan Respublikasının 20 faiz ərazisi – Xankəndi şəhəri, Xocalı, Şuşa, 

Laçın, Xocavənd, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonları, həmçinin Tərtər 

rayonunun 13, Qazax rayonunun 7, Naxçıvanın Sədərək rayonunun isə 1 kəndi Ermənistan ordusu 

tərəfindən işğal olunmuşdu. 

«Böyük Ermənistan» yaratmaq niyyətində olan ermənilər buna nail olmaq üçün hər vasitədən istifadə 

edirlər. Bunun bir yolu da azərbaycanlıların nəinki Ermənistandan, eləcə də bütün Qafqazdan qovulub 

çıxarılmasını həyata keçirmək idi. XX əsrdə bu istiqamətdə bir neçə dəfə cəhdlər olmuşdur. Hələ müharibə 

illərində azərbaycanlıların Orta Asiyaya və Qazaxıstana köçürülməsi planı hazırlanmışdı və həyata 

keçirilməsinə başlanılmışdı. Lakin M.C.Bağırov tutarlı arqumentlərlə İ.Stalini bu fikirdən döndərə bildi. 1945-ci 

ilin payızında Ermənistanın Dağlıq Qarabağın onlara verilməsi barədə Sovet hökuməti qarşısında qaldırdığı 

növbəti məsələ də M.C.Bağırovun tədbirləri nəticəsində həyata keçirilmədi (Şuşa və Zəngəzurun Azərbaycana 

verilməsi şərti ilə bu məsələnin müsbət həlli təklif edildi). Çox keçmədən, 1947-ci ilin dekabrın 23-də SSRİ NŞ 
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Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və başqa azərbaycanlı əhalisinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına 

köçürülməsi haqqında» qərarı qəbul olundu. Bununla da, azərbaycanlıların öz ata-baba torpaqlarından köklü 

deportasiyasının birinci mərhələsi başlandı. 1948-1950-ci illərdə Ermənistan SSR-dən 150.000 azərbaycanlı 

doğma yurdlarından zorla çıxarıldı. Onların evlərinə, yurdlarına xarici ölkələrdən gətirilmiş ermənilər 

yiyələndilər. Dağ və dağətəyi ərazilərdə yaşamış azərbaycanlılar isə əsasən Kür-Araz ovalığının isti ərazilərində 

məskunlaşdırıldı. Həmin hadisənin düzgün siyasi qiyməti isə çox sonralar - 1997-ci il dekabrın 18-də verildi. 

«1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazilərindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi 

surətdə deportasiyası haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidenti H.Ə.Əliyevin fərmanında son iki əsrdə 

xalqımıza qarşı tətbiq edilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin əsl mahiyyəti açıqlandı. 

Azərbaycanlıların deportasiyasının ikinci güclü mərhələsi 80-ci illərin sonlarında başlandı. İlk növbədə 

azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən bütünlüklə çıxarılması həyata keçirildi. 1988-ci ilin yanvarında Qafan və 

Meğri rayonlarında başlanan həmin «etnik təmizləmə» tədricən Dağlıq Qarabağ ərazisində də tətbiq olundu. 

Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisi zorla qovuldu, öldürüldü, didərgin salındı. 1991-ci ilin avqustun 8-də 

Ermənistan SSR-də sonuncu azərbaycanlı kəndi - Nüvədi boşaldıldı. Beləliklə, Ermənistan SSR-dəki 185 

azərbaycanlı kəndi təmizləndi, 230.000 azərbaycanlı qovuldu, 31.000 ev, 165 kolxoz və sovxoz talandı, 225 

nəfər öldürüldü, 1200-dən artıq adam yaralandı. Azərbaycanlıların bu dövrdəki deportasiyasında da Rusiya 

yaxından iştirak etdi. Baş vermiş tarixi proseslər zəminində Azərbaycanda yaşayan ermənilər də ölkədən 

çıxarıldılar. Nəticədə, Azərbaycan əhalisinin etnik tərkibində müəyyən dəyişiklik baş verdi. Ölkədə türkdilli 

əhalinin sayı nisbətən artdı. Bununla yanaşı Azərbaycan çoxsaylı xalqların, millətlərin, etnik qrupların, 

etnoqrafik qrupların, etnik azlıqların, milli azlıqların və s. birgə yaşadığı ölkə olaraq qalır. Azərbaycanda 141 

millətin və xalqın nümayəndəsi yaşayır. 

Ermənistanın növbəti hərbi təcavüz cəhdinə cavab olaraq Azərbaycan Ordusu 2020-ci il 

sentyabrın 27-də əks-həmlə əməliyyatına başladı və 44 gün davam edən Vətən müharibəsi nəticəsində 

Ermənistan ordusunu məhv etməyə, onu diz çökdürməyə, işğal altında olan əraziləri azad etməyə nail 

oldu. Ali Baş Komandan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

müzəffər Azərbaycan Ordusu tərəfindən icra edilmiş “Dəmir Yumruq” əməliyyatı Azərbaycan 

xalqının tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı, işğalçılığı, nasizmin şöhrətləndirilməsini dövlət siyasətinə 

çevirən Ermənistanın təslim olması ilə nəticələndi.  

2020-ci il noyabrın 10-da “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ermənistan Respublikasının 

baş naziri və Rusiya Federasiyasının Prezidentinin bəyanatı” qəbul edildi və Ermənistan kapitulyasiya 

aktını imzaladı. Bununla da Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoyuldu, Azərbaycan öz ərazi 

bütövlüyünü bərpa etdi. Azərbaycan Prezidenti bu barədə deyib: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll 

olunub, Azərbaycan bu münaqişəni təkbaşına həll edib, həm döyüş meydanında və ondan sonra masa 

arxasında. Döyüş meydanında qazanılmış Qələbə düşməni məcbur etdi ki, ağ bayraq qaldırsın və 

təslim olsun, kapitulyasiya aktına imza atsın. Noyabrın 10-da imzalanmış sənəd məhz Ermənistanın 

kapitulyasiya aktıdır”. Beləliklə, bu sənədə əsasən Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları şəhid 

vermədən azad edildi. Zəngəzur dəhlizinin yaradılması tarixi zərurətə çevrildi. 

 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat: Piriyev Vaqif. Azərbaycanın tarixi-siyasi coğrafiyası. Bakı, 2006, səh. 126-

136. 
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VIII. Əhali 

 

Əhalinin sayının dinamikası və təbii artımı 

 

2009-cu ilin aprelində keçirilən əhalinin siyahıyaalmasının nəticələrinə görə Azərbaycanda əhalinin sayı 

8896,9 min nəfər olmuşdur. 2021-cu il yanvarın əvvəlinə ölkədə əhalinin sayı 10119,1 min nəfərə çatmışdır. 

Təxmini hesablamalara görə, dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində (67-yə qədər) cəmi 44,2 mln nəfərdən çox 

azərbaycanlı yaşayır. 

XX əsrin birinci yarısında Azərbaycanda əhalinin artımına Birinci Dünya müharibəsi, 1918-1920-ci 

illərdə ölkədə baş verən inqilabi çevrilişlər, xarici müdaxilə və vətəndaş müharibəsi, 30-cu illərdə ölkədə tüğyan 

edən kütləvi repressiyalar (30 min nəfərə qədər əhali məhv edilmişdir) mənfi təsir etmişdir. Məsələn, 1913-

1920-ci illərdə Azərbaycanda əhalinin sayı 386,9 min nəfər azalmışdır (16,6%). İkinci Dünya müharibəsində 

olan itkilər (300 min nəfər) də burada əhalinin sayının azalmasına səbəb olan əsas hadisələrdən biridir. Məhz bu 

dövrlərdə əhalinin güclü emiqrasiyası da baş vermişdir. Əhalinin sayının müharibədən əvvəlki səviyyəsi yalnız 

1955-ci ildə bərpa edilmişdir (3277,2 min nəfər). 

Azərbaycan artıq əhalinin təbii artım göstəricilərinə görə birinci tip ölkələr qrupuna daxil olmuşdur. 

Ölkədə əhalinin orta ömür müddəti 73,9 il, o cümlədən qadınlar üçün 76,6 il, kişilər üçün 71,3 ildir. 

1.1. Əhalinin sayının dəyişilməsi  

(min nəfər) 

İllər 

Əhalinin 

sayı - 

cəmi              

İl ərzində 

ümumi  artım 
faizlə 

Bütün əhaliyə görə, 

faizlə 

min 

nəfər 
faizlə 

şəhər 

yerlərində 
kənd 

yerlərində 

şəhər 

yerlərində 

kənd 

yerlərin

də 

1897 1806,7 - - 305,1 1501,6 16,9 83,1 

1913 2339,2 - - 555,9 1783,3 23,8 76,2 

1917 2353,7 - - 560,2 1793,5 23,8 76,2 

1920 1952,2 - - 405,8 1546,4 20,8 79,2 

1926 2313,7 - - 649,5 1664,2 28,1 71,9 

1939 3205,2 - - 1156,8 2048,4 36,1 63,9 

1959 3697,7 - - 1767,3 1930,4 47,8 52,2 

1970 5117,1 - - 2564,6 2552,5 50,1 49,9 

1979 6028,3 86,0 1,4 3200,3 2828,0 53,1 46,9 

1980 6114,3 92,4 1,5 3247,5 2866,8 53,1 46,9 

1981 6206,7 102,1 1,6 3301,5 2905,2 53,2 46,8 

1982 6308,8 97,5 1,5 3355,9 2952,9 53,2 46,8 

1983 6406,3 107,0 1,7 3407,0 2999,3 53,2 46,8 

1984 6513,3 109,1 1,7 3459,8 3053,5 53,1 46,9 

1985 6622,4 95,5 1,4 3524,5 3097,9 53,2 46,8 

1986 6717,9 104,8 1,6 3588,0 3129,9 53,4 46,6 

1987 6822,7 105,3 1,5 3651,3 3171,4 53,5 46,5 

1988 6928,0 93,2 1,3 3722,6 3205,4 53,7 46,3 

1989 7021,2 110,7 1,6 3805,9 3215,3 54,2 45,8 

1990 7131,9 86,6 1,2 3847,3 3284,6 53,9 46,1 

1991 7218,5 105,6 1,5 3858,3 3360,2 53,5 46,5 
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1992 7324,1 115,9 1,6 3884,4 3439,7 53,0 47,0 

1993 7440,0 109,6 1,5 3928,5 3511,5 52,8 47,2 

1994 7549,6 93,9 1,2 3970,9 3578,7 52,6 47,4 

1995 7643,5 82,7 1,1 4005,6 3637,9 52,4 47,6 

1996 7726,2 73,6 1,0 4034,5 3691,7 52,2 47,8 

1997 7799,8 76,9 1,0 4057,8 3742,0 52,0 48,0 

1998 7876,7 76,7 1,0 4082,5 3794,2 51,8 48,2 

1999 7953,4 79,4 1,0 4064,3 3889,1 51,1 48,9 

2000 8032,8 81,5 1,0 4107,3 3925,5 51,1 48,9 

2001 8114,3 77,1 1,0 4149,1 3965,2 51,1 48,9 

2002 8191,4 77,8 0,9 4192,6 3998,8 51,2 48,8 

2003 8269,2 79,9 1,0 4237,6 4031,6 51,2 48,8 

2004 8349,1 98,3 1,2 4358,4 3990,7 52,2 47,8 

2005 8447,4 105,7 1,3 4423,4 4024,0 52,4 47,6 

2006 8553,1 113,0 1,3 4502,4 4050,7 52,6 47,4 

2007 8666,1 113,8 1,3 4564,2 4101,9 52,7 47,3 

2008 8779,9 142,5 1,6 4652,2 4127,7 53,0 47,0 

2009 8922,4 75,2 0,8 4739,1 4183,3 53,1 46,9 

2010 8997,6 112,1 1,3 4774,9 4222,7 53,1 46,9 

2011 9111,1 122,3 1,4 4829,5 4281,6 53,0 47,0 

2012 9235,1 119,5 1,3 4888,7 4346,4 52,9 47,1 

2013 9356,5 118,3 1,3 4966,2 4390,3 53,1 46,9 

2014 9477,1 120,8 1,3 5045,4 4431,7 53,2 46,8 

2015 9593,0 115, 9 1,2 5098,3 4494,7 53,1 46,9 

2016 9705,6 112,6 1,17 5152,4 4553,2 53,1 46,9 

2017 9810,0 104,4 1, 02 5199,0 4611,0 53,0 47,0 

2018 9898,1 88,1 1, 00 5237,8 4660,3 52,9 47,1 

2019 9981,5  85,6  0,9 5273,9 4707,6 52,8  47,2 

2020 10067,1  52,0  0,5 5312,0 4755,1 52,8  47,2 

2021 10119,1  52,0 0,5 5358,5 4760,6 53,0  47,0 

        
1) 1897,1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 1999, 2009-cu illərin məlumatları əhalinin 

siyahıyaalınmaları üzrə, 1913, 1917, 1920-cı illərin məlumatları ilin axırına, qalan illərin 

məlumatları isə ilin əvvəlinə göstərilmişdir. 
 

Əhalinin miqrasiyası 

 

Əhalinin miqrasiyası ayrı-ayrı vaxtlarda ölkədə baş verən ictimai-siyasi və tarixi-iqtisadi amillərin təsiri 

ilə getmişdir. XIX əsrin əvvəllərində (1828) Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə qatıldıqdan sonra bura əvvəlcə 

ermənilər (xüsusilə Qarabağa), əsrin ikinci yarısında Muğana, Gədəbəyə, Dağlıq Şirvana və Abşerona ruslar 

immiqrasiya etmişlər. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Bakıda neft sənayesinin inkişafı ilə əlaqədar 

dünyanın bir çox regionlarından bura müxtəlif millətlərin nümayəndələri gəlmişlər. 

İkinci Dünya müharibəsi zamanı keçmiş SSRİ-nin müharibə gedən ərazilərindən köçürülən rus, ukraynalı, 

belorus və digər millətlərin bir hissəsi də respublikamıza gəlmişdir. XX əsrin 60-70-ci illərindən isə əhali 

Azərbaycandan Rusiya, Ukrayna, Belorus və Mərkəzi Asiya respublikalarına gedir. İlk vaxtlarda hər il 

respublikamızdan 0,4-40 min nəfər adam Rusiyanın Moskva, Sankt-Peterburq şəhərlərinə, Sibir, Uzaq Şərq və 
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digər regionlarına emiqrasiya etmişlər. 1948-53-cü illərdə Ermənistandan 100 min nəfərə yaxın azərbaycanlı 

tarixi torpaqlarından respublikamıza köçürülmüşdür. 

1988-ci ildən sonra Qafqazda ictimai-siyasi vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar Ermənistandan 190 min 

nəfərdən çox azərbaycanlı, Mərkəzi Asiyadan (Özbəkistan və Qırğızıstandan) 25 min nəfər türk Azərbaycana 

pənah gətirmişdir. Həmin dövrdə Bakıda və Ölkənin digər ərazilərində yaşayan 500 min nəfərdən çox erməni, 

həmçinin başqa rusdilli əhalinin müəyyən hissəsi (ruslar, yəhudilər) respublikanı tərk etmişlər. Hazırda ölkədə 

miqrasiya saldosu ildə mənfi 4-5 min nəfərdir. Son iki əsr ərzində 1,5 mln nəfər azərbaycanlı Ermənistandakı 

tarixi torpaqlarından qovulmuşdur. 

Ölkə daxilində əhalinin miqrasiyasının əsas istiqaməti kəndlərdən şəhərlərə doğrudur. Miqrasiya edən 

əhalinin 1/5-i Bakıya gəlir. Son vaxtlar Qarabağ və Ermənistanla sərhəd rayonlarından köçürülən əhali 

respublikanın digər ərazilərində, xüsusilə Abşeronda yerləşdirilir. 

 

Əhalinin cins-yaş quruluşu 

 

XX əsrin əvvəllərində Bakıda neft sənayesinin sürətlə inkişaf etməsi prosesində ölkəyə əsasən kişi cinsli 

əhali gəlirdi. Nəticədə burada əhalinin ümumi sayında kişilərin sayı çoxalmışdır. 

Ölkədə əhalinin cins quruluşunun formalaşmasına İkinci Dünya müharibəsi ciddi təsir göstərmişdir. 

Müharibə gedişində kişi cinsli əhalinin sayının azalması ilə əlaqədar həmin vaxtdan başlayaraq ümumi əhalinin 

sayında qadınlar üstünlük təşkil edir. Təqaüd yaşlı əhali arasında qadınların xüsusi çəkisi artır. Buna səbəb 

qadınların kişilərə nisbətən çox yaşamasıdır. Şəhər və kənd əhalisinin müqayisəsi də göstərir ki, qadınlar 

üstünlük təşkil edir. 

Ölkədə 16 yaşa qədər olan əhali əmək qabiliyyətli yaşdan kiçik qrupa daxildir. 16-57 yaşlı qadınlar, 16-62 

yaşlı kişilər əmək qabiliyyətli yaşda, bu yaşdan yuxarı olanlar isə əmək qabiliyyətli yaşdan böyük əhali 

qruplarına aid edilir. Əmək qabiliyyətli yaşdan böyük əhalinin Xüsusi çəkisi getdikcə artır. Bu isə respublikada 

əhalinin demoqrafik cəhətdən qocalması deməkdir. 

Azərbaycanın demoqrafik inkişaf vəziyyətini əks etdirən ən mühüm göstəricilərdən biri əhali 

arasında olan nikah və boşanma hallarının baş verməsidir. 

 

1.3. Əhalinin cins üzrə sayı   

(min nəfər) 

İllər 

Əhalinin 

sayı  

- cəmi 

o cümlədən: 
Bütün əhaliyə 

nisbətən, faizlə 

Hər 1000 

kişiyə düşən 

qadınların sayı 

kişilər qadınlar kişilər qadınlar  

1926 2313,7 1212,4 1101,3 52,4 47,6 908,4 

1939 3205,2 1642,6 1562,6 51,2 48,8 951,3 

1959 3697,7 1756,6 1941,1 47,5 52,5 1105,0 

1960 3815,7 1817,0 1998,7 47,6 52,4 1100,0 

1961 3973,3 1901,5 2071,8 47,9 52,1 1089,6 

1962 4118,2 1974,8 2143,4 48,0 52,0 1085,4 

1963 4218,1 2029,0 2189,1 48,1 51,9 1078,9 

1964 4369,0 2108,1 2260,9 48,3 51,7 1072,5 

1965 4509,5 2175,8 2333,7 48,2 51,8 1072,6 

1966 4639,8 2243,3 2396,5 48,3 51,7 1068,3 

1967 4776,5 2314,2 2462,3 48,4 51,6 1064,0 

1968 4887,5 2368,0 2519,5 48,5 51,5 1064,0 
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1969 5009,5 2429,6 2579,9 48,5 51,5 1061,9 

1970 5117,1 2483,0 2634,1 48,5 51,5 1060,9 

1971 5227,0 2539,1 2687,9 48,6 51,4 1058,6 

1972 5338,9 2599,1 2739,8 48,7 51,3 1054,1 

1973 5444,0 2654,3 2789,7 48,8 51,2 1051,0 

1974 5543,8 2706,1 2837,7 48,8 51,2 1048,6 

1975 5644,4 2757,1 2887,3 48,8 51,2 1047,2 

1976 5733,7 2802,0 2931,7 48,9 51,1 1046,3 

1977 5828,3 2845,8 2982,5 48,8 51,2 1048,0 

1978 5924,0 2887,1 3036,9 48,7 51,3 1051,9 

1979 6028,3 2938,8 3089,5 48,8 51,2 1051,3 

1980 6114,3 2981,5 3132,8 48,8 51,2 1050,7 

1981 6206,7 3026,3 3180,4 48,8 51,2 1050,9 

1982 6308,8 3076,9 3231,9 48,8 51,2 1050,4 

1983 6406,3 3124,7 3281,6 48,8 51,2 1050,2 

1984 6513,3 3176,9 3336,4 48,8 51,2 1050,2 

1985 6622,4 3229,0 3393,4 48,8 51,2 1050,9 

1986 6717,9 3274,3 3443,6 48,7 51,3 1051,7 

1987 6822,7 3325,4 3497,3 48,7 51,3 1051,7 

1988 6928,0 3378,4 3549,6 48,8 51,2 1050,7 

1989 7021,2 3423,8 3597,4 48,8 51,2 1050,7 

1990 7131,9 3481,7 3650,2 48,8 51,2 1048,4 

1991 7218,5 3524,1 3694,4 48,8 51,2 1048,3 

1992 7324,1 3579,2 3744,9 48,9 51,1 1046,3 

1993 7440,0 3641,2 3798,8 48,9 51,1 1043,3 

1994 7549,6 3702,5 3847,1 49,0 51,0 1039,1 

1995 7643,5 3754,6 3888,9 49,1 50,9 1035,8 

1996 7726,2 3802,7 3923,5 49,2 50,8 1031,8 

1997 7799,8 3845,3 3954,5 49,3 50,7 1028,4 

1998 7876,7 3883,2 3993,5 49,3 50,7 1028,4 

1999 7953,4 3883,1 4070,3 48,8 51,2 1048,2 

2000 8032,8 3927,0 4105,8 48,9 51,1 1045,5 

2001 8114,3 3972,0 4142,3 49,0 51,0 1042,9 

2002 8191,4 4015,0 4176,4 49,0 51,0 1040,2 

2003 8269,2 4058,0 4211,2 49,1 50,9 1037,8 

2004 8349,1 4102,2 4246,9 49,1 50,9 1035,3 

2005 8447,4 4156,2 4291,2 49,2 50,8 1032,5 

2006 8553,1 4213,5 4339,6 49,3 50,7 1029,9 

2007 8666,1 4274,9 4391,2 49,3 50,7 1027,2 

2008 8779,9 4336,8 4443,1 49,4 50,6 1024,5 

2009 8922,4 4414,4 4508,0 49,5 50,5 1021,2 

2010 8997,6 4455,5 4542,1 49,5 50,5 1019,4 

2011 9111,1 4517,1 4594,0 49,6 50,4 1017,0 

2012 9235,1 4583,5 4651,6 49,6 50,4 1014,9 

2013 9356,5 4648,8 4707,7 49,7 50,3 1012,7 
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2014 9477,1 4713,5 4763,6 49,7 50,3 1010,6 

2015 9593,0 4775,8 4817,2 49,8 50,2 1009,0 

2016 9705,6 4835,6 4870,6 49,8 50,2 1007,0 

2017 9810,0 4891,2 4918,8 49,9 50,1 1006 

2018 9898,1 4938, 0 4960,1 49,9 50,1 1005 

2019  9981,5 4982,4 4999,1 49,9 50,1 1003 

2020  10067,1 5028,0 5039,1 49,9 50,1 1002 

2021  10119,1 5053,8 5065,3 49,9 50,1 1002 

 

1) 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 1999, 2009-cu illərin məlumatları əhalinin siyahıyaalınmaları 

üzrə,qalan illərin məlumatları isə ilin əvvəlinə göstərilmişdir. 

 

Əhalinin milli tərkibi 

Azərbaycanda 1897, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 1999, 2009-cu illərdə əhalinin siyahıyaalması 

aparılmışdır. 2009-cu ilin siyahıyaalma materiallarına əsasən respublika əhalisinin 91,6%-ni azərbaycanlılar, 

8,4%-ni 80-dən çox millətin nümayəndələri təşkil etmişdir. Onlar arasında rusların xüsusi çəkisi 1,3%, 

ermənilər 1,5%, ləzgilər 2,0%, avarlar 0,6% olmuşdur. Əhalinin qalanınmı isə talışlar, yəhudilər, kürdlər, 

tatarlar, ukraynalılar, beloruslar, tatlar, udinlər və başqa millətlərin nümayəndələri təşkil etmişdir. 

Ləzgilər əsasən respublikanın Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda, avarlar Şəki-Zaqatala iqtisadi 

rayonunda, talışlar Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda məskunlaşmışlar. 

 

Əhalinin yerləşməsi 

Respublikada əhali qeyri-bərabər məskunlaşır. Məskunlaşma - yaşayış məntəqələrinin müxtəlif ərazi 

formalarıdır. Ölkədə əhalinin orta sıxlığı hər kv.km-də 115 (2018-ci ilin əvvəlinə) nəfərdən çoxdur. Bakı şəhəri 

aqlomerasiyasında bu göstərici 1049 nəfər/kv.km (Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 151 nəfər/kv.km), Lənkəran 

ovalığı üzrə 170 nəfər/kv.km-dir. Əhali həmçinin Qarabağ düzündə, Kür və Araz çayları boyu, iri dəmir və 

avtomobil magistralları boyu sıx məskunlaşır. Bu ərazilər düzənlik və dağətəyi zonalara uyğun gəlir. 

Orta və yüksək dağlıq ərazilərdə, Qobustan, Ceyrançöl, Şirvan və Muğan düzlərinin bəzi ərazilərində 

əhali çox seyrək məskunlaşır. 

Respublikanın 4494,7 min nəfər kənd əhalisi 4249 kənd yaşayış məntəqələrində (kənd və qəsəbələrdə) 

yaşayır. Kənd əhalisinin xüsusi çəkisi  46,9 %-dir. Onlar kənd təsərrüfatı və onunla əlaqədar olan sahələrdə 

məşğul olur. Çaylar, kanallar və yollar boyu, düzən və dağətəyi zonalarda iri kənd yaşayış məntəqələri 

formalaşmışdır (əhalisi 10 min nəfərə qədər). Quba rayonunda olan Xınalıq kəndinin yerləşdiyi ərazidə mütləq 

hündürlük 2400 m-ə çatır. Azərbaycanda əhalinin məskunlaşma amplitudu 2400 m-ə yaxındır. 

 

Şəhər yaşayış məntəqələri 

Respublikanın şəhər yaşayış məntəqələrində ümumi əhalinin 5237,8 min nəfəri və ya 52,9 %-i yaşayır 

(2018). Şəhər yaşayış məntəqələrinə şəhərlər, şəhər tipli qəsəbələr və fəhlə qəsəbələri aiddir. Azərbaycanda 

şəhərlər XX əsrin 50-60-cı ildə təbii sərvətlərin istismarı və emalı, sənayeləşdirmə, əhalinin şəhərlərə 

miqrasiyası dövründə sürətlə inkişaf etmiş və böyümüşlər. 

Ölkədə yaşayış məntəqəsinin şəhər olması üçün onun əhalisinin sayı 5 min nəfərdən çox, burada yaşayan 

fəhlə və qulluqçular ümumi əhalinin 85%-indən çox olmalıdır. Bu məntəqələr rayon tabeli şəhərlərdir. 

Şəhər tipli qəsəbələrdə əhalinin sayı 2 min nəfərdən çox olmalıdır. Yerinə yetirdiyi inzibati-idarəetmə 

funksiyasına görə bir çox yaşayış məntəqələrinə şəhər tipli qəsəbə statusu verilir. 

Fəhlə qəsəbələri sənaye müəssisələri və ya digər təsərrüfat obyektlərində çalışanlar üçün salınmış 

məntəqələrdir. Onlarda əhalinin sayı 500 nəfərdən çox, burada yaşayan fəhlə və qulluqçular ümumi əhalinin 

60%-indən çox olmalıdır. 
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Azərbaycanda olan 78 şəhərdən 10-u respublika tabeli şəhərlərdir. Onlara Bakı, Gəncə, Sumqayıt, 

Mingəçevir, Şirvan (kecmiş Əli Bayramlı), Şəki, Xankəndi, Yevlax, Lənkəran və Naftalan şəhərləri aiddir. 

Respublika tabeli şəhərlər - mərkəzi hökumət orqanları tərəfindən idarə edilir, onlarda respublika 

əhəmiyyətli təsərrüfat obyektləri və sahələri yerləşir. Respublika tabeli şəhərlərin bir çoxu mühüm nəqliyyat 

qovşağıdır 

Naxçıvan MR-da yerləşən Naxçıvan, Ordubad, Culfa şəhərləri muxtar respublika tabeli şəhərlərdir. 2000-

ci ildə qəbul edilmiş yeni qanuna əsasən şəhər əhalisinin sayı 15 min nəfərdən çox olmalıdır. 

 

 

Əhalinin milli tərkibi 

 

(2009-cu ildə əhalinin siyahıya alınma məlumatlarına əsasən) 

 
min 

nəfərlə 
faizlə 

Cəmi əhali 8922,4 100.0 

o cümlədən 

azərbaycanlılar 8172,8 91,6 

ləzgilər 180,3 2,0 

ruslar 119,3 1,3 

ermənilər 120,3 1,3 

talışlar 112,0 1,3 

avarlar 49,8 0,6 

türklər 38,0 0,4 

tatlar 25,2 0,3 

tatarlar 25,9 0,3 

ukraynalılar 21,5 0,3 

saxurlar 12,3 0,1 

gürcülər 9,9 0,1 

kürdlər 6,1 0,1 

yəhudilər 9,1 0,1 

udinlər 3,8 0,04 

digər millətlər 9,5 0,1 
 

 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat:: Eminov Z. Coğrafiya. Bakı, 2005, səh. 560-564 

Dövlət Statistika Komitəsinin saytı -  www.azstat.org  

Azərbaycanın rəqəmlərdə 2021. Bakı, 2021. 
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IX . Təbiət 

 

 İqlim 

 

Azərbaycan əsasən subtropik iqlim qurşağında yerləşir Lənkəran ovalığı rütubətli subtropik iqlim 

vilayətində, qalan düzənlik ərazilər kontinental subtropik iqlim vilayətində yerləşir Şimalda ölkənin kiçik ərazisi 

mülayim iqlim qurşağına keçir. Onun iqlim xüsusiyyətlərini də ilk növbədə bu amil müəyyən edir. 

Azərbaycanın kənarları boyu yüksələn dağlar əraziyə gələn küləklərin qarşısını alır. Xəzər dənizi isə sahil 

rayonlarda iqlimi yumşaldır, lakin ölkənin iqliminə güclü təsir göstərmir. 

Respublikada günəşli saatların illik miqdarı 1800-2900 saat arasında dəyişir. Naxçıvanda Arazboyu 

düzənliklərdə günəşli saatların illik miqdarı 2500-2800 saata, Ceyrançöl, Abşeron, Kür-Araz ovalığı və dağların 

ətəyində 2200-2500 saata çatır. Günəş radiasiyası Kür-Araz ovalığında 130-135 kkal/kv. sm-dir. Dağlarda 

günəşli saatların illik miqdarı 2400-2600 saat arasında dəyişir. Günəş radiasiyasının qiyməti düzənliklərdən 

dağlara doğru azalır. Günəş radiasiyasının hər iki göstəricisinin ən yüksək qiymətləri (150-160 kkal/kv. sm) 

Naxçıvanda müşahidə edilir. Belə vəziyyət MR-də buludluluğun il ərzində az olması ilə əlaqədardır. 

Günəşli saatların illik miqdarının və günəş radiasiyasının ən aşağı göstəriciləri Kiçik Qafqazda, Lənkəran 

ovalığında, Şollar düzündə və orta dağlıq zonalarda 1800-2000 saat və 120-130 kkal/kv. sm-dir, Buludlar orta 

dağlıq zonalara uyğun gələn yüksəklikdə yerləşdiyinə görə həmin ərazilərə il ərzində az Günəş işığı düşür. 

Lənkəran ovalığında və Şollar düzündə buludluluğun il ərzində çox olması yer səthinin az qızmasına səbəb olur. 

Bəzi orta və yüksək dağlıq ərazilərdə buludluluğun azalması günəş radiasiyasının hər iki göstəricisinin 

(2200-2500 saat və 140-145 kkal/kv. sm) böyük olmasına səbəb olur. Lakin radiasiyanın əsas hissəsi əks 

olunduğuna və səpələndiyinə görə onun balansı çox azdır. Radiasiya balansının kəmiyyəti bu ərazilərdə 15-20 

kkal/kv. sm olur. Radiasiya balansının ən çox miqdarı Lənkəranda 50-60 kkal/kv. sm müşahidə edilir. Qalan 

yerlərdə, yəni alçaq dağlıq və dağətəyi sahələrdə, onlara yaxın olan düzənliklərdə və ovalıqlarda radiasiya 

balansı 45-50 kkal/kv. sm-ə çatır. 

Azərbaycanda temperaturun paylanmasını onun yerləşdiyi coğrafi enlik və relyef şəraiti müəyyən edir. 

Kür- Araz ovalığında və digər düzən ərazilərdə havanın orta illik temperaturu 14°-14,5°S-dir. Bu ərazilərdə 

iyulun orta temperaturu 20°-27°S-yə çatır. Yanvarın orta temperaturu 1°-3°S, Şərur-Ordubadda isə - 2°-4°S-yə 

qədərdir. Düzənliklərdə yayda havanın mütləq maksimum temperaturu Culfada 43°-44°S, mütləq minimum 

temperaturu isə qışda - 32° S-dir. Digər düzənlik ərazilərdə mütləq minimum temperatur - 24°S təşkil edir. 

Orta dağlıq rayonlarda havanın orta illik temperaturu 6°-10°S arasındadır. Bu ərazilərdə yanvarın orta 

temperaturu 3°-6°S, iyulun orta temperaturu 15°-20°S arasında müşahidə edilir. Orta dağlıq zonalarda mütləq 

minimum temperatur qışda mənfi 42°S, mütləq maksimum temperatur yayda 20°-30°S qeydə alınmışdır. 

Yüksək dağlıq zonalarda havanın orta illik temperaturu 0°-2°S-dir. Burada ən soyuq ayın orta 

temperaturu mənfi 10°-14°S, ən isti ayın orta temperaturu 5°-10°S-dir. Havanın mütləq maksimum temperaturu 

bu rayonlarda yayda 10°S-yə qədər yuxarı qalxır. Mütləq minimum temperatur isə 4000 m-dən yüksək dağlıq 

ərazilərdə qışda mənfi 45°S müşahidə edilmişdir. 
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 Çaylar 

 

Daxili sular iqlim və relyef şəraitindən asılı olaraq uzun geoloji vaxt ərzində formalaşmışdır. Quru 

sularını hidrologiya elmi öyrənir. Onların ən mühüm elementi olan çaylar qidalanma mənbəyi və axdığı əraziyə 

uyğun olaraq üç qrupa ayrılır Birinci qrupa Xəzər dənizinə birbaşa axan çaylar aiddir. Bu çaylar Talış 

dağlarından, Böyük Qafqazın şimal-şərq yamaclarından başlanır və birbaşa Xəzərə tökülür. İkinci qrupa Kür 

çayının hövzəsinə aid olan çaylar daxildir. Bu hövzədə Kürün sağ və sol qolları, o cümlədən Araz çayı birləşir. 

Üçüncü qrup kimi Abşeron-Qobustanın müvəqqəti axarlı çayları ayrılır. Talış dağlarından, Böyük Qafqazın 

şimal-şərq yamaclarından və Abşeron-Qobustandan axan çayların hövzəsinin ümumi sahəsi 23400 kv.km sahə 

tutur. Qeyd edək ki, Azərbaycanın bütün çayları daxili axarsız hövzə olan Xəzər dənizinə aiddir. Ölkədə olan 

çayların ümumi sayı 8359, onların uzunluğu 34000 km-dir. Çayların çoxu kiçik olduğuna görə onların yalnız 

850-si 5 km-dən, 500-ü 10 km-dən, 21-i 100 km-dən çox məsafədə axır. Düşən yağıntıların miqdarına uyğun 

olaraq yüksək və orta dağlıq ərazilərdə çay şəbəkəsi daha sıxdır. Bu ərazilərdə onun kəmiyyəti 0,7-0,8 

km/kv.km-ə çatır. 

Böyük Qafqazın şimal-şərq yamaclarından Samur, Qusar, Qudyal, Qara, Vəlvələ, Gilgil və Ata çayları 

axır. Onlar yüksək dağlardan başlandığı üçün çoxsulu olur, əsasən qar, buzlaq, yağış və yeraltı sularla 

qidalanırlar. Xüsusilə Qusar çayı öz su-yunun 64%-ni qarların əriməsindən alır. Ata çayı isə orta dağlıq 

zonalardan başlandığı üçün əsasən yeraltı və yağış suları hesabına qidalanır. Regionun çayları yazda və payızda 

gursulu olurlar. 

Ərazidən axan çaylar Mezozoy erasının Təbaşir və Yuva dövrlərinə aid yumşaq, asan yuyulan 

süxurlardan keçərkən kanyonvari dərələr əmələ gətirmişlər. Vəlvələçayın qolu Təngi dərəsi bu səbəbdən 

yaranmışdır. 

Samur regionun ən böyük çayıdır, uzunluğu 216 km-dir. Çay, Dağıstanda 3600 m hündürlükdən başlanır 

və Xəzər dənizinə tökülür. Qidalanmasında qar (68%) və yeraltı suların (20%) rolu böyükdür. 

Viləş, Lənkəran, Astara, Göytəpə və Təngərü çayları Talış dağlarından başlanır, Lənkəran ovalığından 

keçərək birbaşa Xəzər dənizinə axır. Bolqar çayı da Talış dağlarından başlanaraq axır. Lakin onun suyu az 

olduğuna görə Biləsuvarda, düzənlik sahələrdə yox olur. 

 

Regionlar və 

çayların adı 

Uzunl

uq, km 

Hövzə 

sahəsi, kv.km 

Mənbə

yin 

hündürlüyü, 

m 

Məns

əbin 

hündürlüyü, 

m 

Meylli

yi, % 

Böyük  Qafqazın şimal-şərqi 

Samur 216 4430 3600 -28 16,80 

Qusar 106 694 3780 -28 35,90 

Qudyal 101 799 3200 -28 30,00 

Vəlvələ 98 628 2920 -28 10,20 

Lənkəran zonası 

Viləş 106 935 1180 -28 11,40 

Lənkəran 70 1100 2380 -28 34,40 

Bolqar 134 2170 1710 -17 12,90 

Kür hövzəsi 

Kür 1515 188000 2740 -28 2,03 

Araz 1072 102000 2990 -11 2,80 

Alazan (Qanıx) 413 12080 2560 75 6,02 

İori (Qabırrı) 389 4840 2560 75 6,45 

Şirvan düzü 
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Türyan 170 4840 3680 -4 21,70 

Əlican 91 1010 3500 13 38,30 

Göyçay 133 1770 1980 21 17,50 

Girdiman 88 727 2900 15 32,80 

Ağsu 89 572 2100 -2 83,60 

Şəki-Zaqatala 

Əyriçay 134 1810 3200 135 22,90 

Kiçik Qafqaz 

Ağstafa 133 2580 3000 210 21,00 

Zəyəm 90 942 2020 126 21,00 

Şəmkir 95 1170 3220 93 32,90 

Gəncə 98 752 2814 70 28,00 

Kürək 108 2080 3100 18 28,50 

İncə 83 205 2580 47 30,50 

Tərtər 184 2650 3120 3 16,90 

Xaçın 104 657 2100 10 10,10 

Qarqar 111 1490 2080 -5 18,70 

Xram 220 8340 2422 255 9,80 

Arazın hövzəsi 

Həkəri 113 2570 2580 358 19,70 

Oxçu 82 1175 3285 300 36,40 

Köndələn 102 536 1780 90 16,60 

Bazarçay 178 5650 3040 270 15,60 

Naxçıvan 

Arpa 128 2630 2985 780 
172,0

0 

Naxçıvan 71 1630 2720 748 27,80 

Gilan 53 426 2700 678 38,20 

Qobustan-Abşeron 

Pirsaat 202 2280 2400 -28 11,90 

Sumqayıt 198 1750 2000 -28 10,20 

 

Regiondan axan çaylar bu ərazilərə düşən yağış suları ilə və yeraltı sularla qidalanır. Viləş çayının 

qidalanmasında yağış, sularının payı 73%-dir. Region orta illik axınına görə (35 1/san. respublikada öndə durur. 

Azərbaycanın ərazinin əsas hissəsi Araz çayının qolları ilə birlikdə Kür çayının hövzəsinə daxildir. 

Respublikanın 23299 kv.km-i Araz çayının, 37833 kv.km-i Kür çayının hövzəsinə aiddir. Kür çayı şimal-

 qərbdən cənub-şərqə doğru axaraq ölkəni iki hissəyə bölür. Azərbaycanın ərazisində çayın uzunluğu 906 km-

 dir. O, Türkiyədə yerləşən Qızılgədik dağından, 2740 m hündürlükdən başlayır, Gürcüstanın ərazisindən 

keçərək respublikaya daxil olur. Kürün ümumi uzunluğu 1515 km, su sərfi 580 kub m/san., illik axımı 18 kub 

km-dir. Çay əsasən qar (52%) suları ilə qidalansa da onun səviyyəsinin dəyişməsinə yeraltı (30%) və yağış 

(18%) suları da təsir göstərir. Kür yazın axırı və yayın əvvəllərində gursulu olur. Aprel ayında çayda suyun 

səviyyəsi maksimum həddə çatır. Onun aşağı axarlarında çoxlu meandr olsa da gəmiçiliyə yararlıdır. 

Mənsəbindən Yevlax şəhərinə qədər 614 km məsafədə Kür çayın-dan gəmiçilikdə istifadə etmək olar. 

Kür çayının qəbul etdiyi qollar arasında Böyük Qafqazın cənub yamaclarından başlayıb Şirvan düzü ilə 

axan çaylar özünün rejiminə görə fərqlənir. Onlar arasında Əlican, Türyan, Göyçay, Girdiman və Ağsu çayları 

özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Yayda, çaylarda suyun səviyyəsi aşağı olan zaman suvarmada da geniş 

istifadə edildiyinə görə onların çoxu Kür çayına çatmır. 
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Böyük Qafqaz dağlarının cənub yamaclarından axan digər çaylar Şəki-Zaqatala zonasında keçir. Onların 

suyunu Qanıx (Alazan) və Əyriçay Kürə gətirir. Bu qrupa Mazım, Balakən, Tala, Katex, Gürmük, Şin, Kiş, 

Tikanlı, Daşağıl, Muxax və Dəmiraparan çayları daxildir. 

Böyük Qafqazın cənub yamaclarından axan bütün çaylar 60-70%. yeraltı sularla, 20% yağış suları ilə, 

10% qar suları ilə qidalanırlar. Ağsu çayı öz suyunun 70%-ni yağış sularından alır. Regionun çayları yazda və 

yayın əvvəllərində gursulu olurlar. Ərazi orta illik axınına görə respublikada ikinci yeri tutur. 

Kür çayının sağ qolları Kiçik Qafqaz dağlarından başlayır. Onun şimal-qərbindən Ağstafa, Zəyəm, 

Şəmkir, Gəncə, Tovuz, Kürək, İncə, Qoşqar, Axınca və Goran çayları axır. Bu çaylar 70% yağış suları ilə 

qidalanırlar. Dağların cənub-şərq yamaclarından Tərtər, Xaçın və Qarqar çayları keçir. Tərtər çayı 71% yeraltı 

sularla qidalanır. 

Mingəçevir su anbarına tökülən çaylar arasında Qabırrı (İori) çayı fərqlənir. O, Gürcüstanın ərazisindən 

başlanır, aşağı axarında respublikamıza daxil olur. 

Araz uzunluğuna və təsərrüfat əhəmiyyətinə görə respublikanın ikinci mühüm çayıdır. Onun uzunluğu 

1072 km, hövzəsinin sahəsi 102 min kv.km-dir. Kür çayı kimi Araz çayı da öz başlanğıcını Türkiyədə yerləşən 

Bingöl silsiləsindən, 2990 m hündürlükdən götürür. Çay Sabirabad rayonunda (Suqovuşanda) Kür çayı ilə 

birləşir. 

Araz çayı 46% yeraltı sularla, 38% qar suları ilə, 16% yağış suları ilə qidalanır. Ona görə də Araz yazın 

axırı (may ayında) və yayın əvvəllərində gursulu olur. Çayın yatağında güclü eroziya getdiyinə görə o, asılı 

gətirmələrin çoxluğu (14 MN t/il) ilə fərqlənir. 

Kiçik Qafqazın cənub-şərq yamaclarından Həkəri, Bərgüşad, Oxçu və Köndələn çayları axır. Regionun 

çayları daha çox yeraltı və yağış suları ilə qidalanır və yayda daşır. 

Naxçıvan MR-in ərazisindən keçən Arpa, Cəhri, Naxçıvan, Əlincə, Gilan və Ordubad çayları Araza 

qovuşurlar. Bu çaylar əsasən qar və yeraltı sularla qidalanırlar. 

Buradan axan Gilan çayı öz suyunun 50%-ni qar sularından, 36%-ni yeraltı sulardan alır. Naxçıvanın 

çayları yazda gursulu olurlar. 

Azərbaycanda yağıntıların azlığı ilə fərqlənən Qobustan-Abşeronda Pirsaat, Sumqayıt və Ceyrankeçməz 

çayları vardır. Alçaq dağlıq ərazilərdən başlandığına görə onlar əsasən yağış suları ilə qidalanırlar. 

Ceyrankeçməz çayında yağış suları ilə qidalanmanın payı 98%-ə çatır. 

Ölkənin ərazisindən axan Dəmiraparan (Mucuq şəlaləsi), Tərtər, Gürmük, Katex, Vəlvələ və s. çaylarda 

şəlalələr vardır. Vəlvələ çayı üzərində hündürlüyü 60 m olan Afurca şəlaləsi yerləşir (Quba rayonu). 

Bunlardan başqa respublikanın müxtəlif regionlarından axan çaylar üzərində Həmzəli, Sarıgüneydərə, 

Həmçay, Kəbizdərə, Çətindərə, Bozdağ, Gövduçay, Ağdam, Təkəqaya, Qoşabulaq, Balışbəy, Şəlvə, İldırım, 

Şuşa, Həmzəçay, Dıman, Allar, Yilyay, Lüləkəran şəlalələri vardır. 

Azərbaycanın bəzi çaylarında təhlükəli təbii dağıdıcı hadisələr kimi sellər baş verir. Onların əsas əlaməti 

tərkibində çoxlu miqdarda (20%-dən 80%-ə qədər) palçıq və daş olmasıdır. Buna görə də palçıqlı, daşlı və daşlı-

 palçıqlı sellər ayrılır. Palçıqlı sellər Qobustandan, Ceyrançöldən, Acınohurdan və Naxçıvandan axan çaylarda 

yaranır. Daşlı və daşlı-palçıqlı sellər Böyük Qafqazın cənub yamaclarından axan çayların 76,6%-də əmələ gəlir. 

Şəki-Zaqatala zonasından axan Katex, Gürmük, Şin, Kiş, Tikanlı, Muxax və Dəmiraparan çaylarında 

daha tez-tez dağıdıcı sellər yaranır. Respublikanın digər dağ çaylarında sellər nisbətən az baş verir. Sellərin 

qarşısını almaq üçün hidrotexniki qurğular tikilir, çayların su topladığı yamaclarda bitkilərin sıx örtüyü 

yaradılır, heyvanların otarılması nizamlanır. 
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 Göllər 

 

Yerləşdiyi ərazinin təbii-coğrafi şəraitindən, çökəkliyin mənşəyindən asılı olaraq göllər müxtəlif fiziki-

 kimyəvi və hidroloji xüsusiyyətlərə malik olur. Azərbaycanda göllərin ümumi sayı 700, daimi mövcud olan 

göllər 250-yə yaxındır. Onlardan 25-nin sahəsi 1 kv.km-dən çoxdur. 

Böyük Qafqaz vilayətinə daxil olan Abşeronda və Qobustanda yerləşən göllər şor suludur. Onlar 

mənşəyinə görə tektonik, bəziləri qalıq qrupa daxildir. Burada Böyükşor, Masazır, Binəqədi, Kürdəxanı və 

Xocasən kimi daxili su hövzələri vardır. Təbii vilayətə daxil olan Samur-Şabran ovalığında laqun mənşəli 

Ağzıbirçala gölü yerləşir. Şahdağ, Tufan, Bazardüzü zirvələrinin ətrafında yüksək dağlıq sahə olduğuna görə 

şirin sulu buzlaq və uçqun mənşəli göllər əmələ gəlmişdir. Bu ərazilərdə əmələ gəlmiş Tufan gölü buzlaq 

mənşəli, Nohurlar gölü uçqun mənşəlidir. 

Kiçik Qafqaz vilayəti göllərin sayına və onların təsərrüfat əhəmiyyətinə görə digər ərazilərdən fərqlənir. 

Burada olan göllərin suyu şirindir. Qarabağ vulkanik yaylasında əmələ gəlmiş Böyük Alagöl və Kiçik Alagöl 

tektonik mənşəlidir. Göygöl və ona yaxın olan digər göllər uçqun mənşəlidir. Maralgöl, Zəligöl, Ağgöl, 

Şamlıgöl, Ördəkgöl, Ceyrangöl və Qaragöl Göygölün ətrafında əmələ gəlmişdir. 

Qarabağ vulkanik yaylasında, İşıqlı dağının yamacında vulkan mənşəli Qaragöl, həmçinin Zalxagöl və 

Pəriçinqıl gölləri yerləşir. 

Təbii vilayətdə olan Göygöl özünün mənzərəli təbiəti, gözəlliyi ilə seçilir. O, 1139-cu ildə Kəpəz dağında 

baş vermiş zəlzələ nəticəsində əmələ gəlmişdir. Bu zaman sürüşmə Ağsu çayı dərəsinin qarşısını kəsmiş və 

çökəklik yaranmışdır. Gölün sahəsi 0,79 kv.km, uzunluğu 2450 m, eni 595 m, dərinliyi 93 m-dir. Onun 

suyundan Gəncə şəhərinin su ilə təchizatında istifadə olunur.  

 

Göllərin adı 
Sahəsi, 

kv km 

Dəniz 

səviyyəsindən 

yüksəkliyi, 

m 

Ən dərin 

yeri, m 

Suyun 

həcmi, 

mln kub m 

1. Sarısu 67,70 -12 3.5 59,1 

2. Ağgöl 56,20 -5,0 2,2 44,7 

3. Candargöl 12,50 380 6,0 - 

4. Masazır 8,90 7,9 1,7 6,8 

6. Acınohur 7,80 107,3 - - 

7. Böyükşor 9,20 12,0 2,0 12,3 

8. Hacıqabul 8,40 -19,6 2,0 12,1 

9. Böyük Alagöl 5,20 2729,0 9,4 24,3 

10. Kültük 5,20 -5,0 3,0 5,2 

11. Olxovka (Virəvül) 4,90 -25,1 3,0 10,0 

12. Duzdağ 4,00 -24,1 1,6 3,5 

13. Binəqədi 4,00 12,1 1,7 2,0 

14. Kürdəxanı 3,30 -3,2 3,0 3,0 

15. Ağzıbirçala 37,00 -25,0 4,0 40,0 

16 Qırmızıgöl (Abşeron) 2,00 15,0 2,5 2,0 

17. Qaragöl 1,76 2266,0 10,0 10,2 

18. Hacı Həsən 1,60 13,7 3,2 3,2 

19. Kiçik Alagöl 1,20 2739,0 4,0 - 

20. Alagöllər 

(Həkəriçay) 
1,00 2988,0 - - 
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21. Pəriçınqıl 0,94 2961,0 5,4 2,4 

23. Göygöl 0,79 1553,0 93,0 29,4 

24. Maralgöl 0,23 1899,0 61,0 6,0 

25. Göygöl (Şəmkir) 0,34 2470,0 66,0 4,0 

 

Murovdağın, Dəlidağın, həmçinin Naxçıvanda yerləşən Qapıcıq dağının yüksək rayonlarında (2800-3500 

m-dən yuxarıda) buzlaq mənşəli göllər yaranmışdır. Zəngəzur dağlarında uçqun mənşəli Batabat və Qanlı 

gölləri vardır. Naxçıvanda 20-yə yaxın göl əmələ gəlmişdir. 

Kür-Araz vilayətində yerləşən Acınohur gölü şor sulu və tektonik mənşəlidir. Kürün sahillərində yerləşən 

Sarısu, Ağgöl və Hacıqabul gölləri şirin sulu və axmaz mənşəlidirlər. Burada olan göllərin çoxu (Duzdağ) təbii 

iqlim şəraiti ilə əlaqədar şorsuludur. Gürcüstanla sərhəddə olan şirin sulu Candar gölü tektonik mənşəlidir. 

Lənkəranda sahəsinin böyüklüyünə görə Kültük gölü fərqlənir. 
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Bitki örtüyü 

 

Azərbaycanda 4200 bitki növünə, o cümlədən 435 ağac və kol növünə (328 kol, 107 ağac) rast gəlinir. 

Onlar 125 fəsilə, 930 cinsə aiddirlər. Burada bitən bəzi bitki növləri yalnız respublikamız üçün xarakterikdir. 

Onlar endemik bitki növləri hesab edilir. Ölkədə rast gəlinən 370 növ bitki, o cümlədən 70 növ ağac və kol 

endemik flora elementləridir. Onlara Eldar şamı, dəmirağacı, Xəzər şanagülləsi, Qarabağ dağ laləsi, Lənkəran 

akasiyası, azat, şümşad, qaraçöhrə, şabalıdyarpaq palıd, ipək akasiyası və s. bitkilər aiddir. 

Bir çox endemik bitkilər Kaynozoyun Neogen dövründən (III dövr) və ya 12-13 mln il əvvəldən qaldığı 

üçün eyni zamanda relikt bitki növləridir. Eldar şamı, dəmirağacı, Lənkəran akasiyası, azat, şümşad, qaraçöhrə, 

şabalıdyarpaq palıd, Qafqaz xurması relikt bitkilərdir. Lənkəranda bitən 150 növ ağac və kolun 36 növü 

endemikdir. 

Torpaq və iqlim şəraitinin dəyişməsinə uyğun olaraq bitki örtüyü qurşaqları da düzənliklərdən dağlara 

doğru bir-birini əvəz edir. Kür-Araz ovalığı yovşanlı-şovanlı, yovşanlı-efemerli və yovşanlı-kəngizli bitkilərlə 

örtülür. Şərur-Ordubad düzündə, Abşeronda və Qobustanda yovşan, gəvən, kəngiz, dəvətikanı çoxdur. Bu 

düzənliklərdə, həmçinin Samur-Şabran ovalığında və Acınohur-Ceyrançöldə yarımsəhra bitkiləri inkişaf edir. 

Düzənliklərdə efemer bitkilər çoxdur. 

Efemer bitkilər - ilin isti və yağıntılı dövründə vegetasiya keçirən birillik bitkilərdir. Yazda və yayın 

əvvəllərində yağıntılar düşən zaman və havalar qızarkən onlar böyüyür, yayda havalar qızdıqdan sonra məhv 

olur. Bu dövrdə vegetasiya keçirən çoxillik bitkilər efemeroidlər adlanır. 

Dağətəyi və alçaq dağlıq sahələrdə dağ çölləri yayılır. Dağlıq Şirvanda, Ceyrançöldə, Naxçıvanda, Kiçik 

Qafqazın şimal-şərqində kəklikotu və vələmirdən ibarət dağ-bozqır bitkiləri üstünlük təşkil edir. Talış dağlarının 

yuxarı hissələrində və Naxçıvanda dağ-kserofit bitkiləri bitir. 

Kserofit bitkilər - uzun müddət quraqlığa davam gətirən bitkilərdir. Məs. ağ ot, topal, gəvən, qaratikan və 

dəvətikanı kserofit bitkilərdir. 

Meşələr Azərbaycanın 11 %-ni örtür. Bu, ölkənin 1213,7 min hektarına bərabərdir. Meşələrin yayıldığı 

həqiqi ərazilər isə 1038,8 min hektardır. Onların 445,9 min hektarı Böyük Qafqazda, 334 min hektarı Kiçik 

Qafqazda, 155,2 min hektarı Talış zonasında, 45,4 min hektarı Kür çayının sahillərində və tuğay meşələrindədir. 

Meşələr 500-600 m-dən 2200 m yüksəkliyə qədər yayılır. Ağacların növ tərkibinin 86,2 %-i enliyarpaqlı 

ağaclardan ibarətdir. Meşələrdə olan bu ağacların 31,5 %-ni Şərq fıstığı 30,3 %-ni palıd, 24,4 %-ni vələs 

ağacları təşkil edir. 

Palıd meşələri dağların 1800-2000 m hündürlüyə qədər sahələrini əhatələyir. Meşələrdə palıdın bir neçə 

növünə rast gəlinir Gürcü palıdı quraq iqlimi olan Həkəri, Gilgil və Sumqayıt çaylarının hövzələrində bitir. 

Şabalıdyarpaq palıd ağacları Talış dağlarında və onun dağətəyi düzənliklərində yayılır. Şərq palıdına soyuq 

iqlim şəraiti olan Böyük Qafqazın cənub yamaclarında və Naxçıvanın orta dağlıq zonasında rast gəlinir Araz 

palıdı Kiçik Qafqazın cənub-şərq yamaclarında az bir sahə tutur. Palıd meşələrində vələs və cökə ağaclarına da 

rast gəlinir. 

Fıstıq meşələri 600-800 m hündürlükdən meşələrin yuxan sərhədlərinədək zonalarda yayılır. Onlara 

yağıntıların çox olduğu Böyük Qafqazın cənub və şimal-şərqində, Kiçik Qafqazın orta dağlıq ərazilərində 

təsadüf edilir. Böyük Qafqazın cənub yamaclarında şabalıd ağacları vardır. Enliyarpaqlı meşələrin sırasında 

Talış dağlarının ətəklərində bitən dəmirağacı xüsusi yer tutur. 

Respublikanın düzənlik ərazilərində meşələrin az bir hissəsi (1/10-i) yayılır. Çaylar boyu yerləşən meşə 

zolaqları tuğay meşələri adlanır. Şollar düzündə əmələ gəlmiş tuğay meşələrində uzunsaplaq palıd, qarağac və 

vələs ağacları üstünlük təşkil edir. Kür çayı boyu uzanan tuğay meşələri ağyarpaq qovaq, söyüd, qarağac, iydə, 

uzunsaplaq palıd və yulğun kollarından ibarətdir. Əyriçayın aşağı axarlarındakı tuğay meşələrində saqqız ağacı, 

Bəsitçayın hövzəsində şərq çinarı bitir. Alazan-Əyriçay vadisində qızılağac, uzunsaplaq palıd, vələs, qarağac, 

yalanqoz, söyüd, qovaq və cökə ağaclarından ibarət sıx tuğay meşələri yerləşir. Bu regionlardakı tuğay 

meşələrinin əmələ gəlməsi yeraltı suların səthə yaxın olması ilə əlaqədardır. Onlar respublika meşələrinin 1%-ni 
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təşkil edir. Lakin. bu meşələrin çoxu hazırda qırılmış və əkin sahələrinə çevrilmişdir. Yuxarı Qarabağda və 

Aranda baramaçılığın inkişafına şərait yaradan tut ağacları bitir. 

Ölkənin ərazisində olan meşələrin cüzi bir hissəsini (1,7%-ni) iynəyarpaqlı ağaclar təşkil edir. 

İynəyarpaqlı meşələr Böyük Qafqazın cənub və cənub-şərq yamaclarında bitən qaraçöhrə, Ceyrançöldə olan 

Eldar şamı, Göygölün ətrafında və Qusarçayın orta axarlarında rast gəlinən qarmaqvarı şam ağacları daxildir. 

Türyançay qoruğunda, Gilgilçayın sahillərində və Zəngilan rayonunda yayılan iynəyarpaqlı meşələr ardıc 

ağaclarından təşkil edilir. 

Meşələrdə qeyd edilən ağac növləri ilə yanaşı çoxlu cır meyvə ağacları və kolları da vardır. Onlara alma, 

armud, alça, əzgil, zoğal, itburnu, moruq və s. bitkilər aiddir. 

Meşələrdən yuxarıda, 1600 m-dən 2600 m-ə qədər sahələrdə hündür otlu (1,5 m) subalp çəmənlikləri 

yayılır. Bu çəmənliklərdə taxıl, yulaf, paxlalı, gülçiçəkli və xaççiçəkli bitkilər bitir. Daha yuxarı sahələrdə, 

2600-3000 m hündürlükdə alçaq otlu alp çəmənlikləri yerləşir. Baş Qafqaz silsiləsində yulaflı, Zəngəzur 

silsiləsində vələmirli-kəklikotulu alp çəmənlikləri geniş sahə tutur. Şahdağ və Murovdağ silsilələrinin yüksək 

dağlıq sahələri və Qarabağ vulkanik yaylası da bu çəmənliklərlə örtülür. Dağların 3000 m-dən yuxarı 

hissələrində daşlıqlar və buzlaqlar yerləşir. Bu ərazilər bitki örtüyündən məhrumdur. 

Bitki ehtiyatları arasında əhəmiyyətinə görə meşələr xüsusilə seçilir. Azərbaycanda əhalinin hər nəfərinə 

0,15 ha meşə vardır. Onlar torpaqları eroziyadan qoruyur, su mübadiləsini nizamlayır. Respublikanın 

şəhərlərində, onun ətraf rayonlarında sanitariya-yaşıllıq və əhalinin istirahəti üçün meşələr salınır. 

Torpaqqoruyucu, tarlaqoruyucu, suqoruyucu və yolqoruyucu meşə zolaqları yaradılması da meşələrin təsərrüfat 

əhəmiyyətini artırır. Bundan başqa dağ meşələrində rast gəlinən cır meyvələr və kolluqlar, həmçinin dərman 

bitkiləri müəyyən qədər istifadə edilir. 

Ölkədə 850 növdən çox dərman, 400 növ vitaminli, 600 növ bal verən, 300 növ aşılayıcı, 500 növdən çox 

rəng verən, 850 növ efir yağlı (ətirli) bitki müəyyən edilmişdir. Dərman bitkilərinə bağayarpağı, biyan (ehtiyatı 

30 min t), ağpıtraq, dazı, kəklikotu, gicitkən, survə, gülxətmi, itburnu, çaytikanı, yemişan, böyürtikan, yarpız, 

dəvədabanı və s. aiddir. Meşələrdə bitən yabanı meyvə və giləmeyvələrdən armudun 18 növü, üvəzin 11 növü, 

yemişanın 12 növü, böyürtikanın 16 növü, itburnunun 42 növü yayılmışdır. 

Böyük Qafqazın cənub və şimal-şərq yamaclarında yerləşən Şamaxı, İsmayıllı, Zaqatala, Quba və Qusar 

rayonlarında olan meşələrin tədarük imkanları vardır. Belə ağaclar Talış dağlarının şimal-şərqində, Lənkəranda, 

Kiçik Qafqaz zonasında Laçın və Ağdərə rayonlarında da bitir. Həmin ərazilərdə olan ağaclara palıd, fıstıq, 

vələs, qoz, qarağac, dəmirağacı, şümşad, şabalıd və s. aiddir. Onların tədarükü az miqdarda aparılır. Tədarük 

edilən ağaclar mebel istehsalı, parket, qapı və pəncərə çərçivələri hazırlanmasında istifadə edilir. Meşələrdə olan 

oduncaq ehtiyatı 127 mln kub metrdir. 

Kür çayı boyu yerləşən tuğay meşələrinin qırılması, Kiçik Qafqazda müharibə getməsi respublikanın 

meşə ehtiyatlarına ciddi ziyan vurmuşdur. Kür çayının üzərində Mingəçevir su anbarının tikintisi zamanı 20 min 

ha sahədə meşələr qırılmışdır. 

Düzənliklərdə olan yarımsəhra bitkilərinin qış otlaqları kimi əhəmiyyəti çoxdur. Yüksək dağlıq ərazilərdə 

yerləşən subalp və alp çəmənliklərindən yay otlaqları və biçənəklər kimi istifadə edilir. Bu ərazilər heyvandarlıq 

üçün mühüm yem bazasıdır. 
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Heyvanat aləmi 

 

Heyvanat aləminin Azərbaycanda yayılmasına relyef şəraiti və ona uyğun olan bitki örtüyünün dəyişməsi, 

su hövzələrinin yerləşməsi təsir edir. Burada mindən çox ali heyvan növü yaşayır. Onların 618 növünü onurğalı 

heyvanlar, o cümlədən 97 növünü məməlilər təşkil edir. Ölkədə qeydə alınan heyvanların 58 növü 

sürünənlərdən (5 növ zəhərli ilan), 11 növü suda-quruda yaşayanlardan, 357 növü quşlardan, qalanı onurğasız 

heyvanlardan ibarətdir. Həşəratların 12 min növ yayılmışdır. 

Kür-Araz ovalığında və 500-600 m hündürlüyə qədər sahələrdə (yarım-səhra və quru çöllərdə) quraqlıq 

heyvanlarından dovşan, tülkü, çaqqal, canavar, cəld kərtənkələ, qırmızıquyruq qum siçanı, Kiçik Asiya qum 

siçanı, ərəb-dovşanı, quru tısbağası, gürzə, koramal, çöl siçanı və s.-ə rast gəlmək olar. Qamışlıqlarda və sahil 

zonalarında çöl donuzu, qamışlıq pişiyi, çaqqal, su siçovulu, su ilanı, bataqlıq qunduzu, quşlardan vağ, soltan 

toyuğu, turac, qızılqaz, kəklik, ördək, qaşqaldaq yaşayır. 

Respublikanın ərazisindən axan çaylarda çəki, çapaq, ilan balığı, sıf, xəşəm, naxa və bobla kimi balıq 

növləri vardır. Tuğay meşələrində heyvanat aləmi çöl donuzu, dovşan, tülkü, çaqqal, porsuq, kirpi, ilan, 

kərtənkələdən ibarətdir. Bu ərazilərdə bayquş, ağacdələn, qu-qu quşu, qaratoyuq və s. quşlar məskən salır. 

Ölkənin digər düzənlik meşələrində və dağətəyi kolluqlarda həmçinin ayı, cüyür, vaşaq, sincab, maral, vəhşi 

pişik, yenot, sağsağan, sarıköynək, ağacdələn yaşayır. 

Meşələr heyvanlar aləmi ilə ən zəngin ərazilərdir. Burada maral, qonur ayı, dağ keçisi, qarapaça, bəbir, 

dələ, vaşaq, meşə pişiyi, köpkər, porsuq, sincab, oxlu kirpi, çöl donuzu vardır. Meşələrdə ağacdələn, kəklik, 

turac, qaraleylək, qartal, bülbül, Qafqaz tetrası, Zaqafqaziya qırqovulu kimi quşlara və s. heyvanlara rast gəlinir. 

Yüksək dağ çəmənlikləri və qayalıqlar dovşan, tülkü, dağ keçisi, bəbir, qar siçanı, qarapaça, canavar, 

çaqqal, Xəzər uları, Qafqaz uları, kərkəs üçün yaşayış yeridir. Bu ərazilərdə quşlardan toğlugötürən, göyərçin, 

kəklik, bildirçin, alacəhrə, sürünənlərdən gürzə, kələz, quru qurbağasına rast gəlinir. Xəzər dənizinin sahil 

rayonlarında, adalarda və şirin sulu göllərdə çoxlu miqdarda köçəri və daimi yaşayan quşlara rast gəlinir. 

Respublikanın heyvan ehtiyatlarına ovlanan balıqlar, xəz dərisi və əti istifadə edilən heyvanlar daxildir. 

Ovçuluq təsərrüfatlarında yaşayan, sənaye və tibb məqsədləri üçün (müalicə zəliləri) bəslənən heyvan növlərini 

də heyvan ehtiyatlarına aid etmək olar. Təsərrüfat əhəmiyyətinə görə Xəzər dənizi, Kür çayı, Araz çayı, su 

anbarları və vətəgələrdə ovlanan balıq ehtiyatları xüsusilə fərqlənir. Su hövzələrində məskən salan quşlar, çöl 

donuzu, dağlarda yaşayan dağ keçisi, maral, cüyür, kəklik ovlanır. Abşeronda dərman almaq üçün (ilan zəhəri) 

gürzələr saxlanılır. 

Respublikada 20 ovçuluq təsərrüfatı vardır. Heyvanlar ovlanan ərazilər 5,2 mln ha sahə tutur. Ovçuluq 

təsərrüfatlarının 18-i ictimai təşkilat, 2-si dövlət təsərrüfatlarıdır. 

Ovçuluq təsərrüfatı - müəyyən ərazidə heyvan və quşları artırmaq, qorumaq, lazımi səviyyəyə çatdırmaq, 

sonradan onların bir hissəsinin ovlanmasına icazə vermək üçün təşkil edilir. Bu ərazilərdə heyvanların ovlanma 

vaxtı və ov qaydaları müəyyən edilir. 

Uludüzü və Samux Azərbaycanda yaradılmış növlər ovçuluq təsərrüfatlarıdır. Uludüzü ovçuluq 

təsərrüfatı 1959-cu ildə Şamaxı rayonunda təşkil edilmişdir. Onun sahəsi 5324 hektardır. Burada cüyür, çöl 

donuzu, dovşan, quşlardan qırqovul, bildirçin və s. qorunur, artırılır, müəyyən hissəsinin ovlanmasına icazə 

verilir. Samux ovçuluq təsərrüfatı 1958-ci ildə yaradılmışdır. Sahəsi 40424 hektardır. Təsərrüfatda ceyran, su 

quşları, turac artırılır. 
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 Milli parklar, qoruqlar və yasaqlıqlar 

 

MİLLİ PARKLAR 

 

Milli parklar - xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi 

və təbiəti mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi 

tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir. 

Qeyd edək ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yaradılmazdan əvvəl Azərbaycan Respublikasında 

Milli parklar mövcud deyildi. 2003-cü ildən başlayaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən 

Akademik Həsən Əliyev adına Ordubad, Şirvan, Ağ göl, 2004-cü ildə Hirkan, Altıağac, 2005-ci ildə  Abşeron, 

2006-cı ildə Şahdağ, 2008-ci ildə isə Göygöl Milli Parkları yaradıldı, 2009-cu il 25 noyabr tarixində Azərbaycan 

respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Ordubad Milli Park ərazisi Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu, Şahbuz, 

Culfa, Ordubad rayonlarının torpaqları hesabına genişləndirilərək sahəsi 42797,4 ha çatdırılmışdır. Eyni 

sərəncamla Milli Parkın adı dəyişdirilərək Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkı adlandırılmışdır. 

2008-ci ildə Hirkan Milli Parkının ərazisi genişləndirilərək 40358 hektara çatdırılmışdır.  

Hazırda milli parklar ölkə ərazisinin 3,4%-ni təşkil edir.  

Bununla yanaşı, yeni milli parkların, dövlət təbiət qoruqlarının yaradılması istiqamətində müvafiq işlər 

davam etdirilərək, Qızılağac dövlət təbiət qoruğunun ərazisinin genişləndirilərək dənizkənarı milli parkının 

yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda, Almaniya Federal Hökumətinin dəstəyi ilə “Qafqaz təşəbbüsü” 

proqramı çərçivəsində “Samur-Yalama” Milli Parkının salınmasına  başlanılmışdır. 

1. Hirkan Milli Parkı. 

2. Ağ göl Milli Parkı.  

3. Altıağac Milli Parkı. 

4. Abşeron Milli Parkı. 

5. Şirvan Milli Parkı. 

6. Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkı. 

7. Şahdağ Milli Parkı. 

8. Göygöl Milli Parkı. 

9. Samur-Yalama Milli Parkı 

10. Qızılağac Milli Parkı 

QORUQLAR 

 

Azərbaycanda ilk qoruq olan Göy-göl Dövlət Təbiət Qoruğu 1925-ci ildə yaradılmışdır. 1929-cu ildə 

Qızılağac və Zaqatala qoruqları və 1936-cı ildə Hirkan qoruğu təsis edilmişdir. Beləliklə. 1958-ci ilə qədər 4 

qoruq fəaliyyət göstərmişdir. 1958-ci ildən başlayaraq, 1990-cı ilə kimi qoruqların yaradılması prosesi davam 

etdirilmişdir və bir neçə ildən bir yeni qoruq təşkil edilmişdir. 1990-cı ildə Altıağac Dövlət Təbiət Qoruğu 

yaradılmışdır. 2003-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Şahbuz, 2004-cü ildə isə Eldar şamı, 2007-ci  

ildə Bakı və Abşeron yarımadasının Palçıq Vulkanları Qrupu, 2008-ci ildə icə Korçay Dövlət Təbiət Qoruğunun 

əsası qoyulmuşdur. Eyni zamanda 2003-cü ildə Türyançay,Pirqulu,İlisu, Qarayazı,İsmayıllı, 2008-ci ildə isə 

Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruqlarının əraziləri 2-3 dəfədən çox genişləndirilmişdir. 

1. Eldar Şamı Dövlət Təbiət Qoruğu. 

2. İsmayıllı Dövlət Təbiət Qoruğu. 

3. Pirqulu Dövlət Təbiət Qoruğu. 

4. Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruğu. 

5. İlisu Dövlət Təbiət Qoruğu. 

6. Türyançay Dövlət Təbiət Qoruğu. 

7. Şirvan Dövlət Təbiət Qoruğu. 
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8. Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu. 

9. Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu. 

10. Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu. 

11. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu. 

12. Korçay Dövlət Təbiət Qoruğu. 

13. Palçıq vulkanları qrupu Dövlət Təbiət Qoruğu. 

 

YASAQLIQLAR 

 

Dövlət Təbiət Yasaqlıqları – torpaq mülkiyyətçidən, istifadəçidən və icarəçilərdən alınmadan 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada onların torpaq sahələrində təşkil edilir. Burada təbiət 

komplekslərinin qorunması və bərpası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Dövlət 

təbiət yasaqlıqları təbiət komplekslərinin və onların komponentlərinin qorunması və ya bərpası, habelə ekoloji 

tarazlığın saxlanması üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan ərazilərdir. 

Azərbaycanda ilk yasaqlıq 1961-ci ildə yaradılmışdır. 1993-cü ilə qədər yasaqlıqların yaradılması prosesi 

davam etdirilmişdir. 2003-cü ildə yenidən yasaqlıqların yaradılmasına başlanılmış və həmin ildə Qax, 2005-ci 

ildə isə Arazboyu və Hirkan, 2008-ci ildə Zaqatala, 2009-cu ildə isə, Arpaçay və Rvarud Dövlət Təbiət 

Yasaqlıqları yaradılmışdır. 

1. Qarayazı-Ağstafa Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

2. Şəki Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

3. Laçın Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

4. İsmayıllı Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

5. Qusar Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

6. Qızılca Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

7. Qubadlı Dövlət Təbiət Yasaqlığı  

8. Zuvand Dövlət Təbiət Yasaqlığı  

9. Şəmkir Dövlət Təbiət Yasaqlığı  

10. Bərdə Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

11. Korçay Dövlət Təbiət Yasaqlığı  

12. Bəndovan Dövlət Təbiət Yasaqlığı  

13.Gil adası Dövlət Təbiət Yasaqlığı  

14. Kiçik Qızılağac Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

15. Daşaltı Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

16. Qəbələ Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

17. Qax Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

18. Ordubad Dövlət Təbiət Yasaqlığı  

19. Arazboyu Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

20. Hirkan Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

21. Zaqatala Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

22. Arpaçay Dövlət Təbiət Yasaqlığı  

23. Rvarud Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

24. Arazboyu Dövlət Təbiət Yasaqlığı 

 

Qeyd: Milli parklar, qoruqlar və yasaqlıqlar haqqında daha ətraflı məlumatı Kitabxanamızın 

www.preslib.az saytında yerləşdirilən “Azərbaycan ekologiyası” sənəd-informasiya resursundan əldə etmək 

olar. 
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X. Təbii sərvətlər 

 

Ərazicə dünyanın kiçik ölkələrindən biri olan müstəqil Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqaz 

regionunda ən böyük dövlətdir. Onun 86,6 min kvadrat kilometrlik ərazisi həmin regionun ümumi sahəsinin 

(188 min km2) 46 faizindən çoxdur (Gürcüstan 38, Ermənistan isə 16 faizdən bir az artıq). 

Bəllidir ki, hər bir müstəqil dövlətin dünya birliyində nüfuzu və yeri, habelə beynəlxalq aləmdə oynadığı 

rol onun yalnız ərazisinin böyüklüyü-kiçikliyindən asılı olmur. Ölkələrin beynəlxalq aləmdəki əhəmiyyəti və 

durumunu sanballı edən xeyli ilkin şərt mövcuddur. Güclü iqtisadiyyat və ilk növbədə ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyini təmin etməyə imkan verən ən zəruri təbii resurs potensialı həmin başlıca şərtlərdən biridir. 

Hər hansı bir ölkənin təbii sərvətlərlə zənginliyini müəyyənləşdirmək üçün əsas götürülən meyarlar xeyli 

müxtəlifdir. Əlbəttə, bu və ya digər bir sərvət növünün, hətta strateji əhəmiyyətli bir xammal ehtiyatının bolluğu 

həmin ölkənin təbii sərvətlərlə tam zənginliyinə heç də dəlalət etmir. Yəni kifayət qədər müxtəlif sərvət növləri 

və onların bol ehtiyatlarına malik olan ölkə təbii resurslarla zəngin sayılır və yalnız belə ölkələr öz milli 

iqtisadiyyatının həm lazımı səviyyədə, həm də vacib tərkibdə, özü də heç bir dövlətdən asılı olmadan, sərbəst 

şəkildə inkişaf etdirməyə qabil ola bilirlər. 

Heç bir mübaliğəyə yol vermədən qəti əminliklə demək olar ki, planetimizdə Azərbaycan kimi nisbətən 

yığcam əraziyə malik, ancaq müxtəlif təbii sərvətlərlə zəngin olan bəlkə də ikinci bir ölkə yoxdur. 

Onun bu üstünlüyü yalnız əhəmiyyətli təbii sərvətləri, onların ehtiyatlarının bolluğu və müasir dövrdə 

güclü sosial-iqtisadi tərəqqi amili ola bilməsi ilə müəyyən edilmir. Məsələ ondadır ki, respublikamız 

iqtisadiyyatın bütün həlledici sahələrinin geniş tələbatını uzun müddət ödəyəcək dərəcədə həmahəng, başqa bir 

ölkənin himayəsi və ya təsirindən asılı olmayan inkişafı üçün bütün zəruri təbii sərvətlərin kifayət qədər bol 

ehtiyatlarına malikdir. 

Adətən təbii sərvətlər öz iqtisadi təyinatına və əhəmiyyətinə görə müəyyən qruplara bölünür. Bu qruplar 

yanacaq-enerji, filiz xammal (müxtəlif metallar istehsalı üçün), kimya xammalı, təbii tikinti materialları, aqrar-

 xammal, dəniz və çay məhsulları, qeyri-filiz, kurort-reqrasiya və başqa sərvətlərdən təşkil olunur. Bu sərvətlər 

kompleksinin əksəri və ehtiyatları ilə kifayət dərəcədə təmin olunan hər hansı bir ölkə təbii sərvətlərlə zəngin 

hesab edilir. 

Heç nə artırılmamış əsl həqiqət budur ki, Azərbaycan ərazicə daha böyük dövlətlərə xas olan belə bol 

təbii sərvətlər zənginliyinə malikdir və bunun özü planetimizdəki nadir hallardan biridir. 

Keçmiş Dövlət Geologiya və Mineral Ehtiyatlar Komitəsi tərəfindən vaxtilə verilən məlumatlara görə, 

Azərbaycanda hələ neft və qaz yataqları nəzərə alınmadan, kəşf edilərək və sənaye ehtiyatları müvafiq qaydada 

təsdiq olunmuş Faydalı Qazıntı Ehtiyatlarının Dövlət Balansında qeydə alınmış müxtəlif qara, əlvan və nəcib 

metal filizi, qeyri-filiz xammalı, tikinti materialları, çoxsaylı hər cür yeraltı su (şirin, mineral, termal və 

yodbromlu sənaye suları) yataqlarının sayı 450-dən çoxdur. Bu o deməkdir ki, ölkəmizdə hər 1000 kvadrat 

kilometr əraziyə 5,2 sayda təbii sərvət yatağı düşür. Amma bunlardan əlavə, respublika ərazisində geoloji 

kəşfiyyat işləri aparılmış və ehtiyatları ilkin qiymətləndirilmiş mis-molibden, sink-qurğuşun, qızıl, civə, barıt və 

müxtəlif tikinti materialları yataqları da var. Onların sayı isə 213-dür. Əgər bunları da nəzərə alsaq, demək, 

respublikamızda hər 1000 kvadrat kilometr sahəyə 8 faydalı qazıntı yatağı düşər. Əslində bu faktlar nisbətən 

kiçik ərazisi olan Azərbaycan Respublikasını faydalı qazıntıların zənginliyinə görə doğrudan da planetimizin 

bənzərsiz ölkəsi kimi səciyyələndirir. Azərbaycanın hələlik aşkar edilmiş və sənaye ehtiyatları 

qiymətləndirilmiş ancaq təbii sərvətlərinin xeyli böyük miqdarda mövcud imkanlarını və güclü iqtisadi potensial 

yaratmaq üçün əhəmiyyətini aşağıdakı daha bir fakt da təsdiqləyir. Hətta respublikanın başlıca təbii sərvəti 

sayılan neft-qaz yataqları, habelə su mənbələrinin imkanlarını, balıq və s. ehtiyatları nəzərə almadan, müvafiq 

dövlət strukturu tərəfindən aparılmış ilk təqribi hesablamalara görə, onun təkcə əsas sənaye ehtiyatları təsdiq 

olunmuş 28 faydalı qazıntı növünün ehtiyatları dünya bazarı qiyməti ilə 40 milyard ABŞ dolları səviyyəsində 

qiymətləndirilmişdir. 
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Hər cür zəruri təbii sərvətləri olan Azərbaycanın başlıca zənginliyi böyük neft və qaz ehtiyatlarıdır. 

Ümumiyyətlə isə onun ərazisi yanacaq-enerji resursları sarıdan yalnız neft və qazdan yox, habelə bir sıra başqa 

əsas enerjidaşıyıcısı növlərindən də korluq çəkmir. 

Mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycan ərazisinin 70 faizə qədərində karbohidrogen xammalı ehtiyatlarının 

mövcud olmasına dəlalət edən təzahürlər var. İndilikdə isə aşkar edilmiş ən zəngin neft-qaz ehtiyatları Xəzər 

dənizinin Azərbaycan sektorundadır. Respublikada neft-qaz ehtiyatları ərazinin quru sahələrində də (Abşeron, 

Mərkəzi Aran, Şabran-Siyəzən və s.) xeyli çoxdur. Ölkənin istər qurudakı, istərsə də dənizdəki neft-qaz 

ehtiyatları barədə son məlumatlar hələ tam dəqiqləşdirilməyib, onların həqiqi miqdarını müəyyən etməyə imkan 

verən axtarış - kəşfiyyat işləri davam edir. Ancaq indiyə qədər aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, 

Azərbaycanda 150 ildən çox bir dövrdə neftin və təbii qazın intensiv çıxarılmasına baxmayaraq, onların əsas 

ehtiyatları hələ yerin tərkində qalmaqdadır. Bu barədə xarici ekspertlərin və yerli mütəxəssislərin fikirləri 

eynidir. 

Aşkar edilmiş yataqlarda aparılan ilkin hesablamaların nəticələrinə görə, respublikada hələlik müəyyən 

edilmiş neft ehtiyatlarının ümumi miqdarının 9 milyard tona, təbii qaz ehtiyatlarının isə 10 trilyon kubmetrə 

bərabər olması ehtimalı əsasən təsdiqlənir. Bu qiymətli sərvət ehtiyatlarının əsas hissəsi Xəzərin Azərbaycan 

sektorunda toplanmışdır. Aşkar edilmiş neft və qaz ehtiyatlarının həcmi Azərbaycanı dünyanın bu xammalla ən 

zəngin ölkələri sırasına çıxarır və XXI əsrdə onun planetimizin əsas enerji mərkəzlərindən birinə çevrilməsinə 

zəmin yaradır. Azərbaycanın nüfuzlu geofizikləri və başqa səriştəli mütəxəssislərinin hesablamalarına görə, 

respublikanın hazırda artıq imkanları müəyyənləşdirilib qiymətləndirilmiş yataqlarındakı xammal ehtiyatları 

ölkənin öz daxili tələbatını gen-bol ödəmək, yaxın dövrlər üçün neft və qaz məhsulları üzrə indiyədək 

bağlanmış sazişlərə əsasən ixrac edilməsi nəzərdə tutulmuş hasilatı təmin etmək üçün neft ehtiyatları 70-100, 

qaz ehtiyatları isə 200 ilə kifayət edər. Yeni yataqlar hesabına bu müddətlərin dəyişilib uzanacağı da real 

ehtimaldır. 

Neftlə zəngin ölkələrin çoxundan fərqli olaraq, Azərbaycanda neft-qaz yataqlarındakı xammal özünün bir 

sıra mühüm üstünlükləri ilə seçilir. Tərkibində kükürd və parafin qatışığı az olan Azərbaycan neftinin keyfiyyəti 

çox yüksək, emalı az xərc tələb edəndir, əsas neft məhsulları çıxarının miqdarı xeyli yuxarıdır və neftayırma 

müəssisələrində avadanlığın istifadə müddətinin uzanmasını təmin edir. Azərbaycanda neft-qaz xammalının 

istifadəsinin çox mühüm imtiyazlarından biri də onunla əlaqədardır ki, uzun müddət keçmiş Sovet İttifaqının 

başlıca neft sənayesi mərkəzi kimi respublikada neft kompleksi ilə bağlı çox güclü istehsal, elm-təhsil və kadr 

potensialı təşəkkül tapmışdır. 

Azərbaycanın yanacaq-enerji sərvətləri içərisində zəngin su enerjisi resurslarının böyük ehtiyatları da ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafında xüsusi əhəmiyyətə malikdir və qeyd edilməlidir ki, dünyanın bütün ölkələrində, o 

cümlədən Azərbaycanda da su resurslarından istifadə edilməsi kompleks təsərrüfat funksiyası daşıyır, yəni həm 

elektrik enerjisi hasil etmək, həm də suvarılan əkin sahələrini genişləndirmək məqsədini güdür. Ölkənin 

energetika sistemində su enerjisi resursları mühüm yer tutsa da, onların mövcud ehtiyatlarından yalnız bir qismi 

hələlik istifadəyə cəlb edilmişdir. Hazırda ehtiyatda qalan və gücü 3 milyon kilovatdan çox olan su enerjisi 

resursları ümumi ehtiyatların 75 faizindən artıqdır. Su-elektrik stansiyalarının Azərbaycanda indiki iş rejimini 

və xüsusiyyətlərini nəzərə alsaq, istifadə edilməyən enerji resursları əsasında yaradılması mümkün olan onlarla 

yeni stansiyalarda ildə təqribən 10 milyard kilovat-saatdan çox əlavə ucuz elektrik enerjisi hasil etmək olar ki, 

bu da respublikanın bütün elektrik stansiyalarında 2002-ci ildə hasil edilən elektrik enerjisinin təxminən yarıdan 

artığına bərabərdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda böyük inkişaf imkanları olan bir sıra mühüm sahələr (əlvan 

metallurgiya, kimya və s.) yüksək enerji tutumlu sahələr olduqlarından respublikada ucuz su-elektrik enerjisi 

istehsalının iqtisadi əhəmiyyəti çox böyükdür. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin mövcud yanacaq 

elektrik stansiyalarının yaxın gələcəkdə ucuz təbii qaz yanacağı hesabına işlədilməsinə keçilməsi də onun xeyli 

sərfəli enerji bazasının yaradılmasında müsbət rol oynayacaq. Respublikadakı su enerjisi resursları əsasən Kür 

çayının orta axar sahələrində, Araz çayında, Böyük və Kiçik Qafqazın, habelə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının dağ çaylarında müəyyən edilmişdir. 
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Hər bir ölkənin heç bir başqa dövlətdən asılı olmayan öz müstəqil iqtisadiyyatını inkişaf etdirməsi üçün 

müxtəlif filiz ehtiyatlarına malik olması müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan bu cəhətdən də bəxti gətirmiş 

bir ölkədir və onun müasir iqtisadiyyatının inkişafında həlledici rol oynayan əsas metal məhsulları istehsalı üçün 

tələb olunan, demək olar ki, ən vacib filiz növlərinin ehtiyatlarına malikdir. Belə ki, Azərbaycanda kəşf edilmiş 

sənaye ehtiyatları-dəmir filizi, alunit, polimetal, o cümlədən mis, sink, qurğuşun, molibden, qızıl, ümumiyyətlə, 

qara və əlvan metal-filiz faydalı qazıntı yataqları sayca 18-dir. 

Qara metallurgiyanın mineral xammal bazası geniş tərkibdə təmsil olunmuşdur. Onlardan tərkibində 

kobalt olan Daşkəsən maqnezit filizi mühüm sənaye əhəmiyyətinə malikdir. Azərbaycan ərazisinin qərb 

hissəsindəki 3 yataqda (Daşkəsən, Cənubi Daşkəsən və Dəmirli filiz yataqları) böyük ehtiyatları aşkar edilmiş 

dəmir filizinin təsdiqlənmiş ehtiyatlarının miqdarı 300 milyon tona bərabərdir. Keçən əsrin ortalarından 

istismarına başlanmış dəmir filizi yatağının bundan sonra yenə də işlədilməsi üçün lazım olan istehsal şəraiti 

xeyli əlverişlidir. Burada böyük müasir filizsaflaşdırma kombinatı, kifayət qədər yerli yüksək ixtisaslı mühəndis 

və fəhlə kadrı mövcuddur, mədənin fəaliyyətini bərpa etmək üçün ən zəruri infrastruktur obyektləri 

yaradılmışdır. Metalın təkrar emal imkanlarını da nəzərə almaqla, Azərbaycanda dəmir filizi ehtiyatları ölkədə 

metallurgiya sənayesinin tələb olunan səviyyədə inkişafını 150 ilə yaxın bir müddətdə xammalla təmin etməyə 

imkan verir. Respublikada metallurgiya sənayesinin də güclü istehsal-kadr potensialı (Sumqayıt boru-prokat 

kombinatı) yaradılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Daşkəsən yatağının Hamamçay sahəsində sənaye 

əhəmiyyətli kobalt yataqları da aşkar edilmişdir. 

Məlumdur ki, qara metallurgiyanın inkişafında odadavamlı materiallardan istifadə edilməsi istehsal 

prosesinin zəruri tələblərindəndir. Qara metallurgiyanın inkişafı üçün Azərbaycan tələb olunan bütün xammal 

ehtiyatlarının sırası bu materialın böyük ehtiyatlarının aşkar edilməsi ilə tamamlanır. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında kəşf edilmiş, ehtiyatları 365 milyon m3 miqdarında olan dolomit yataqlarının xammalı 

odadavamlı material kimi geniş istifadə oluna bilər. Bundan başqa, Naxçıvanın zəngin Daşduz yataqları ilə eyni 

ərazidə yerləşən dolomit xammalının birgə istifadəsi hesabına çox qiymətli soda və maqnezium almaq 

mümkündür. 

Azərbaycanda əlvan metallurgiyanın xammal bazası da xeyli genişdir. Onun müxtəlif bölgələrində kifayət 

qədər ehtiyatlara malik alunit, mis, qurğuşun, kobalt, sürmə və s. yataqlar aşkar edilmişdir. Ölkənin mühüm 

metal resurslarından alüminium istehsalı üçün əsas xammal növlərindən olan alunitin böyük ehtiyatlara malik 

yatağının iqtisadi inkişafda əhəmiyyəti xüsusi qeyd olunmalıdır. Mütəxəssislərin fikrincə, bu yataq dünyada ən 

böyük xammal ehtiyatına malik yataqlardan biridir. 

Alunitin digər alüminium xammalı növlərinə nisbətən mühüm üstünlüklərdən biri onun emalı prosesinin 

həm də müxtəlif əlavə məhsullar istehsal etməyə imkan verməsidir. Sənaye əhəmiyyətli alunit ehtiyatlarının 

müəyyənləşdirilmiş miqdarı hələlik 130 milyon tona bərabərdir. Bu ehtiyatlar Azərbaycanda alüminium 

sənayesinin tələb olunan səviyyədə inkişafını bir neçə yüz il ərzində təmin edə bilər. Respublikada alunitin 

bundan sonra geniş miqyasda istifadə edilməsinin çox əlverişli istehsal və başqa zəruri zəmin imkanları 

yaranmışdır. Keçən əsrin 70-ci illərindən mənimsənilməsinə başlanmış yatağın lazımi filizçıxarma mədən-

istehsal təsərrüfat kompleksi mövcud olmaqla, çıxarılan xammalın emalı və saflaşdırılması üzrə böyük 

kombinat (Gəncə alüminium kombinatı) yaradılmış, onun verdiyi yarımfabrikat əsasında metal alüminium 

istehsal edən (Sumqayıt alüminium zavodu) və digər emal müəssisələri tikilmişdir. Respublikada kifayət qədər 

ucuz elektrik enerjisi istehsal edilməsi və bu sahənin çox böyük gələcəyi öz növbəsində geniş əhatəli alüminium 

kompleksinin təşəkkül etməsi üçün xüsusi əlverişli şərait yaradır. 

Müasir iqtisadiyyatın zəruri tələblərinə uyğun inkişafında başqa müxtəlif filiz ehtiyatlarının mövcudluğu 

da hər bir ölkənin məhsuldar qüvvələrinin inkişafında və onların iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 

vacib şərtlərdəndir. Son dərəcə diqqətəlayiq haldır ki, Azərbaycanda uzun müddət ölkənin tələbatını ödəyəcək 

və onun dünya təsərrüfat sisteminə daha sıx qovuşması imkanlarını genişləndirəcək kifayət qədər ehtiyat olan 

başqa müxtəlif metal faydalı qazıntı yataqları da aşkar edilmişdir. 

Azərbaycanda mis xammalının on zəngin ehtiyatları ölkənin şimal-qərbindəki Balakən-Zaqatala filiz 

rayonunda yerləşən Filizçay qrupu (Filizçay, Kasdağ, Saqator, Karabçay) kolçedan-polimetal və Mazimçay mis-
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 kolçedan yataqlarındadır. Bu yataqların istismarı zamanı qurğuşun, sink, gümüş, kükürd, qızıl, bismut, kobalt, 

selen, tellur və s. komponentlər də istehsal oluna bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, mütəxəssislərin fikrincə, 

Filizçay kolçedan-polimetal yatağı Avropadakı on nəhəng yataqlardan biridir. Müəyyən edilmiş ehtiyatlarının 

miqdarına görə yataqlar içərisində böyük əhəmiyyətə malik Gədəbəy filiz rayonunda Qaradağ mis-porfir 

yatağında misdən başqa qızıl və s. qiymətli metallar da hasil edilə bilər. Bu yataq respublikada həmçinin çox 

qiymətli göydaş istehsalını da təşkil etməyə imkan verir. Qeyd etdiyimiz kimi, göstərilən polimetal 

yataqlarındakı filizin tərkibində əsas metallardan başqa gümüş, kadmiy, kobalt, kükürd və s. xammal ehtiyatları 

da vardır. 

Qiymətləndirilmiş ehtiyatların miqdarına əsaslanaraq, mütəxəssislər hesab edirlər ki, respublikanın sinkə, 

qurğuşuna və misə olan tələbatını bu yataqlar hesabına 60 ilə qədər müddətdə təmin etmək olar. İstismarına hələ 

başlanmamış polimetal filiz ehtiyatlarının digər bir zəngin mənbəyi Qarabağda (Ağdərə rayonu) aşkar edilmiş 

Mehmana yatağıdır. Bu yatağın sink və qurğuşun ehtiyatları olduqca çoxdur. Bu qiymətli metalların, habelə 

molibdenin Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisində aşkar edilmiş yataqlarının ehtiyatları uzun müddət istismar 

olunsa da, onlarda hələ xeyli miqdar metal vardır və burada filizin gələcəkdə mənimsənilməsi üçün müəyyən 

istehsal qurğuları və zəruri infrastruktur şəraiti mövcuddur. 

Azərbaycan qiymətli metal-filiz sərvətləri içərisində çox zəngin ehtiyatlara malik olanlardan biri də qızıl 

faydalı qazıntısıdır. Hələ istismarına başlanılmamış bu zəngin ehtiyatlar Respublika ərazisinin bir çox 

bölgələrində aşkar edilmişdir. Onların içərisində, ölkənin qərb ərazilərində , o cümlədən Kəlbəcər və Zəngilan 

rayonlarında, Naxçıvan Muxtar Respublikasında və Qarabağda mövcud olan yataqlar xüsusilə böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Onlardan Zəngilan rayonunun Vəcnəli kvars-qızıl, Ağdərə rayonunun Qızılbulaq mis-qızıl-kolçedan, 

Ordubad rayonunda Ağyurd, Piyazbaşı və Şəkərdərə kvars-qızıl, Gədəbəy rayonunun eyni adlı qızıl-mis-

 kolçedan, Tovuz rayonunun Qoşa qızıl-sulfat, Qazax rayonunun Dağkəsəmən filiz yataqları sənaye miqyasında 

mənimsənilmək üçün xeyli müstəsnalığa malikdir. Zəngin yataqları bəlli olan Kəlbəcər rayonu ərazisində 

həmçinin aşkar edilmiş iki yataqda civə ehtiyatı da aşkar edilmişdir. 

Azərbaycan neft-kimya və kimya sənayesinin geniş tərkiblə və yüksək səviyyədə inkişafı üçün müxtəlif 

xammal növlərinin böyük ehtiyatları var. Onların içərisində neft və qazın emalı prosesində alınan xammal əsas 

yer tutur. İndiyə qədər Azərbaycanda mövcud olan çoxyönümlü güclü neft-kimya, habelə kimya sənayesinin 

inkişafı bu xammal növlərindən geniş istifadəsi əsasında təmin edilmişdir. Yaxın gələcəkdə ölkədə neft və təbii 

qaz hasilatının böyük həcmdə artırılması perspektivləri və ildə 20 milyon tondan artıq neftin, habelə böyük 

həcmdə qazın emalı ilə məşğul olan müasir müəssisələrin mövcudluğu neft-kimya və kimya sənayesinin etibarlı 

xammal bazasını əsaslı dərəcədə genişləndirəcəkdir. 

Neft-kimya və kimya sənayesinin mövcud müəssisələrinin texniki cəhətdən yenidən qurulması müvafiq 

sahənin çox sürətli inkişafına səbəb ola bilər. Belə ki, ölkədə kimya sənayesinin böyük miqyasda inkişafına 

səbəb ola biləcək başqa sərvətlərinin ehtiyatlarının həcmi milyon tonlarla qiymətləndirilmişdir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında ehtiyatları 1,3 milyard ton miqdarında hesablanmış daşduz ehtiyatlarının göstərilən 

məqsəd üçün istifadə edilməsi bu mühüm sahənin xammal bazasını əsaslı dərəcədə genişləndirə bilər. Xeyli 

miqdar çöküntü duzları Abşeron ərazisində də yayılmışdır. Bunlardan başqa filiz-çay kolçedan-polimetal 

yataqlarının tərkibində daha çox yer tutan kükürd, Göygöl rayonunda aşkar edilmiş kükürd kolçedan 

ehtiyatlarının istifadəsi də respublikada kimya sənayesinin xammal bazasının genişləndirilməsində əhəmiyyətli 

rol oynaya bilərlər. Azərbaycanda kimya sənayesinin ənənəvi sahələrindən olan yod-bromun böyük miqdarda 

istehsalının həcmini genişləndirmək üçün onun ərazisinin cənub şərq hissəsində Xıllı, Babazənən, Mişovdağ, 

Abşeron, Neftçala və s. ərazilərdə kifayət dərəcədə müvafiq xammal ehtiyatları cəmləşmişdir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, yodlu-bromlu su ehtiyatlarının miqdarı 1 (bir) gün üçün 250 min kubmetr həcmində 

qiymətləndirilir. Azərbaycan bu sərvətlərin çox böyük məkanda toplandığı əsas ölkədir. Təkcə keçmiş Sovet 

İttifaqı miqyasında mövcud olan yodlu-bromlu suların 40 faizə qədəri Azərbaycanın payına düşürdü. 

İqtisadiyyatın kimya sənayesi ilə bərabər başqa sahələrinin də inkişafında əhəmiyyətli rol oynayan qeyri-

 filiz qazıntı yataqları respublika ərazisində çoxdur. Ümumiyyətlə, indiyədək ölkədə onların 29 yatağı kəşf 

edilmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi, xammal ehtiyatlarının bentonit gillərin (Daş Salahlı, Göygöl yataqları), 
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dolomitin (Nehrəm) böyük ehtiyatlarından başqa, respublikada kvars və kvarsitlər (Çovdar və Qızılça), kvars 

qumları (Hacıvəli, Hikmətli və Zeyid), flüs üçün əhəng daşı (Xoşbulaq), soda üçün əhəng daşı (Zəngilan) və s. 

yataqlar mövcuddur. Bu xammal ehtiyatları ilk növbədə ölkədə şüşə zərif keramika, müxtəlif çini qablar və 

məmulatlar istehsalını genişləndirmək üçün böyük imkanlar açır. 

Bentonit xammalın ən çox ehtiyatı olan Daş Salahlı yatağından (100 milyon ton) alınan xammalın bir 

hissəsi narın döyülmüş konsentratları kürəcik şəklinə salmaq üçün yararlıdır, qalan hissəsi isə yüksək 

keyfiyyətli qazma məhsulları üçün istifadə oluna bilər. Bu mühüm xammalın Qobustanda da zəngin ehtiyatları 

olması ehtimalı edilir. 

Bu da əlamətdar cəhətdir ki, Azərbaycanın müxtəlif təbii sərvətlərlə özünü göstərən zənginliyini, 

onlardan geniş və səmərəli istifadə etmək imkanlarını onun malik olduğu hər cür təbii tikinti materiallarının, 

demək olar ki, hamısının çox böyük ehtiyatları tamamlayır. Ölkə ərazisinin müxtəlif hissələrində gen-bol 

ehtiyatlara malik sement xammalı, tikinti daşı, qum, əhəng, çınqıl daşı, gil, gips, mərmər, travertin və s. inşaat 

materialları yataqları üzə çıxarılmışdır. Ölkənin tikinti materialları ilə nə qədər zəngin olmasını ondan görmək 

olar ki, ərazinin müxtəlif yerlərində onların hələlik 300-dən artıq yatağı məlumdur Onların ehtiyatları 477 

milyon kubmetr olan 58-i divar daşına, ehtiyatları 55 milyon kubmetr olan 22-si üzlük daşına, 94-ü gil yatağına, 

ümumi ehtiyatı 400 milyon ton olan 10-u sement xammalına, ehtiyatları 200 milyon kub-metr olan 26-sı tikinti 

daşlarına, 69-u qum-çınqıla, 14-ü xalis qum yatağına aiddir. Sement istehsalının zəngin ehtiyatlara malik əsas 

xammalı, habelə mergel və gil ehtiyatları daha çox Abşeron yarımadasında, Ağdam və Tovuz rayonlarında, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında müəyyən edilmişdir. Respublikanın əksər çay vadilərində çınqıl, habelə 

Abşeronda qum ehtiyatları geniş yayılmışdır. Abşeron, Qarabağ və Naxçıvanda, həmçinin qərb rayonlarında 

mişar daşı yataqlarının böyük ehtiyatları var. Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Göygöl və Goranboy 

rayonlarında əhəmiyyətli ehtiyatlara malik gips, Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Yuxarı Qarabağda, 

Daşkəsəndə və Gədəbəy rayonlarının ərazilərində müxtəlif çalarlara malik mərmər aşkar edilmişdir. Respublika 

ərazisinin əksər hissələrində kifayət miqdarda olan kərpic-kirəmit gilinin xammal ehtiyatları yayılmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası və Kəlbəcər rayonu ərazilərindəki məsaməli, çox qiymətli yüngül dekorativ 

tikinti materialı olan travertinin böyük ehtiyatları artıq bir sıra xarici ölkələrdə özünə xüsusi maraq oyatmışdır. 

Azərbaycan özünün güclü milli iqtisadiyyatını yüksək səviyyədə hərtərəfli inkişaf etdirmək üçün başqa 

təbii sərvətlərə və imkanlara da malikdir. Bu cəhətdən ölkənin yeraltı su ehtiyatlarından istifadə edilməsinin 

böyük əhəmiyyəti vardır. Həmin su ehtiyatlarının istifadə və mənimsəmənin iqtisadi təyinatı çox genişdir. 

Respublika ərazisinin bütün bölgələrində çoxlu yeraltı su mənbələri vardır. Onlardan yararlı, kifayət dərəcədə 

ehtiyatları olan 97-sinin 5-i yodlu-bromlu, 62-si isə şirin su yataqlarıdır. Yeraltı suların müxtəlif tərkibli növləri 

müalicə, istirahət və turizm sahələrinin geniş şəbəkəsini yaratmaq üçün olduqca əlverişlidir. Bu cəhət, ilk 

növbədə respublikanın müxtəlif fiziki-kimyəvi tərkibli və müalicə təyinatlı zəngin mineral su ehtiyatlarına 

malik olması onun iqtisadiyyatının güclü inkişafı üçün böyük imkanlar açır. Azərbaycan Respublikası 

ərazisində ümumiyyətlə 1000-dən çox termal və soyuq mineral su bulağı qeydə alınmış, onlardan 30-u mühüm 

yataq kimi təsdiq edilmişdir. Əvvəlki dövrlərdə onların bir çoxundan sənaye istehsalı məqsədilə istifadə edilmiş, 

Naxçıvan MR-də ("Badamlı", "Sirab", "Vayxır"), Kəlbəcər ("İstisu"), Siyəzən ("Qalaaltı"), Qax ("Qax"), Şuşa 

("Turşsu" və "Şırlan"), Lənkəran, Masallı, Kürdəmir və Abşeron rayonlarında mineral su dolduran zavodlar və 

ya çoxlu müalicə ocaqları yaradılmışdır. Bu müalicə ocaqlarında mədə-bağırsaq, qara ciyər, ürək-damar, böyrək 

və sinir xəstəliklərinin təbii vasitələrlə müalicəsi uğurla aparılıb çox səmərəli nəticələr əldə edilir. Azərbaycanda 

ağrını kəsmək, iltihabı sağaltmaq, dəri-sinir sistemi, oynaqların və hərəkət orqanlarının müalicəsində işlədilən 

Naftalan nefti əsasında dünyada nadir müalicə ocağı yaradılmışdır. 

Azərbaycanda dünya miqyasında müalicə, istirahət və əyləncə-xidmət kompleksinin yaradılması üçün 

lazım olan başqa zəruri ünsürlər də yetərincədir. Planetimizdəki 11 iqlim tipindən 9-nun Azərbaycanda 

yayılması onun kiçik ərazisinin olduqca füsunkar və çox rəngarəng təbii şəraitə malik olmasına dəlalət edir və 

respublikanı dünyanın ən cəlbedici ölkələr sırasına qaldırır, həmçinin göstərilən təsərrüfat kompleksinin geniş 

inkişaf etdirilməsinə əsas verir. Əslində bu sahə Azərbaycanın ilk növbədə bərpa olunan və tükənməz təbii, 

habelə başqa imkanlarına əsaslanmaqla onun iqtisadiyyatında heç zaman öz əhəmiyyətini itirməyən ən aparıcı 
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istiqamətlərdən biri ola bilər. Çünki dünyada bu kompleksin bütün ən vacib ünsürlərini xeyli dolğunluğu ilə 

özündə cəmləşdirən ölkə çox azdır. Respublika ərazisindəki zəngin meşələr (sahəsinin 11 faizə qədərini tutur), 

müxtəlif dağ landşaft sistemləri, Xəzər dənizinin narın qumlu dayaz çimərlikləri, onun mikroelementlərlə 

zəngin müalicəvi suları, öz ilkinliyini saxlayan təbiət guşələri qoruqlarının mövcudluğu, bütün bu təbiət 

möcüzələrinin Azərbaycanın yığcam ərazisində bir-birinə xeyli yaxınlığı, il boyu günəşli günlərin xeyli 

çoxluğu, nəhayət, burada çoxlu təkrarolunmaz qədim tarixi-memarlıq abidələrinin qorunub saxlanması ölkəni 

dünyanın ən məşhur sağlamlıq və istirahət mərkəzlərindən birinə çevirməyə son dərəcə əlverişli şərait yaradır. 

Azərbaycanda iqtisadiyyatın bu mühüm istiqamətini inkişaf etdirmək zərurəti eyni zamanda onunla əlamətdardır 

ki, onun təşkilinə yönəldilən sərmayə tezliklə ödənilir və sonralar çox yüksək mənfəət gətirir. 

Azərbaycanın faydalı mikroelementlərlə zəngin münbit torpaqları, əlverişli və müxtəlif iqlim şəraitində 

inkişaf edən çoxsahəli kənd təsərrüfatı onun iqtisadiyyatının həmişə əhəmiyyətli sahələrindən birini təşkil 

etmişdir. Bəzən ilk baxışda belə bir təsəvvür yaranır ki, sanki Azərbaycanda kənd təsərrüfat sahələri çox da 

diqqəti cəlb edən imkanlara və potensiala malik deyildir. Doğrudan da, nisbətən kiçik ərazisinin ancaq yarıya 

qədərinin kənd təsərrüfatına yararlı və bunun da yalnız 50 faizdən azının əkinçilik üçün əlverişli torpaq 

fondundan ibarət olması sanki həmin mülahizəni həqiqətə uyğun əsas kimi göstərir. Lakin Azərbaycanın kənd 

təsərrüfatında çoxəsrlik inkişaf təcrübəsi və əldə edilmiş nəticələr onun böyük potensiala malik istehsal sahəsi 

olduğunu sübut edir. 

Hər şeydən əvvəl belə bir cəhəti nəzərə almaq lazımdır ki, respublikada kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 

sahələri nisbətən bir qədər məhdud olsa da, onun olduqca əlverişli müxtəlif torpaq-iqlim şəraitində ərazinin 

xeyli hissəsində eyni əkin sahəsində ildə 2-3 dəfə məhsul əldə etmək və terras əkinçiliyin böyük imkanlarından 

hərtərəfli yararlanmaqla, bu boşluq müəyyən mənada bir qədər doldurula bilər. Digər tərəfdən, respublikada 

ayrı-ayrı kənd təsərrüfat sahələrinin səmərəli inkişafı üçün daha əlverişli təbii şəraitin seçilməsinin və onun 

istehsal yönümünün dünya təsərrüfat sisteminin tələbləri ilə ən münasib şəkildə uzlaşdırılmaması indiyə qədər 

hələlik heç zaman axıra qədər bu mühüm sahənin böyük imkanlarını üzə çıxarmağa imkan olmamışdır. 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının nə qədər güclü istehsal potensialına malik olması yuxarıdakı əsas şərtlərin 

tələblərinə ancaq müstəqil dövlətin öz milli iqtisadiyyatını yaratması və bazar münasibətləri şəraitində hökmən 

əməl edilməsi ilə reallaşıb özünü büruzə verə bilər. Respublikanın təbii şəraitinin özünəməxsus xüsusiyyətlərini, 

o cümlədən əkinçiliyin çox yerlərdə subtropik iqlim şəraitində inkişafını nəzərə almaqla dünyada yayılma 

arealları məhdud olan bir çox qiymətli bitkilərin məhsullarının burada geniş istehsalı bütövlükdə kənd 

təsərrüfatının ümumi səmərəsini yüksəldər, onun dünya təsərrüfat sisteminə daha da sıx qovuşmasını, ölkənin 

əsas əkinçilik və heyvandarlıq məhsullarına tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsini təmin edər. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın xeyli əlverişli torpaq-iqlim şəraitinin böyük üstünlüklərindən 

səmərəli istifadə edilərsə, kənd təsərrüfatının geniş inkişafı ilə onun ümumi faydalılığını çox qiymətli məhsullar 

istehsalı hesabına xeyli artırmağa imkan yaranar. Bu isə öz növbəsində ölkədə müxtəlif sahələr üzrə emal 

sənayesi şəbəkəsi yaradılması yolu ilə onun ümumi iqtisadi inkişaf səviyyəsini yüksəltməkdə həlledici 

amillərdən biri olar. 

Azərbaycan xalqı öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra onun yüksək sosial-iqtisadi inkişaf 

imkanları daha mühüm bir amilin təsiri ilə xeyli genişlənmişdir. Söhbət ölkənin münasib geostrateji mövqeyi və 

onun son dərəcə əlverişli nəqliyyat-coğrafi şəraitinin böyük imkanlarından səmərəli istifadə edilməsindən gedir. 

İlk növbədə Azərbaycanın yeni əsrin ilk ayında Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunması onun 

beynəlxalq aləmdə tutduğu mövqe və göstərdiyi fəaliyyətdə çox mühüm yeni dövrün başlanmasından xəbər 

verir. Avropa qitəsinin sərhəd cənub-şərqində yerləşən, onun aparıcı dövlətlərinin maraq dairəsində olan və 

müxtəlif təbii sərvətlərlə zəngin Mərkəzi Asiya ölkələri arasında son dərəcə əlverişli mövqedə olan Azərbaycan 

gələcəkdə onların qarşılıqlı əməkdaşlıq fəaliyyətlərinin genişləndirilməsində həlledici rol oynayacaqdır. Tarixi 

ipək yolunun bərpası üzrə TRASEKA proqramı əsasında Avroasiya əməkdaşlıq dəhlizinin işə başlaması ilk 

növbədə Azərbaycanın tutduğu əlverişli mövqe üstünlüklərindən istifadə etməklə həyata keçirilə bilər. Təsadüfi 

deyil ki, gələcəkdə Xəzərin və Mərkəzi Asiyanın zəngin karbohidrogen xammal məhsullarının Avropa qitəsinə 

çıxarılması üçün nəzərdə tutulan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin və 
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başqa mühüm beynəlxalq layihələrin gerçəkləşməsində Azərbaycan aparıcı rol oynayır. Hələ bu layihələrin tam 

gerçəkləşdirilməsinə başlamazdan əvvəl, Azərbaycanın müstəsna əlverişli və xeyli sərfəli mövqeyindən istifadə 

edərək, Mərkəzi Asiyanın neft və başqa məhsullarının Avropa ölkələrinə çıxarılması həyata keçirilir və onun 

miqyası getdikcə artır. Azərbaycan eyni dərəcədə özü də bilavasitə bir sıra Avropa və Asiya ölkələri ilə iqtisadi 

əməkdaşlığı genişləndirmək sahəsində əlverişli mövqeyə və imkanlara malikdir. Onun, demək olar, bütün 

nəqliyyat növləri yüksək səviyyədədir və ölkənin coğrafi vəziyyətinin hər cür əlverişli üstünlüklərindən 

səmərəli istifadə etməyə şərait yaradır. 

Azərbaycanın təbii zənginliklərinin ümumi qiymətləndirilməsində onun həmahəng inkişafı baxımından 

olduqca diqqətə layiq olan bir xüsusiyyət barədə aşağıdakı əlahiddə qeyd çox vacibdir. 

Azərbaycanda məhsuldar qüvvələrin geniş miqyasda inkişafını şərtləndirən böyük imkanları təhlil 

edərkən məsələnin məhz belə bir cəhəti diqqəti xüsusilə cəlb edir ki, ölkə ərazisinin bütün bölgələri iqtisadi 

yüksəliş üçün kifayət qədər hər cür əlverişli şəraitə malikdir. Ona görə də Azərbaycanda əhalinin yol verilən 

səviyyədə mötədil yüksək artım xüsusiyyəti ərazinin hər bir bölgəsində iqtisadiyyatın yerli imkanlar əsasında 

həmahəng güclü inkişafı ölkədə nəinki həddən artıq əhali sıxlığı təhlükəsini doğura bilər, əksinə, istehsalatın 

işçi qüvvəsinə müntəzəm artan tələbatını ödəmək üçün etibarlı zəmini yaradır. 

Respublika ərazisinin şərqində ölkə paytaxtı Bakı şəhərinin yerləşdiyi Abşeron yarımadası neft, qaz, 

tikinti və s. sərvətlərin zəngin ehtiyatlarına, hər cəhətdən xeyli münasib rekreasiya mühitinə, güclü istehsal, elm-

 təhsil kadrları potensialına və beynəlxalq aləmdə geniş əməkdaşlıq üçün bütün nəqliyyat vasitələri növlərinin 

inkişaf etdiyi əraziyə və son dərəcə əlverişli coğrafi şəraitə malikdir. 

Ölkənin şimali-şərqində yerləşən Quba-Xaçmaz bölgəsi neft, qaz ehtiyatlarına, şərq tərəfdən dəniz və 

onunla həmsərhəd yüksək dağlıq landşaftına, çox qiymətli müalicə suları ilə zəngin olan əlverişli kurort-turizm 

mühitinə malikdir. Şimali Qafqazdan keçən qonşu Rusiya Federasiyasının dəmir yol və avtomobil 

magistrallarının birləşdiyi bu bölgə Azərbaycanda mühüm bağçılıq, tərəvəzçilik regionu və kənd təsərrüfatı 

məhsullarını emal edən mühüm sənaye mərkəzlərindən biridir. 

Respublikanın şimali-qərbini tutan Şəki-Zaqatala bölgəsində çox böyük ehtiyatlara malik polimetal filiz 

yataqları aşkar edilmişdir. Güclü ipək və tütün sənayesi, əsas qoz-fındıq və şabalıd istehsalı mərkəzidir, 

istirahət, turizm və müalicə üçün rəngarəng təbii imkanlara və gözəl təbiətə malikdir. Azərbaycanın başqa 

bölgələri və qonşu Gürcüstan respublikası ilə dəmir və avtomobil yolları vasitəsilə əlaqələnir. 

Ölkənin qərbində yerləşən Gəncə-Qazax bölgəsi təbii sərvətlərinin miqdarına və əhəmiyyətinə görə, 

haqlı olaraq, "Azərbaycan Uralı" adlandırılır. Respublikanın əsas filiz ehtiyatları, hər cür qeyri-filiz yataqları, 

müxtəlif növ kimya xammalı, təbii tikinti materialları və s. sərvətləri burada toplanmışdır. Bu bölgə 

Azərbaycanın əsas su-elektrik enerjisi istehsalı mərkəzidir. Respublikanın burada yerləşən ikinci böyük şəhəri 

Gəncə çox güclü istehsal, elm-təhsil və kadr potensialına malikdir. Ərazi müalicə və istirahət-əyləncə sahəsinin 

əhatəli inkişafı ilə seçilir. Geniş nəqliyyat şəbəkəsi olan bölgə, avtomobil magistralı və dəmir yol vasitəsilə 

Azərbaycanın başqa əraziləri ilə birləşir, qonşu Gürcüstan və Ermənistan respublikalarına buradan çıxış yolları 

vardır. 

Əsasən dağlıq ərazi olan Qarabağ bölgəsi ətraf ərazilərlə birlikdə çox qiymətli müxtəlif yeraltı 

sərvətlərlə zəngin olmaqla yanaşı, respublikanın məşhur müalicə və istirahət mərkəzlərindən biridir. Ərazinin 

xeyli hissəsi dəmir yol nəqliyyatı ilə xidmət olunur, bölgənin respublikanın başqa əraziləri ilə əlaqələri 

avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə həyata keçirilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycanın zəngin sərvətli rayonu adlandırmaq olar. Burada 

müxtəlif filiz sərvətləri, çox zəngin ehtiyatlı daşduz yataqları, kifayət miqdarda qeyri-filiz və təbii tikinti 

materialları, bir-birindən fiziki-kimyəvi tərkibinə görə fərqlənən çox qiymətli müalicəvi mineral su mənbələri və 

s. təbii resurslar aşkar edilmişdir. Ərazinin istehsal, elm-təhsil imkanları və kadr potensialı xeyli genişdir. 

Hazırda erməni işğalçıları tərəfindən mühasirə vəziyyətində saxlanılan Naxçıvan MR-in Azərbaycanın başqa 

əraziləri ilə məhdud əlaqəsi əsasən hava nəqliyyatı və qismən İran İslam Respublikasının ərazisindən keçməklə 

avtomobil nəqliyyatı ilə həyata keçirilir. Bölgədə olan dəmir yol xətti İranın dəmir yol şəbəkəsi ilə birləşikdir, 

onun digər qolundan isə Ermənistan Respublikasına çıxışı var. Gələcəkdə Naxçıvan dəmir yolunu Türkiyənin 
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dəmir yol şəbəkəsi ilə birləşdirməklə ən qısa yolla Avropa ölkələrinə çıxış imkanı əldə edə biləcək bölgədə yerli 

sərvətlərdən səmərəli və dolğun istifadə edilməsi əsasında onun məhsuldar qüvvələrinin yüksək səviyyədə 

inkişafını təmin etmək olar. 

Ölkənin mərkəzi hissəsində geniş düzənlik sahədən ibarət olan Mərkəzi Aran bölgəsi eyni zamanda 

zəngin neft-qaz, yod-brom, balıq və başqa sərvətlərə malikdir. Bu ərazi respublikanın əkin torpaq fondunun əsas 

hissəsini təşkil edir. Əlverişli iqlim şəraiti olan ərazi dünya bazarlarında yüksək tələbat olan qiymətli kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalını səmərəli genişləndirmək üçün çox əlverişlidir. Respublikada elektrik enerjisi 

hasilatının başlıca mərkəzi, bir sıra mühüm sənaye və tikinti sahələrinin inkişafı nəticəsində əhəmiyyətli istehsal 

potensialı yaratmışdır. Ərazinin müxtəlif hissələrindən dəmir yol xətləri keçir, burada çox sıx avtomobil 

nəqliyyatı şəbəkəsi yaradılmışdır. Kür çayının mənsəbində dəniz və çay nəqliyyatı inkişaf edib. 

Respublikanın cənubundakı rütubətli subtropik zonada yerləşən Lənkəran-Astara bölgəsi əlverişli təbii 

şəraiti, gözəl təbiəti və müalicə əhəmiyyətli çoxlu termal mineral suları olan dənizsahili dağlıq ərazi kimi, dünya 

miqyasında cəlbedici istirahət-müalicə mərkəzinə çevrilə bilər. Onların səmərəli və yüksək nəticəli 

mənimsənilməsinin təbii şəraiti, sosial-iqtisadi və istehsal zəmini, demək olar ki, hər yerdə əlverişlidir. Ərazidən 

dəmir yolu xətti keçməklə, sıx avtomobil yolları şəbəkəsinə malikdir. Qonşu İrana nəqliyyat çıxışı var. 

Dağlıq Şirvan kənd təsərrüfatı bölgəsi olmaqla əlverişli müalicə-istirahət imkanlarına malikdir. 

Hər şeydən əvvəl respublikada bu və ya digər sərvətin vaxtilə istifadə edilməsi ilə əlaqədar yaradılmış 

müəssisələrin yenidən qurulması daha az vəsait sərf etməklə onlardan tezliklə istifadə edilməsinə imkan verir. 

Ölkə ərazisinin bütün bölgələrində istehsal və başlıca sosial infrastruktur ünsürlərinin mövcudluğu da ümumi 

əlverişli şəraitin çox mühüm tərkib hissələrindəndir. 

Beləliklə, Azərbaycanın malik olduğu təbii sərvətlərin və başqa imkanların qısa xülasəsi göstərir ki, 

yenicə müstəqillik qazanmış ölkənin öz milli iqtisadiyyatını sərbəst şəkildə yaratmaq və dünya təsərrüfat 

sisteminə inteqrasiyası üçün mümkün olan hər cür müstəsna əlverişli şəraiti vardır. Təbii ki, iki əsrə yaxın bir 

dövrdə asılı bir məmləkət - əslində müstəmləkə vəziyyətində olan ölkənin mənimsənilən sərvətləri Azərbaycan 

xalqının milli mənafelərinə lazımi dərəcədə səmərə verməyən şəkildə və birtərəfli, əksər hallarda isə ilkin 

xammal kimi istifadə olunmuşdur. Amma zaman keçmiş, bunlar tarixə çevrilmişdir və Azərbaycan xalqı öz 

müstəqil dövlətçiliyini bərpa edərək demokratiya yolu ilə irəliləməkdə davam edir. O sevindirici halı da nəzərə 

almaq lazımdır ki, Azərbaycanın malik olduğu sərvətlərin bir qismi hətta uzun müddət çox intensiv 

mənimsənilməsinə baxmayaraq, daha çox miqdarı hələ yerin təkində qalmaqdadır, başqa bir qismi isə istifadə 

edilməmiş, ümumiyyətlə, toxunulmaz qalmışdır. İndi onların əsil sahibi Azərbaycan xalqı və dövlətin özüdür. 

Bütün bu deyilənləri yekunlaşdırıb nəhayət, belə bir əlamətdar cəhəti xüsusi vurğulamaq zəruridir ki, 

müstəqil Azərbaycan Respublikasının tələb olunan səviyyədə hərtərəfli kompleks iqtisad inkişafı üçün ölkənin 

həm çoxlu təbii sərvətləri, həm də onlardan səmərəli istifadə etmək məqsədilə əvvəlki inkişaf mərhələlərində 

yaranmış böyük istehsal potensialı var. Bu potensialı təmsil edən yüzlərlə müəssisə və təsərrüfat obyektləri 

müasir tələblər səviyyəsində yeni texnika və texnologiyalar əsasında beynəlxalq ölçülərə uyğun şəkildə yenidən 

dirçəldilməyə möhtacdır. Bu ehtiyacı ödəmək üçün işgüzar fəaliyyət qurarkən nəzərə alınmalı belə bir hal da 

çox əhəmiyyətlidir ki, iqtisadiyyatın əksər həlledici sahələrini əhatə edən respublikada xeyli miqdar yüksək 

ixtisaslı kadr potensialı, müxtəlif peşə sahələri üzrə mütəxəssislər və güclü elmi-texniki baza vardır və həmin 

amillər müvafiq istehsal sahələrinin yeni güclə çox faydalı işləməsini daha sürətli və azxərcli həyata keçirməyə 

əlverişli şərait yaradır. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına xarici iş adamlarının investisiya qoyması üçün 

əlverişli mühit yaradılmışdır. 
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XI. Elm 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) respublikanın əsas elmi qurumudur. AMEA 1945-ci ildə 

Bakı şəhərində təsis edilmişdir. 

Hələ 1920-ci ilin əvvəllərində respublikada elmi tədqiqatlar əsasən Azərbaycan Dövlət Universitetində 

mərkəzləşmişdi. 1920-22-ci illərdə burada humanitar, tibb və təbiyyat bölmələrindən ibarət elmi assosiasiya 

təşkil edilmiş və fəaliyyət göstərmişdir. Assosiasiya müxtəlif elm sahələri üzrə problemlərin tədqiqi, elmi 

kadrların hazırlanması və inkişafı işinə hərtərəfli yardım göstərməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu. 1921-ci ilin 

axırlarında Universitet nəzdində Təbiətşünaslar və Həkimlər Cəmiyyəti, bir qədər sonra isə Şərqşünaslar və 

Həkimlər Cəmiyyəti yaradıldı. 1920-ci ildə texniki təhsil verən ali məktəb - Bakı Politexnik İnstitutu fəaliyyətə 

başladı. Burada texnika, iqtisadiyyat elmləri və aqrokimya sahəsində elmi tədqiqatlar aparılırdı.  

1923-cü ildə elmi-tədqiqat işləri aparmaq üçün Ə.B.Haqverdiyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Tədqiq və 

Tətəbbö Cəmiyyəti yaradılmışdı. Bu cəmiyyət respublikanın baş elmi müəssisəsi oldu. İlk dövrdə Cəmiyyətin 

tərkibinə Tarix-Etnoqrafiya, İqtisadiyyat və Təbiətşünaslıq bölmələri daxil edilmişdi. 1925-ci ildə Tarix-

 Etnoqrafiya bölməsindən Türkologiya bölməsi yarandı. Ayrı-ayrı elm sahələri istiqamətində tədqiqatlar 

aparılması məqsədilə tarix, tarix-ədəbiyyat, etnoqrafiya, dilçilik, lüğətçilik, hüquq, sovet quruculuğu, sənaye, 

mühəndis-coğrafiya, Xəzər dənizinin tədqiqi, təsviri incəsənət, teatr, musiqi və s. üzrə komissiya və 

yarımkomissiyalar təşkil edildi.  

Respublikanın Şamaxı, Gəncə, Lənkəran, Zaqatala və digər qəzalarında, o cümlədən Naxçıvan MSSR və 

DQMV-də Cəmiyyətin bölmələri yaradıldı. 

1925-ci ildə Cəmiyyət Azərbaycan hökumətinin sərəncamına verildi. 

1929-cu ildə Azərbaycanın Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti yenidən təşkil edilərək Azərbaycan Dövlət 

Elmi-Tədqiqat İnstitutu (DETİ) adlandırıldı. İnstitutun təbiət, biologiya, tarix və etnoqrafiya, dilçilik, ədəbiyyat 

və incəsənət, fəlsəfə, Sovet Şərqi və xarici Şərq, dövlət və hüquq bölmələri var idi. 

Azərbaycan DETİ-nin fəaliyyətində respublikada elmi-tədqiqat işlərinin əlaqələndirilməsi, ali və orta 

ixtisas məktəbləri üçün elmi kadrlar hazırlanması məsələləri mühüm yer tuturdu. Azərbaycan DETİ-nin 

aspiranturası yalnız 1929-1930-cu illərdə 33 elmi işçi hazırlamış, 1930-1931-ci illərdə isə buraya 43 nəfər qəbul 

edilmişdi ki, bunlardan da 34 nəfəri azərbaycanlı idi. 

1932-ci ilin axırlarında 30 elmi müəssisə və 10-dan çox ali məktəb fəaliyyət göstərirdi. Bu dövrdə 

respublikada 800 elmi işçi, o cümlədən 87 professor və 138 dosent var idi. Lakin nə Azərbaycan DETİ, nə də 

sahə institutları elmin qarşısında duran vəzifələri kifayət qədər yerinə yetirə bilmirdi. 

1932-ci ildə Azərbaycan DETİ əsasında SSRİ Elmlər Akademiyası Zaqafqaziya Filialının Azərbaycan 

Şöbəsi təşkil edildi. Şöbəyə R.Axundov rəhbərlik edirdi. Şöbədə 11 bölmə və bir neçə komissiya fəaliyyət 

göstərirdi. Bir sıra məşhur alimlər - F.Y.Levinson-Lessinq, İ.M.Qubkin, A.A.Qrossheym, N.Y.Marr, 

İ.İ.Meşşanov, A.N.Derjavin, İ.Q.Yesman, ilk Azərbaycan alimlərindən B.Çobanzadə, V.Xuluflu, M.Əfəndiyev, 

A.Tağızadə, S.Mümtaz, A.S.Məmmədov və başqaları burada elmi-tədqiqat işləri aparırdılar. 

1935-ci ilin oktyabrında şöbə SSRİ EA Azərbaycan Filialına çevrildi. Filialın yanında mövcud bölmələr 

əsasında Kimya, Botanika, Zoologiya və Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya, Dil və Ədəbiyyat Elmi-Tədqiqat 

institutları, habelə Energetika, Fizika, Geologiya, Torpaqşünaslıq sektorları yaradıldı. Filialın Rəyasət Heyətinin 

sədri əvvəl akad. İ.M.Qubkin, sonralar isə akad. S.S.Namyotkin oldu.  

Filialın institut və sektorlarından əlavə respublikada Elmi-Tədqiqat Neft İnstitutu, Elm-Tədqiqat 

Pambıqçılıq İnstitutu, Neft Maşınqayırma İnstitutu, Kurortologiya və Fiziki üsullarla müalicə İnstitutu, 

Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutu, habelə digər bir sıra elmi stansiyalar və dayaq məntəqələri təşkil edildi. 

Tibb üzrə elmi-tədqiqat institutlarında (tropik xəstəliklər, Ana və Uşaqları Mühafizə, mikrobiologiya), 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunda, Zaqafqaziya Tikinti Materialları İnstitutunun Azərbaycan 
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şöbəsində, Subtropik Bitkilərin zona üzrə Lənkəran stansiyasında, həmçinin Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

laboratoriya və elmi kabinələrində, Sənaye, Kənd təsərrüfatı, Pedaqoji və Tibb İnstitutlarında, Azərbaycanın 

orta ixtisas təhsili müəssisələrində geniş elmi-tədqiqat işləri aparılırdı. 

Artıq 1940-cı il üçün respublikada 60 elmi müəssisə fəaliyyət göstərirdi. 1936-cı ildən 1941-ci ilədək 

SSRİ EA Azərbaycan filialının elmi işçi və aspirantlarından 34 nəfəri dissertasiya (o cümlədən 5 doktorluq 

dissertasiyası) müdafiə etmişdi. 1938-ci ildə SSRİ EA Azərbaycan filialında 16 elmlər doktoru, professor və 20 

elmlər namizədi var idisə, 1941-ci ildə onların sayı müvafiq surətdə 21 və 161-ə çatmışdı. 

SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin 1945-ci il 23 yanvar tarixli qərarı ilə filial Azərbaycan Elmlər 

Akademiyasına çevrildi. Bu vaxt akademiyanın 4 bölməsi, 16 elmi-tədqiqat institutu, elmi-tədqiqat şöbəsi, 3 

muzeyi, mərkəzi elmi kitabxanası, Naxçıvan, Gəncə , Xankəndi və Qubada elmi bazaları var idi. Həmin il 

Azərbaycan EA-ya 15 həqiqi üzv seçildi. Onun ilk heyətində Ü.Hacıbəyov, S.Vurğun, M.İbrahimov, 

Y.Məmmədəliyev, M.Qaşqay, A.A.Qrossheym, S.Dadaşov, İ.Q.Yesman, M.Mirqasımov, Ş.Əzizbəyov, Ə. 

Əlizadə, M.Topçubaşov, M.Hüseynov, H.Hüseynov və İ.İ.Şiroqorov daxil oldu. 1945-ci il martın 31-də 

akademiyanın həqiqi üzvlərinin ilk ümumi iclasında M.Mirqasımov prezident seçildi. Sonrakı illərdə 

Y.Məmmədəliyev (1947-1950, 1958- 1961), M.Əliyev (1950-1958), Z.Xəlilov (1961-1967), R.İsmayIlov 

(1967-1970), H.M.Abdullayev (1970- 1983), E.Y.Salayev (1983-1997), F.Q.Maqsudov (1997-2000), Mahmud 

Kərimov (2001-2013) akademiyanın prezidenti olmuşlar. 2013-cü ildən AMEA-nın prezidenti Akif Əlizadədir. 

AMEA Xalqlar Dostluğu ordeni ilə təltif olunmuşdur (1975). 

1993 və 1994-cü illərdə elmi tədqiqat məqsədilə xarici ölkələrə getmiş Azərbaycan alimlərinin sayı 1976-

cı ildən 1990-cı ilə qədər gedənlərin sayından çoxdur.  

Elmi əməkdaşlığın xarakteri də əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. Keçmişdən fərqli olaraq Elmlər 

Akademiyasının elmi müəssisələrində xarici elmi mərkəzlərlə əməkdaşlıq haqqında 25-dən çox ikitərəfli 

müqavilə və protokollar imzalanmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər Əliyevin apardığı ardıcıl, məqsədyönlü və müdrik 

siyasəti nəticəsində ölkəmizdə sabitliyin yaranması, dövlətimizin suverenliyinin bərqərar olunması, onun 

iqtisadi müstəqillik yoluna qədəm qoyması, respublikamızın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunması 

cəmiyyət həyatının bütün sahələrində, o cümlədən elm sahəsində islahatların aparılması üçün böyük zəmin 

yaratmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 15 may 2001-ci il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan 

Elmlər Akademiyasına Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası adını verməklə Akademiyanın statusunu 

yüksəltmiş, onun qarşısında mühüm vəzifələr qoymuş, bununla da alimlərimizin xalq və dövlət qarşısında 

məsuliyyətini daha da artırmışdır.  

2001-ci ilin iyun ayında Akademiyanın həqiqi və müxbir üzvlərinin seçkiləri keçirilmişdir. Bu seçkilər 

Akademiyanın tarixində xüsusi yer tutmuşdur. Bu seçkilərdə müxtəlif ixtisaslar üzrə 500 nəfərə yaxın iddiaçının 

sırasından 29 akademik və 91 müxbir üzv seçilmişdir. Beləliklə Akademiya üzvlərinin sayı 79-dan 177-yə 

çatmışdır. Akademiyanın tərkibində gənc və istedadlı alimlərin sayı xeyli artmışdır.  

Rəyasət Heyəti Akademiyanın internet şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi və istismarı haqqında qərar qəbul 

etmişdir. Bu şəbəkə Akademiyanın Rəyasət Heyətində, Akademiyanın elmi müəssisələrində, universitetlərdə və 

bir çox dövlət təşkilatlarında fəaliyyət göstərən 200-dən çox istifadəçiyə təmənnasız xidmət edən və 

respublikada çox geniş infrastruktura malik olan bir şəbəkədir. Fasiləsiz iş rejimində istismar olunan bu 

şəbəkənin fəaliyyəti nəticəsində alimlərimiz dünyada gedən ictimai-siyasi, elmi-texniki və sosial-mədəni 

proseslərə dair müxtəlif qaynaqlardan operativ məlumatlar əldə edə bilirlər. 

AMEA-nın 2001-ci il iyulun 5-də keçirilmiş Ümumi yığıncağında Akademiyada bəzi struktur 

dəyişikliklərinin aparılması və təşkilati məsələlərə baxılmışdır. Ümumi yığıncağın qərarına əsasən İctimai 

Elmlər Bölməsi ilə Ədəbiyyat, Dil və İncəsənət Bölməsi birləşdirilərək Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsi 

yaradılmışdır.  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT  KİTABXANASI 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 73 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan 

Ensiklopediyası AMEA tabeçiliyinə verilmiş və 5 may 2004-cü il tarixli digər sərəncamına əsasən “Azərbaycan 

Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi yaradılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 21 may 2002-ci il tarixli 81 saylı qərarına əsasən 

AMEA-da struktur dəyişikliyi edilmişdir. 

İnformasiya Telekommunikasiya Elmi Mərkəzinin (İTEM) bazasında İnformasiya Texnologiyaları 

İnstitutu (İTİ), Radiasiya Tədqiqatları sektorunun (RTS) bazasında Radiasiya Problemləri İnstitutu (RPİ) 

yaradılmışdır. İTİ-nun əsas fəaliyyət istiqamətləri yeni informasiya texnologiyaları əsasında müxtəlif sahələrin 

informasiyalaşdırılması, intellektual kompüter şəbəkələri və sistemlərinin yaradılması, informasiya 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Radiasiya Problemləri İnstitutunun əsas fəaliyyət istiqamətləri radiasiya 

texnologiyası, radiasiya təhlükəsizliyi, qeyri-ənənəvi enerji çevrilmə problemləri, ekologiya, radioekologiyadır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 dekabr 2012-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının Gəncə Bölməsi təsis edilmişdir. Həmin sərəncama əsasən bölmənin tərkibinə daxil 

edilmək məqsədi ilə Humanitar Tədqiqatlar İnstitutunun, Diyarşünaslıq İnstitutunun, Nizami Gəncəvi 

Mərkəzinin, Bioresurslar İnstitutunun, Nəbatat Bağının, Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun və Aqrar 

Problemlər İnstitutunun yaradılması qərara alınmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 16 may tarixli Qanunu ilə “Azərbaycan Respublikasının Nizami 

Gəncəvi adına Qızıl medalı” təsdiq edilmişdir. Nizami Gəncəvi adına Qızıl medal Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşları və əcnəbilər ildə bir dəfə mühüm fundamental və tətbiqi elmi nəticələrə, əsərlərə, kəşflərə, 

ixtiralara, habelə elmin inkişafında xüsusi xidmətlərə görə sağlığında təltif edilirlər. 

2014-cü ilin iyun ayında AMEA-da üç yeni institut - Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar 

İnstitutu, Elm Tarixi İnstitutu və Qafqazşünaslıq İnstitutu yaradılmışdır.   

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 28 iyul tarixli Fərmanı ilə adları aşağıda qeyd edilən 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi müəssisə və təşkilatları, habelə digər qurumları Azərbaycan 

Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilmişdir: 

1. İnstitutlar: 

1.1. Fizika İnstitutu; 

1.2. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu; 

1.3. İdarəetmə Sistemləri İnstitutu; 

1.4. Radiasiya Problemləri İnstitutu; 

1.5. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu; 

1.6. Biofizika İnstitutu 

1.7. Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası; 

1.8. Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu; 

1.9. Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu; 

1.10. Akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu; 

1.11. Polimer Materialları İnstitutu; 

1.12. Geologiya və Geofizika İnstitutu; 

1.13. Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu; 

1.14. Təbiət Tarixi Muzeyi; 

1.15. Neft və Qaz İnstitutu; 

1.16. Botanika İnstitutu; 

1.17. Zoologiya İnstitutu; 

1.18. Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu; 

1.19. Mikrobiologiya İnstitutu; 

1.20. Dendrologiya İnstitutu; 

1.21. Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu; 

1.22. Genetik Ehtiyatlar İnstitutu; 
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1.23. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu; 

1.24. İqtisadiyyat İnstitutu. 

2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin tabeliyində olan elmi müəssisələr: 

2.1. Təbii Ehtiyatlar İnstitutu; 

2.2. Bioresurslar İnstitutu; 

2.3. Batabat Astrofizika Rəsədxanası. 

3. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsinin tabeliyində olan elmi müəssisələr: 

3.1. Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar İnstitutu; 

3.2. Bioresurslar İnstitutu; 

3.3. Aqrar Problemlər İnstitutu; 

3.4. Nəbatat Bağı. 

4. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təsərrüfat-hesablı elmi xidmət müəssisələri: 

4.1. Təcrübə-Sənaye Zavodu; 

4.2. “Kibernetika” Elmi İstehsalat Birliyi; 

4.3. “Nafta” Elmi İstehsalat Birliyi; 

4.4. “Aşqar” Elmi İstehsalat Birliyi; 

4.5. “Kompozit” Elmi İstehsalat Birliyi. 

5. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tabeliyində “AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı” Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyəti. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tabeliyində qalan elmi müəsisə və təşkilatların, habelə 

digər qurumların siyahısı: 

Yer Elmləri Bölməsi: 

Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi 

Humanitar Elmlər Bölməsi: 

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 

Memarlıq və İncəsənət İnstitutu 

Folklor İnstitutu 

İctimai Elmlər Bölməsi 

Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu 

Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu 

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 

Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu 

Qafqazşünaslıq İnstitutu 

Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu 

İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu 

AMEA-nın nəzdindəki təşkilatlar: 

Mərkəzi Elmi Kitabxana 

“Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi 

Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası 

Azad Həmkarlar İttifaqı 

AMEA-nın Regional Bölmələri: 

Naxçıvan Bölməsi 

Gəncə Bölməsi: 

AMEA-nın Regional Elmi Mərkəzləri: 

Şəki Regional Elmi Mərkəzi. 
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Nizami Gəncəvi adına Milli 

Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi və Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi əmlakları ilə birlikdə Azərbaycan 

Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilmişdir. 
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XII. Təhsil 

 

Şərqdə təhsilə və savadlı adamlara həmişə qiymət veriblər. Belə adamları hörmətlə "Mirzə" deyə 

çağırıblar. Bu ənənə müsəlman Şərqində əsrlər boyunca davam etmişdir. "Beşikdən qəbir evinədək öyrənin" 

söyləmişdi Məhəmməd Peyğəmbər. Hökmdarların ən çox hörmət etdiyi məsləhətçiləri hərtərəfli təhsilləri ilə 

hamıdan seçilirdilər. Nümunə üçün Səlcuq dövləti hökmdarlarından Alp Arslanın, daha sonra isə Məlikşahın 

vəziri olmuş, "İdarəetmə haqqında kitab" risaləsinin müəllifi Nizamülmülkü misal göstərmək olar.  

Həmçinin Qarabağ xanı İbrahim xanın vəziri məşhur şair Molla Pənah Vaqif də belələrindəndir. Xalq öz 

alim oğullarının əsərlərini neçə əsrlər boyu qoruyub saxlamışdır, belə ki, çoxları bütün həyatları boyu Nizami, 

Xaqani, Tusi, Biruni, İbn Sina və digərlərinin əsərlərinin üzünü kalliqrafik xətlə köçürmüşlər. XX əsrdə təhsil 

sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlər, hələ XIX yüzillikdən etibarən geniş vüsət alan ideya cərəyanlarından 

qaynaqlanmışdı.  

O zaman Azərbaycanda yeni milli təhsil modeli kimi milli maarifpərvər ideyalar formalaşırdı. XIX-XX 

əsrlər qovuşuğunda Bakını Qafqazın mərkəzinə çevirmiş ictimai-iqtisadi proseslər təhsil sahəsində böyük 

canlanmaya səbəb oldu. Görkəmli maarifpərvərlər - Qori müəllimlər seminariyasının məzunlarından Cəlil 

Məmmədquluzadə, Süleyman Sani Axundov, Üzeyir bəy Hacıbəyov, Həbib bəy Mahmudbəyov, Rəşid bəy 

Əfəndiyev, Firudin bəy Köçərli ümumtəhsil islahatlarına güclü təkan verdilər.  

Bakı, Gəncə, Naxçıvan, Şuşa, Şəki, Salyan və digər şəhərlərdə yeni tipli şəhər və əyalət məktəbləri 

meydana gəldi. Şamaxıda Seyid Əzim Şirvani, Şuşada Mir Mövsün Nəvvab, Lənkəranda Mirzə İsmayıl Qasir, 

İrəvanda Mirzə Kazım Əsgərzadə ənənəvi təlimdən imtina edərək yeni təlim üsullarından istifadə edirdilər. 

Ənənəvi fənlərlə bir sırada tarix, rus dili, coğrafiya, təbiətşünaslıq da tədris olunurdu. XIX əsrin 80-ci illərində 

"rus tatar" adı ilə dördsinifli ibtidai məktəblər açılır. 1896-cı ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin himayədarlığı ilə 

açılmış qadın gimnaziyası maariflənmədə müstəsna rol oynadı.  

Ali təhsil almaq üçün xarici ölkələrə gedənlərin sayı nəzərə çarpaq dərəcədə çoxaldı: vətənə qayıdaraq 

onlar Azərbaycanda maarifçilik ideyalarını dəstəkləyən qüvvələri öz ətraflarında birləşdirirdilər. 1918-ci ildə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunması ilə hökumətin təsis etdiyi ilk fərmanlardan biri Dövlət 

Universitetinin yaradılması və gənclərin dövlət hesabına oxuması üçün onların xaricə göndərilməsi oldu. Bakı 

Dövlət Universiteti  Azərbaycanda ilk və ən böyük təhsil ocağıdır. Əvvəl onun yalnız iki-tibb və tarix-filoloji 

fakültələri var idi. Ştata 44 müəllim daxil idi ki, onlardan da 12-si professor idi.  

Universitetin yaradılması çox çətinliklər bahasına başa gəlmişdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

parlamenti öz iclaslarında onun təşkilat problemlərini həll edirdi. Parlamentin tapşırığı ilə Bakının mərkəzində 

bina ayrılmış, xaricdən dəvət olunmuş müəllimlərə əmək haqqı verilməsi barədə qərarlar qəbul edilmişdi. İndi 

BDU-da 14 fakültə, 83 kafedra, magistratura, aspirantura və hazırlıq şöbələri, ən müasir texniki vəsait və 

avadanlıqlarla təchiz olunmuş 118 laboratoriya var. Bir neçə il bundan əvvəl burada ilahiyyat fakültəsi 

açılmışdır.  

Azərbaycanda digər ali məktəb ocaqlarından ən məşhuru-neft sahəsində mütəxəssislər hazırlayan, 

dünyada mötəbər təhsil mərkəzlərindən sayılan Azərbaycan Neft Akademiyasıdır. Akademiyanın fakültələrində 

bir çox ölkələrdən gəlmiş tələbələr təhsil alırlar. 1905-ci ilin yanvarında Bakıda açılmış orta texniki məktəbin 

adı 1919-cu ildə dəyişdirilərək arxitektura-tikinti, elektrotexnika və neft sənayesi şöbələrdən ibarət Bakı 

Politexnik Məktəbi yaradıldı. 1920-ci ildə Nəriman Nərimanovun imzaladığı dekretə əsasən Bakı Politexnik 

Məktəbi ləğv edildi və onun əsasında neft sənayesi, elektrotexnika, tikinti, kənd təsərrüfatı və sənayesi 

fakültələrindən ibarət Azərbaycan Sənaye İnstitutu yaradıldı.  

1950-ci ildə ASİ-nin tərkibindən Azərbaycan Politexnik İnstitutu ayrıldı. Yuxarıda adları çəkilənlərdən 

başqa Azərbaycanda digər müxtəlif ixtisaslı təhsil ocaqları vardır. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, 

Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı Musiqi Akademiyası, Azərbaycan Mədəniyyət 

və İncəsənət Akademiyası, Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyası, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, 
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Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası, Milli Aviasiya Akademiyası və bir çox başqa 

dövlət və özəl ali təhsil ocaqları vardır. Onların hər birində minlərlə tələbə təhsil alır.  

Son illərdə təhsil sistemi təcrübəsində lisey, kollec, magistratura kimi yeni anlayışlar meydana gəlib. Ali 

məktəblərə qəbulda test imtahanlarından istifadə olunur və artıq neçə illərdir ki, istedadlı gənclərin seçilməsi 

üçün daha obyektiv şərait və imkan yaranmışdır.  

Orta ixtisas təhsili verən texniki-peşə sistemində yüzlərlə ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlanır və dövlətin 

ən əsas və çətin vəzifəsi onları işlə təmin etməkdən ibarətdir. Özəl sektor orta məktəblərdə də ilk addımlar 

atmağa imkan tapmışdır. Xüsusi orta təhsil ocaqları hələ çox deyil. Lakin bununla belə onların bəziləri nüfuz 

qazana biliblər. Sözsüz ki, uşaqların əksər hissəsi bu gün də şəhər, kənd və qəsəbələrdəki dövlət məktəblərində 

oxumaqda davam edirlər. Azərbaycan başdan-başa savadlılar ölkəsidir. 

 

Ümumtəhsil məktəbləri üzrə əsas göstəricilər 

 

 

 

 

İllər 
Cəmi ümumtəhsil 

məktəblərin sayı 

O cümələdən 
Cəmi 

şagirdlərin sayı 

O cümələdən 

Dövlət 
Qeyri-

dövlət 
Dövlət 

Qeyri-

dövlət 

2000/2001 4561 4561 - 1689682 1689682 - 

2001/2002 4551 4551 - 1686429 1686429 - 

2002/2003 4555 4546 9 1708628 1705255 3373 

2003/2004 4565 4554 11 1689676 1685448 4228 

2004/2005 4553 4542 11 1634341 1629831 4510 

2005/2006 4559 4547 12 1586222 1581173 5049 

2006/2007 4538 4525 13 1537273 1531226 6047 

2007/2008 4562 4545 17 1490152 1483311 6841 

2008/2009 4557 4540 17 1431515 1424353 7162 

2009/2010 4546 4529 17 1367888 1360760 7128 

2010/2011 4539 4522 17 1327532 1321091 6441 

2011/2012 4523 4505 18 1294059 1287476 6583 

2012/2013 4515 4488 20 1287600 1277600 7300 

2013/2014 4512 4477 28 1292300 1281100 8200 

2014/2015 4482 4455 20 1324900 1315700 6500 

2015/2016 4469 4439 23 1 356100 1345000 8300 

2016/2017 4459 4427 25 1 464200 1453000 8700 

2017/2018 4445 4438 28 1 522200 1522200 10900 

2018/2019 4445 4438 28 1 563400 1561900 12500 

2019/2020 4440 4400 33 1617100 1616100 15300 

2020/2021 4436 4397 34 1657700 1656800 1600 
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Azərbaycan Respublikasında təhsil sistemi aşağıdakı quruluşda müəyyən olunmuşdur: 

 

Məktəbəqədər tərbiyə  

 

Ümumi təhsil: 

İbtidai təhsil; 

Əsas təhsil; 

Orta təhsil.  

 

Peşə-ixtisas təhsili: 

texniki peşə təhsili; 

orta ixtisas təhsili; 

ali ixtisas təhsili.  

 

Diplomdan sonrakı hazırlıq (stajkeçmə, ordinatura və s.); 

Magistratura; 

Doktorantura; 

Məktəbdənkənar təlim və tərbiyə; 

Sərbəst təhsil; 

İxtisasartırma və kadrların yenidən hazırlığı.  

 

Azərbaycanda xalq maarifi və təhsili üzrə ilk nazirlik 1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə "Xalq Maarifi Nazirliyi" adı altında yaradılmış, Nazirlər Şurasının 30 iyun 

1918-ci il tarixli qərarı ilə üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət 

strukturu təsdiq olunmuşdur.  

Azərbaycan SSR Nazirlər Şurasının 28 aprel 1920-ci il tarixli 1 №-li dekreti ilə "Xalq Maarif 

Komissarlığı" adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri onun tabeliyinə verilib.  

1940-cı ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Əmək Ehtiyatları İdarəsi yaradılıb və texniki-

 peşə təhsili müəssisələri həmin idarənin tabeliyinə daxil edilib. Hökumətin qərarı ilə həmin idarə əsasında 

1959-cu ildə Dövlət Texniki Peşə Təhsili Komitəsi yaradılıb və 1988-ci ilədək fəaliyyət göstərib. Eyni zamanda 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə 1959-cu ildə Ali və orta İxtisas Təhsili Komitəsi (1964-cü ildən 

müstəqil nazirliyə çevrilib) yaradılıb, respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas məktəbləri onun 

tabeliyinə verilib. Bu nazirlik 1988-ci ilədək fəaliyyət göstərib. Ümumiyyətlə, 1959-cu ildən 1988-ci ilədək 

təhsillə bağlı Azərbaycanda 2 nazirlik və bir komitə (Xalq Maarifi Nazirliyi, Ali və Orta İxtisas Təhsili 

Nazirliyi, Dövlət Texniki Peşə Təhsili Komitəsi) fəaliyyət göstərmişdir.  

1988-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə hər üç nazirlik ləğv edilərək onların bazasında 

Xalq Təhsil Nazirliyi yaradılmış, nazirliyin strukturu təsdiq olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 3 sentyabr 1993-cü il tarixli Sərəncamı ilə adı dəyişdirilərək "Təhsil Nazirliyi" adlandırılmışdır.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan 

Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” təsdiq edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasında elm və təhsilin qarşılıqlı əlaqəsinin möhkəmləndirilməsi və bu sahələrdə 

idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 28 iyul 2022-ci il tarixli 

Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi 

adlandırılmışdır. Elm sahəsində dövlət siyasətinin və tənzimlənmənin həyata keçirilməsi, elmi müəssisə və 

təşkilatların elmi fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və istiqamətləndirilməsi ilə bağlı səlahiyyətlər Elm və Təhsil 

Nazirliyinə həvalə edilmişdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT  KİTABXANASI 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 79 

Elm və Təhsil Nazirliyinin yanında Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi, Məktəbəqədər və Ümumi 

Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi yaradılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 28 iyul tarixli Fərmanı ilə adları aşağıda qeyd edilən 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi müəssisə və təşkilatları, habelə digər qurumları Azərbaycan 

Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə verilmişdir: 

1. İnstitutlar: 

1.1. Fizika İnstitutu; 

1.2. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu; 

1.3. İdarəetmə Sistemləri İnstitutu; 

1.4. Radiasiya Problemləri İnstitutu; 

1.5. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu; 

1.6. Biofizika İnstitutu 

1.7. Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası; 

1.8. Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu; 

1.9. Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu; 

1.10. Akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu; 

1.11. Polimer Materialları İnstitutu; 

1.12. Geologiya və Geofizika İnstitutu; 

1.13. Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu; 

1.14. Təbiət Tarixi Muzeyi; 

1.15. Neft və Qaz İnstitutu; 

1.16. Botanika İnstitutu; 

1.17. Zoologiya İnstitutu; 

1.18. Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu; 

1.19. Mikrobiologiya İnstitutu; 

1.20. Dendrologiya İnstitutu; 

1.21. Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu; 

1.22. Genetik Ehtiyatlar İnstitutu; 

1.23. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu; 

1.24. İqtisadiyyat İnstitutu. 

2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin tabeliyində olan elmi müəssisələr: 

2.1. Təbii Ehtiyatlar İnstitutu; 

2.2. Bioresurslar İnstitutu; 

2.3. Batabat Astrofizika Rəsədxanası. 

3. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsinin tabeliyində olan elmi müəssisələr: 

3.1. Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar İnstitutu; 

3.2. Bioresurslar İnstitutu; 

3.3. Aqrar Problemlər İnstitutu; 

3.4. Nəbatat Bağı. 

4. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təsərrüfat-hesablı elmi xidmət müəssisələri: 

4.1. Təcrübə-Sənaye Zavodu; 

4.2. “Kibernetika” Elmi İstehsalat Birliyi; 

4.3. “Nafta” Elmi İstehsalat Birliyi; 

4.4. “Aşqar” Elmi İstehsalat Birliyi; 

4.5. “Kompozit” Elmi İstehsalat Birliyi. 

5. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tabeliyində “AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı” Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyəti. 
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XIII. Ədəbiyyat 

 

Azərbaycanda ədəbiyyat tarixçiliyi prinsiplərinin formalaşmasının, yuxarıda ötəri olaraq qeyd etdiyimiz 

kimi, çox qədim bir tarixi vardır. Ortaq islam ədəbiyyatları kontekstində ilk ərəbcə nümunələri VII-VIII əsrlərdə 

yaradılmış bu ədəbiyyat tarixçiliyi XI əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Orta əsrlərin ədəbi-estetik fikrinin ifadə 

olunduğu ilk Azərbaycan qaynaqları arasında tədqiqatçılar Xətib Təbrizinin «Şərhül-həmasə», Nəsirəddin 

Tusinin «Meyarül-əşar», «Əxlaqi-Nasiri», «Əsasül-iqtibas» (XIII əsr), Təbrizli Şərafəddin Həsən Raminin 

«Hədaiqül-həqayiq» və «Ənisül-üşşaq» (XIV əsr), Vəhid Təbrizinin «Risaleyi-cəmi-müxtəsər» (XIV əsr), Sadiq 

bəy Əfşarın «Qanun üs-süvər» (XVI-XVII əsrlər), Məhəmməd Rəfi Dostməhəmməd oğlunun «Məşrəbül-ətşan» 

(XVII əsr), Mirzə Əbutalib Təbrizinin «Xülasətül-əfkar» (XVIII əsr) əsərlərinin adlarını çəkirlər. Əlbəttə, bunlar 

ilk növbədə sırf poetika və ədəbiyyatşünaslığa həsr olunmuş əsərlər kimi maraq doğurur. Ədəbiyyat tarixçiliyi 

isə daha çox o dövrün təzkirələrində öz əksini tapmışdır ki, bunların sırasında Əhdi Bağdadinin «Gülşənüş-

 şüəra» (XVI əsr), Sadiq bəy Əfşarın «Məcməül-xəvas», Sam Mirzənin «Töhfeyi-Sami» təzkirələri (XVI əsr), 

Saib Təbrizinin «Səfinə»si (XVII əsr), Lütfəli bəy Azər Bəydilinin «Atəşkədə»si (XVIII əsr), Mir Möhsün ağa 

Nəvvabın təzkirəsi (XIX əsr), Seyid Əzim Şirvaninin təzkirəsi (XIX əsr), Müctəhidzadənin «Riyazül-aşi-qin» 

(XX əsr), Məhəmmədəli Tərbiyətin «Danişməndani-Azərbaycan» (XX əsr), Qulam Məmmədlinin «Təzkirə» 

(XX əsr əlyazması) və b. əsərləri göstərmək olar. Bütün bu əsərlərdə klassik şərq poetikasının və ədəbiyyat 

tarixçiliyinin bir sıra epizodik problemləri qoyulub həll edilməklə, bütövlükdə onlar çağdaş elmi 

ədəbiyyatşünaslığa və ədəbiyyat tarixçiliyinə hazırlıq mərhələsi kimi qiymətləndirilə bilər. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatı örnəkləri təkcə Azərbaycan təzkirəçilərinin 

əsərlərində deyil, eyni zamanda, başqa xalqlara məxsus olan təzkirəçilərin əsərlərində də öz əksini tapmışdır. 

Bunların sırasında ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatının bir çox nümunələrinin toplandığı Əbülhəsən əl-

 Baxərzinin «Dumyat əl-qəsr və usrat əhləl-əsr» (XI əsr), Ravəndinin «Rahət əs-sudur» (XII əsr), Məhəmməd 

Övfinin «Lübab-ül-əlbab» (XIII əsr), Zəkəriyyə Qəzvininin «Asar əl-bilad» (XIII əsr), 

Dövlətşah Səmərqəndinin «Təzkirətüş şüəra» (XV əsr), Əbdürrəhman Caminin 

«Baharıstan» (XV əsr), Əmin Əhməd Razinin «Həft iqlim» (XVI əsr), Qəstəmonulu 

Lətifinin səyahətnaməsi (XVI əsr), Aşiq Çələbinin «Məşairüş- şüəra» (XVI əsr), Hacı 

Xəlfənin təzkirəsi (XVII əsr) və bir sıra başqa təzkirələri və elmi ədəbiyyat müəlliflərinin 

əsərlərini göstərmək lazımdır. 

Peşəkar ədəbiyyatşünaslar və təzkirə müəllifləri ilə yanaşı, Azərbaycan 

ədəbiyyatşünaslığının inkişafında bədii əsər müəlliflərinin də rolunu layiqincə 

qiymətləndirmək lazımdır. Xüsusən, Nizami, Füzuli, M.F.Axundov kimi böyük mütəfəkkir 

sənətkarların bədii ədəbiyyatın xarakteri barədə irəli sürdükləri qiymətli fikirlər indinin özündə də elmi 

əhəmiyyətini qoruyub saxlamaqdadır. 

Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının və filologiyasının görkəmli simalarından biri kimi məşhur olan 

Xətib Təbrizi (1030-1109) bədii söz sənətinin və elmi filologiyanın ən müxtəlif sahələrində öz qələmini 

sınamışdır. Onun qiymətli elmi əsərləri zaman-zaman tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmiş, haqqında dəyərli 

fikirlər söylənmişdir. Böyük alim və ədib Əbül-əla əl-Məərrinin ən yaxşı tələbələrindən olan Xətib Təbrizi 

Yaxın Şərqin mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən olan Təbriz şəhərində doğulmuş, ilk və orta təhsilini burada 

almış, lakin arayıcı zəkası bütün bunlarla kifayətlənməyərək, onu xilafətin mərkəzinə-elm və təhsil ocağı sayılan 

Dəməşq, Qahirə, Bağdad şəhərlərinə çəkib aparmışdır. Xətib Təbrizinin yaradıcılığı Azərbaycanın ilk 

ədəbiyyatşünas-alimi kimi çox böyük maraq doğursa da, o, Azərbaycan hüdudlarından çox-çox kənara çıxmış, 

bütün dünyada məşhur olmuşdur. 

Xətib Təbrizinin müəllimi olan Əbül-əla əl-Məərri (973-1057) zəmanəsini xeyli qabaqlamış, az qala 

müasir demokratik, humanist və bəşəri düşüncələrə sahib olan bir alim idi. Onun dini xurafat əleyhinə yazdığı 

kəskin satiraları az qala alimin həyatdan vaxtsız getməsinə səbəb olacaqdı. Belə bir böyük şəxsiyyətdən dərs 

alan və islam filologiya elminin aparıcı şəxsiyyətlərindən birinə çevrilən Xətib Təbrizi bütün dünyada ilk 
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universitet sayılan Bağdad «Nizamiyyə» mədrəsəsinin kitabları və ədəbiyyat professoru olmuş, eyni zamanda, 

pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı, qiymətli elmi əsərlər də yazıb özündən yadigar qoymuş, bununla da təkcə 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığını deyil, ümumilikdə, dünya ədəbi-elmi fikrini zənginləşdirmişdir. Quranın 

təfsiri, «Siqt-əz- zənd», «Əbu Təmmam divanı», «Həmasə» kimi əsərlərə yazdığı şərhlərlə özünü dövrün böyük 

ədəbiyyatşünası kimi təsdiq edən Xətib ilk dəfə poetikada şərh janrının məqsəd və vəzifələrini elmi surətdə 

əsaslandıraraq, şeirin hərtərəfli (kompleks) təhlili metodunu irəli sürmüş, özü də həmin metoda əsasən dövrünün 

bütün humanitar elmlərinin (tarix, fəlsəfə, ilahiyyat, ədəbiyyatşünaslıq, dilçilik, mifologiya, etnoqrafiya, fiqh və 

s.) nailiyyətlərindən öz şərhlərində uğurla istifadə etmişdir. Xətib Təbrizi şeirdə forma və məzmun gözəlliyinin 

vəhdəti prinsipini irəli sürərək, bunları bir-birindən ayrı təsəvvür etmir, əsl yüksək sənətin qayəsini məhz bu 

qoşa qanadın birliyində görürdü. 

Azərbaycan xalqının yetirdiyi fikir nəhənglərindən olan Nəsirəddin Tusi də sənət və poetika barədə əsas 

mülahizələrini və elmi qənaətlərini «Meyarül-əşar» əsərində ifadə etmişdir. Tusiyə görə, şeir-təxəyyül əsasında 

yaradılmış vəznli, qafiyəli sözdür. Ancaq təkcə vəzn və qafiyədən ibarət olan məzmunsuz sözləri şeir saymaq 

mümkün deyildir. Tusinin əsl söz sənətkarı qarşısında qoyduğu tələblər sırasında əsil-nəcabət, yüksək amal, 

kamil zövq, gözəl düşüncə, tükü-tükdən seçmək, ən müxtəlif elmlərdən xəbərdar olmaq, poetika elmini dərindən 

bilmək, özündən əvvəlki şairlərin yaradıcılığına bələd olmaq və s. göstərmək mümkündür. 

Xətiblə eyni şəhərdə dünyaya göz açmış başqa bir ədəbiyyatşünasımız - Vəhid Təbrizinin «Risaleyi-cəmi-

 müxtəsər» əsəri Şərq şeirinin poetik özəlliklərini araşdıran və sistemləşdirib ümumiləşdirən bir əsər kimi 

diqqəti cəlb edir. Bu əsərin dünya şərqşünaslığı üçün nə qədər qiymətli olduğunu göstərən belə bir fakt 

təqdirəlayiqdir ki, o, rus dilinə tərcümə edilərək, Şərq poetikasının qaynaqları seriyasından hələ 1939-cu ildə 

Moskvada nəşr edilmişdir. 

«Cəmi-müxtəsər» o dövrdə və ondan əvvəl Yaxın Şərqdə ərəb və fars dillərində yaradılan şeir formaları 

və onların poetik xüsusiyyətləri haqqında qısa ensiklopedik lüğət xarakteri daşıyır. Burada, xüsusən islam 

ədəbiyyatlarının işlək vəzni olan əruz vəzni haqqında, onun qanun-qaydaları barədə geniş məlumat verilir. Bu 

əsərdə şeirin elementləri, onların yerinə yetirdiyi bədii vəzifələr ətraflı təhlilini tapır. İrəli sürdüyü nəzəri 

fikirləri o dövrün məşhur şairlərindən gətirilən bədii örnəklərlə əyaniləşdirən Vəhid Təbrizi, həm də bir növ, 

ədəbiyyat tarixçisi vəzifəsini yerinə yetirərək, dövrün ədəbi mənzərəsinə qiymət vermiş olur. 

Öz böyük sələfi Xətib Təbrizinin ardınca, Vəhid Təbrizi də, şeirdə formaya həddindən artıq aludəçiliyin 

əleyhinə çıxır, məzmunu aparıcı element kimi təqdir edir, poetik fiqurları isə şeirin bəzəyi adlandırır. 

Səfəvi hökmdarlarının saray kitabxanaçısı olan Sadiq bəy Sadiqi və ya Əfşar da əsas etibarilə rəssamlığa 

həsr edilmiş «Qanun-üs-süvər» əsərində sənətin ümumi prinsipləri barədə bir sıra qiymətli fikirlər irəli sürmüş, 

yaradıcı şəxsiyyətdən başlıca olaraq sənət orijinallığı tələb etmişdir. 

Öz tarixinin keşməkeşli yollarında gah müstəqil dövlətçiliyini əldə etmiş, gah da suverenliyini itirib bu və 

ya başqa qüdrətli dövlətin əsarəti altına düşmüş Azərbaycanda ədəbiyyat və mədəniyyət həmişə ictimai fikrin ön 

sıralarında durmuşdur. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının üç işlək dili olan ərəb, fars və türk dillərində qabaqcıl 

humanist məzmun daşıyan bədii-fəlsəfi dəyərlər yaranmışdır. Bunlardan bir qismi dövrümüzə qədər bütöv 

şəkildə gəlib çatmışdırsa, başqa bir qisminin fraqmentar halda qorunub-saxlanılmasında 

təzkirələrin rolu böyük olmuşdur. Qərb ədəbiyyatşünaslığında və İkinci Respublika dövrü 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında təzkirlərə verilən önəmin cüzi olması hazırda bu 

ədəbiyyatşünaslıq əsərlərinə yeni təfəkkür işığında yanaşmağı tələb edir. Əlbəttə, biz 

ifratdan təfritə varmaq, orta əsr təzkirələrini öz elmi-tarixi əhəmiyyətinə görə çağdaş elmi 

səviyyədə yazılmış ədəbiyyatşünaslıq araşdırmaları, ədəbiyyat tarixləri ilə bir cərgəyə 

qoymaq fikrindən çox uzağıq. Ancaq, hər halda, ədəbiyyatşünaslığın bu elmi-tarixi janrı 

da öz obyektiv dəyərini kəsb etməli, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında və təbliğində 

tarix boyunca onların oynadığı rol müəyyən edilməlidir. Xüsusən, əsərləri itib-batmış və 

yalnız təzkirələrdə müəyyən örnəkləri qorunmuş şairlərin yaradıcılığının öyrənilməsi baxımından təzkirələrin 

müstəsna əhəmiyyətini qeyd etməmək olmaz. Bu baxımdan, yuxarıda adlarını çəkdiyimiz təzkirələr, 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının və ədəbiyyat tarixçiliyinin ilk örnəkləri kimi təkcə tarixi əhəmiyyət deyil, 
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həm də elmi önəm daşımaqda, ədəbiyyat tariximizin ciddi qaynaqları olaraq qalmaqdadır. Onu da qeyd edək ki, 

hazırkı informasiya əsrimizdə təzkirəçilik ən-ənələrinə qayıdışın getdikcə vüsət aldığını bir növ müasir 

təzkirələr olan ədəbiyyat antologiyalarının nəşrinin durmadan artması da sübut edir. Az sözlə çox məlumat 

vermək prinsipi-bizim informasiya əsrimizin də ruhuna uyğun gəlir. 

Azərbaycan təzkirəçiliyi, ərəb və fars dillərində özündən əvvəl yazılmış əsərlərin ənənəsi ilə yanaşı, Herat 

təzkirəçilik məktəbinin ənənələrinə də söykənirdi. XVI yüzillikdə Səfəvi dövlətinin tarix səhnəsinə çıxması ilə 

Azərbaycan dilinin ictimai-siyasi həyatda oynadığı rol qat-qat güclənir, bu dildə təkcə bədii yaradıcılıq örnəkləri 

deyil, həm də rəsmi və elmi yazılar meydana çıxırdı. Azərbaycan ədəbi dilinin qrammatik qayda-qanunları 

müəyyənləşdirilərkən o dövrdə İslam Şərqinin aparıcı ədəbi dillərindən biri kimi kifayət qədər inkişaf etmiş və 

formalaşmış Cığatay türkcəsi örnəyindən istifadə olunur, qrammatika və üslubiyyat sahəsində bu dilin 

praktikasına müraciət edilirdi. Əsərləri ədəbi dil örnəyi olan sənətkarlar arasında böyük özbək şairi, dövlət 

xadimi və filosofu Əmir Əlişir Nəvai yaradıcılığı təkcə Azərbaycan deyil, digər türk xalqlarının ədəbiyyatı üçün 

də müstəsna əhəmiyyət daşıyırdı. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş ilk təzkirələrdən biri-

Sadiq bəy Sadiqinin «Məcməül-xəvas» əsəri də örnək olaraq Əlişir Nəvainin «Məcalisün-nəfais» təzkirəsini göz 

önündə tutmuşdu. 

Zəmanəsinin hərtərəfli inkişaf etmiş ziyalılarından olan Sadiqi Azərbaycan təzkirəsinin sonrakı inkişafına 

və zənginləşməsinə böyük təsir göstərmiş, həmin təzkirələrdə hörmətlə yad edilmiş və onun bir çox ədəbi 

məlumatları olduğu kimi sonrakı təzkirələrə salınmışdır. O, öz müasiri olan məşhur «Gülşəni-şüəra» 

təzkirəsinin müəllifi Əhdi Bağdadi ilə tanış və dost olmuş, təcrübə mübadiləsi etmişdir. 

Sadiqi öz təzkirələrində türk və fars dillərində yazan 480-dən artıq sənətkarın həyatı və yaradıcılığı 

haqqında məlumat və əsərlərindən nümunələr vermişdir. Türk dilinin üç şivəsini müəyyənləşdirən Sadiqi, 

bunları cığatay, rum və qızılbaş şivələri kimi diferensiasiya etmişdir. Hələ Sadiqidən xeyli əvvəl öz türkcə 

divanını tərtib etmiş böyük Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli də əsərlərinin dibaçəsində türk dilləri arasında 

bu cür diferensiasiya apararaq yazırdı ki, əgər mənim əsərlərimdə anlaşılmayacaq söz və ifadələr olarsa, bunun 

üçün ümumilikdə mötəbər ziyalılardan və xüsusən rum və tatar ədəbiyyat xadimlərindən üzr istəyirəm; çünki 

hər ölkənin özünün yerli danışıq özəllikləri vardır və söz gözəlinin bəzəyini başqa yerlərdən borc almaq mənə ar 

gəldi; qərara aldım ki, öz diyarımın zərif sözləri ilə bu gəlinə bəzək vurum... 

Göründüyü kimi, Sadiqidən fərqli olaraq, Füzuli tatar və cığatay şivələrini eyni şivə hesab etmişdir. 

İndinin özündə belə tatar və özbək dillərinin həddən artıq yaxın olması böyük şairin bu fikrinin doğruluğunu 

sübut edir. 

Sadiqinin təzkirəsində o dövrkü Azərbaycan ədəbiyyatı üçün çox qiymətli material vardır. Bu kitabda 

verilmiş bioqrafiya və bədii nümunələrin bir çoxuna özündən əvvəlki başqa heç bir qaynaqda rast gəlinmir. 

«Məcmuəül-xəvas» təzkirəsində Ətiqi Şirvani, Mövlana Şərif Təbrizi, Pirqulu bəy, Mir Məhəmməd 

Evoğlu, Fikri Ordubadi, Məhəmməd bəy Şəmsi, Muradxan Fikari, Qazi Zəncani, Məsihi, Şahqulu Mirzə, 

Məhəmməd bəy Əmani və başqa Azərbaycan şairləri haqqında dolğun məlumat verilmişdir. 

Əsərdə Füzuliyə verilən yüksək qiymət və ayrılan böyük yer isə nəinki Sadiqinin bir Füzuli pərəstişkarı 

olduğuna, həm də onun peyğəmbərcəsinə uzaqgörənliyinə dəlalət edir. Belə ki, çağdaş dövrümüzdə belə, bir çox 

divan şairlərinin yaradıcılığı az qala unudulmaq üzrə olduğu halda, Füzuli istər Türkiyədə, istər Azərbaycanda, 

istərsə də Orta Asiyada, yəni həm Qərb, həm də Şərq türkləri arasında getdikcə populyarlaşmaqdadır. Bu, 

Sadiqinin bir ədəbiyyatşünas-alim kimi nə qədər düzgün proqnozlar verdiyini göstərməklə, onun təzkirəsinin 

elmi əhəmiyyətini də qat-qat artırmış olur. 

Sadiqi ilə eyni dövrdə yaşayıb-yaratmış və onunla dost olmuş Əhdi Bağdadinin «Gülşənüş-şüəra» 

təzkirəsi də o dövrün ədəbiyyatını, xüsusən Azərbaycan ədəbiyyatını öyrənmək baxımından unikal mövqedə 

durmaqdadır. Sadiqi kimi, Əhdi də Füzuli sənətinə böyük önəm vermiş və onun ölməz bir sənətkar kimi 

məşhurlaşacağına yüksək inam ifadə etmişdir. 

XVI əsrlə XIX əsrlər arasında Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının və ədəbiyyat tarixçiliyinin bir qolu olan 

təzkirəçiliyin müəyyən mənada durğunluq keçirməsi, yeni görkəmli əsərlərin yaranmaması, bir tərəfdən 
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Füzulidən sonra poeziya və sənətin özünün keçirdiyi geriləmə və durğunluq, başqa tərəfdən isə bu cür əsərlərə 

ictimai sifarişin olmaması ilə izah edilməlidir. 

Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrindən sonra Azərbaycanın iki yerə parçalanması nəticəsində 

ölkəmizin şimalı rus əsarəti altında olsa da, burada nisbi inkişaf müşahidə edilməkdə idi. Bu, Azərbaycanın 

şimal hissəsinin rus mədəniyyəti vasitəsilə Avropa mədəniyyətinə inteqrasiya olunması ilə bağlı idi. Klassik 

ənənələrə söykənən poetik məktəblərin - xüsusi halda Seyid Əzim Şirvani məktəbinin yaranması nəticəsində bu 

məktəbin ayrılmaz əlaməti kimi Seyid Əzim Şirvani təzkirəsinin də meydana çıxmasına səbəb oldu. Öz 

dövrünün görkəmli şairi, maarifpərvər pedaqoqu Seyid Əzim hər vasitə ilə xalqını maarifləndirməyə çalışmış, 

bunun üçün bütün vasitələrdən istifadə etmişdir. Bu vasitələrdən birini də o, təzkirə yazmaqda görmüşdür. Əfsus 

ki, şair 1883-cü ildən qələmə almağa başladığı təzkirəsini bitirə bilməmişdir. 

Sadiqinin təzkirəsindən sonra Seyid Əzimin təzkirəsi türk dilində qələmə alınan və üç böyük türk 

ədəbiyyatını - Türkiyə, Azərbaycan və Türküstan şairlərinin həyat və fəaliyyətini əhatə edən zəngin bir 

antologiyadır. Sadiqinin təzkirəsində olduğu kimi, burada da Rum və Türküstan (Cığatay) şairlərinə nisbətən 

Azərbaycan şairlərinə daha çox yer verilmişdir. Bu da şübhəsiz ki, ədibin qarşıya qoyduğu maarifçi ideyalarla, 

öz ölkəsinin ədəbiyyat xadimlərini daha geniş tanıtmaq məqsədi ilə bağlı idi. Tərtib edilməsində müxtəlif 

təzkirə, divan və cünglərdən istifadə edilmiş bu əsərdə 280-ə yaxın şairin tərcümeyi-halı və əsərlərindən bədii 

nümunələr verilmişdir. 

Bu təzkirədə Şərq təzkirəşünaslığında ilk dəfə olaraq bir rus şairi - Aleksandr Sergeyeviç Puşkin haqqında 

məlumata rast gəlirik. Bu isə özlüyündə çox böyük bir mədəni-ədəbi hadisənin başlanğıcından - Şərq-Qərb 

ədəbi-mədəni inteqrasiyasının ilk rüşeymindən, mədəniyyətlər arasında dialoqun başlanmasından xəbər verirdi. 

Azərbaycanda türkcə yazılan təzkirələr içərisində Müctəhidzadənin «Riyazül-aşiqin» təzkirəsi də zaman-

 zaman ədəbiyyat tarixçilərimiz və ədəbiyyatşünaslarımız tərəfindən mötəbər qaynaqlardan biri kimi istifadə 

olunmuşdur. Burada xüsusən, Qarabağ ədəbi mühitinə aid zəngin məlumat toplanmışdır. 

Azərbaycan təzkirəçiliyində son «mogikan» hesab edilən əsər 1954-cü ildə Qulam Məmmədli tərəfindən 

qələmə alınmışdır. Qulam Məmmədli bu kitabı tərtib etmək üçün özünə qədər yazılmış təzkirələri tədqiq etmiş 

və XX əsrin 50-ci illərinə qədər yaşamış yüzlərlə şairin bioqrafiyasını verməyə çalışmışdır. Bu əsər təzkirə ilə 

ədəbiyyat tarixi arasında keçid janrının xüsusiyyətlərini özündə daşımaqdadır. Bu baxımdan o, Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixində unikal mövqe tutmaqdadır. Burada nəinki şair və yazıçılara, hətta təzkirə müəlliflərinə və 

onların təzkirələrinə də müəyyən yer verilmişdir. 

Əsərin dəyərini artıran xüsusiyyətlərdən biri də burada Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinə 

geniş yer verilməsidir. Əlyazmanın son cildi məhz bu məqsədlə tərtib olunmuşdur. Şifahi xalq ədəbiyyatının 

ayrı-ayrı janrlarına müəyyən yer verilmiş, onların janr xüsusiyyətləri təhlil edilmiş, hətta ümumtürk 

abidələrindən, xüsusi halda qırğızların «Manas» dastanından bəhs olunmuşdur. Qədim Azərbaycan ədəbiyyatı 

nümunələrindən danışan tədqiqatçı «Avesta»dan bəzi örnəklər verməklə kifayətlənmişdir. 

Təzkirəçilik ənənələrinin indi də davam etməsi son dövrlərdə professional ədəbiyyatşünaslar tərəfindən 

ayrı-ayrı poetik janrları əhatə edən antologiyaların tərtib və çap edilməsində də özünü göstərir. Bu baxımdan, 

təəssüf ki, keçid dövrünün keşməkeşləri nəticəsində yarımçıq qalmış «Azərbaycan klassik ədəbiyyatı 

kitabxanası» (AKƏK) və «Azərbaycan ədəbiyyatı inciləri» seriyalarını qeyd etmək lazımdır. Bir neçə cildi 

çapdan çıxmış, 20 cilddə nəzərdə tutulan AKƏK seriyası folklordan və ən qədim dövrlərdən tutmuş 

günümüzədək Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələrini əhatə etməli idi. Seriyanın ayrı-ayrı cildləri 

ədəbiyyatımızın Nizami, Füzuli, Nəsimi kimi sənətkarlarına həsr olunmuşdur. Lakin bir sıra cildlərdə 

təzkirəçiliyin bütün qayda-qanunlarına əməl edilmişdir. Məsələn, XIII-XIV əsrlər Azərbaycan şeirinə həsr 

edilmiş üçüncü cilddə tərtibçilər (C.Qəhrəmanov və K.Allahyarov) müqəddimədə təqdim etdikləri ədəbiyyatın 

qısa xülasəsini verdikdən sonra kitabı Həsənoğlu haqqında əldə olan məlumat və onun məlum şeirləri ilə 

başlayıb, Qazi Bürhanəddin, Əssar Təbrizi, Yusif Məddah, Marağalı Övhədi, Qasimi Ənvər, Mirzə Cahanşah 

Həqiqi, Xəlili, Hamidi, Hidayət, Şeyx İbrahim Gülşəni, Kişvəri, Bəsiri, Həbibi, Şah İsmayıl Xətai, Xəlifə, 

Süruri, Şahi, Həqiri, Fəzli (Füzulinin oğlu), Rəhməti kimi çoxu oxucu kütləsinə az məlum olan Azərbaycan 

şairləri haqqında bioqrafik məlumat və əsərlərindən nümunələr verirlər. 
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XIX əsrin sonunda - 1892-ci ildə Mir Möhsün Nəvvabın «Təzkireyi-Nəvvab», XX əsrin ortalarına yaxın -

 1935-ci ildə isə Məhəmmədəli Tərbiyətin «Danişməndani-Azərbaycan» əsərləri farsca yazılmış klassik təzkirə 

örnəkləri kimi qiymətləndirilə bilər. 

Bu toplularda Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığından, Azərbaycan ədəbiyyatından bu və ya digər 

dərəcədə bəhs edilsə də, biz türkcə təzkirələrdə olan vətən, millət, xalq təəssübkeşliyini, yanğısını bu əsərlərdə 

görmürük. Bu, bəlkə də, onların müəlliflərinin müəyyən dərəcədə kosmopolit ideyalarla yaşamasının və 

yaratmasının nəticəsi idi. Bunların arasında xronoloji cəhətdən ən cavanı və məzmun baxımından ən zəngini 

«Danişməndani- Azərbaycan» təzkirəsidir ki, uzun müddət farsca qaynaqlardan biri olduqdan sonra nəhayət, 

Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək 1987-ci ildə nəşr edilmiş və bununla da azərbaycandilli mütəxəssis və 

oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Təəssüf ki, tərcümədə bir sıra qüsurlar da vardır ki, əsərin mənbəşünaslıq 

baxımından dəyərini xeyli aşağı salır. Xüsusən tərcüməçilərə tanış olmayan adların oxunuşu və 

transkripsiyasında ciddi səhvlərə yol verilmişdir.  

Təzkirələrin bir növü də antologiyalardır. Poetik antologiyalar istər Yaxın və Orta Şərq, istərsə də 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında və ədəbiyyat həvəsliləri arasında məşhur olmuş, bu ədəbi vasitə ilə poetik 

mətnlərin təbliği reallaşdırılmışdır. Azərbaycanda poetik antologiyalar daha çox fərdi ədəbiyyat həvəsliləri 

tərəfindən tərtib olunaraq, «Səfinə» «Cüng», «Bəyaz» və başqa adlarla ədəbi-mədəni mühitdə tanınmışdır. 

Məsələn, bunlar arasında XVII əsrin böyük Azərbaycan şairi, fars və Azərbaycan dillərində gözəl şeirlərin 

müəllifi, Yaxın və Orta Şərq ədəbiyyatlarında «Hind səbki»nin banilərindən biri kimi tanınan Saib Təbrizinin 

«Səfineyi-Saib» əsəri məşhurdur. Bu əsər şairin müasiri olmuş və ondan əvvəl yaşamış bir çox söz ustadlarının 

yaradıcılığına aid nümunələri öz içinə almaqdadır. 

«Cüng» və «bəyazlar» daha çox XIX əsrin ortalarından XX əsrin əvvəllərinədək məşhur olmuş, bir sıra 

ədəbiyyat maraqlıları öz sevdikləri müəlliflərin şeirlərini heç bir prinsip gözləmədən albom tipli dəftərlərə 

köçürüb saxlamışlar. Bu cür antologiyalardan biri XVIII əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 

dostu Molla Vəli Vidadinin qız nəvəsi Hüseyn Əfəndi Qayıbov tərəfindən tərtib edilmiş «Azərbaycanda məşhur 

olan şüəranın əşarına məcmuədir» adlı ədəbi toplu-antologiyadır. 

Ədalət naminə göstərmək lazımdır ki, Qayıbovun bu məcmuəsindən əvvəl alman şərqşünası Adolf Berje 

1867-ci ildə Leypsiqdə «Qafqaz və Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əşarına məcmuədir» adlı toplusunu nəşr 

etdirmişdir. Lakin bu topluda Molla Pənah Vaqif, Molla Vəli Vidadi, Qasım bəy Zakir, Mirzə Fətəli Axundov, 

Aşıq Pəri, Baba bəy Şakir və digər Azərbaycan şairlərinin əsərlərinə cüzi miqdarda yer verildiyi halda, 

H.Ə.Qayıbovun məcmuəsində XVIII-XIX əsrlərdə yaşamış məşhur və məşhur olmayan 107 şairin əsərlərindən 

xeyli nümunə vardır. Xüsusən, Adolf Berje ilə müqayisədə Qayıbovun Azərbaycan poeziyasına daha dərindən 

bələdliyi və poetik gözəlliklərə vaqifliyi meydana çıxır. Bu da təbiidir. Azərbaycan dilini sonradan öyrənmiş 

Adolf Berjedən fərqli olaraq, Hüseyn Əfəndidə genetik bir şeir duyumu və bədii sözün gözəlliyinə qiymət 

vermək bacarığı özünü göstərməkdə idi. 

Bioqrafik məlumatı içinə almayan topluda, bunu bir növ, tərtibçinin şeirlərə verdiyi tematik adlar əvəz 

etməkdədir. Məsələn, Qasım bəy Zakirin şeirlərinə verilmiş tematik adlar bunun yaxşı göstəricisi ola bilər. Zakir 

şeirlərinin ümumi başlığı belə verilir: «Qarabağ vilayətindən, Cavanşir uyezdindən, Sarıcalı elindən Qasım bəy 

Zakir təxəllüsün əşarıdır». Daha sonra şeirlərin tematik başlıqları gəlir: «Qocalıq halətinin vəsfi bəyanındadır», 

«Zəmaneyi-dunpərvərdən şikayətdir», «Vəsli-canandan hasil olan fərəh babında», «Cananın sərhəddi-kamala 

çatıb nüktədanlığı bəyanındadır», «Canana izhari-qəm etmək və dünyayi-fanidən əl çəkmək babında» və s. bu 

məzmunda başlıqlar. 

Ümumiyyətlə götürdükdə, istər türk, istərsə də Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında klassik abidələrin yeni 

əlifbaya keçirilməsi prosesi ağrılı və yanlışlıqlarla birgə keçir. Bu isə, hər şeydən əvvəl, tərtibçilərin klassik 

ədəbiyyatı. onun qayda-qanunlarını, realilərini yaxşı bilməməsindən irəli gəlir. Əgər biz ədəbi-mədəni irsimizin 

bütün gözəlliyi, zərifliyi və poetik-estetik çoxmənalılığı ilə gələcək nəsillərə çatmasını istəyiriksə, bu gün 

klassik irsi dərindən bilən və anlayan mütəxəssislərin yetişdirilməsinə qüvvə və vəsaitimizi əsirgəməməliyik. 

Xoşbəxtlikdən, mədəniyyət və ədəbiyyatımızın nəinki bizim özümüzə, həm də bizi əhatə edən bəşəriyyətə 

lazım olduğunu ədəbiyyatımız haqqında müxtəlif yaxın və uzaq ölkələrdə tərtib olunmuş toplu və antologiyalar 
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da təsdiq etməkdədir. Bu cür cüng-təzkirələrə-antologiyalara parlaq misal kimi 1969-cu ildə Moskvada çap 

olunmuş və bütün mütərəqqi bəşəriyyət üçün nəzərdə tutulmuş ingilis dilində «Azərbaycan poeziyası 

antologiyası» və «Azərbaycan nəsri antologiyası» kitablarını göstərmək olar. Əslində bunlar antologiya 

statusundan çıxaraq təzkirə statusuna daxil olurlar; çünki şair və yazıçılar haq-qında, təzkirələrdə olduğu kimi, 

həm qısa və zəruri bioqrafik material, həm də onların yaradıcılığından bədii nümunələr verilir. 

Ümumiyyətlə götürdükdə isə, antologiyaların təzkirə statusuna qayıtmasının özündə dialektikanın bir 

əlamətini göstərmək mümkündür. Hər bir yeni - yaxşıca unudulmuş köhnə deməkdir. Bu baxımdan yanaşdıqda, 

təzkirələr Qərb və Şərq ədəbiyyatşünaslığı arasında özünəməxsus körpü rolunu oynamaqdadır. Belə ki, 

təzkirələrdə öz əksini tapan operativ ədəbiyyat materialı ədəbiyyatşünaslıq və ədəbi tənqid əsərlərindəki uzun-

 uzadı və bəzən anlaşılmaz informasiyanın verdiyi məlumatı kiçik bir həcmdə oxucuya çatdıra bilir. 

İrəlidə dedik ki, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının, ədəbi-tənqidi-estetik fikrinin inkişaf etməsində və 

zənginləşməsində, indiki terminlə ifadə edəcək olsaq, «yazıçı tənqidi» də böyük rol oynamışdır. Klassik 

şairlərimizin müxtəlif münasibətlərlə söz sənətinin təbiəti, mahiyyəti, sənətkarlıq məsələləri, orijinallıq, deyim 

tərzi, mövzu təzəliyi, forma incəliyi və s. haqqında mülahizələrini tam bir estetik və tənqidi fikir sistemi kimi 

nəzərdən keçirmək olar. Bu cəhətdən ən zəngin material verən sənətkarımız böyük Nizami Gəncəvidir. 

Hələ ilk poeması olan «Sirlər xəzinəsi»ndə Nizami sənətkar şəxsiyyətini, yaradıcı insanın vüqarını yüksək 

qiymətləndirir, kainatın əşrəfi olan insanlar arasında peyğəmbərlərdən sonra şairlərin gəldiyini göstərirdi. Sözü 

ən böyük ilahi möcüzə hesab edən şair onu qızıldan qat-qat yüksək qiymətləndirir, xüsusən doğru poetik sözə 

yüksək önəm verirdi. Sənətdə orijinallığı daha üstün tutan Nizami, özünün kimsəni təkrar etmədiyini 

bildirdikdən sonra göstərirdi ki, deyilmişlərin təkrarından heç kəsə bir fayda yoxdur. Məna və fikir yükündən 

məhrum olan sözü puç hesab edən Nizami göstərirdi ki, ancaq məna ilə zəngin olan şeirin bir misrası dürr, bir 

misrası qızıl ola bilər. Sələfi və müasiri olan bir sıra şairlərdən fərqli olaraq, Nizami qeyri-əxlaqi, bayağı, vulqar 

fikirlərin, açıq-saçıq səhnələrin poeziyaya gətirilməsinin qəti əleyhdarı olmuşdur ki, bu da ümumiyyətlə, 

Azərbaycan poeziya məktəbinin başlıca fərqləndirici xüsusiyyətlərindən və məziyyətlərindən biri sayılmalıdır. 

Füzuli poeziya sənətinin ən vacib üstünlüklərindən birini onun elmiliyində görür və bu keyfiyyətdən 

məhrum olan əsərlərin böyük sənət adına layiq olmadığı fikrini irəli sürürdü. Əlbəttə, bu o demək deyildi ki, 

Füzuli elmi əsərləri poeziya dilində, nəzmlə yazmağı məsləhət görürdü; əksinə, əllaməliyin poeziyadan uzaq 

olmasını vurğulayan şair poetik sözün elmi gerçəklikdən uzaq olmamasının gərəkliyini irəli sürürdü. Bu o 

demək idi ki, cahil, nadan, elmi dünyagörüşü olmayan adam şeir yaza bilməz və yazsa da, bunu şeir 

adlandırmaq olmaz. Məhz elmlərə vaqif olan sənətkar öz fikirlərinin poetik ifadəsini lakonik, anlaşıqlı, məntiqli 

şəkildə verə bilər. 

Estetik qənaətlərin poetik əsərlərdə inikası Azərbaycan ədəbiyyatında əsrlər boyu davam edən, bu gün də 

özünü ara-sıra göstərən bir prosesdir. XIX əsrdə Azərbaycanda poetikanın müxtəlif problemləri bir tərəfdən 

M.Ş.Vazeh, S.Ə.Şirvani kimi qüdrətli şairlərin əsərlərində qaldırılır, digər tərəfdən, M.F.Axundovun yaradıcılığı 

timsalında bizdə ilk professional ədəbi tənqidin və ədəbiyyatşünaslığın yaranması prosesi başlayır, onun çox 

mötəbər elmi özülü qoyulurdu. 

Yalnız Azərbaycanda deyil, Yaxın Şərq regionunda da ilk peşəkar ədəbiyyat tənqidçisi və nəzəriyyəçisi 

kimi tanınmış M.F.Axundovun bu sahədəki fəaliyyəti cild-cild əsərlərin elmi tədqiqat mövzusu olmuşdur. 

Əlbəttə, aydındır ki, bir çox klassiklərimiz kimi Axundovun da irsi bəzi əsərlərdə marksizm-

leninizmin «Prokrust yatağı»na uyğunlaşdırılmış və ondan sovet ideologiyası üçün 

maksimum fayda götürmək prinsipi ilə bəhs edilmişdir. Aydındır ki, böyük ədibin tənqid və 

ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyətinin interpretasiyasında da eyni metodoloji qüsur özünü 

göstərməkdədir və onun islahı üçün yeni, obyektiv araşdırmalara ciddi ehtiyac 

duyulmaqdadır. Ancaq o da şübhəsizdi ki, M.F.Axundov bir çox sahələrdə çağdaş 

ədəbiyyatşünaslığımızın, ədəbiyyat tarixçiliyimizin binasını qoymuş və bizi bu baxımdan 

dünya ədəbi-nəzəri fikrinə qovuşdurmuşdur. 

Azərbaycanda ədəbi-nəzəri fikrin inkişafında A.Bakıxanov da öz rolunu oynamış və xalqımızın görkəmli 

şəxsiyyətlərindən biri kimi, onun əsərləri ədəbiyyat tarixinin qaynaqlarından biri statusunu almaq hüququnu 
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qazanmışdır. Özünün «Gülüstani-İrəm» adlı tarixi əsərində Bakıxanov Azərbaycan ədəbiyyatının tarixinə də 

xüsusi qayğı ilə yanaşmış, bu baxımdan, ilk müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi yazılmasına cəhd 

göstərmişdir. 

Azərbaycan bədii-nəzəri, estetik fikrinin inkişafında və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi konsepsiyasının 

formalaşmasında və gerçəkləşdirilməsində çağdaş elmi səviyyədə yazılmış ilk ədəbiyyat tariximizin müəllifi 

Firidunbəy Köçərlinin ayrıca yeri vardır. Belə ki, bütün «satiriklər Qoqolun «Şinel»indən çıxdığı» kimi, 

Azərbaycanın bütün ədəbiyyat tarixçiləri də Firidunbəy Köçərlinin «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi»ndən 

çıxmışlar. Füzuli «Azərbaycan şairlərinin babası» (F.Köçərli) olduğu kimi, Firidunbəy Köçərli də Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixçilərinin babasıdır. 1903-cü idə Tiflisdə rus dilində çap etdirdiyi «Azərbaycan tatarlarının 

ədəbiyyatı» adlı ilk müxtəsər ədəbiyyat tarixində F.Köçərli, ədəbiyyatımızın tarixini bütövlüklə əhatə edə 

bilməsə də, Vaqif dövründən başlayaraq, ədəbiyyatımızın qısa icmalını vermişdir. Bu əsərin əsas əhəmiyyəti 

onda idi ki, sonralar bunun əsasında «Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları» (1925-26) - 

«Azərbaycan ədəbiyyatı» adlı, əslində ədəbiyyat tarixi səciyyəsi daşıyan əsərin meydana 

gəlməsində zəmin rolunu oynadı. Bu ədəbiyyat tarixinin unikal mövqeyi özünü onda 

göstərirdi ki, o, ədəbiyyat tarixçiliyimizdə ilk tendensiyasız, ideoloji rəhbərliksiz yazılmış 

əsər idi. Ondan sonra Sovet İttifaqında ərsəyə gəlmiş ədəbiyyat tarixlərimizdə kommunist 

ideologiyası, yaxın xaricdəki (Türkiyədəki) mühacirət ədəbiyyat tarixlərimizdə isə əks-

ideologiya hökm sürürdü. Halbuki məqsəd ədəbiyyatşünaslığı və ədəbiyyat tarixçiliyini hər 

hansı konyunktur ideologiyadan qopararaq, xalqın mədəni-mənəvi inkişafı xidmətinə 

yönəltmək idi. Yəni, böyük Sabirin hələ təqribən 100 il bundan əvvəl yaradıcılıq proqramı kimi götürdüyü 

aşağıdakı sözləri gerçəkləşdirmək: 

Şairəm, çünki vəzifəm budur-əşar yazım. 

Gördüyüm nikübədi eyləyim izhar, yazım. 

Günü parlaq, günüzü ağ, gecəni tar yazım. 

Pisi pis, əyrini əyri, düzü həmvar yazım. 

Niyə bəs böylə bərəldirsən, a qare, gözünü, 

Yoxsa bu ayinədə əyri görürsən özünü? 

Hər bir elm kimi ədəbiyyatşünaslıq elminin də vəzifəsi və funksiyası - obyektivlik prinsipini rəhbər 

tutmasında və bu prinsipdən az da olsa sapmamasındadır. Bircə dəfə obyektivlikdən yayınmış bir elm sahəsi və 

ya alim-daha buna öyrəncəli olacaq (çünki ən çətini - birinci addımı atmaqdır) və dünya alimləri, elmi 

ictimaiyyəti arasında öz nüfuzunu itirəcək. Bizim isə buna ixtiyarımız yoxdur; zira bizim babalarımız tarix boyu 

öz elmi obyektivlikləri və doğruluqları ilə öz imiclərini qazanıblar. Babaların bizə miras qoyub getdiyi bu böyük 

sərvəti itirməyə haqqımız yoxdur. Çünki biz təkcə keçmiş və indi üçün deyil, həm də gələcək üçün yazıb-

yaradırıq. Cələcəyə bizim indiki nəslimizin hansı elmi dəyərlərlə, hansı elmi nüfuzla gedəcəyi bizim indi 

qələmə aldığımız yazılarımızdan asılıdır. 

*** 

Azərbaycan ədəbiyyatının «sovet dövrü»nün iki böyük tarixi mərhələsindən birincisi olan 1920-1950-ci 

illəri müharibə dövrü (1941-1945) və müharibədən sonrakı ilk onillik dövr tamamlayır. 

Məfkurə-metodoloji və poetika-sənətkarlıq sahəsində hər cür fərdi xüsusiyyətlərə və istisnalara 

baxmayaraq, bu dövrün ədəbi hadisələri və qanunauyğunluqları bütünlüklə «sosialist realizmi metodu və 

estetikası» adı altında gerçəkləşmişdir. Müharibə dövrünün fəciliyi və sərt realizmi bədii mühitin təbii, hər cür 

əvvəlki süni-saxta coşqunluq əhval-ruhiyyəsindən, kobud bəlağətdən təmizlənməsinə səbəb olur. Yüz minlərlə 

adam necə yaşayır və nə uğrunda ölür? Şeir də, nəsr də bu həqiqəti olduğu kimi, bəzəksiz, yalansız təsvir 

etməyə başlayır. 

«Həyat fəlsəfəsi» şeirində və «İnsan» dramında (S.Vurğun) həyat, ölüm və mübarizə haqqında marksist 

ehkamın sxemi ilk dəfə pozulur. «Qalib gələcəkmi cahanda kamal?» sadəcə bu misra ilə «İnsan»dakı bu 

leytmotivdə artıq qalib gəlmiş hesab edilən kamalın (marksizmin!) təcəssümü - «Sovet Sosialist Cəmiyyəti» 

haqqında hakim təsəvvür, rəsmi basmaqəlibçilik şübhə altına alınmış olurdu. «Ətsiz, qansız» sxem, digər silahlı, 
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əsgər şinelli şairlərin də şeirlərində yox olmağa başlamışdı. «Ana və poçtalyon» (S.Rüstəm), «Bəxtiyar» 

(R.Rza), «Bu yer onun yeridir» (O.Sarıvəlli), «Müqəddəs kədər» (M.Rahim), «Can nənə, bir nağıl de» 

(Ə.Cəmil)... şəxsən, daxilən yaşanmış, təsirli, təzə mövzulu, fərqli lirik şeirin örnəkləri idilər. Güney 

Azərbaycanın həyatından eyni dərəcədə realist, lirik dramatik miniatürlər, sovet ordusunun tərkibində İrana 

(Təbriz, Ərdəbil, Makı) getmiş şairlərin üslubunda (S.Rüstəm «Təbriz silsiləsi», M.Rahim «Təbrizdə türmə», 

O.Sarıvəlli «Panamalı dilənçi» və s.) yeni vəziyyəti və səsi ifadə edirdi. 

Nəsr də müharibə imtahanından bəlağətdən və süni göstərişlərdən təmizlənərək çıxır. «Oğullar və atalar» 

(Ə.Əbülhəsən), «Medalyon», «Aynalı» (S.Rəhimov), «Fəryad» (H.Mehdi), «Anaların üsyanı», «Göy adamı» 

(Mir Cəlal) - bunların hamısı bu şəkildə süzgəcdən keçmiş yığcam, qısa, orijinal hekayə və povestlərdir. Öz əsl 

bədii-hissi, lirik-romantik zirvəsinə isə nəsr Ə.Məmmədxanlının «Silahlı dağlar», «Buz heykəl» və 

İ.Əfəndiyevin «Ağrı dağ», «Qəhrəmanla bülbülün nağılı», «Apardı sellər Saranı» kimi əsərlərində çatır. 

«Fərhad və Şirin» və «İnsan» (S.Vurğun), «Şeyx Şamil», «Nizami» və «Cavanşir» (H.Mehdi), «Vəfa» (R.Rza) 

eyni şəkildə «müharibə dramaturgiyasının» seçilmiş nümunələri kimi ortaya çıxır. 

«Şərqin səhəri» (1947), «Od içində» (1951, Ə.Məmmədxanlı), «Abşeron» (1948, H.Mehdi), «Təzə şəhər» 

(1952, Mir Cəlal), «Gülşən», «Ürək dostları» (1956, Ə.Vəliyev), «Böyük dayaq» (1958, M.İbrahimov), «Uzaq 

sahillərdə» (1954, İ.Qasımov, H.Seyidbəyli), «Yanar ürək» (1957, İ.Hüseynov), «Ayrılan yollar» (1954, İ.Şıxlı) 

kimi əsərlər tarixi «keçid dövrü»nün əsas xüsusiyyətlərini fərqli dərəcədə ifadə etsələr də, onlar yeni mərhələni 

başlamaqdan çox, köhnə mərhələyə son verən ədəbi hadisələr olaraq tarixə düşmüşlər. 

*** 

1960-1990-cı illər keçən əsrin Azərbaycan ədəbiyyatının tarixində həm mahiyyət, həm də funksiya və 

şəkil baxımından tamamilə yeni bir mərhələyə əsas keçid və dönüş dövrü oldu. Hakim hərbi-totalitar rejimdə 

az-çox yumşalma, liberallaşma əlamətləri göründü. Kommunist Partiyasının XX qurultayında şəxsiyyətə 

pərəstiş (şəxsi bütləşdirmə ilk dəfə etiraf edildi), mövcud «kazarma sosializmi»nin mahiyyəti haqqında həqiqət 

dilə gətirildi. Siyasi-ideoloji təzyiq və qadağan qurbanları üçün elan edilən hüquqi, əxlaqi, vicdani bəraətlər, 

nəhayət «dəmir pərdə»nin SSRİ ilə həm Qərb, həm də Şərq ölkələri arasında sarsılması... görünər-görünməz, 

ədəbiyyat çoxdan gözlədiyi tarixi fürsətdən dərhal payını aldı. Bədii fikrin, enerjinin nəhri «alt qatdan» çölə 

püskürdü, yeraltı axınlar açıq havaya çıxdı və əvvəlkindən qat-qat maneəsiz, sərhədsiz məcrada axmağa başladı. 

1960-cı illərin başlanğıcından etibarən ictimai-ədəbi mühitdə əsasən bədii şüur və vicdan əzablı dramatik 

problemlərə laqeyd qalmayan əsərlər nüfuz qazandı. Sənətdə vicdan və həqiqət bir problem olaraq sənətin 

özündə ortaya qoyulmağa başladı. «Yeraltı çaylar dənizə axır» (H.Mehdi), «Qızılgül olmayaydı», «Sarı dana və 

balaca qız» (R.Rza), «Böyük dayaq» (M.İbrahimov), «Yanar ürək» (İ.Hüseynov), «Dəli Kür» (İ.Şıxlı), 

«Gülüstan» (B.Vahabzadə), «Tikanlı məftillərlə sarınmış yaralar» (X.Rza), «Ağ liman» (Anar), «Qanköçürmə 

stansiyasında», «Dünyanın arşını» (S.Əhmədov)... inkişafda, bədii tərəqqidə çıxış nöqtəsi olan digər əsərlər bu 

dövrdə yaradıldı və həqiqətən də vicdanda, milli oyanışda, şüurda, qeyrətdə oyanma işinə xidmət etdi. 

Şübhəsiz, bu dövrdə rəsmi ideologiyaya sədaqətlə qulluq edən, mövcud total rejimi «dünyada ən azad 

rejim» olaraq öyən və tərənnüm edən küllü miqdarda «bədii» məhsul da meydana çıxdı. Lakin ədəbi iqlimi 

müəyyən edən artıq onlar deyildi, ideoloji bir ərazi kimi «sosialist realizmi»nin bədii təcrübəsi və nəzəri-estetik 

təlimləri xaricində yaradılan əsərlər idi. Onlara artıq sözün mənəvi mənasında xalis «sovet ədəbiyyatı» və 

«sosialist realizmi» hadisəsi demək heç olmasa, yalnız onun üçün mümkün deyildi ki, onlarda artıq bu 

yaradıcılıq metodunun iki əsas, metodoloji prinsipi təkzib və inkar edilirdi: gerçəkliyi mütləq pozitiv təsdiq 

ehtirası və total sinfilik, partiyalılıq meyarı. 

Altmışıncı illər ədəbi gerçəkliyin hər şeydən öncə sırf və ifrat partiyalı meyardan tədricən təmizlənməsi, 

milli və bəşəri dəyərlərə qəti şəkildə yönəlməsi dövrü oldu. Altmışıncı illərin sənətkarları sırf bu istiqamətdə 

bədii-mənəvi dəyərlərin dəyişməsi müddətini, deyə bilərik ki, axıra qədər davam etdirdilər. Sonralar tam şəkildə 

ədəbi irəliləmədə böyük yenilikçilik fəlsəfi-estetik düşüncədə ortaya çıxan bu çevrilişdən qaynaqlandı. 

Sinfi və milli dəyərlər ilk dəfə belə kəskin bir şəkildə «Dəli Kür»də (1967, İ.Şıxlı) üz-üzə gəldi və milli 

rəng, milli-etik səciyyə həm formada, həm də məzmunda nihilist, beynəlmiləl nəzəriyyəni üstələdi. «Qarlı 
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aşırım» (F.Kərimzadə) bu cəhətdən bir az da irəli getdi. Müəyyən şəkildə «mənfi kommunist» surəti ilk dəfə 

sadəcə bu povestdəki «aşırım»dan keçib o zamana qədər yasaq olan ədəbi əraziyə girdi. 

Ədəbi dəyişmə küləyi eyni zamanda bədii gerçəkliyin bütün qatlarına, nəsillərə, bütün xalqa sirayət etdi. 

Bunu açıq-aydın görmək üçün məşhur «Şamo» (S.Rəhimov) romanının sonuncu - üçüncü cildini ilk iki cildlə 

qarşılaşdırmaq kifayətdir: ənənəvi epik vüsət, sosial-tarixi miqyas burada artıq ən yeni, çağdaş nəsrdəki analitik-

 psixoloji taleyin güclü təsirinə məruz qalır. Eyni təsirdən irəli gələn fərqin əlamətlərini «Turaclıya gedən yol» 

(Əli Vəliyev, 1964), povesti ilə eyni yazıçının öncəki əsərləri - ifrat təsviri və empirik nəsr üslubu arasında da 

görürük. 

Müharibə mövzusunun nümunəsində isə bu proses özünü daha çox faktın, sənədin, xronikanın, 

memuarın, yəni doğrudan-doğruya «xammal»ın bədii nəsrə müdaxiləsi şəklində göstərir. «Roman və hekayəmi, 

yoxsa sənədli əsərmi?» Bu mövzuda o illərdə başlanan və əslində indi də hələ tamamlanmamış mübahisələri 

xatırlatmaq lazımdır. Mühafizəkar-ənənəvi roman, hekayə üslubunun ən əhatəli və xarakterik nümunəsi kimi 

ortaya çıxan dörd cildlik «Dostluq qalası» (1945-1967, Ə.Əbülhəsən) xatırlatdığımız təsirə - nəsrə sənədin, 

bioqrafiyanın, hərbi və cəbhə həqiqətinin mübarizəsinə hamısından çox hazır və açıq olmalı idi. Bu əsərin 

müəllifi müharibəni şəxsən yaşamış, Sevastopolun müdafiəsində şəxsən iştirak etmişdi. Lakin onun 

romanındakı bol zahiri təfərrüat alt qatın, mahiyyətin sənədi və təfsilatı səviyyəsinə yüksələ bilmir. Təhkiyənin 

mərkəzində konkret bir fərdi-tarixi şəxsiyyətin (Həzi Aslanovun) - olmasına baxmayaraq «General» (1962, 

H.Abbaszadə) romanı da nəsrdə sənədə əsaslanan tarixiliyi yeni səviyyədə gerçəkləşdirən, ədəbi dönüşü, tarixi 

keçidin başlanğıcını qoyan bədii sənədə çevrilə bilmir. 

Bədii təcrübədə «nağıl-sənəd» dilemmasını sadəcə sənədli əsərin lehinə həll etmək sonrakı nəslin, İsa 

Hüseynov nəsrinin «Tütək səsi» (1965) və «Saz» (1966) mərhələsinin taleyinə nəsib oldu. «Yanar ürək»lə 

formalaşan, «Teleqram»da və «Məhşər» ayağında cilalanıb yetkinliyə çatan təkrarsız fərdi psixoloji üslubun 

təməli bu povestlərdə qoyulmuşdur. Bədii tərzdə, üslubda yeniləşmə prosesinin nəsrdə keçdiyi eyni dramatik, 

əzablı yolun inqilabi-tarixi mövzuda ifadəsi və nümunəsi olaraq M.İbrahimovun «Güləbətin» (1965), «Xosrov 

Ruzbeh» (1966) və «Pərvanə» (1972) əsərlərini digərlərindən ayırmaq lazımdır. «Pərvanə»də tarix artıq sadəcə 

çılpaq rəsm demək deyil, keçmişdən lövhələr hakim rəsmi ideoloji ümumi fon rolunu oynasa da, yazıçı artıq 

eyni zamanda milli tale, mənşə və kök problemini, milli ziyalının xalqın tarixindəki sırf milli, mənəvi rolunu, 

missiyasını düşünür. Kobud bəlağətdən və belletristikadan milli-mənəvi dəyər və sərvətlərə doğru yönələn 

marağın ilk əlamətləri B.Bayramovun «Mən ki, gözəl deyildim» (1968), «Arakəsmələr» (1966) əsərlərini də 

dövrün kütləvi, sxolastik, qrafoman və konfliktsiz nəsr təmayülündən ayırır. 

Nəhayət, ən çox Ə.Məmmədxanlının və İ.Əfəndiyevin fəaliyyətləri ilə ayrı bir bədii istiqamətə çevrilən 

«lirik nəsr istiqaməti» ilə ədəbi hərəkat bu illərdə romantik bədii tipiklik nüansı da qazanır. «Babək» 

(Ə.Məmmədxanlı) romanı, «Söyüdlü arx», «Dağlar arxasında üç dost», «Körpüsalanlar» (İ.Əfəndiyev) 

povestləri yeni nəslin ədəbiyyat həyatına daxil olmasını psixologiya, ən çox da bədii üslub və sənətkarlıq 

baxımından hazırlayır. 

1960-1990-cı illərin ən böyük hadisəsi isə, şübhəsiz, «altmışıncılar»ın ədəbiyyat dünyasına gəlişi oldu. 

Məhz bu gəlişdən sonra ədəbiyyat öz ruhu, öz mahiyyəti ilə total - hərbi rejimə qarşı gerçək bir mənəvi 

müxalifətə çevrildi və bu günün istiqlal və demokratiya hərəkatının fikri-mənəvi cəhətdən hazırlanmasında 

həqiqətən yaxından iştirak etdi. İlk baxışda bunda bir qeyri-adilik olmadığını düşünmək mümkündür; yeni adlar 

bədii üfüqdə hər zaman görünə bilər və hər zaman da görünəcəkdir. Lakin əsil məsələ bundadır ki, onların 

ədəbiyyat həyatına yeni bir inkişaf mərhələsi kimi bədii «girişi» o illərdə doğrudan da bənzəri olmayan, fərdi 

xüsusiyyətləri ilə fərqlənirdi. 

Ədəbiyyata sadəcə istedadlı bir-iki adam deyil, birdən-birə bütün bir ədəbi nəsil daxil oldu. Bu, hər 

zaman görünən bir hadisə deyildir. Fərdi bədii ədaların təbii üslub və əhval-ruhiyyəsinə, boya və rəng 

palitrasına baxmayaraq, bu gənclərin hamısı yenə də müəyyən xüsusiyyətlər ətrafında birləşir və bu dərəcədə 

bir-birindən fərqli şəxslərdən, birlikdə, eyni nəslin nümayəndələri kimi danışmağa bizə imkan verir. 

«Altmışıncılar»ın, hər şeydən öncə, insana baxışı dərinləşdi. Bunu demək, ayrılıqda bəlkə də bir məna 

ifadə etməz, amma insan hər zaman ədəbiyyatın əsasını təşkil etmişdir və təsadüfi deyil ki, ədəbiyyat yüksək 
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mənada «insanşünaslıq» adlandırılmışdır. Ancaq əsil diqqəti çəkən şey «altmışıncılar»ın «insan» mövzusunu 

bədii ədəbiyyata yeni mövzu, yeni problem olaraq yenidən daxil etmələridir. Bununla onlar, özlərindən on il 

əvvəlki nəslin xüsusi diqqətini cəlb etməyən, yaxud da arxa planda qalan şeyləri ön plana çıxardılar. Burada 

şəxsiyyətə, fərdə, mənəvi-psixoloji «dərinliyə», «içə» yönələn bədii maraq əsasdır. Onların əsərlərində dövrü, 

mənəvi gerçəkliyi «ictimai sistem və quruluş» kimi deyil, ondan daha öncə vicdani, etik, səltənət kimi, bir əxlaq 

mehrabı kimi qavramağa çalışan bədii təhlil və tədqiqdən söz açılır. 

Yeni nəslin yaratdığı xarakterik, hakim qəhrəman tipinin düşüncə və təsəvvürləri artıq ədəbiyyatdakı 

ənənəvi «sovet adamı» ehkamı və anlayışıyla heç bir şəkildə uyğun gəlmirdi. Biz bu yeni adamlarla Sabir 

Əhmədovun, Anarın, Elçinin, İsi Məlikzadənin əsərlərində qarşılaşırıq. Qəribəlikləri bəzən çılğınlıq 

səviyyəsində qəbul edilən, saf ürəkli həqiqət divanələrini, həyatda yerini tapmayan, bədbəxt, bunun üçün də 

avara gəzən, sərsərilik edən, lakin əsil həyat və insan qarşısında müqəddəs heyrəti qoruyan qeyri-adi adamları 

da bu silsilədən ayırmaq mümkün deyildir. Çingiz Hüseynovun, Rüstəm İbrahimbəyovun, Anarın, Maqsud 

İbrahimbəyovun ziyalı qəhrəmanlarını xatırlayaq. Onların da «boş keçən» və «zay edilən» həqiqi ömür və əsil 

həyat haqqındakı fəlsəfi qənaəti və əhval-ruhiyyəsi daha mənalı, daha insani, daha təbii həyatla, «başqa cür tale» 

düşüncəsi ilə qaynayıb qarışır. Bu qəhrəmanlar vicdanın səsini eşitmək, idrakın və ya hissin seçimini əxlaqın 

mühakiməsinə buraxmaq haqqına sahib olur, keçmişə tənqidçi mövqeyindən yanaşırlar. 

Fərman Kərimzadənin «Qarlı aşırım»ında belə vəziyyət və poetika eyni zamanda çağdaşlıqdan keçmişə 

keçirilərək, inqilabi-tarixi mövzunun materiallarında gerçəkləşdirilir. «Qarlı aşırım» ölüm, qorxu və bunların 

hər ikisindən daha yüksəkdə duran insan və onun ləyaqəti haqqında ibrətli bir hekayədir. Konkret inqilabi-tarixi 

motiv burada tam ümumbəşəri əxlaq və mənəviyyat problemi səviyyəsinə yüksələ bilir. Eyni vəziyyət və eyni 

xüsusiyyətlər «Xudafərin körpüsü»ndə də davam etdirilir. İsi Məlikzadə, Sabir Əhmədov, Mövlud Süleymanlı, 

İsa Hüseynov, Sabir Azəri isə eyni durumu «çağdaşlıq və əxlaq» problemi kimi kənd mövzusunun materialında 

izləyirlər. 

S.Əhmədovun «Yamacda nişanə» adlı povestinin əsasını böhranlı, faciəli bir ömrün və taleyin tarixçəsi 

təşkil edir. Yazıçının adı və imzası nəsrə gətirdiyi uğurlu təfərrüatlarla bağlı olsa da bu povest «məişət 

realizmi»nin çərçivəsindən bir xeyli kənara çıxır. Əslində burada da «məişətçilik» psixologizmin, açıq kinayə 

isə arxa plandakı kədərin, acının ifadə forması olaraq ortaya çıxır. «Mən», mahiyyət, şəxsiyyət mənəvi, insani, 

əxlaqi təfərrüatdan çıxış edərək qiymətləndirilir. Və belə açıqlamada məğrur realizmin, cəngavər, əsgər, kişi 

sərtliyinin ləyaqəti hiss olunur. 

Anarın «Dairə» (1965), «Molla Nəsrəddin-66» (1967) povestləri, «Ağ liman» (1970), «Macal» (1978), 

«Əlaqə» (1982) romanları, «Dantenin yubileyi», «Gürcü familiyası» hekayələri mənəviyyat mövzusunu artıq 

ziyalı mühitin, klassik milli yumor ənənəsinin «kiçik adam» tipinin materiallarında davam etdirir. 

M.İbrahimbəyovun «Ondan yaxşı qardaş yox idi», «Truskavetsə kim gedəcək», «Bayquş gəldi», «Baritonla 

orkestr üçün konsert» povestləri, üstəlik həm də kinayə, mübaliğəli təsvir və zarafatla aşılanmışdır. Eyni təsvir 

tərzi Maqsudun xüsusilə xarakterik əsərində - «Salamatlıqla qurtaran hadisə» povestində təsirli bədii şərtlənmə 

ilə, xəyal və fantaziya oyunlarıyla zənginləşir. 

Sabir Azərinin, İsi Məlikzadənin, Mövlud Süleymanlının əksər povestləri də kənd mövzusuna, yaxud 

əyalət şəhəri haqqındakı ədəbiyyata daxil olan əsərlərdəndir. Amma onları bir az başqa bədii əda və atmosfer 

fərqləndirir: kinayəli üslub, gülüş və zarafatla aşılanmış təhkiyə tərzi bu povestlərdə bir qədər artıq yer tutsa da, 

onları nəsrdə mənəvi kamillik və əxlaqi axtarışların bütöv realist və radikal-tənqidi kontekstindən çıxara bilmir. 

Estetik rəngarənglik, üslub müxtəlifliyi, sünilikdən, basmaqəlib düşüncədən uzaq olmaq da onların hamısı üçün 

müştərək məziyyət olaraq görülür. Bu müştərək poetikanı çox parlaq bir şəkildə əks etdirən örnək olaraq 

«Dəyirman» (M.Süleymanlı) povesti xüsusilə xarakterikdir. 

1960-1990-cı illərin nəsrində ikinci böyük problem şəhər mövzusudur. Şəhər mövzusu «altmışıncılar»da 

daha çox Çingiz Hüseynovun, Rüstəm İbrahimbəyovun, Anarın, Maqsud İbrahimbəyovun müəyyən dərəcədə 

Elçinin, Seyran Səxavətin nəsri ilə təmsil edilir. 

«Gümüşü furqon»da, «Dolça»da, «Şuşaya duman gəlir»də təsirli vurğu Elçini də «nəsrdə mənəvi 

axtarışlar» üslubu ilə birləşdirən müştərək estetik mövqeyi çox yaxşı xarakterizə edir: İnsana daha böyük bir 
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diqqətlə baxmaq, onun duyğu və hərəkətlərinə mexaniki dəyər verməmək, əgər o, fitrətən yaxşılıq sevəndirsə, 

onda tamamilə ölməmiş mənəvi dəyərlər, haradasa gizli qalmış, adiləşməmiş gözəllik axtarmaq! Elçinin 

«Mahmud və Məryəm», «Ağ dəvə» və «Ölüm hökmü» əsərləri onun yaradıcılığı üçün yeni olan roman 

təfəkkürü işığında uzaq-yaxın tariximizin mühüm hadisələrinə təravətli sənətkar baxışının qiymətli nümunələri 

oldu. 

Qəti şəkildə söyləmək mümkündür ki, 1960-1990-cı illər şeir sahəsində də öncəki dövrdən fərqli olaraq 

öz yeni mərhələsini və xüsusiyyətlərini yarada bilmişdir. «Altmışıncı illər»in şeirdə yaradılmasında müxtəlif 

nəsillərdən müxtəlif insanlar iştirak etmişlər. Ənənəvi ritorika məhsulunun baş alıb getməsinə, ifrat məddah, 

«sinfi», «partiyalı» şeirin yüksək kürsülərdə, siyasətçi və işgüzar ədəbi orqanlarda hələ qalmasına rəğmən, bir 

bütün olaraq, tam halda Azərbaycan şeiri ən fəal, narahat axtarışda və hərəkətdə idi; tarixin, hafizənin və 

çağdaşlığın çevrələrində «zaman» və «mən» haqqında həqiqəti axtarmaqda idi. 

Həqiqəti axtaran şeir heç bir zaman düzxətli bir orbitdə dolaşa bilməz. Səksən ildən artıqdır ki, 

Azərbaycanda tarix və iqlim təzadlı və keşməkeşlidir. Tariximizin və taleyimizin qisməti olmuş «əyrilərdən» 

poetik fikrin hərəkət etdiyi məhvər və orbit də ortaya çıxmışdır. «Proletar diktaturası», «kazarma sosializmi», 

«şəxsiyyətə pərəstiş» adlandırılan rejim, durğunluğun və nəhayət, «perestroyka»nın görünməmiş ifratçılıqları və 

yanılmaları öz bədii-ideoloji analoqunu şeirdə də yaratmışdır. 

Lakin, hətta ən kütləvi əyrilik və yanılmalar zamanında da ləkəsiz qalan, yalnız həqiqətin, sadəcə 

vicdanın, haqqın səsi olan böyük şeir də hər zaman var olmuşdur. 

Yeni mərhələyə keçidi böyük nəsil - Rəsul Rza, Məmməd Rahim, Mirvarid Dilbazi, Əhməd Cəmil, 

Osman Sarıvəlli, Nigar Rəfibəyli, Zeynal Xəlil... - hər biri ayrı bir səviyyədə, lakin hamısı iztirablı, dramatik 

şəkildə gerçəkləşdirirdi. S.Rüstəm şeirinin örnəklərində belə bir «keçiddən» yalnız qismən və şərti olaraq söz 

açmaq mümkündür. Onun «Cənub şeirləri» silsiləsi altmışıncı illərin böyük mənəvi və fikri-fəlsəfi axtarışları ilə 

səsləşir. 

«Gödəkçə», «Şair, nə tez qocaldın sən?», «Yada sal məni», «Men tələsmirəm» - 

bunlar yeni mənəvi-əxlaqi dövrlə birlikdə yenidən doğulan Səməd Vurğunun ilk həssas 

şeirləri idi. Tale elə bir oyun oynadı ki, Vurğunun yenidən doğumu ilə ölümü eyni zamana 

təsadüf etdi. Bəlkə də bu, şeir tariximizdə böyük təbii ədalətsizlik və faciə ifadə edən en 

dramatik məqamlardan biridir. 

Daha sonrakı nəslin: Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, İslam Səfərli, Balaş Azəroğlu, Hüseyn Arif, Əli 

Kərim, Qasım Qasımzadə, Qabil, Əlağa Kürçaylı, Hökumə Bülluri, Mədinə Gülgün, Əli Tudə, Söhrab Tahir 

kimi şairlərin yaradıcılıq axtarışları şeirdə yeni bir mərhələ üçün daha etibarlı bir hazırlıq və zəmin oldu. Onlar 

şeirdə altmışıncı illərə fərdi sənətkarlıq, dəyişik bir ab-hava və ideal zənginliyi ilə daxil oldular. Nəhayət, 

altmışıncı illərin öz şairləri: Fikrət Qoca, Xəlil Rza, Məmməd Araz, Tofiq Bayram, Nəriman Həsənzadə, Cabir 

Novruz, Fikrət Sadıq, Məstan Əliyev, Famil Mehdi, İlyas Tapdıq, Ələkbər Salahzadə, İsa İsmayılzadə, Hüseyn 

Kürdoğlu, Yusif Həsənbəy, Eyvaz Borçalı.. və yetmişinci illərin özü ilə birlikdə gətirdiyi yeni nəsil: Musa 

Yaqub, Sabir Rüstəmxanlı, Məmməd İsmayıl, Çingiz Əlioğlu, Nüsrət Kəsəmənli, Vaqif Nəsib, Davud Nəsib və 

digərləri azad, fərdi bir ədəbi nəsli təşkil etmiş altmışıncılar kimi yeni bir ədəbi nəsli yaradıb mövqelərini 

möhkəmlətməklə yanaşı, həm də öz sıralarından maraqlı, orijinal poetik fərdiyyətlər də irəli sürə bildilər. 

Şeirimiz bu son iki nəslin şəxsində humanizmin yeni, fərdi, çağdaş ruhu ilə daha da zənginləşdi, dünyamıza 

ekoloji təfəkkürün işığında baxdı; çürük mənəviyyat və əxlaq ideallarını sınaqlardan keçirib, təshih etdi. 

Nizamlı bədii-fəlsəfi təmayül və müstəqil tarixi mərhələ vahidi olaraq şeirdə altmışıncı illəri Rəsul Rza 

başladı. İkinci Rəsul Rza altmışıncı illərdə doğuldu. 

Altmışıncı illərdə şeir öz kökləriylə, qaynağıyla yaxınlıq axtarışlarında hər şeydən öncə ekologiya, 

mənəviyyat və təbiət mövzusuna qayıdır. Bu proses özünü bir neçə cür göstərir. Lirik şeirlərin böyük bir 

hissəsini təbiəti realistcəsinə tərənnüm edən şeirlər təşkil edir (Hüseyn Arifin, Famil Mehdinin, İlyas Tapdığın, 

Məstan Əliyevin, Musa Yaqubun, Hüseyn Kürdoğlunun, Məmməd Aslanın, Tofiq Mütəllibovun bir çox şeirləri 

buna örnək olaraq göstərilə bilər). Lirik şeir təbiətlə ünsiyyət axtarışlarında keçmişə baş vurur və insanla 

təbiətin ən böyük birliyi dövrünün hadisələrini qələmə alır (Qobustana həsr edilmiş şeirlər, N.Xəzrinin «Dədə 
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Qorqud» motivlərinə əsaslanaraq yazdığı «Əfsanəvi yuxular» nümunə göstərilə bilər), nəhayət şeir xalqın 

taleyini, təbiətini, tarixini və musiqisini bir yerdə xatırlamağa çalışır, Muğamda xalqın birliyini görür (Məmməd 

Arazın, Tofiq Bayramın, Qasım Qasımzadənin, Cabir Novruzun bir qisim şeirləri və xüsusilə Bəxtiyar 

Vahabzadənin «Muğam», Hüseyn Arifin «Dilqəm» poemaları bu meylin ən gözəl nümunələrindəndir). Həm 

təkcə fərd, həm də bütün xalq, vətən miqyasında mənəvi birlik və bütünlük axtarışları altmış-doxsanıncı illərin 

siyasi lirik şeiri üçün müəyyənedici poetik ehtiraslardan biridir. Bu istiqamət Xəlil Rzanın şeir və poemalarında 

özünün ardıcıl ehtiraslı ifadəsini tapmışdır. 

İranda şahlıq və mütləqiyyət əleyhinə azadlıq mübarizəsinin genişlənməsiylə bağlı bu motiv - Güney 

mövzusu (!) xüsusilə yetmişinci illərin şeirində daha da güclənmişdir (Süleyman Rüstəm, Balaş Azəroğlu, Əli 

Tudə, Mədinə Gülgün, Söhrab Tahir, Hökumə Billuri...). 

*** 

1828-ci ildən Çar Rusiyası ilə İran şahlığı arasında imzalanan Türkmənçay müqaviləsindən sonra Quzey 

və Güney Azərbaycanda tarix iki müxtəlif məcrada davam etməyə başladı. Lakin bundan sonra da Arazın hər iki 

sahilində cərəyan edən hadisələr xalqın tarixində və mədəniyyətində oynadığı rol etibarı ilə bir-birinə çox 

bənzəyir. 

1918-1920-ci illərdə Güney Azərbaycanda Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin başçılığı ilə «Azadistan türk 

dövləti» yaradılır və xalqın milli istiqlalı elan edilir. Eyni azadlıq və demokratiya proqramını, deyə bilərik ki, 

eyni zamanda Quzey Azərbaycanda da Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qurduğu «Azərbaycan Cümhuriyyəti» 

elan edir. Vladimir Leninin hazırladığı amansız planla Azərbaycan dövlətçiliyi bir hərəkat kimi hər iki sahildə 

eyni vaxtda məhv edilir. 1945-ci ilin 12 dekabrında Seyid Cəfər Pişəvərinin sədrliyi ilə Təbrizdə qurulan 

Demokratik Milli Azərbaycan hökuməti də müştərək planın - İran şahlıq rejimi ilə Stalinçi sosializmin, birlikdə 

səylərinin qurbanı olur. 

1920-1990-cı illərdə Azərbaycan mədəniyyətinin ən böyük tarixi mərhələsi Quzey Azərbaycanda qatı 

ideoloji ehkam, təzyiq və təqib; Güneydə isə üstəlik, həm də ana dilində təhsilə, mətbuata və ədəbiyyata qarşı 

yönəlmiş rəsmi dövlət yasağı altında, soyqırımı və zorakılıq atmosferində davam edir. Yalnız 1945-1946-cı illər 

arasında, milli-demokratik hakimiyyət dövründə dil yasağı ortadan qalxır. Azərbaycan dili Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin dövlət dili elan edilir. «Bizim fikrimizi məşğul edən məsələlərdən biri dil məsələsidir. Bu, biz 

Azərbaycanlılar üçün çox mühüm və əsas istəklərdən biridir... Bu məsələ bizim üçün ölüm-dirim məsələsidir» 

(S.C.Pişəvəri). Belə, sırf ana diliylə əmələ gələn bir dalğada coşqun bir ədəbi yüksəliş, mədəni oyanış başlayır. 

Ana dilində yazılmış kitablar, dərsliklər, qəzet və jurnallar çıxır, tamaşalar səhnələşdirilir, ayrıca «Şairlər 

Məclisi» fəaliyyət göstərir Milli məfkurə, realist üslub, xalq-folklor tərzi və heca vəzni, ictimai-inqilabi 

düşüncələr geniş bir şəkildə yayılır. Bəziləri indi də fəaliyyət göstərən yazıçılar ədəbiyyat aləminə ilk 

addımlarını o illərdə atırlar: Kərimi, Nitqi, Biriya, Yəhya, Şeyda, Sönməz, Səhənd, Bariz, Adsız, Qəhrəman, 

Hidayət, Rza, Asi Ənvər, Səhər Xanım və başqaları... Milli hərəkat öz qanında boğulduqdan sonra da edam, 

həbs və sürgündən qorxmayanlar, vətəndə qalıb mübarizəni davam etdirən yazıçılar var: Əbülqasım Kamil, 

Etimad, Əli Fitrət, Sahir, Səhənd, Kərim Səfi, Fərzanə, Savalan... 

Mədəni dirçəliş, milli-mənəvi oyanma, şeirdə, nəsrdə, təhsildə və mətbuatda müəyyən edilmiş intibah 

əlamətləri özünü bir daha ancaq İran İslam inqilabından sonra göstərir. Ana dilində təhsil, mətbuat, ədəbiyyat 

sahəsində yeni addımlar atılır. Quzey və Güney Azərbaycan arasındakı keçilməz dəmir pərdə aradan qaldırılır. 

Təbrizdə, Tehranda və Bakıda müştərək Nizami (1991), Şəhriyar (1993) və Füzuli (1995) elmi simpoziumlarını 

xatırlatmaq yerinə düşər. 

Son yarım əsrdə burada elə bir ədəbi hadisə ortaya çıxmışdır ki, onu hər iki Azərbaycan, bütünlükdə 

çağdaş Türk şeirinin müştərək uğuru olaraq ayrıca göstərmək və üstündə durmaq gərəkdir. Məhəmməd Hüseyn 

Şəhriyar elə bir istisna və fenomendir ki, nə coğrafi sərhədlər, nə tarixi çərçivə, nə də siyasi-hüquqi yasaqlar 

intibah yaratmaqda, milli tərəqqinin, ədəbi inkişafın hökmünü icra etməkdə ona mane ola bilməz. 

Orta çağların böyük Şərq şeirinin hikməti və idrak qabiliyyəti özünün parlaq ifadəsini zəmanəmizdə 

«Şəhriyar» adlı möcüzədə, sehrdə tapır. Firdovsi və Nizami, Xəyyam və Sədi, Hafiz və Füzuli... hamısı 

özlərinin ən yaxşı varisini Şəhriyarda-onun həm şəxsiyyətində, dünyagörüşündə və fəlsəfəsində, həm də 
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şeirində tapırlar. Üstəlik Şəhriyar klassik bədii ənənə ilə çağdaşlığın da təbii vəhdətini təmin etməyə nail olur. 

XX əsrdə elmi, dini və fəlsəfəni birləşdirməyə çalışır. 

Bu şeirin idealının - qayəsinin təməlində nə kommunizm, nə şahpərəstlik, nə də digər siyasi quruluşlar, 

təlimlər yer alır. Əksinə, onun təməlində bütünlüklə tarixə, islama, türklüyə məxsus dəyərlər və zənginliklər 

durmaqdadır. Lakin bu ümumbəşəriliklə birlikdə Şəhriyar həm də xalq şairidir; iliyinə, sümüyünə qədər milli 

şairdir. Hər şeydən öncə onun üçün ki, təbiətindəki azadlıq onun ruhuna, ruhundakı azadlıq dilinə keçmişdir. 

Şəhriyar xalqın dilinə onun ruhunu, ruhuna dilini gətirə bilmişdir! Gerçək mənada bir «dil sehrbazı» olmuşdur. 

Xalqın dilinin sehrini açan, möcüzəsini əks etdirən, onun əbədi yaşarlığını öz qələmiylə isbat edən xoşbəxt 

şairlər tək-tük görünür. Sarı Aşıq, Vaqif, Aşıq Ələsgər, Sabir, Əhməd Cavad, Vurğun kimi, Şəhriyar da bu 

xoşbəxtlərdəndir. 

Bizim həm türkcə, həm də farsca yazan şairlərimiz çoxdur. Lakin hər iki dildə zirvə fəth edən, farscada 

Hafizin, türkcədə Füzulinin etdiyini birlikdə, eyni zamanda etməyə nail olmuş dahimiz isə yalnız Şəhriyardır: 

 

Türki bir çeşmə isə mən onu dərya elədim, 

Bu soyuq mərəkəni məhşəri-kübra elədim... 

Yaxud 

Türkün dilitək sevgili, ehsaslı dil olmaz, 

Ayrı dilə qatsan bu əsil dil, əsil olmaz. 

və ya 

Türki, vallah, analar oxşağı, laylay dilidir. 

 

Əlbəttə, əvvəllər də Təbrizdə türkcə yazırdılar. Amma «Heydərbabaya salam»a qədər ana dilli şeirdə 

«sükutu» hələ heç kimsə bu cür pozmamışdı... Amma «Heydərbaba» bir xalqın dilinə vurulan qıfılı bir qələmlə 

vurub qırdı, hər iki tərəf arasında qovuşma və görüşmə yasağını Xudafərindən götürüb Araza atdı. Sahilləri 

ayıran Arazın günahını da qütbləri birləşdirən Şəhriyar və «Heydərbaba» yudu. 

Şəhriyar sadəcə xalqın dil sərvətini deyil, ruh və kədər, fikir və həsrət, adət və vərdiş, gözəllik və ədalət, 

düşüncə və əxlaq dəyərlərini şeirdə işlətməyin ən gözəl nümunəsini göstərdi və bundan sonra da o, hər iki 

Azərbaycanda milli oyanışa ortaq nümunə olmaq şərəfini saxlamaqdadır. 

*** 

XX əsrin sonları təkcə ədəbiyyatımız, ictimai fikrimiz üçün deyil, bütün tariximiz üçün unudulmaz 

hadisələrlə əlamətdar olmuşdur. 1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etmişdir. 1993-cü ildə xalqın 

vətənpərvər qüvvələrinin tələbi ilə böyük siyasətçi, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərliyin 

sükanını öz əlinə almışdır. 

Ədəbiyyatımızı yaradanların qarşısında azad ilhamın, sərbəst düşüncənin ifadəsi üçün o vaxtadək 

görünməmiş imkanlar açılmışdır. Poeziya, nəsr, dramaturgiya, publisistika sahəsində aktual mövzularda 

qiymətli əsərlər yazılmış, şeir və poemalarımızda Qarabağ münaqişəsinin baisləri olan erməni işğalçılarına qarşı 

xalqımızın qəzəb və nifrəti, işğal edilmiş torpaqların qaytarılması haqqında ümumxalq əzmi öz əksini tapmışdır. 

Bunlardan öz fikri-bədii keyfiyyətləri ilə zamanın sınaqlarından çıxan nümunələr Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixinin yeni, XXI əsr mərhələsini əks etdirən təzə nəşrlərində öz qiymətini alacaqdır. Humanitar dövr olacaq 

XXI yüz il artıq başlanıb. Dünya və bəşəriyyət sabahkı mədəniyyətə doğru yeni-yeni addımlar atdıqca çağdaş 

insana məxsus dünyagörüşünün, əxlaqi inamın və mənəvi mədəniyyətin formalaşmasında ədəbiyyatın və sənətin 

rolu daha da artır. Mənəvi dəyər və zənginliklər üçün, əxlaqın ekologiyası üçün mədəniyyətin cavabdehliyi 

günün ən böyük əlamətinə və gerçəkliyinə çevrilir. Azərbaycan ədəbiyyatının bu yolda yeni uğurlar 

qazanacağına heç bir şübhə ola bilməz. 

 

(Mənbə: Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Bakı, 2004, səh. 7-27;  

Rüstəmova Azadə, Nəbiyev Bəkir, Qarayev Yaşar. Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı, 2003, səh. 354-369) 
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XIV. Diaspor 

 

Müəyyən ictimai-siyasi, iqtisadi-sosial və digər səbəblər nəticəsində tarixi-etnik ərazilərindən kənara 

zorla, yaxud könüllü mühacirət edərək, xaricdə kompakt icma halında yaşayan, milli-mədəni mənsubiyyətini 

qoruyub saxlayan və inkişaf etdirən, tarixi vətəni ilə mütəmadi əlaqələr quran həmvətənlər, həmçinin dil, din, 

mənəvi-mədəni dəyərlərə bağlılıq baxımından özünü azərbaycanlı sayan şəxslər Azərbaycan diasporunu təşkil 

edir. 

Azərbaycan Respublikası da daxil olmaqla dünyanın 70-dək ölkəsində təqribən 50 milyona yaxın 

azərbaycanlı yaşayır. Tarixi ərazilərində yaşayan, hər hansı mühacirət faktı baş vermədən, yalnız müəyyən 

ictimai-siyasi hadisələrin gedişində yaranan sərhəd dəyişmələri nəticəsində xarici ölkə vətəndaşlarına çevrilmiş 

həmvətənlər - İranda, Gürcüstan və Rusiya Federasiyasının Azərbaycanla həmsərhəd rayonlarında yaşayan etnik 

azərbaycanlılar diaspor hesab olunmur. Dünyanın digər ərazilərinə - Amerika qitəsinə (1300000 nəfər), Avropa 

qitəsinə (1500000 nəfər), Afrika qitəsinə (1200000 nəfər), Asiya qitəsinə (3250000 nəfər), Türkiyəyə (3000000 

nəfər), Avstraliya qitəsinə və Okeaniyaya (10000 nəfər) müxtəlif zamanlarda köç etmiş soydaşların sayı 10 

milyondan artıqdır və bu rəqəm ekspertlərin rəyinə görə Azərbaycan diasporunun ümumi sayı kimi qəbul edilə 

bilər. 

Azərbaycan diasporunun təşəkkülü, formalaşması və inkişaf tarixi bilavasitə xalqın mühacirət tarixi ilə 

bağlıdır. Azərbaycanlıların xarici ölkələrə mühacirəti tarixən qədim köklərə malik olsa da, sistemli şəkildə bu 

proses XIX əsrin birinci yarısındakı siyasi-hərbi münaqişələr, İran-Rusiya müharibələri, Qafqaz regiondakı 

məcburi miqrasiya prosesləri ilə bağlıdır. 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsindən sonra tarixi Azərbaycan 

ərazilərinin Araz çayı boyunca iki yerə parçalanması, Şimali Azərbaycan xanlıqlarının çar Rusiyası təbəəliyini 

qəbul edərək vahid inzibati-ərazi bölgüsü halında birləşməsi bir tərəfdən xalqın təmərküzləşməsi prosesinə 

təkan vermişdisə, digər tərəfdən çarizmin siyasətindən narazı qalanların xarici ölkələrə kütləvi mühacirəti ilə 

nəticələnmişdir. XIX əsrdə ayrı-ayrı azərbaycanlıların imperiya mərkəzinə könüllü mühacirəti də baş vermişdir. 

Bu əsrdə Mirzə Kazım bəy, Mirzə Cəfər Topçubaşov, Mirzə Əbuturab Vəzirov, Xan Naxçıvanski, Səməd bəy 

Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski və b. tanınmış azərbaycanlılar Rusiyanın elm, mədəniyyət, xarici siyasət və 

digər sahələrində çalışmaqla dövlətin iqtisadi, siyasi, hərbi qüdrətinin artmasına yardım göstərmişlər. 

XX yüzildə xarici ölkələrə azərbaycanlıların mühacirəti intensiv xarakter almışdır. Bu müddət ərzində baş 

vermiş iki dünya müharibəsi, istər Şimali, istərsə Cənubi Azərbaycanın daxil olduğu metropoliyalarda köklü 

ictimai-siyasi dəyişikliklər, sosial inqilablar, həmvətənlərimizin növbəti dəfə xaricə kütləvi köç etmələri ilə 

nəticələnmiş, bu köç əsrin sonlarında Azərbaycanın müstəqil dövlətçilik ənənələrini bərpa etməsi zamanınadək 

aşağıda adı çəkilən dalğalarla həyata keçmişdir: 

a) 1905-07-ci il birinci Rus inqilabı və Cənubi Azərbaycanda Səttarxan hərəkatı; 

b) Birinci Dünya müharibəsi, 1918-20-ci illər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) yaranması və 

süqutu, Cənubi Azərbaycanda Xiyabani inqilabı; 

c) İkinci Dünya müharibəsi; Cənubi Azərbaycanda 1945-46-cı illərdə Azərbaycan Milli Hökumətinin 

yaranması və süqutu; 

ç) 1970-80-ci illər keçmiş Sovet Azərbaycanından digər ittifaq respublikalarına könüllü miqrasiya, 1979-

cu il İran İslam inqilabı nəticəsində Cənubi Azərbaycandan əsasən Avropaya siyasi miqrasiya; 

d) Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıların 1950-60-cı illərdə Avropaya iqtisadi miqrasiyası. 

AXC-nin süqutundan sonra Azərbaycandan Türkiyə Cümhuriyyətinə mühacir axını kəskin artaraq 50 

mini ötmüşdür. 

Xaricdə siyasi mühacirətin əsas hissəsini təşkil edən şəxslərin (M. Ə. Rəsulzadə, Ə. Topçubaşov, 

M. Məmmədzadə, C. Hacıbəyli, M. Vəkilov, Ə. Ağayev, S. Ağaoğlu, Ə. Hüseynzadə, X. P. Sultanov, 

Ş. Rüstəmbəyov, M. S. Aran, K. Odər, Ə. Şeyxülislamov, N. Şeyxzamanlı və b.) məqsədyönlü ictimai 

fəaliyyətləri o dövrədək müxtəlif zamanlarda vətəndən mühacirət etmiş digər azərbaycanlıların fəaliyyətlərindən 

əsaslı fərqlənmişdir. XX əsrin 20-ci illərindən xaricdə nəşr olunan Azərbaycan diasporunun ilk mətbu orqanları 
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- "Yeni Qafqasiya" (1923, İstanbul), "Azəri-Türk" (1928-31, İstanbul), "Odlu Yurd" (1929-30, İstanbul), 

"Bildiriş" (1929-31, İstanbul), "İstiqlal" (1932-34, Berlin), "Qurtuluş" (1934, Berlin), "Azərbaycan" (1952, 

Ankara) kimi qəzet və jurnallar, bundan əvvəl qonşu ölkələrdə azərbaycanlıların nəşr etdirdikləri "Əxtər" (1875-

95, İstanbul), "Şahsevən" (1888, Təbriz), "Şəms" (1899-1920, Təbriz), "Fikri-İstiqbal" (1910, İstanbul), 

"Bürhani-Tərəqqi" (1906-11, Həştərxan), "Millət" (1918, Simferopol), "Nur" (1906-09, Sankt-Peterburq), 

"Kavə" (1915-21, Berlin), "İranşəhr" (1921, Berlin) və digərlərindən fərqli olaraq sırf diaspor problemlərini, 

tarixi vətənin siyasi-ictimai, iqtisadi-sosial durumunu diqqət mərkəzinə çəkir, mətbuat vasitəsilə mühacirət 

həyatı yaşayan həmvətənləri vahid mərkəz ətrafında cəmləşdirməyə çalışırdı. 

Xaricdə ilk mütəşəkkil milli icmaların meydana gəlməsi İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrə 

aiddir. 1949-cu ilin fevralında Türkiyə Cümhuriyyətinin paytaxtı Ankara şəhərində M. Ə. Rəsulzadənin 

rəhbərliyi ilə yaradılmış "Azərbaycan Kültür Dərnəyi" Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması yönündə ilk 

addım olmuşdur. 1956-cı ildə təsis edilən "Azərbaycan-Amerika Cəmiyyəti" (AAC, qərargahı Nyu-Cersi 

ştatında yerləşir) Azərbaycan diasporunun nüfuzlu qurumlarından biridir. AAC tarixi vətənin milli maraqları 

keşiyində durmuş, ABŞ-da erməni diasporu tərəfindən yayılan antiazərbaycan təbliğatına mane olmağa 

çalışmışdır.  

1987-ci ilin sonlarından erməni diasporunun fəal yardımı ilə Ermənistanın tarixi Azərbaycan torpaqlarına 

qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etməsi, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların da diaspor fəaliyyətinə təsir etmiş, bir sıra 

cəmiyyət və mədəniyyət mərkəzlərinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Xüsusilə 1990-cı il 20 yanvar faciəsindən 

sonra yaranmış yeni diaspor təşkilatları fəaliyyətlərini daha da canlandırmışlar. 

Həmin illər xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətlərindən biri də Moskva şəhərində yaşayan 

ziyalılar, elm və mədəniyyət xadimlərinin təşəbbüsü ilə 1988-ci ildə əsası qoyulmuş "Ocaq" Mədəniyyət 

Mərkəzi idi. Cəmiyyətin "Çıraq" adlı mətbu orqanı olmuşdur. Hazırda "Ocaq" Mədəniyyət Mərkəzi Rusiya 

ərazisində Azərbaycan diasporunun vahid mərkəzi olan Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin (ÜAK) 

strukturuna daxil edilmişdir. Cəmiyyətin sədri ÜAK-m vitse-prezidentidir. 

Keçmiş SSRİ məkanında meydana gəlmiş Azərbaycan cəmiyyətləri sırasında ötən əsrin 80-ci illərində 

Baltikyanı ölkələrdə yaradılmış diaspor təşkilatları da vardır: Litva Respublikasında "Litva azərbaycanlıları 

cəmiyyəti" (1988, Vilnüs), Latviya Respublikasında "Azəri" cəmiyyəti (1988, Riqa) və Estoniya 

Respublikasında "Ocaq" icması (1988, Tallin). Hər üç respublikada ümumilikdə 20 mindən artıq azərbaycanlı 

yaşayır. Onların əksəriyyəti ittifaqdaxili iqtisadi əlaqələr zəminində buraya miqrasiya etmişlər. 1992-ci ildən 

Riqada Bazar günü məktəbləri fəaliyyət göstərir və burada azərbaycanlı uşaqlar Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və 

tarixi ilə yaxından tanış olurlar. 

"Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti" (1990) Avstriyanın paytaxtı Vyanada təsis edilmişdir.  

1990-cı il noyabrın 3-də İstanbul şəhərindəki Atatürk Kültür Mərkəzində Azərbaycan cəmiyyətlərinin 

beynəlxalq qurultayı keçirilmişdir. Qurultayın işində Azərbaycan nümayəndə heyəti, eyni zamanda xarici 

ölkələrdəki (İngiltərə, Almaniya, Fransa, İsveç, Norveç, İspaniya, Estoniya və s.) bir sıra Azərbaycan 

cəmiyyətlərinin təmsilçiləri iştirak etmişdilər. Bu, Azərbaycan diasporunun güclənməsi, vahid mərkəz ətrafında 

birləşməsi istiqamətində irəliyə doğru addım idi. Qurultayın gedişində İstanbul, Bakı və Hamburq şəhərlərində 

Azərbaycan diasporunun regional mərkəzlərini, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri İttifaqını yaratmaq 

haqqında qərarlar qəbul edilmiş, diaspor quruculuğuna ümumi nəzarət məqsədilə Əlaqələndirmə Şurası təsis 

olunmuşdur. 

1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlətçilik ənənələrini bərpa etməsi və bunun ardınca 

ölkədə baş verən ictimai-siyasi hadisələr xalqın mühacirət tarixində də öz təsirini buraxmışdır. 1991-93-cü 

illərin siyasi hərc-mərcliyi, o zamankı respublika rəhbərliyinin dövlət idarəçiliyində səriştəsizliyi nəticəsində 

bir-birinin ardınca baş verən dövlət çevrilişləri ölkə daxilindən xaricə siyasi mühacir axınına səbəb olmuş, 

yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-95-ci illər ərzində apardığı məqsədyönlü fəaliyyət bu prosesə son 

qoymuşdur. 1995-ci ildən başlayaraq ölkə xaricinə miqrasiya özünün xarakterini dəyişərək, sırf iqtisadi xarakter 

qazanmış, dünyanın digər inkişaf etməkdə olan ölkələrində olduğu kimi sivil formalar almış, beynəlxalq hüquq 

normaları çərçivəsinə düşmüşdür. Həmin ildən etibarən ölkə başçısının xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərin 
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problemləri ilə yaxından maraqlanması, xaricə etdiyi bütün rəsmi və qeyri-rəsmi səfərlərində soydaşlarımızla 

yaddaqalan görüşlər keçirməsi, bu görüşlər zamanı diaspor və lobbi məsələlərini dövlət əhəmiyyətli iş kimi önə 

çəkməsi müstəqillik illərində ali dövlət rəhbərliyinin diaspor problemlərinə yeni yanaşmasından xəbər verirdi. 

Dövlət səviyyəsində görülmüş tədbirlər qısa zaman ərzində öz bəhrəsini vermiş, xaricdə meydana gəlmiş milli 

cəmiyyət və təşkilatların fəaliyyətlərində keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb olmuş, dünya azərbaycanlılarının 

harada yaşamasından asılı olmayaraq Azərbaycan dövlətçiliyi naminə çalışmaq onların başlıca amalına 

çevrilmişdir. Müxtəlif ölkələrə səpələnmiş azərbaycanlıların öz milli mənsubiyyətlərini qorumaqla mədəni-

siyasi həmrəyliyi müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət maraqlarına uyğun gəlir və onun strateji 

məqsədlərindən biridir. Müstəqilliyin və dövlətçilik ənənələrinin möhkəmləndirilməsi, beynəlxalq aləmdə 

Azərbaycanın mövqelərinin gücləndirilməsi, erməni təcavüzünə məruz qalmış xalqın haqq səsinin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması, Dağlıq Qarabağ probleminin beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri çərçivəsində 

ədalətli həllinə nail olunması xarici ölkələrdə diaspor fəaliyyəti ilə məşğul olan təşkilatların vahid mərkəz 

ətrafında birləşməsini zəruri edir. Dünya azərbaycanlılarının yaşadığı ölkələrdə monolit qüvvə kimi çıxış 

etmələri onların milli və vətəndaş hüquqlarının qorunmasına da əhəmiyyətli təsir göstərir. Bu istiqamətdə 

xüsusilə 1993 ildən etibarən aparılan məqsədyönlü işlər artıq bir sıra aparıcı dünya dövlətlərində özünün 

konkret nəticələrini vermişdir. 

Rusiya Federasiyası (RF). Rusiya ərazisində yaşayan azərbaycanlıların ümumi sayı 3 milyona yaxındır 

və onların əksəriyyəti son 10 ildə iqtisadi miqrasiya nəticəsində Federasiyanın müxtəlif subyektlərinə köç etmiş 

soydaşlarımızdır. Ölkədə fəaliyyət göstərən ən güclü Azərbaycan diaspor təşkilatı "Ümumrusiya 

Azərbaycanlıları Konqresi" olmuşdur. 2001-ci il 5 mart tarixli təsis qurultayında Rusiya və Azərbaycanın 

yüksək dövlət rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə yaradılan konqres Rusiya Federasiyası 

ərazisində millətlərarası barışığın və vətəndaş sülhünün möhkəmləndirilməsi, Rusiya dövləti ilə Azərbaycan 

Respublikası arasında sosial-iqtisadi və mədəni əməkdaşlığın inkişaf etməsi və dərinləşməsi prosesinə yardım 

göstərməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur. Azərbaycanlıların milli özünəməxsusluğunu, adət-ənənələrini, dilini, 

dinini, mədəniyyətini qoruyub saxlamaq, hüquq və azadlıqlarının, sosial təminatının müdafiəsi, Rusiya 

ərazisində yaşayan digər xalqların milli-mənəvi dəyərlərinə və adət-ənənələrinə hörmət ÜAK-ın başlıca 

vəzifələrindəndir. Eyni zamanda, konqres Rusiya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli dostluq münasibətlərinin, 

siyasi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi istiqamətində real addımlar atmışdır.  

Rusiya ərazisində yaşayan azərbaycanlıların bir çox görkəmli nümayəndəsi konqresin işinə cəlb 

olunmuşlar: Rusiya Federasiyasının 73 subyektində təşkilatın regional şöbələri fəaliyyət göstərirdi. Bundan 

əlavə, digər milli cəmiyyət və icmalar ÜAK-m kollektiv üzvləri idilər: "Ocaq" Mədəniyyət Mərkəzi (Moskva), 

"Azərbaycan" Cəmiyyəti (Moskva), "Azərbaycan-türk xalqları" (Kirov vilayəti), "Nizami" Cəmiyyəti 

(Ulyanovsk), "Azəri-Dərbənd" (Dağıstan), "Odlar Yurdu" (Stavropol), "Abşeron" (Kalininqrad), "Dostluq-

Drujba" (Tula), "Dalğa" (Perm), "Xəzri" (Novosibirsk), "Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi" (Buryatiya), "Ozan" 

(Çelyabinsk), "Əhli-Beyt" (Moskva), Tver, Kostroma, Tümen vilayətlərində fəaliyyət göstərən milli-mədəni 

muxtariyyətlər və s. Eyni zamanda, RF-nın Şimal-Qərb, Volqaboyu, Ural, Sibir və Uzaq Şərq federal 

dairələrində yerli şöbələrin fəaliyyətlərini əlaqələndirmək məqsədilə ÜAK-ın dairə şuraları yaradılmışdı. 

Konqresin mərkəzi strukturuna "İqtisadi İnkişaf Fondu", "Hüquqi Müdafiə Mərkəzi", "Азербайджанский 

Конгресс" qəzeti də daxil idi. Rusiya ərazisində azərbaycanlıların ilk teleradio şirkəti, RF-də verilişlərini milli 

dildə yayımlayan "İnter-Azərbaycan" şirkəti, "Millətin səsi", "Asudə vaxt" qəzetləri, "İrs" elmi-publisistik 

jurnalı, "Azərbaycan" kommersiya-sərgi mərkəzi də ÜAK-ın yardımı ilə fəaliyyət göstərirdi.  

2018-ci il mayın 15-də Rusiya Ali Məhkəməsi Ədliyyə Nazirliyinin iddiası əsasında ÜAK-nin 

qeydiyyatının ləğvi barədə qərar çıxarıb. 

Azərbaycan diasporunun Rusiya ərazisindəki strukturlarından biri də 1999-cu il oktyabrın 1-də 

qeydiyyatdan keçmiş "Azərros" Federal Milli-Mədəni Muxtariyyətidir (FMMM). Moskva, Tver, Yaroslavl 

şəhərlərində fəaliyyət göstərən regional milli-mədəni muxtariyyətlərin bazasında təşkil olunmuş cəmiyyətin 

məram və vəzifələri Rusiyada daimi və müvəqqəti məskunlaşan azərbaycanlıları mütəşəkkil icma halında 

cəmləşdirmək, tarixi vətəndən kənarda milli mədəniyyətin, adət-ənənələrin qorunmasına yardımçı olmaq, 
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Rusiyanın müxtəlif yerlərində yaşayan azərbaycanlıların yerli mühitə adaptasiyasını, hüquqi müdafiəsini təşkil 

etməkdir. 2001-ci ildən təşkilatın "Азербайджанцы России" qəzeti nəşr olunur. Cəmiyyətin fəal dəstəyi ilə 

"Azərmediya" nəşriyyat evi, "Şəhriyar" ədəbi-ictimai məclisi fəaliyyət göstərir. FMMM-ə regional icmalarla 

(Moskva, Tver, Yaroslavl, Komi, Sankt-Peterburq, Kostroma şəhər şöbələri) birlikdə "Бакинец" cəmiyyəti və 

son zamanlar Volqoqrad, Saratov, Həştərxan, Voronej, Arxangelsk və Novosibirsk şəhərlərində yaradılmış milli 

mədəniyyət ocaqları da daxildir. Təşkilat Ukrayna, Moldova, Belarus, Estoniya, Qazaxıstan, Kanada və ABŞ-da 

fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətləri ilə də əlaqələr yaratmışdır. 

Rusiyada regional milli diaspor təşkilatları arasında özünün fəaliyyəti ilə seçilən cəmiyyətlərdən biri 

Sankt-Peterburq şəhərində 1999-cu ildə yaradılmış "Azərbaycanlilarin Milli-Mədəni Muxtariyyəti"dir. Rusiya 

Federasiyasının bu ikinci böyük şəhərində azərbaycanlıların sayı 1988-93-cü illər ərzində xüsusilə artmışdır. 

Həmin illərdə burada "Dayaq", "Azəri", "Azərbaycan" kimi milli cəmiyyətlər meydana gəlmiş, o dövrdə 

azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı bir sıra mühüm addımlar atılmışdır. Cəmiyyət Sankt-

Peterburqun ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak edir, Azərbaycan Respublikasının dövlət və qeyri-

hökumət təşkilatları ilə, Rusiyanın digər regionlarında fəaliyyət göstərən milli cəmiyyətlərlə faydalı əməkdaşlıq 

əlaqələri qurur. AMMM-in fəal dəstəyi ilə artıq bir neçə ildir ki, burada azərbaycanlıların Bazar günü məktəbi, 

"Çinar" uşaq rəqs ansamblı fəaliyyət göstərir. "Azəri" qəzeti və "Диалог цивилизаций" jurnalı nəşr olunur.  

Orta Asiya Respublikaları. "Turan" Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyəti (1993) Azərbaycan 

Respublikası ilə Qazaxıstan dövləti arasında ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin möhkəmlənməsində 

yaxından iştirak edir. Rəsmi məlumatlara görə Qazaxıstanda təqribən 106 min azərbaycanlı yaşayır. Onlar, 

əsasən, Cambul, Çimkənd, Almatı, Taldı-Kurqan vilayətlərində məskunlaşmışlar. "Turan"ın təşəbbüsü ilə 

Almatıda "Ozan" Mədəniyyət Cəmiyyəti, digər vilayətlərdə (Kustanay, Cambul, Taldı-Kurqan, Petropavlovsk) 

diaspor təşkilatları yaradılmışdır. 1992-ci ildən Qazaxıstan dövlət radiosunda Azərbaycan dilində "Dostluq" 

proqramı, 2002-ci ildən azərbaycanlıların Bazar günü məktəbi fəaliyyət göstərir. "Turan" öz işini Qazaxıstan 

ərazisində fəaliyyət göstərən 17 Azərbaycan cəmiyyəti ilə ("Qobustan" - Almatı, "Dostluq" - Aktyubinsk 

vilayəti, "Novruz" - Atırausk vilayəti, "Azəri" - Cambul vilayəti, "Vətən" və "Azərbaycan" - Pavlodar vilayəti 

və s.) ilə birlikdə qurur. 

Özbəkistan Respublikasında fəaliyyət göstərən "Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri Assosiasiyası" 

2003-cü ilin yanvarında təsis edilmişdir. Cəmiyyətin nəzdində "Azəri" qızlar rəqs ansamblı fəaliyyət göstərir. 

Kollektiv 2003-cü ildə Özbəkistanda keçirilən dostluq və mədəniyyət festivalının laureatı olmuşdur. Daşkənd 

şəhərində "Qardaşlıq" Azərbaycan Mədəniyyəti Mərkəzi, "Azərbaycan Evi" də fəaliyyət göstərir. "Azərbaycan 

Evi"ndə ana dili və kompüter üzrə siniflər; güləş zalı; kitabxana; Heydər Əliyev adına muzey; "Azərbaycan 

xalqına qarşı genosid" ekspozisiyası mövcuddur. 

Qırğızıstan Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların "Azəri" ictimai təşkilatı 1992-ci ildə 

yaradılmışdır. Ölkədə təqribən 20 min azərbaycanlı yaşayır. Onların böyük əksəriyyəti XX əsrin 30-cu illərində 

repressiyalar zamanı sürgün edilmiş Azərbaycan vətəndaşlarıdır. "Azəri" cəmiyyəti yarandığı gündən qarşısına 

həmvətənlərin hüquqlarmı qorumaq, Qırğızıstanın ictimai həyatında aktiv iştirak etmək, tarixi vətənlə mütəmadi 

əlaqələr saxlamaq məqsədini qoymuşdur. Qırğızıstan Milli Teleradio Şirkəti nəzdində "Azəri" şöbəsi fəaliyyət 

göstərir. Bişkek şəhərində azərbaycanlı uşaqlar üçün Bazar günü məktəbi açılmış, "Ulduzlar" folklor özfəaliyyət 

ansamblı yaradılmışdır.  

Türkiyə Cümhuriyyəti. Türkiyədəki Azərbaycan diasporunun əksər icma və təşkilatları Azərbaycan 

Respublikası ilə ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrin möhkəmlənməsində, dövlət strukturları ilə sıx 

əməkdaşlıq qurulmasında fəal iştirak edirlər. Türkiyə ərazisində 1991-2002-ci illərdə "İzmir Azərbaycan Kültür 

Evi və Dayanışma Dərnəyi", "Manisa Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi", "Bursa Azərbaycan Evi 

Dərnəyi", "Kocaeli Azərbaycan Evi Dərnəyi", "Çanakkale Azərbaycan Evi Dərnəyi", "Balıkesir Azərbaycan Evi 

Dərnəyi", "Aydın Azərbaycan Evi Dərnəyi", "Muğla Azərbaycan Evi Dərnəyi", "Adana Azərbaycan Kültür və 

Dayanışma Dərnəyi", "Antalya Azərbaycan Evi Dərnəyi", "Ankara Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi", 

"İğdır Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi", "Hatay Azərbaycan Türk Kültür Merkezi", "İstanbul 

Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi", "Edirne Azərbaycan Evi Dərnəyi" və s. cəmiyyətlər yaradılmışdır. 
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2004-cü ilin mayında İskəndərun şəhərində Türkiyədəki Azərbaycan təşkilatlarmı özündə birləşdirən "Türkiyə 

Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası" (TADF) təsis olunmuşdur. Federasiya ölkənin 20-yə yaxın şəhərində 

(Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Tire, Dörtyol, Çanaqqala, İqdır və s.) fəaliyyət göstərən "Azərbaycan Evi" 

cəmiyyətlərini əhatə edir. Qurum Türkiyədə Azərbaycan maraqlarmı təbliğ edir, Azərbaycan təşkilatlarının işini 

əlaqələndirir. Türkiyədəki Azərbaycan dərnəkləri fəaliyyət göstərdikləri bölgənin ictimai-siyasi, iqtisadi-sosial 

və mədəni həyatında fəal rol oynayırlar. "İstanbul Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi" 2004-cü ilin 

yanvarından "Azərbaycan Dünyası" adlı jurnal buraxır. Azərbaycan əsilli Türkiyə vətəndaşı Bayram 

Tanrıverdiyə məxsus "Baycan FM" radiosu İstanbul şəhərində fəaliyyət göstərir. 

Avropa ölkələri. 2004-cü il aprel ayının 17-də Almaniyanın paytaxtı Berlində "Avropa Azərbaycanlıları 

Konqresi"nin (AAK) təsis edilməsi müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması istiqamətində 

əhəmiyyətli hadisə oldu. Dünyanın 28 ölkəsində 50-dən artıq diaspor təşkilatı - Rusiya, Ukrayna, Belarus, 

Moldova, İsveç, İsveçrə, Norveç, Danimarka, Fransa, Hollandiya, Avstriya, Bolqarıstan, Rumıniya, Macarıstan, 

Belçika, Finlandiya və Almaniyadakı Azərbaycan icmaları AAK-ın kollektiv üzvləridir. Regionda 

azərbaycanlıların milli-mədəni xüsusiyyətlərini qorumaq, sosial və siyasi-hüquqi maraqlarmı təmin etmək 

konqresin əsas vəzifələrindəndir. AAK-m fəaliyyət sahələrindən biri də Azərbaycan, Qafqaz və Xəzər bölgələri 

ilə əlaqəli elmi-tədqiqat işlərini dəstəkləmək, fondlar, tədqiqat institutları, kitabxanalar və arxivlər təsis 

etməkdir. Təşkilat Avropada, MDB-də və digər regionlarda fəaliyyət göstərən diaspor qurumları ilə əməkdaşlıq 

edir. 

Avropada ən fəal diaspor təşkilatlarımızdan biri də 1999-cu ilin martında yaradılmış "Ukrayna 

Azərbaycanlıları Konqresi"dir (UAK). Cəmiyyət Ukrayna ərazisində yaşayan azərbaycanlıların milli-mədəni 

ənənələrinin qorunmasında, sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi problemlərin həllində mühüm rol oynayır. 

Ukraynanın 27 inzibati mərkəzində (Vinnitsa, Dnepropetrovsk, Donetsk, Jitomir, Lvov, Odessa, Poltava, 

Sevastopol, Ternopol, Xarkov, Xerson, Çerkassk, Çerniqov və digərləri) UAK-ın regional şöbələri vardır. 

Konqres fəaliyyət göstərdiyi ölkənin ictimai-mədəni həyatında fəal iştirak edir, müxtəlif ictimai-mədəni və 

xeyriyyə aksiyaları keçirir, Ukraynadakı digər diaspor mərkəzləri, ictimai və dövlət təşkilatları, xeyriyyə 

fondları ilə əməkdaşlıq əlaqələri qurur. Cəmiyyətin xətti ilə çernobılçılara, Zakarpatyedə təbii fəlakətlərdən, 

Donbass şaxtalarında baş vermiş qəzalardan ziyan çəkmişlərə, həmçinin uşaq evlərinə, internatlara, müharibə 

veteranlarına maddi yardım göstərilir. Konqresin nəzdində "Azərbaycan" ansamblı fəaliyyət göstərir. 

Cəmiyyətin bir sıra regional şöbələri nəzdində Bazar günü məktəbləri işləyir. Kiyevdə konqresin "Голос 

Азербайджана" qəzeti nəşr olunur. Konqresin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ukrayna arasında tələbə 

mübadilələri, elmi müəssisələrin əməkdaşlığı haqqında müqavilələr imzalanmışdır. Konqres Azərbaycan və 

Ukraynanın dövlət və milli bayramlarının, tarixi günlərinin qeyd olunmasında, Ukraynanın ictimai-siyasi, 

iqtisadi, mədəni tədbirlərində fəal iştirak edir. 

İsveçdə təqribən 20 min azərbaycanlı yaşayır. Onların böyük əksəriyyəti 1980-85-ci illərdə İran İslam 

Respublikasından mühacirət etmiş azərbaycanlılardır. 2001-ci ildə "Azərbaycan - İsveç Komitəsi" 

yaradılmışdır. Cəmiyyətin işində bir sıra nüfuzlu İsveç vətəndaşı da iştirak edir. Ölkədə Cənubi Azərbaycandan 

mühacirət etmiş azərbaycanlılar 2000-ci ilin iyununda "Azərbaycan - İsveç Federasyonu"nu təsis etmişlər. 

Cəmiyyət Azərbaycanla bağlı 14 icmanı, o cümlədən, "Ərk", "Ulduz", "Tribun", "Savalan" və s. birləşdirir. 

Avstriyada 2002-ci ilin oktyabrında "Azərbaycan akademik dərnəyi" yaradılmışdır. Cəmiyyət 

Azərbaycan Respublikasının dövlət strukturları, ictimai təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq edir. 

Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən "Azərbaycan-Niderland Cəmiyyəti" 2003-cü ilin avqustunda 

yaradılmışdır. Təşkilatın 2004-cü ildən "Benilüks" qəzeti nəşr olunur. Niderland Krallığının Den-Haaq 

şəhərində 1993-cü ildən "Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyi" fəaliyyət göstərir. Təşkilat Azərbaycan 

Respublikasının ölkə ictimaiyyətinə tanıdılması istiqamətində bir sıra konkret işlər görmüşdür.  

Azərbaycan diasporunun ən geniş təmsil olunduğu Avropa ölkələrindən biri Almaniyadır. 1988-ci ildən 

bu ölkədə fasilələrlə onlarla cəmiyyət fəaliyyət göstərmiş, bir çoxu bu gün də işini davam etdirir. "Azərbaycan-

Almaniya Cəmiyyəti" 1988-ci ildə Berlin şəhərində yaradılmış, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin kökləri 

haqqında Avropa ictimaiyyətinə doğru məlumatların çatdırılmasında mühüm işlər görmüşdür. 
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Berlində "Azərbaycan-Alman Akademiyası" (1986), "Azərbaycan Kültür Ocağı" və onun nəzdində 

"Savalan" jurnalı, "Ocaq" Cəmiyyəti (1988), "Odlar Yurdu" Mədəniyyət və Təhsil Cəmiyyəti, Bonn şəhərində 

"Azərbaycan Kültür Ocağı", Düsseldorf şəhərində "Alman-Azərbaycan Cəmiyyəti" (1991), Frankfurt şəhərində 

"Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti", Köln şəhərində "Azərbaycan Kültür Cəmiyyəti" (1990), Nürnberq 

şəhərində "Azərbaycan Kültür Dərnəyi" (1990), Limburq şəhərində "Azərbaycan Evi" (1997) və s. diaspor 

təşkilatları Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya arasında ictimai-mədəni və iqtisadi əlaqələrin inkişafında 

yaxından iştirak etmişlər. 

1996-cı ildə Almaniyadakı Azərbaycan cəmiyyətləri vahid strukturda - "Almaniya-Azərbaycan 

Cəmiyyətləri Federasiyası"nda (AACF) birləşmişlər. Federasiyanın əsas məqsədi diaspor təşkilatları arasında 

əlaqələri daha da gücləndirməkdir. 1999-cu il avqustun 21-22-də AACF-nin Bonnda 1-ci qurultayı 

keçirilmişdir. 

2004-cü ilin oktyabrında Berlin şəhərində "Nizami Gəncəvi adına Mədəniyyət İnstitutu" fəaliyyətə 

başlamışdır. Eyni zamanda, alman və Azərbaycan dili kursları açılmış, kompüter və musiqi dərsləri tədris 

olunmağa başlamışdır. 

Fransada Azərbaycan mühacirətinin ilk nümayəndələri (Əlimərdan bəy Topçubaşov, Ceyhun bəy 

Hacıbəyli və b.) XX əsrin 1-ci rübündə fəaliyyətə başlasa da, mütəşəkkil diaspor təşkilatlarının formalaşması 

son 15-20 ilə təsadüf edir. Fransada bir neçə milli mədəniyyət mərkəzləri, o cümlədən, "Azərbaycan Evi" 

Assosiasiyası fəaliyyət göstərir. 2003-cü ilin noyabrında azərbaycanlı tələbələr və gənclər tərəfindən 

"Azərbaycan-Fransa Gənclik Assosiasiyası" (AFGA) yaradılmışdır. Cəmiyyətin məqsədi ölkədə fəaliyyət 

göstərən azərbaycanlı tələbə təşkilatlarının işini əlaqələndirməkdir. 2004-cü ildən assosiasiyanın "Körpü-Le 

Pont" jurnalı nəşr olunur.  

Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanada. Azərbaycan mühacirətinin ən geniş təmsil olunduğu ölkələrdən 

biri ABŞ-dır. Burada yaşayan azərbaycanlıların sayı haqqında dəqiq məlumatlar olmasa da, müxtəlif 

mənbələrdə onların sayı 400 mindən 1 milyona qədər göstərilir. ABŞ-m Los-Anceles şəhərində 1997-ci ildə 

yaradılmış "Dünya Azərbaycanlıları Konqresi" (DAK) yalnız Amerika ərazisində deyil, dünyanın müxtəlif 

ölkələrindəki Azərbaycan cəmiyyətlərinin fəaliyyətini əlaqələndirməyə çalışır. 1970-ci ildə ABŞ-da yaranmış 

"Amerika-Türk Assosiasiyalar Assambleyası"nın (ATAA) Amerika və Kanadada 57 şöbəsi fəaliyyət göstərir. 

ATAA bir sıra dövri nəşrlər, o cümlədən, "The Turkish World" jurnalını (1989) dərc etdirir. ATAA Türkiyə və 

Türk-Amerika icmalarının keçirdiyi forumlarında yaxından iştirak edir, digər icmalarla sıx əlaqə yaradır.  

2005-ci il aprelin 16-da Kanadanın Toronto şəhərində Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyası, 

Azərbaycan Təhsil və Mədəniyyət Mərkəzi, Kanada-Azərbaycan Qadınlar Assosiasiyası, Azərbaycan-Kanada 

Dostluq Cəmiyyəti, Kvebek Azərbaycanlıları Assosiasiyası, Ontario Azərbaycanlıları Cəmiyyəti, Kanada-

Azərbaycan Alyansının iştirakı ilə Azərbaycan Təşkilatları Federasiyasının təsis konfransı keçirilmişdir. 

Avstraliya və Yeni Zelandiya. Bu ölkələrdə təqribən 10 min azərbaycanlı yaşayır. Avstraliyada 

"Azərbaycanlılar Cəmiyyəti" (1996, Sidney) və "Avstraliya-Azərbaycan Cəmiyyəti" (2003, Sidney), Yeni 

Zelandiyada isə "Azərbaycan-Yeni Zelandiya Dostluq Cəmiyyəti" (2004, Oklend) fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycanlıların əksəriyyəti İran və Türkiyədən köçmüş mühacirlərdir. 

 

Azərbaycan diasporu və müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyi. 

 

Azərbaycan Respublikası XX əsrin sonlarında dövlət müstəqilliyini bərpa etməklə, cəmiyyətin bütün 

sahələrində olduğu kimi, tarixi vətənin hüdudlarından kənarda yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr yaratmaq 

istiqamətində də əsaslı dönüş yaratmışdır. Lakin Azərbaycan dövlətinin vahid qüvvə kimi formalaşması və 

təşəkkülü, ilk növbədə, ümummilli lider Heydər Əliyevin məqsədyönlü siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır. XX əsrin 

60-cı illərinin sonu, 70-ci illərinin əvvəllərindən başlayaraq milli dirçəliş, iqtisadiyyatın, mədəniyyətin, elmin, 

təhsilin inkişafı, mənəvi mühitin sağlamlaşması bütövlükdə milli özünüdərkə təkan vermişdir. 70-80-ci illərdə 

Heydər Əliyev xalqın qədim tarixinin qorunmasına, mədəniyyətinin tərəqqisinə, Azərbaycanın bütün dünyada 

tanınmasına çalışmışdır. Həmin dövrün mövcud siyasi reallığı diaspor problemi ilə milli-ideoloji zəmində açıq 
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və sistemli şəkildə məşğul olmağa imkan verməsə də, mədəniyyət, incəsənət, elm sahəsində ciddi iş aparılmış, 

respublikamızın nailiyyətləri təbliğ edilmiş, dünya azərbaycanlılarının tarixi vətənlə əlaqəsinə xidmət edəcək 

hər imkandan istifadə olunmuşdur. Xarici ölkələrlə mədəni əlaqələrin güclənməsi, tərcümə işinin vüsətlənməsi, 

xaricdə yaşayan həmvətənlərlə Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin ("Vətən" cəmiyyəti) yaradılması 

soydaşlarımızın birliyinə xidmət edən mühüm addımlardan idi. 1993-cü ilin iyun ayında tarixi zərurət və xalqın 

tələbi ilə Heydər Əliyev yenidən respublika rəhbərliyinə qayıtdıqdan sonra dünya azərbaycanlıları ilə əlaqələr 

sahəsində keyfiyyət və mahiyyətcə yeni mərhələ başlamışdır. Heydər Əliyev hələ 1991-ci ildə Naxçıvan MR Ali 

Məclisində 31 dekabrın Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü kimi hər il qeyd olunması təşəbbüsünü 

qaldırmışdır. O, çoxşaxəli fəaliyyətində daha bir milli-tarixi missiyanı - dünya azərbaycanlılarının milli 

birliyinin ideoloqu, təbliğatçısı və təşkilatçısı olmaq missiyasını üzərinə götürmüş, dünya azərbaycanlıları ilə işi 

dövlət əhəmiyyətli strateji məsələyə çevirmişdir. Bu sahədə dövlət konsepsiyası - dünya azərbaycanlılarının 

xalqımızın ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilməsi, Azərbaycan Respublikasının bütün soydaşlarımızın vətəni 

sayılması, həmvətənlərimizin əqidə və əməl birliyi zəminində icma şəklində formalaşması, lobbiçilik 

perspektivi, azərbaycançılıq ideyasının dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırılması da məhz onun tərəfindən irəli 

sürülmüşdür. Xarici səfərlərinin proqramına azərbaycanlılarla görüşlərin daxil edilməsi, mühüm qərarların 

qəbulu və icrası, dünya azərbaycanlılarının mütəşəkkilliyini, siyasi-mənəvi inteqrasiyasını, təşkilatlanmasını 

sürətləndirdi. Milli dövlətçilik tariximizdə ilk dəfə Heydər Əliyevin simasında siyasi prinsiplər və milli-mənəvi 

meyarlar vəhdətdə təzahür etdi, onun rəhbərliyi ilə dünya azərbaycanlılarının doğma vətənə xidmət edən 

mütəşəkkil qüvvəyə çevrilmək yolunda dövlət səviyyəsində ciddi fəaliyyət başlandı. Dövlət başçısı xarici 

səfərləri zamanı həmvətənlərimizlə görüşlərində onların problemləri ilə maraqlanmış, dəyərli tövsiyələrini 

vermiş, səfirliklərimizi bu işə cəlb etmiş, soydaşlarımızı ölkəmizin ictimai, iqtisadi, mədəni həyatında fəal 

iştiraka dəvət etmişdir (məs., 20 oktyabr 1995-ci il, ABŞ, Nyu-York; 1 iyul 1996-cı il, Almaniya, Bonn; 15 

yanvar 1997-ci il, Fransa, Paris; 22 iyun 1998-ci il, Böyük Britaniya, London; 22 iyun 2000-ci il, Rusiya 

Federasiyası, Moskva). Həmvətənlərimizin milli-mənəvi birliyində önəmli hadisə olan bu görüşlər ölkə 

rəhbərliyinin bəyan etdiyi prioritet məsələnin həllində - diasporumuzun mütəşəkkil qüvvə kimi formalaşmasında 

həlledici amillərdən olmuşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasi məharət, səbir və qətiyyətlə dünya 

azərbaycanlılarının Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında birləşdirə bilmiş, onlarda vətən eşqi, milli təəssübkeşlik 

yaratmışdır. Cəmi 10-15 il əvvəl ayrı-ayrı fərdlər, ən yaxşı halda mədəni-ictimai fəallığı ilə seçilən icmalar 

halında yaşayan həmvətənlərimiz hazırda ümummilli ideya ilə birləşən, tarixi vətənə xidmət əzmində olan, 

xalqın iradəsini dünya səviyyəsində ifadə edən fəal siyasi qüvvəyə çevrilmişlər. Xalqımızın mənəvi birliyi, 

azərbaycançılıq idealları Heydər Əliyevin təşəbbüsü və qərarı ilə 2001-ci ilin noyabrında Bakıda keçirilən 

Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında öz təcəssümünü tapdı. Qurultay xaricdə yaşayan azərbaycanlıların 

ümumi məqsəd, vahid azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşməsi yolunda mühüm əhəmiyyət kəsb etdi, 

diaspor hərəkatının tarixində keyfiyyətcə yeni mərhələnin - quruculuq və təşkilatlanma mərhələsinin əsasmı 

qoydu. Qurultay nümayəndələrinin təklifləri nəzərə alınaraq, disaporla iş sahəsində dövlət siyasətinin həyata 

keçirilməsini təmin etmək üçün Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. 

2002-ci ilin dekabrında qəbul olunmuş "Xarici Ölkələrdə Yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti 

haqqında" Qanun bu sahədəki prioritet istiqamətləri və hüquqi prinsipləri müəyyən etdi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev müəyyənləşdirilmiş siyasi xəttə sadiq qalaraq, 

dünya azərbaycanlıları ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, güclü Azərbaycan diasporunun və lobbisinin 

yaradılması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirir, bu istiqamətdə zəruri tədbirlərin görülməsini təmin edir. 2006-cı 

il martın 16-da Bakıda keçirilmiş Dünya Azərbaycanlılarının 2-ci qurultayı diaspor quruculuğu prosesində 

irəliyə doğru növbəti addım oldu. Qurultayda qəbul olunmuş sənədlər - Dünya Azərbaycanlılarının 2-ci 

qurultayının qətnaməsi, qurultayın Azərbaycan Respublikası Prezidentinə və dünya azərbaycanlılarına 

müraciətləri, qurultayın Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar dünya ictimaiyyətinə, 

beynəlxalq təşkilatlara, xarici ölkələrin parlamentlərinə, dövlət və hökumət başçılarına, BMT-nin Təhsil, Elm və 

Mədəniyyət Məsələləri üzrə Təşkilatına (YUNESKO), Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarına müraciətləri 

xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qurultaydan sonrakı müddətdə konkret fəaliyyət proqramıdır. 
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Son illər fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin ictimai-siyasi və mədəni həyatında Azərbaycan cəmiyyətlərinin 

fəal iştirak etmələri diaspor quruculuğu işinin ən mühüm istiqamətlərindən biridir. Bir sıra ölkələrin 

qanunvericilik, icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarında təmsil olunmaları, kompakt yaşadıqları 

ərazilərdə Bazar günü məktəblərinin açılması, müxtəlif icma və birliklərin nəzdində 27 qəzet, 10 jurnal, 3 radio 

və 1 televiziyanın fəaliyyət göstərməsi, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə 

müxtəlif tədbirlərin təşkil edilməsi Azərbaycan diasporu nümayəndələrinin ictimai-siyasi fəallığının artmasının 

göstəricisidir. 
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XV. Səhiyyə 

 

Müxtəlif tarixi mənbələrdə, o cümlədən "Avesta"da əks olunan məlumatlardan aydın olur ki, tarixi 

Azərbaycan ərazilərində - e.ə. VII-IV əsrlərdə Midiyada VII və e.ə. IV əsrdən başlayaraq Atropatenada yaşayış 

məskənlərinin, içməli su mənbələrinin təmizliyinə, ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə nəzarət edən, 

müharibələrdə yaralananlara tibbi yardım göstərən həkimlər mövcud olmuş, tibbin müxtəlif sahələri, o 

cümlədən cərrahlıq, mamalıq, sınıqçılıq, diş və göz həkimliyi, təbii vasitələrlə müalicə, dərmanşünaslıq və s. 

sahələr inkişaf etmişdi. Görkəmli yunan alimi Alkmeon tarixi Azərbaycan ərazilərində həkimlik peşəsinin 

təkmilləşdirilməsində, anatomiya, cərrahiyyə və digər sahələrin inkişafına mühüm xidmət göstərmişdir. Orta 

əsrlərdə dünya tibb elminin inkişafında Azərbaycan alimlərinin də böyük rolu olmuşdur. Ömər Osmanoğlu dəri 

xəstəliklərinin, ürək, qara ciyər və s. daxili orqanların müalicəsində yeni üsullar tətbiq etmiş, orqanoterapiyanın 

əsasmı qoymuşdur. İsa əl-Rahi Tiflisi insanların xəstələnməsinin sosial amillərdən asılılığını göstərmiş, özünün 

"Tibb" əsəri ilə həkimlik peşəsinin inkişafına təkan vermişdir. Mahmud İbn İlyas "Tibbnamə" əsəri ilə müasir 

dərmanşünaslığın əsasmı qoymuş, dərman preparatlarının hazırlanması və tətbiqi sahəsində mühüm yeniliklər 

etmiş, xəstəxanaların düzgün və rasional yerləşdirilməsi və tikilməsini layihələşdirmişdir. 

XI əsrdə yaşamış İbn Sinanın yazdığı 450-yə qədər əsər dünya tibb elminə bir çox yeniliklər gətirmişdir. 

Onun tibbə dair əsərlərini ilk tədqiq edən XII əsrin görkəmli Azərbaycan alimi Nəcməddin Əhməd Naxçıvani 

olmuşdur. XIII əsrin əvvəllərində Təbrizdə maarif müəssisələri, tibb məntəqələri, elmi idarələri, kitabxanası 

olan "Dar üş-Şəfa" ("Şəfa evi") yaradılmışdı. Burada azərbaycanlılarla yanaşı Çin, Hindistan, Suriya, Misir və s. 

ölkələrdən dəvət olunmuş alimlər çalışırdılar. XIX əsrin sonlarına kimi səhiyyənin inkişaf səviyyəsi əhalinin 

tələbatına uyğun deyildi. Şəhər və kəndlərdə vəba, çiçək, yatalaq kimi yoluxucu xəstəliklər geniş yayılmışdı. 

Şimali Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə daxil edildikdən sonra səhiyyə sahəsində islahatlara başlanılsa da, 

bu proses müalicə ocaqlarının və tibb kadrlarının çatışmaması ucbatından çox ləng gedirdi. İslahatları 

sürətləndirmək məqsədilə 1891-ci ildə Bakı Şəhər Həkimlər Cəmiyyəti yaradıldı. Cəmiyyətin səmərəli 

fəaliyyətində Mirzəməmmədqulu Qayıbov, Məmmədrza Vəkilov və Mirəsədulla Mirqasımovun mühüm 

xidmətləri olmuşdur. 1910-cu ildə Azərbaycanın kənd yerlərində 198 çarpayılıq 33 xəstəxana, 33 feldşer 

məntəqəsi fəaliyyət göstərirdi. Şəhər səhiyyə məntəqələri isə qəza mərkəzləri olan Bakı və Yelizavetpol (indiki 

Gəncə) şəhərlərində mövcud idi. 

1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə səhiyyə sistemində böyük irəliləyişlər baş 

verdi: Səhiyyə Nazirliyi təşkil olundu və Xudadat bəy Rəfibəyov nazir təyin edildi. Nazirliyin tərkibinə tibbi 

statistika, şəhər və məhkəmə tibbi, əczaçılıq, kənd səhiyyəsi, baytarlıq və sanitariya şöbələri daxil idi. Bu 

dövrdə əhaliyə pulsuz tibbi xidmət göstərilir, kənd yerlərində yeni müalicəxanalar və tibb məntəqələri açılır, 

dərman anbarları yaradılır və avadanlıqlar almırdı. 1919-cu ildə Bakı Universitetində tibb fakültəsinin açılması 

ilə Azərbaycanda səhiyyənin inkişaf təməli qoyuldu. 1920-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda ölkənin səhiyyə 

sistemində dəyişikliklər baş verdi. Yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə üçün Xalq Səhiyyə Komissarlığı, Bakıda 

Bakteriologiya və Tropik Xəstəliklər Elmi Tədqiqat İnstitutu, feldşer-mama məktəbləri, Bakı Soveti nəzdində 

şəhər səhiyyə şöbəsi yaradıldı. Bu dövrdə əsas problemlərdən biri də müalicə-profilaktika müəssisələrini tibb 

kadrları ilə təmin etməkdən ibarət idi. Ona görə 1930-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tibb fakültəsi 

əsasında Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu yaradıldı. 1935-ci ildə Azərbaycan Dövlət Həkimləri 

Təkmilləşdirmə İnstitutunun və orta tibb məktəblərinin açılması tibb işçilərinin sayının artmasına səbəb oldu. 

İkinci dünya müharibəsi illərində Respublika Səhiyyə Komissarlığı tərəfindən ixtisaslaşdırılmış hospitallar 

yaradıldı, yüksəkixtisaslı kadrlar hazırlandı, mükəmməl tibbi xidmət, yeni diaqnostika və müalicə üsulları tətbiq 

edildi. Akademik Mustafa Topçubaşov və başqalarının təşəbbüsü ilə Bakıda 600 çarpayılıq neyrocərrahiyyə 

hospitalı açıldı. 1946-cı ildə müharibə əlilləri üçün Ortopediya və Bərpa Cərrahiyyəsi Elmi Tədqiqat İnstitutu 

yaradıldı. Müharibə dövründə və sonrakı illərdə geniş yayılan səpgili yatalaq, brusellyoz, göbələk xəstəliklərinə 

qarşı ciddi mübarizə tədbirləri görüldü. 
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1969-cu ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi səhiyyədə də canlanma yaratdı. Tibb işçilərinin nəzəri-

təcrübi nailiyyətlərinin səmərəliliyini təmin etmək üçün səhiyyənin ayrı-ayrı sahələri üzrə qurultay, konqres və 

konfranslar keçirildi, yüksəkixtisaslı həkim və alim kadrlar hazırlandı. Respublikada profilaktik tibbin tələbinə 

uyğun kurort-sanatoriya şəbəkələrinin genişləndirilməsinə, səhiyyə işçilərinin ixtisaslaşmasına diqqətin 

artırılması və s. səhiyyənin təxirəsalınmaz məsələləri kimi qarşıya qoyuldu və həll edildi. Əksər rayonlarda 

xəstəxanalar, poliklinikalar inşa edildi və ya onların yerləşdiyi binalar əsaslı təmir olundu. Ana və uşaqlara tibbi 

xidmətin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün 1970-75-ci illərdə respublikada uşaq xəstəxanaları və 

poliklinikalarının sayı 150-dən 186-ya çatdırıldı. 1972-82-ci illərdə şəhər və rayonlarda fəaliyyət göstərən 

xəstəxana və poliklinikaların, dispanser və tibb məntəqələrinin 46,5%-i yeni binalarla təmin edildi. Urologiya 

Klinik Xəstəxanası, Neyrocərrahiyyə Mərkəzi, Toksikologiya Mərkəzi, Yanıq Mərkəzi, Əlillərin Reabilitasiya 

Mərkəzi və digər müasir tipli müəssisələr açıldı. Oftalmologiya və Onkologiya Elmi Tədqiqat İnstitutları üçün 

yeni binaların inşasına başlandı, yüzlərlə müasir səhiyyə obyektləri inşa edildi. Tibb müəssisələrinin yarıdan 

çoxu yenidən quruldu, ambulatoriya-poliklinika şəbəkəsi genişləndirildi, kənd səhiyyəsi yüksək inkişaf 

səviyyəsinə çatdırıldı. Bakıda və digər şəhərlərdə istifadəyə verilmiş müasir tibbi mərkəzlər ən yeni 

ləvazimatlarla, cihaz və avadanlıqlarla təchiz edildi. SSRİ-nin dağılmasından sonrakı illərdə Azərbaycanda 

səhiyyənin səviyyəsi aşağı düşdü. Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə səhiyyədə geniş islahatlar 

proqramı işlənib hazırlandı, səhiyyənin qanunvericilik bazası təkmilləşdirildi, bu sahədə 15 qanun qəbul edildi, 

özəl səhiyyə sistemi tətbiq olundu. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi 

inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında" Fərmanına (2003) uyğun olaraq səhiyyə sahəsində yeni 

islahatlara başlanılmışdır. 

Tibbi sığorta. Sovet hakimiyyəti dövründə büdcə təminatı üzərində qurulmuş maliyyə sistemi əhalinin 

tibbi yardıma olan tələbatını kifayət qədər ödəmək iqtidarında olmamışdır. Vətəndaşlara ödənişsiz tibbi xidmət 

göstərilməsi sahəsində dövlət öhdəlikləri daha çox deklarativ xarakter daşıyırdı. Tibbi sığorta sosial sığortanın 

tərkib hissəsi olmaqla, əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində büdcə təminatının məhdudluğu şəraitində 

aztəminatlı təbəqənin tibbi yardıma olan ehtiyacının ödənilməsində və əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsində mühüm rol oynayır. Beynəlxalq praktikada geniş yayılmış tibbi sığorta 

mahiyyət etibarilə həmrəylik prinsiplərinə əsaslanaraq, sığorta fondunun yaradılması və "ünvanlı maliyyələşmə" 

prinsipinin həyata keçirilməsi vəzifəsini qarşıya qoyur. Respublikada 1999-cu ildə "Tibbi sığorta haqqında" 

qanun qəbul olunmuşdur. 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə "Tibbi sığorta 

şəhadətnaməsinin forması və onun tətbiqi qaydaları", "İcbari tibbi sığorta üzrə müqavilənin forması" müəyyən 

edilmiş, digər normativ sənədlərin hazırlanmasına başlanılmışdır. Bununla yanaşı, 10-adək könüllü tibbi sığorta 

şirkəti yaradılmış, əhalinin məcburi tibbi sığortası prinsipləri müəyyənləşdirilmişdir. 

Xəstələnmə. XX əsrin əvvəllərində Rusiya imperiyasında əhali arasında kəskin yoluxucu xəstəliklərin 

yayılmasına görə Azərbaycan ilk yerlərdən birini tuturdu. Kəskin bağırsaq xəstəlikləri, səpgili və qayıdan 

yatalaqlar, yoluxucu uşaq xəstəlikləri geniş yayılmışdı. Təbii çiçək, vəba, taun xəstəlikləri isə dövri olaraq 

epidemiya xarakteri daşıyırdı. 1921-ci ildə Bakıda vəba ilə 1190, səpgili və qayıdan yatalaqla 3541 xəstələnmə 

halları qeydə alınmışdı. Malyariya ilə xəstələnmə daha yüksək səviyyədə idi. Kəskin yoluxucu xəstəliklərdən 

qrip, qızılca, göyöskürək, qızılazar (skarlatina) və s. təsadüf edilirdi. 1941-45 illərdə səpgili yatalaq, vərəm, 

brusellyoz xəstəlikləri epidemiya şəklində yayılmışdı. XX əsrin 50-ci illərində əhalinin ümumi xəstələnmələri 

strukturunda dəyişikliklər baş vermiş, infeksion və parazitar xəstəliklərin payı azalmışdı. 2005-ci ildə əhalinin 

ümumi xəstələnmələri strukturunda ilk yeri tənəffüs sistemi xəstəlikləri, ikinci yeri yoluxucu və parazitar 

xəstəliklər, üçüncü yeri isə qan dövranı sisteminin xəstəlikləri tutmuşdur. 1995-2005-ci illərdə ümumi 

xəstələnmə böyüklərdə uşaqlardan 1,2 dəfə yüksək olmuşdur. Bu dövrdə yoluxucu və parazitar xəstəliklər 

12,0% azalmış, həzm sistemi xəstəlikləri 16,0%, sidik-cinsiyyət sistemi xəstəlikləri 20,0% artmış, qan və 

qanyaradan orqanların xəstəlikləri uşaqlarda 1,5, böyüklərdə isə 3 dəfə çoxalmışdır. 1995-2005-ci illərdə 

Azərbaycanda bədxassəli şişlərlə xəstələnmə azalmağa meyilliliklə səciyyələnmişdir (bu göstəricilər kişilərdə 

3,0%, qadınlarda 5,0% azalmışdır). 2005-ci ildə bədxassəli şişlərlə xəstələnmənin strukturunda birinci 5 yeri 
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kişilərdə - ağ ciyər, mədə, qida borusu, qara ciyər xərçəngləri və hemoblastozlar, qadınlarda isə süd vəzisi, 

mədə, uşaqlıq boynu, uşaqlıq cismi xərçəngləri və hemoblastozlar tutmuşdur. Psixi pozuntuları olan xəstələrin 

sayı 1995-2005-ci illərdə kişilərdə 1,5 dəfə, qadınlarda 2,8 dəfə, psixonevroloji dispanserlər tərəfindən 

qeydiyyata götürülən xəstələrin sayı 37,0% artmışdır. Bu dövrdə psixi xəstəliklər böyüklərdə 38,0%, uşaqlarda 

19% çoxalmışdır. 2003-cü ildən başlayaraq respublikada vərəmlə xəstələnmə azalmağa meyilliliklə 

səciyyələnir. 1995-2005-ci illərdə vərəmlə xəstələnmə halları 23% azalmış, 2005-ci ildə əhalinin hər 100 min 

nəfərinə xəstələnmə göstəricisi 44 təşkil etmişdir. 2000-05-ci illərdə vərəmdən ölüm 2,9 dəfə azalmışdır. 

Ölüm. Bütün səbəblər üzrə ölüm kişilərdə qadınlardan yüksəkdir. 1990-2005-ci illərdə ölümün 

dinamikasında 2 dövr ayırd edilir: ölüm göstəricisi 1990-95-ci illərdə 10,7% artmış, 1996-2005-ci illərdə isə 

0,5% azalmışdır. 1995-2005-ci illərdə əhalinin hər 100 min nəfərinə ölüm göstəricisi qan dövranı sistemi 

xəstəlikləri üzrə 340,6-dan 355,3-ə (4,3%), yenitörəmələr üzrə 62,9-dan 77,2-yə (22,7%), həzm orqanları 

xəstəlikləri üzrə 34,9-dan 37,7-yə (8,0%) artmış, bədbəxt hadisələr, zəhərlənmə və zədələr 46,5-dən 32,6-ya 

(29,9%), tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri 86,3-dən 37,1-ə (57,0%) enmişdir. 2005 ildə Azərbaycanda ölümə 

səbəb 56,6% hallarda qan dövranı sistemi xəstəlikləri, 5,9% tənəffüs orqanları, 6,0% həzm orqanları, 2,7% 

endokrin sistemi xəstəlikləri, 2,1% infeksion və parazitar xəstəliklər, 5,2% bədbəxt hadisələr, zəhərlənmə və 

zədələr, 12,3% yenitörəmələr və s. olmuşdur. 

Tibb kadrları. XX əsrin əvvəlində Azərbaycanda 353 həkim və 450 orta tibb işçisi var idi, yəni əhalinin 

hər 10 min nəfərinə 1,5 həkim və 1,9 orta tibb işçisi düşürdü. 2005-ci ildə isə respublikada əhalinin 

sağlamlığının qorunması işi ilə bütün müəssisələr üzrə 30,6 min həkim və 60,8 min orta tibb işçisi məşğul 

olmuşdur. Əhalinin hər 10 min nəfərinə düşən həkimlərin sayı 36,8, orta tibb işçilərinin sayı isə 73,1 olmuşdur. 

1995-2005-ci illərdə həkimlərlə orta tibb işçilərinin say nisbəti azalmış və 1996-cı ildə 1:2,3, 2005-ci ildə isə 

1:2,0 təşkil etmişdir. Respublika üçün tibb kadrlarının hazırlanması ilə Azərbaycan Tibb Universiteti və bəzi 

özəl universitetlərin müvafiq fakültələri, həkimlərin təkmilləşdirilməsi və ixtisaslarının artırılması ilə 

Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu məşğul olur. 

Sanitariya-epidemiologiya xidməti. Azərbaycanda sanitariya xidməti XX əsrin əvvəllərində yalnız qəza 

mərkəzlərində yaradılmışdı. Bakıda 9 (o cümlədən neft-mədən rayonlarında 3), Gəncədə 3 sanitar həkimi 

işləyirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə (1918-20) əhalinin sağlamlığının qorunması üçün əlverişli 

şəraitin yaradılması və antisanitariya ilə mübarizə yeni yaranmış Səhiyyə Nazirliyinin fəaliyyətinin əsas 

istiqamətlərini təşkil edirdi. Ölkədə inzibati ərazilərin sayına uyğun olaraq 15 həkim-epidemioloq vəzifəsi təsis 

edildi. Səhiyyə Nazirliyi və onun nəzdində yaradılmış yatalaq epidemiyasına qarşı xüsusi komitə epidemiyanın 

yayılmasını dayandırmağa, böyük şəhərlərdə və qəzalarda isə onu ləğv etməyə nail oldu. 1920-21-ci illərdə 

Azərbaycan hökuməti kəskin yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə tədbirləri haqqında bir sıra qərarlar qəbul etdi, 

vəba ilə mübarizə aparmaq üçün fövqəladə komissiya yaratdı. 1926-cı ildə bütün şəhər və qəzalarda sanitar 

həkim vəzifələri təsis edildi. 1934-cü ildə respublikanın sanitariya orqanları, sanitariya-epidemiologiya 

stansiyaları təşkil edildi, səhiyyə maarifinin işi yenidən quruldu, sanitariya müfəttişliyi yaradıldı. İkinci dünya 

müharibəsi dövründə sanitariya-epidemiologiya xidməti respublika əhalisinin və qoşunların sağlamlığını, xalq 

təsərrüfatının bütün sahələrinin fasiləsiz işləməsini təmin etmişdir. Müharibədən sonra respublikada sanitariya-

epidemiologiya xidməti tərəfindən atmosferin, suyun və torpağın müxtəlif istehsalat tullantıları ilə 

çirklənməsinə, eləcə də əhalinin istifadə etdiyi içməli su və yeyinti məhsullarına dövlət sanitariya nəzarəti təmin 

olunmuş və təkmilləşdirilmişdir. 

XX əsrin 20-ci illərinin sonunda peyvənd materialları ilə təminatda fasilələrin yaranması vəziyyəti 

gərginləşdirmiş, lakin uşaqların immunizasiya işi dayandırılmamışdı. XX əsrin 90-cı illərinin əvvəlindən 

başlayaraq bir sıra infeksion xəstəliklərə, o cümlədən difteriyaya və poliomielitə tutulma halları çoxalmışdır. 

1993-cü ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və BMT-nin Uşaq Fondunun köməyi ilə təhlükəsiz immunizasiya 

praktikası sistemi yaradıldı. Respublika əhalisi infeksion xəstəliklərə qarşı peyvəndə cəlb edildi. Nəticədə 1996-

cı ildə difteriya xəstəliyi 1995-ci ilə nisbətən 6 dəfə azaldı. 2002-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 

Avropanın bütün ölkələrində poliovirusun ötürülməsinin dayandırıldığını elan etmiş, Azərbaycana da 

poliomielitdən azad ərazi kimi sertifikat vermişdir. Malyariya xəstəliyi əleyhinə də genişmiqyaslı profilaktik 
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tədbirlər görülmüşdür. Azərbaycanda malyariya ilə xəstələnmə səviyyəsi XX əsrin 90-cı illərinin ortalarında 

yüksək olmuş, lakin aparılan kompleks tədbirlər nəticəsində qısa müddətdə azaldılmışdır. 2005-ci ildə 

malyariya ilə xəstələnmə əhalinin hər 100 min nəfərinə 2,9 olmuşdur. Hazırda respublika ərazisində vəba, 

qarayara, tulyaremiya, epidemik parotitin xeyli azalması yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə strategiyasının düzgün 

qurulmasını göstərir. Viruslu hepatit xəstəliyinə qarşı da ciddi tədbirlər görülmüşdür. "Qlobal Fond"un yardımı 

ilə Azərbaycanda 2001-ci ildən B Hepatiti əleyhinə vaksinasiya kampaniyasına başlanmışdır. 

Dövlət sanitariya-epidemiologiya xidməti idarələrinin vahid sisteminə Səhiyyə Nazirliyinin Sanitariya-

Epidemiologiya Nəzarəti sektoru, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi, Respublika Taun Əleyhinə 

Stansiyası, Respublika Sanitariya-Karantin Müfəttişliyi, Naxçıvan MR Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi, 

inzibati şəhər və rayonlardakı, eləcə də su nəqliyyatındakı gigiyena və epidemiologiya mərkəzləri daxildir. 

Sanitariya-epidemiologiya xidməti sahəsində Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu da fəaliyyət göstərir. Bu 

sahədə 2127 həkim və ali təhsilli digər mütəxəssis, 6061 orta tibb işçisi çalışırdı. 

Əhaliyə tibbi xidmətin təşkili. Stasionar tibbi xidmət. 1920-ci ildə Azərbaycanda cəmi 2000-ə yaxın 

çarpayısı olan 41 xəstəxana var idi (əhalinin hər 10 min nəfərinə 10,1 çarpayı), 2005-ci ildə stasionar tibbi 

xidmət göstərən müəssisələrin sayı 729, çarpayıların sayı 68,9 min (əhalinin hər 10 min nəfərinə 82,9 çarpayı) 

olmuşdur. Hazırda bir çox ixtisaslaşdırılmış mərkəzlər (onkologiya, neyrocərrahiyyə, uşaq stomatologiyası, 

toksikologiya və s.), iri çoxprofilli xəstəxanalar, özəl tibb müəssisələri yaradılmış və bu, çarpayı fondundan 

daha səmərəli istifadə etməyə, müalicə yardımının keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa imkan vermişdir. Şəhər və 

rayon xəstəxanalarının çoxunda intensiv müalicə palataları, reanimasiya şöbələri təşkil edilmişdir. Respublikada 

Diaqnostika Mərkəzi, Mərkəzi Klinik Xəstəxana fəaliyyət göstərir, lazer cərrahiyyəsi tətbiq olunur. 

Ambulatoriya-poliklinika yardımı. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ambulatoriyalar yalnız Bakı, 

Gəncə və qəza mərkəzlərində mövcud idi. Hazırda respublikanın şəhər və kəndlərində əhalini pulsuz və 

ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımla təmin edən sahə prinsipi və dispanser üsulu əsasında qurulmuş 1595-dən artıq 

ambulatoriya-poliklinika müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Profilaktika müəssisələrinin sayı əvvəlki illərə nisbətən 

xeyli artmışdır. Sənaye müəssisələrində çalışanlara tibbi yardımı yaxşılaşdırmaq, peşə xəstəlikləri və travmalara 

qarşı profilaktik tədbirləri gücləndirmək məqsədilə tibbi-profilaktik səhiyyə hissələri və s. həkim məntəqələri 

təşkil edilmişdir. Ölkədə çoxsaylı təcili və təxirəsalınmaz yardım xəstəxanaları və stansiyaları fəaliyyət göstərir. 

Təcili yardım stansiyaları yeni texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilmiş, müxtəlif ixtisaslar üzrə həkim briqadaları 

yaradılmışdır. Respublikada sanitar aviasiyası da mövcuddur ki, bu da kənd əhalisinə təkmilləşdirilmiş və 

yüksəkixtisaslı tibbi yardım göstərilməsini, mürəkkəb cərrahi əməliyyatların icra edilməsi üçün xəstələrin Bakı 

şəhərində yerləşən tibb müəssisələrinə vaxtında çatdırılmasını təmin edir. 

Ana və uşaqlara müalicə-profilaktika yardımı. Azərbaycanda ana və uşaqların mühafizəsinin dövlət 

sistemi qadınlara uşaqların tərbiyəsi ilə və ictimai əməklə məşğul olmağa imkan verir. Bu sistem hamiləliyə 

qədər, hamiləlik və hamiləlikdən sonrakı dövrdə qadınların, həmçinin yenidoğulanların, məktəbəqədər və 

məktəbyaşlı uşaqların sağlamlığının mühafizəsi və onun yaxşılaşdırılmasına xidmət göstərir. 1920-ci ilə qədər 

yalnız Bakıda 40 çarpayılıq yeganə doğum evi var idi və burada əhaliyə pullu yardım göstərilirdi. Sonralar 

doğum evlərinin şəbəkəsi genişləndirildi, xəstəxanalarda mama-ginekologiya şöbələri, kəndlərdə isə feldşer-

mama məntəqələri və kolxoz doğum evləri təşkil edildi. Burada bütün hamilə qadınlar doğuşa qədər müayinə 

edilir və doğuş zamanı stasionar yardımla təmin olunurdu. 2005-ci ildən respublikada hamilə və doğmuş 

qadınlar üçün 7442 çarpayılıq yer ayrılmışdır. Respublikada uşaq xəstəxanaları, poliklinikalar, ümumi 

xəstəxanaların uşaq şöbələri, sanatoriyalar, körpələr evi, bağçalar, gigiyena və epidemiologiya mərkəzlərinin 

uşaq və yeniyetmələr gigiyenası şöbələri uşaq sağlamlığını təmin edir. Uşaqlar üçün ixtisaslaşdırılmış 

(nevroloji, cərrahiyyə və s.) tibb mərkəzləri və şöbələri təşkil edilmiş, Bakıda Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası 

yaradılmışdır. 1995-2005-ci illərdə erkən neonatal ölüm, 0-5 yaşa qədər uşaq ölümü, eləcə də ana ölümü 

göstəriciləri və abortlar xeyli azalmışdır. 

Azərbaycan Respublikasında 2005-ci ildə əhalinin sayı 1988-ci ilə nisbətən 1,2 dəfə artmışdır. Əhalinin 

hər 1000 nəfərinə doğum 17,2 nəfər, təbii artım 10,1 nəfər, ölüm 6,3 nəfər olmuş, hər 1000 nəfər diri doğulan 

uşaqlar arasında ölüm 9,3 nəfər təşkil etmişdir. Orta ömür uzunluğu 2005-ci ildə 72,5 il olmuşdur. 
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Aptek işi. Azərbaycanda 1920-ci ildə cəmi 29 əczaçı var idi. 2005-ci ildə isə artıq 4600 nəfər ali və orta 

təhsilli əczaçı fəaliyyət göstərirdi. 1984-cü ildə Bakı şəhərində (İçərişəhərdə) ilk Yaşıl aptek açılmışdır və 

burada dərman bitkiləri və s. təbii müalicə vasitələri satılır. 1995-ci ildə əhaliyə 1050 aptek xidmət edirdi, 2005-

ci ildə isə aptek müəssisələrinin sayı 1500-ə çatmışdır. 2000-ci ildə respublikada 60-a qədər topdansatış 

əczaçılıq müəssisəsi qeydə alınmışdı. Son illər əczaçılıq sahəsində aparılan islahatlar çərçivəsində dövlət 

apteklərinin böyük bir qismi özəlləşdirilmişdir. Dərmanların idxalı və satışının özəl əczaçılıq şirkətləri 

tərəfindən həyata keçirilməsi, eləcə də respublikaya idxal olunan dərman preparatlarının sertifikatlaşdırılması 

təmin edilmişdir. Hazırda topdansatış əczaçılıq müəssisələrinin 3%-ni dövlət, 97%-ni özəl müəssisələr təşkil 

edir. Pərakəndə satış müəssisələrinin isə 20%-i dövlət, 80%-i özəldir. 1995-ci ildə əhalinin hər 7500 nəfərinə 1 

aptek xidmət edirdi, 2005-ci ildə isə hər 5300 nəfərə 1 aptek xidmət etmişdir. Apteklərdə həkim resepti (nüsxə) 

əsasında hazırlanan dərmanların sayı 20%-dən 1-1,5%-dək azalmışdır. 

Sanatoriya-kurort müalicəsi. Azərbaycanın təbii-iqlim şəraiti sanatoriya-kurort müalicəsi üçün geniş 

imkanlar açmışdır. Xəzər dənizinin qərb sahilləri narın qumlu çimərliklərlə zəngindir. Respublika ərazisində, 

xüsusilə də dağlıq rayonlarda 60-dan çox müxtəlif mineral su mənbələri mövcuddur. Naftalan, İstisu, Qalaaltı, 

Şuşa, Mərdəkan, Buzovna, Bilgəh və s. yerlər mühüm balneoloji əhəmiyyətə malikdir. Bakıda Sağlamlıq Zonası 

fəaliyyət göstərir. Xəzər dənizi sahillərində və dağ-iqlim zonalarında istirahət evləri, turist düşərgələri şəbəkəsi 

yaradılmışdır. Respublikada beynəlxalq turist marşrutlarının sayı artmışdır. 

Səhiyyə sahəsində beynəlxalq əlaqələr. Azərbaycan həkimləri və alimləri bir sıra xarici ölkələrdə 

səhiyyə idarələrinin təşkilində, açılmasında, əhaliyə tibbi yardım göstərilməsində, tibb elminin inkişafı və 

epidemiyalara qarşı mübarizə tədbirlərində, eləcə də beynəlxalq konqres, qurultay, simpozium və konfransların 

işində fəal iştirak edirlər. Azərbaycan səhiyyəsinin beynəlxalq əlaqələri tələbə və aspirantların xarici ölkələrdə 

təhsil alması, həmin ölkələr üçün həkimlərin və elmi kadrların hazırlanması, Azərbaycan Tibb Universitetinin 

beynəlxalq assosiasiyalarda iştirakı istiqamətində inkişaf edir. Hazırda Azərbaycan Tibb Universitetində 

Türkiyə, İran, İordaniya, Fələstin, Livan, Almaniya, Suriya, Səudiyyə Ərəbistanı, Sudan, Pakistan, Hindistan və 

s. ölkələrdən 250-yə yaxın xarici vətəndaş müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil alır. 

Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin professor-müəllim heyəti, aspirantları və yuxarı kurs tələbələri 

Almaniyanın akademik mübadilə xidmətinin DAAD proqramı, Avropa İttifaqı çərçivəsində fəaliyyət göstərən 

TEMPUS proqramı, Amerikanın HUMPHREY və FULBRAYT proqramlarında iştirak edirlər. Təhsil sahəsində 

müxtəlif ölkələrlə İnternet əlaqələri davam etdirilir. Ümumdünya səhiyyə strukturlarına inteqrasiyanı 

sürətləndirmək məqsədilə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində tədrisin Azərbaycan və rus dilləri ilə yanaşı, 

ingilis dilində də aparılmasına başlanılmışdır. 

YUNİSEF və Avropa İqtisadi Birliyi ilə birlikdə aparılan araşdırmalar nəticəsində respublika əhalisi 

arasında yod çatışmazlığı xəstəliklərinin, dəmir defısitli anemiyanın və A vitamini çatışmazlığının artması aşkar 

edilmişdir. Buna əsasən duzun universal yodlaşdırılması haqqında qanun qəbul edilmiş, respublikada 

yodlaşdırılmış duzun istehsalı və realizasiyası təmin olunmuşdur. Azərbaycanda unun zənginləşdirilməsinə 

(dəmir, sink və B qrupu vitaminləri ilə) başlanmış, 2004-cü ildə 5 yaşadək uşaqlar və hamilə qadınların A 

vitamini ilə kütləvi immunizasiyası həyata keçirilmişdir. 

Respublika Mərkəzi Klinik Xəstəxanasında elmi tədqiqat işlərinin, ən mürəkkəb cərrahi əməliyyatların, 

keyfiyyətli müalicə üsullarının yerinə yetirilməsi üçün beynəlxalq standartlara uyğun şərait yaradılmışdır. 

Burada plastik cərrahiyyə, ürək-damar cərrahiyyəsi (aorta-koronar şuntlama) aparılır, süni mayalanma tətbiq 

edilir, sümük iliyi köçürülür və s. mürəkkəb əməliyyatlar yerinə yetirilir. İhsan Doğramacı, Maykl Debeyki, 

Cavad Heyət və başqa dünya şöhrətli alimlərin Azərbaycan alimləri ilə dəfələrlə qarşılıqlı ünsiyyətdə olması 

Azərbaycan tibb elminin artan nüfuzunu təsdiq edir. Bütün bunlar 35 ilə yaxın müddətdə Azərbaycan 

Respublikasına rəhbərlik etmiş ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində mümkün 

olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi sosialyönümlü siyasətin təzahürü 

kimi, səhiyyənin inkişafında son illər əldə edilmiş dinamik inkişaf tendensiyası daha sürətlə davam etdirilmiş, 

bu da öz növbəsində səhiyyənin bütün göstəricilərinin yaxşılaşması üçün zəmin yaratmışdır. 
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Hazırda respublikanın şəhər və rayonlarında 559 xəstəxana mövcuddur. Bütün ixtisaslardan olan 

həkimlərin sayı 32,5 min nəfərdir. Bu gün ölkəmizdə hər on min nəfərə 33,9 həkim düşür. Hazırda 1688 

ambulator-poliklinika müəssisəsi, 72 təcili tibbi yardım stansiyası (şöbəsi), 387 qadın məsləhətxanası, uşaq 

poliklinika və ambulatoriyaları, 75 sanatoriya-istirahət müəssisələri əhaliyə tibbi, müalicəvi və sağlamlığın 

qorunması üçün xidmət göstərir. 

Ana və uşaqların sağlamlığının qorunması dövlət proqramı ilə nəzərdə tutulmuş 7 perinatal mərkəzdən 5-i 

(Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Lənkəran, Quba) artıq fəaliyyət göstərir. 

Son illər ərzində ölkəmizdə 400-dən artıq səhiyyə müəssisəsi tikilib və yaxud əsaslı şəkildə təmir edilib. 

Son bir neçə il ərzində Bakıda Oftalmologiya Mərkəzi, Urologiya Mərkəzi, Talassemiya Mərkəzi tikilmişdir, 

Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi yaradılmışdır. Ölkəmizdə Perinatal mərkəzlər yaradılır. Demək olar ki, bütün 

şəhərlərdə xəstəxanalar təmir olunur və tikilir. 14 şəhərdə ən müasir standartlara cavab verən Müalicə-

Diaqnostika mərkəzləri tikilmişdir və orada hemodializ qurğuları quraşdırılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 27 dekabr tarixli 2592 nömrəli Sərəncamına əsasən 

yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 fevral tarixli Fərmanına əsasən bu qurum 

fəaliyyətə başlamış, 2016-cı il 24 noyabr tarixli Fərmanı ilə onun əsasında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət 

Agentliyi publik hüquqi şəxs yaradılmışdır.  

2020-ci il yanvarın 1-dən etibarən bütün ölkə ərazisində icbari tibbi sığorta tətbiq ediləcəkdir.  
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XVI. İdman 

 

Azərbaycan qədim idman ənənəsi olan bir ölkədir. Tarixi mənbələrə əsaslansaq, deyə bilərik ki, 

Azərbaycanda eramızdan əvvəl güləş, oxatma, qılıncoynatma, atçapma kimi idman növləri geniş yayılmışdır. 

VII əsr Azərbaycan yazılı abidəsi olan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında qəhrəmanların güləş, oxatma, 

atçapma ilə güclərini sınamaları, belə sınaqlarda kimin güclü olmasını yoxlamalarından dönə-dönə danışılır. 

Dastanda kişilərlə yanaşı, qadınların da bu mübarizə növlərində hünər və məharət göstərməsi qeyd edilir. Orta 

əsr görkəmli Azərbaycan mütəfəkkirlərindən Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Qətran Təbrizi, Nəsirəddin Tusi 

və bir çox başqa məşhur şair və yazıçılarımızın əsərlərində Azərbaycanda yayılmış atçapma, qılıncoynatma, 

oxatma, güləş, miloynatma, daşqaldırma, çovqan, sürpapaq və sair kimi idman oyunlarından bəhs olunur. 

Komanda oyun növü olan çovqan yarışları eramızın birinci minilliyinin ortalarında formalaşmış, yüzillər 

ərzində Azərbaycanda məşhur olmuşdur. Bunu faktlar da təsdiqləyir. Respublikamızın ərazisində aparılmış 

arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan şirli qab üzərində çovqan oyunun təsvir edildiyi rəsm bu oyunun IX əsrdə 

Beyləqan şəhərində oynanıldığını əyani sübut edir. Dahi Nizaminin "Xosrov və Şirin" əsərindən və "Kitabi-

 Dədə Qorqud" boylarından isə məlum olur ki, Azərbaycanda çovqanın tarixi hətta VI-VII əsrlərə və bəlkə 

ondan da qabaqlara gedib çıxır. 

Çovqanın qədim Azərbaycan oyunu olmasını sübut edən faktlardan biri də Azərbaycan miniatürlərində bu 

oyunun dönə-dönə təsvir edilməsi, yazılı mənbələrdə oyunun qaydaları haqqında 

məlumat verilməsidir. 

Ölkəmizdə qədim tarixə malik idman növlərindən biri də güləş olmuşdur. 

Yurdumuzda hələ qədimlərdə toy və bayram şənliklərində adamların bu növdə öz 

güclərini sınamaları haqqında məlumatlar az deyildir. Azərbaycanda güləş yarışları 

xüsusi yerlərdə - zorxanalarda keçirilmişdir. iyirminci əsrin əvvəllərində 

Azərbaycan pəhləvanlarından Sali Süleyman və Rəşid Yusifovun adı bütün 

dünyada məşhur olmuşdur. 

Azərbaycan tarixən güclü güləş məktəbi ilə seçilmiş və bu ənənə indiyədək 

davam etməkdədir. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvələrində Bakı neft şəhəri kimi sürətlə inkişaf 

edərək dünyanın ən iri sənaye mərkəzlərindən birinə çevrilmişdi. Bu inkişaf ölkədə idmanın başqa növlərinin 

yayılıb populyarlaşmasına səbəb olmuşdu. Həmin illərdə Bakıda üzgüçülük, yüngül atletika, ağır atletika, 

gimnastika, futbol daha geniş şöhrət tapmışdı. Şəhərdə futbol komandalarının sayı ilbəil artır, onlar arasında 

yarışlar təşkil olunurdu. 1912-ci ildə Tiflisdə Azərbaycanın və Gürcüstanın futbol komandaları arasında görüş 

olmuşdur. 1914-cü ildə Azərbaycanda artıq futbol ittifaqı yaradılmış, rəsmi şəhər birinciliyi və digər yarışlar 

keçirilmişdir. Bu dövrdə ölkədə müxtəlif idman növləri üzrə təşkilatlar, cəmiyyətlər yaranmışdır. Bununla 

yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idmanın kütləvi şəkildə inkişafı iyirminci əsrin 

iyirminci illərinə təsadüf etmişdir. Həmin vaxtdan 

başlayaraq təkcə Bakıda deyil, respublikanın digər rayon 

və şəhərlərində müxtəlif idman növləri üzrə bölmə və 

klublar yaradılmış, əhalinin bədən tərbiyəsi və idmanla 

məşğul olması üçün maddi-texniki bazanın qurulması 

istiqamətində işlər aparılmışdır. 

Ötən əsrin 70-ci illərini respublikada idmanının 

çiçəklənmə dövrü kimi qiymətləndirmək olar. Bu illərdə 

ölkədə idmanın maddi-texniki bazasının yaradılması 

sahəsində böyük işlər görülmüş, respublikanın şəhər və 

rayonlarında uşaq-gənclər idman məktəbləri açılmış, 

bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olanların sayı sürətlə artmışdır. Azərbaycanda idmana göstərilən diqqət və 
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qayğı az keçməmiş bəhrəsini verməyə başlamışdır. Respublika üçün ənənəvi sayılan idman növləri ilə yanaşı, 

başqa növlərdə də böyük inkişaf getmiş, uğurlar qazanılmışdır. Yüngül atletika, qılıncoynatma, boks, futbol, 

həndbol, voleybol, otüstü xokkey, vaterpol, basketbol, su idmanı üzrə yarışlarda da Azərbaycan idmançıları 

keçmiş Sovetlər İttifaqında ön sıralara keçə bilmiş, beynəlxalq yarışlarda uğurla çıxış etmişlər. Bütün bu faktlar 

göstərir ki, ölkədə idmanın müxtəlif növlərinin inkişafı üçün həm ənənə, həm də potensial olmuşdur. 

XX  əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında Azərbaycanda müstəqillik uğrunda hərəkat geniş vüsət aldı. Bu 

dövrdə ortaya atılmış qondarma "Dağlıq Qarabağ problemi" tədricən inkişaf edərək Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi səviyyəsinə qaldırıldı, ölkə müharibəyə cəlb olundu. Şübhəsiz ki, doğma torpaqlarmı düşməndən 

müdafiə edənlərin cərgəsində idmançılar çoxluq təşkil edirdilər. Müharibə bütün sahələrdə olduğu kimi 

Azərbaycan idmanına da ağır zərbələr vurdu. Ölkənin yüzlərlə güclü, perspektivli idmançısı, məşqçisi, idman 

mütəxəssisi Vətən uğrunda döyüşlərdə şəhid oldu. İşğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində yerləşən minlərlə 

idman meydançası, stadion və zallar, idman avadanlıqları erməni təcavüzkarları tərəfindən yerlə yeksan edildi. 

1991-ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdi. Müstəqilliyin ilk illərində ölkəyə 

rəhbərlik edənlər respublikada siyasi sabitlik yarada bilmədilər. Həm bu, həm də ölkənin müharibəyə cəlb 

olunması, onun torpaqlarının işğal edilməsi respublika idmanını xeyli geriyə atdı, onun irəli getməsinə kəskin 

şəkildə maneçilik törətdi. 1990-1993-cü illərdə idmanımız ətalət məngənəsində idi, başlı-başına buraxılmışdı. 

Bir çox idman bazaları baxımsızlıq üzündən yararsız vəziyyətə düşmüşdü, onlardan təyinatı üzrə istifadə 

olunmurdu, idman avadanlıq və ləvazimatları dağıdılırdı. Yüksək idman ustalığına malik və perspektivli 

idmançılar, bacarıqlı idman mütəxəssisləri, məşqçilər ölkəni tərk etməyə başlamışdılar. İdman dövlət 

qayğısından kənarda qalmışdı. idman sahəsindəki hər hansı uğurlu dəyişiklik öz axarı ilə gedən hadisələrin 

nəticəsi kimi təzahür edirdi. 1992-ci ildə Azərbaycanda milli federasiyaların və Milli Olimpiya Komitəsinin 

yaranması zərurəti də dövlətin suverenliyinin atributlarını yaratmaq tələbi kimi meydana çıxdı və həll olundu. 

 Milli Olimpiya Komitəsi 1992-ci il yanvarın 14-də keçirilən ümumrespublika konfransında təsis edilmiş, 

elə həmin ilin martında Respublika Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. Komitə Olimpiada ilində 

yaranmışdı. Təbii ki, lisenziya yarışları arxada qalmışdı. 1992-ci ildə Barselonada Olimpiya Oyunları 

başlananda Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi hələ Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi tərəfindən tanınmamışdı. 

Ona görə də Azərbaycanın yalnız beş idmançısı Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yığma komandasının tərkibində 

Barselona Oyunlarında iştirak edə bildi. 

1992-ci ilin noyabrında Avropa Olimpiya Komitəsinin Akapulkoda keçirilmiş Baş Assambleyasında 

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin qitə təşkilatına daxil olması haqqında qərar qəbul edildi. 1993-cü ilin 

sentyabrında isə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Monakoda keçirilmiş Baş Assambleyasında Beynəlxalq 

Olimpiya Komitəsi Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsini tanıdı. Beləliklə, Milli Olimpiya Komitəsinin 

fəaliyyəti üçün hər cür əsas yaranmış oldu. Komitə ilk növbədə Olimpiya Hərəkatının öyrənilməsi və təbliğinə 

diqqət yetirməli, müstəqil dövlətin bu hərəkatda iştirakı üçün zəruri olan əsasları müəyyənləşdirməli, 

respublikada idmanın inkişafına qayğı göstərməli, MOK-un beynəlxalq əlaqələrini qurmalı, komitənin maddi-

texniki bazasını yaratmalı, Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatının tarixi, Azərbaycan olimpiyaçıları ilə bağlı 

materialları toplamalı və təhlil etməli idi. Təəssüf ki, Olimpiya Komitəsi fəaliyyətə başladığı ilk dövrdə işini 

tələb olunan səviyyədə qura bilmə-di. Onun fəaliyyəti çox zaman BOK-un keçirdiyi bir sıra tədbirlərdə rəhbər 

işçilərin iştirakı, 1992-1997-ci illər ərzində respublikanın iki dəfə beynəlxalq qaçış gününə qatılması ilə 

məhdudlaşdı. 

Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsindən sonra ölkədə idmana münasibət 

dəyişdi. Azərbaycan Prezidenti Respublikada Olimpiya hərəkatının və idmanın inkişafına həmişə böyük 

diqqətlə yanaşırdı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin idmançılarla, idman xadimləri ilə çoxsaylı görüşlərində ön 

plana çəkilən əsas məsələlərdən biri Azərbaycan idmanının, olimpiya hərəkatının inkişafı ilə bağlı olmuşdur. 

1994-cü ilin aprelində Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Xuan Antonio Samaranç, Milli 

Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının prezidenti Mario Vaskes Rana, Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti 

Cak Roq Azərbaycanı ziyarət etmişlər. Aprelin 20-də Respublika Prezidenti Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin 
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nümayəndələrini qəbul etmişdir. Bu qəbulda Azərbaycanda Olimpiya Hərəkatının real vəziyyəti və inkişaf 

perspektivləri müzakirə olunmuşdur. 

1994-cü ildə Respublika Prezidentinin fərmanı ilə Azərbaycanda Gənclər və İdman Nazirliyi yaradıldı. 

Nazirliyin qarşısında qoyulan vəzifələr ölkədə bədən tərbiyəsi və idmanın inkişaf etdirilməsi məsələlərini tam 

əhatə edirdi. Bu vəzifələr Azərbaycanda bədən tərbiyəsi sahəsində milli proqramın həyata keçirilməsini, 

Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinə əsaslanan sağlam həyat tərzinin təmin edilməsini, bədən 

tərbiyəsinin geniş təbliğinin təşkil edilməsini, əhali, xüsusilə böyüməkdə olan gənc nəsil arasında idmanın və 

bədən tərbiyəsinin kütləviliyinə nail olmaq məqsədi ilə digər dövlət orqanları və ictimai təşkilatlarla birlikdə 

idmanın maddi-texniki bazasının inkişaf etdirilməsini, Azərbaycanın beynəlxalq idman əlaqələrinin 

genişləndirilməsini özündə birləşdirirdi. Gənclər və İdman Nazirliyi yarandığı gündən qarşıya qoyulmuş 

vəzifələrin həyata keçirilməsi istiqamətində geniş fəaliyyətə başladı. Əlbəttə, belə bir dövrdə Milli Olimpiya 

Komitəsi bu vəzifələrin həyata keçirilməsindən özünü kənarda qoymamalı, aparıcı rol oynamalı idi. Təəssüf ki, 

Milli Olimpiya Komitəsi belə bir mövqe tutmadı. O, ölkənin idman həyatına müsbət təsir edəcək işlər əvəzinə, 

demək olar ki, kənar bir müşahidəçi rolunda çıxış etdi. İdmanın inkişafı ilə bağlı əsas yük dövlət strukturlarının 

üzərinə düşdü. Ölkə Prezidenti 1995-ci ilin 26 fevralında XXVI Yay Olimpiya oyunlarına hazırlıq haqqında 

xüsusi Sərəncam verdi. Sərəncama əsasən Atlanta oyunlarına hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsi yaradıldı. 

Beləliklə, 1996-cı ildə Atlantada keçiriləcək Olimpiya oyunlarına hazırlıq, bu oyunlarda respublikanın təmsil 

olunması istiqamətində işlərin həyata keçirilməsinə dövlət strukturları cəlb olundu. Azərbaycan idmançıları 

Atlantadan bir gümüş medalla qayıtdılar. Olimpiya oyunlarında sadəcə iştirak etməyi böyük nailiyyət kimi 

qiymətləndirən Respublika Prezidenti olimpiyaçıları, onların məşqçilərini, bütün idmansevərləri bu nailiyyətin 

qazanılması münasibətilə təbrik etdi. 

Təbii ki, Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyəti respublika idman ictimaiyyətini, idmançıları qane etmirdi. 

Bu sahədə köklü dəyişikliklər edilməsi zərurəti yaranmışdı. Milli Olimpiya Komitəsinin 1997-ci il iyulun 31-də 

keçirilmiş Baş Məclisində yaranmış vəziyyət geniş müzakirə olundu. Baş Məclis Milli Olimpiya Komitəsinin 

yeni İcraiyyə Komitəsini və prezidentini seçdi. 

Yeni heyət fəaliyyətinin ilk günlərində Azərbaycan Olimpiya Hərəkatının real vəziyyətini öyrəndi, mövcud 

problemləri aşkara çıxardı, işə əngəl törədən amilləri müəyyənləşdirdi və onları aradan qaldırmaq üçün təxirəsalınmaz 

tədbirlər görməyə başladı. Bütün bunlar nə qədər çətin olsa da, qarşıya qoyulan vəzifələr yerinə yetirildi, Milli Olimpiya 

Komitəsinin fəaliyyətində müsbət istiqamətdə əsaslı dönüş yaradıldı. Həmin dövrdən beş il vaxt keçməsinə baxmayaraq 

indi Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin istər ölkə daxilində, istərsə də beynəlxalq miqyasda nüfuzu artmışdır. 

Hazırda Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin adı beynəlxalq olimpiya ailəsində hörmətlə çəkilir, onun işi nümunə 

göstərilir. Bu, bir tərəfdən Olimpiya Komitəsinin ardıcıl, məqsədyönlü işindən irəli gəlirsə, digər tərəfdən, dövlətimizin 

Olimpiya hərəkatına, idmana diqqət və qayğısının, idmançılarımızın beynəlxalq miqyasda uğurlarının nəticəsidir. 

Hər bir Milli Olimpiya Komitəsinin əsas vəzifəsi, təbii ki, 

ölkəsinin Olimpiya oyunlarında təmsil olunmasını təmin 

etməkdir. Ona görə də Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətini 

əsas qiymətləndirmə meyarı, şübhəsiz ki, Olimpiya oyunlarında 

iştirak və bu oyunlarda göstərilən nəticələr sayılır. İdmançılarımız 

Azərbaycan bayrağı altında artıq iki dəfə yay - Atlanta-96, 

Sidney-2000, iki dəfə də qış Olimpiya oyunlarında - Naqano-98, 

Solt Leyk Siti-2002 iştirak etmişlər. 

Azərbaycan cənub ölkəsidir. Ona görə də qış idman 

növlərinin inkişaf etdirilməsi üçün tələb olunan şərait yoxdur. 

Buna baxmayaraq, hələ sovet dövründə respublikada fiqurlu 

konkisürmə və buzüstü xokkeylə məşğul olmaq üçün nəzərdə tutulmuş böyük idman kompleksi tikilmişdir. 

Həmin idman kompleksində fiqurlu konkisürmə və buzüstü xokkey bölmələri fəaliyyət göstərmişdir. Ölkədə 

dağ xizəyi idman növü ilə məşğul olan idmançı da vardır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər 

Əliyev 1996-cı ildə olimpiyaçılarla görüşündə demişdir: "Olimpiya oyunlarında sadəcə olaraq iştirak etmək özü 
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böyük hadisədir. İştirak edib hansısa bir yeri tutmaq bundan da böyük hadisədir və nailiyyətdir." Olimpiya 

idealını və respublika Prezidentinin fikrini rəhbər tutaraq 1998-ci ildə Azərbaycanın ilk dəfə Qış Olimpiya 

Oyunlarında təmsil olunması təmin edilmişdir. Yaponiyanın Naqano şəhərində keçirilən XVIII Qış Olimpiya 

oyunlarında respublikamız 5 idmançı ilə iştirak etdi. 

Milli Olimpiya Komitəsi bu ənənəni davam etdirərək 2002-ci ildə ABŞ-ın Solt Leyk Siti şəhərində 

keçirilən Qış Olimpiya oyunlarında iştirak etmişdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın adının bütün böyük idman 

yarışlarında, o cümlədən qış Olimpiya oyunları kimi mötəbər tədbirdə 

səslənməsi bizim əsas qayəmizdir. 

Olimpiya oyunlarında iştirakımızın bu günə qədərki 

tarixinin ən parlaq səhifələri 2000-ci ildə Avstraliyanın Sidney 

şəhərində keçirilmiş XXVII Yay Olimpiya oyunlarında yazıldı. 

Əvvəlki olimpiadalarla müqayisədə XXVII Yay Olimpiya 

oyunlarına Azərbaycanda diqqət daha böyük idi. Bu da təsadüfi deyildi. 

Respublikada olimpiya Hərəkatının təbliği və yayılması, habelə idmanın 

inkişafı istiqamətində qısa müddətdə xeyli tədbirlər həyata keçirilmişdi. 

Sidney olimpiadasına hazırlıq dövründə idmançılarımızın müxtəlif 

səviyyəli beynəlxalq yarışlarda uğurlu çıxışları hər bir Azərbaycan vətəndaşında haqlı qürur hissi doğururdu. 

Belə uğurlu çıxışların nəticəsi idi ki, Atlanta Olimpiadası ilə müqayisədə daha çox lisenziya qazanıldı. Sidneydə 

respublikamız 31 idmançı ilə təmsil olundu. İdmançılarımız Avstraliyada üç medal - iki qızıl və bir bürünc 

medal qazana bildilər. Zemfira Meftahəddinova stend atıcılığı, Namiq Abdullayev isə sərbəst güləş üzrə 

yarışlarda gərgin idman mübarizəsi şəraitində qızıl medal qazanıb Olimpiya çempionu oldular. Gənc 

idmançımız Vüqar Ələkbərov isə boks yarışlarında bürünc medal əldə etdi. Bundan əlavə daha doqquz 

idmançımız fəxri diplomlarla təltif olundu. Rəsul Səlimov, Ruslan Xairov 5-ci, İslam Duquçiyev 6-cı, Elçin 

İsmayılov, Zülfiyyə Hüseynova, Natiq Eyvazov, Şamil Əfəndiyev 7-ci, Elxan Süleymanov 8-ci yerləri tutaraq 

Azərbaycanın həqiqətən güclü idman ölkəsi olduğunu bir daha bütün dünyaya sübut etdilər. Dörd il əvvəl 

olimpiadada müstəqil dövlət kimi ilk dəfə iştirakımız tarixə bir gümüş medal ilə yazılmışdısa, yay olimpiya 

oyunlarında ikinci dəfə təmsil olunmağımız 2 qızıl və 1 bürünc medalla nəticələndi. Ötən dəfə 198 ölkə arasında 

61-ci olan Azərbaycan komandası, bu dəfə 199 ölkə arasında 34-cü yeri tutdu. Olimpiyaçılarımız Avropa 

ölkələri arasında 23-cü oldular. Bu, çox yüksək nəticə idi. Təsadüfi deyil ki, Sidney oyunlarının bağlanış 

mərasimində dünyanın ən böyük olimpiya stadionunda Azərbaycanın qazandığı nailiyyət ayrıca vurğulandı. 

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Xuan Antonio Samaranç idmançılarımızın bu qələbəsi 

münasibətilə respublika Prezidentinə təbrik teleqramı vurdu. Bunun yüksək nailiyyət olmasını biz Bakıda 

Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jak Roqun dilindən eşitdik. 

Şübhə yoxdur ki, bütün ölkələrdən olan idmançıları bir 

araya gətirmək, böyükdən kiçiyə hamının diqqət mərkəzində 

olmaq baxımından Yay Olimpiya oyunları xüsusilə seçilir. 

Ona görə də Milli Olimpiya Komitəsi Sidney oyunlarında 

iştiraka çox böyük məsuliyyətlə yanaşmışdı. Ümumiyyətlə 

Sidney oyunları ilə bağlı komitənin fəaliyyətini üç mərhələyə 

bölmək olar. Birinci mərhələ Sidney oyunlarına hazırlığı, 

ikinci Sidney oyunlarında iştirakı, üçüncü mərhələ isə 

Sidneydən sonrakı tədbirləri əhatə etmişdir. Sidney və Afina 

olimpiadalarından keçən dövr ərzində Azərbaycan idmanı 

daha da sürətlə inkişaf etmişdir. İdmanın ümumi inkişaf 

səviyyəsinə və bu sahədə qazanılan uğurlara görə dünya dövlətləri sırasında mövqelərini və nüfuzunu ildən-ilə 

möhkəmləndirən, beynəlxalq miqyaslı yarışların keçirildiyi ölkə kimi tanınmağa başlayan müstəqil Azərbaycan 

Afinada keçirilmiş XXVIII Yay Olimpiya oyunlarında ciddi uğurlara imza atmışdır. Müqayisə üçün bildirək ki, 

Atlantadan 1, Sidneydən 3, Afinadan isə 5 medalla qayıtmışıq. Əgər 1996-cı ildə 1, 2000-ci ildə 3 idman növü 
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üzrə medal qazanmışdıqsa, 2004-cü ildə 4 idman növü üzrə medal əldə etmişik. 2008-ci ilin avqustunda Bütün 

bunlar bir daha göstərir ki, ölkə rəhbərliyinin idmanın ayrı-ayrı növlərinin inkişafı naminə həyata keçirdiyi 

kompleks tədbirlər müsbət nəticələr verir. İdmançılarımız 2004-cü ilin yayında keçirilmiş Afina olimpiya 

oyunlarında 1 qızıl, 4 bürünc medal qazanaraq 202 ölkə sırasında 50-ci yeri tutmuşdular. 2008-ci ilin avqust 

ayında Pekində keçirilən 29-cu Yay Olimpiya oyunları Azərbaycan idmançıları üçün uğurlu olmuşdur. 

Təmsilçilərimiz Pekində 7 medal (1 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc) qazanaraq komanda hesabında 39-cu yeri 

tutdular. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan 204 ölkə arasında 27-ci yeri tutmuşdur. Azərbaycan postsovet ölkələri 

arasında 6-cı yeri, Avropa ölkələri arasında 20-ci, islam ölkələri arasında isə 3-cü olmuşdur.  

Pekin Paralimpiya Oyunlarında müstəqil Azərbaycanın tarixində ilk dəfə paralimpiyaçılarımız 10 medal 

qazanmışlar. Onlardan 2-si qızıl, 3-ü gümüş və 5-i bürünc medaldır. 

2010-cu ilin avqust ayında Sinqapurda Yeniyetmələr arasında keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarında 

Azərbaycan idmançıları 5 qızıl, 3 gümüş medal qazandılar. 

2012-ci ildə keçirilən XXX London Yay Olimpiya oyunlarında Azərbaycanı idmanın 16 növündə 53 

idmançı təmsil etmişdir. Olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları tərəfindən 10 – iki qızıl, iki gümüş və 

altı bürünc medal qazanılmışdır. Sərbəst güləşçilərimiz Toğrul Əsgərov (60 kiloqram) və Şərif Şərifov (84 

kiloqram) Olimpiya çempionları olmuş, Xetaq Qazyumov (96 kiloqram) bürünc medala layiq görülmüşdür. 

Yunan-Roma güləşi üzrə yarışlarda Rövşən Bayramov (55 

kiloqram) ikinci yeri tutmuş, Emin Əhmədov (74 kiloqram) 

isə bürünc medal qazanmışdır. Qadınlar arasında güləşçimiz 

Mariya Stadnik (48 kiloqram) Olimpiadanın gümüş medalına 

sahib olmuş, Yuliya Ratkeviç (55 kiloqram) isə üçüncü yeri 

tutmuşdur. Boksçular Teymur Məmmədov (91 kiloqram) və 

Məhəmmədrəsul Məcidov (91 kiloqramdam çox) bürünc 

mükafatlara layiq görülmüşlər. Azərbaycanın ağır atleti 

Valentin Xristov isə (56 kiloqram) bürünc medal 

qazanmışdır. Beləliklə, Azərbaycan əvvəlki olimpiadalarda 

qazanılmış medalların sayına görə rekordunu təzələmişdir. 

XXX Yay Olimpiya Oyunlarında 204 iştirakçı ölkə arasında Azərbaycan 30-cu yerə çıxmışdır.  

2012-ci ildə Londonda keçirilən XIV London Paralimpiya Oyunlarında Azərbaycan idmançıları 12 medal 

qazanmışlar. Bu medalların 4-ü qızıl, 5-i gümüş, 3-ü bürüncdür. İştirakçı komandalar arasında Azərbaycan 

yığması 27-ci yeri tutmuşdur. 

Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən dövr ərzində 

ölkədə idman sahəsində uğurların nəzərəçarpacaq dərəcədə artdığını vurğulayaraq demişdir: "Beynəlxalq 

Olimpiya Komitəsinin prezidentinin çıxışlarının birində Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətini 

digər olimpiya komitələri üçün nümunə adlandırmışdır. Bundan yüksək qiymət ola bilməz. Azərbaycanda 

idman və olimpiya hərəkatı uğurla inkişaf edir. Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, müvafiq 

federasiyalar, idman cəmiyyətləri vahid bir komanda, vahid bir ailə kimi fəaliyyət göstərirlər". Azərbaycan 

Prezidentinin son iki illik fəaliyyəti Azərbaycan idmanına diqqət və qayğı nümunələri ilə zəngin olmuşdur. Bu 

baxımdan bölgələrdə yeni olimpiya komplekslərinin inşasını xüsusi vurğulamaq lazımdır. Ötən müddətdə 

Şamaxıda, Şəkidə, Zaqatalada, Qaxda və digər rayonlarda müasir tələblərə cavab verən idman komplekslərinin 

tikilib istifadəyə verilməsi Azərbaycan xalqının fiziki və mənəvi sağlamlığına olduqca böyük töhfədir. İnsanlar 

arasında sağlam həyat tərzinin təbliğ edilməsi, bədən tərbiyəsinin maddi-texniki bazasının inkişaf etdirilməsi, bu 

sahəyə ümumxalq yardımının təşkil olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında İdman 

Fondu yaradılmış, müstəsna hal kimi, Prezident Fondundan fonda 2 milyard manat məbləğində vəsait 

ayrılmışdır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 5 mart tarixinin Azərbaycanda Bədən tərbiyəsi və idman 

günü kimi qeyd olunması da idman ictimaiyyəti tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Ölkə idmanının 

inkişafında böyük xidmətləri olmuş şəxslərin əməyi son illərədək orden və medallar, eləcə də müxtəlif qiymətli 

hədiyyələrlə dəyərləndirilirdisə, hazırda idmançılara da əməkdar xadim adının verilməsi olduqca təqdirəlayiq 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsi 

PREZİDENT  KİTABXANASI 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 112 

addımdır. Nəhayət, Azərbaycan Prezidentinin 30 yanvar  2006-ci ildə imzaladığı fərmanla sırf idman sahəsində 

fəaliyyət göstərəcək yeni dövlət qurumunun - Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılması göstərir ki, bu sahənin 

inkişafı hər zaman dövlət başçısının diqqət mərkəzindədir. Bu diqqət və qayğının nəticəsi kimi Azərbaycan kütləvi 

idman ölkəsinə çevrilir, beynəlxalq arenada nüfuz və mövqelərini gücləndirir.  

Azərbaycan idmançıları bugünkü və gələcək uğurlarına görə məhz ulu öndərimiz Heydər Əliyevə 

minnətdardırlar. Əbədiyaşar liderin xatirəsi hər bir idmançı tərəfindən əziz tutulur, daim ehtiramla yad edilir. Heydər 

Əliyev siyasi kursunun bəxş etdiyi böyük nailiyyətlərdən bəhrələnərək idman sahəsində yeni-yeni uğurlara imza atan 

idmançılarımız üzərilərinə düşən məsuliyyətin ağırlığını yaxşı dərk edirlər. Onlar Heydər Əliyev ideallarına sadiq 

olduqlarını məhz beynəlxalq idman yarışlarında qazandıqları möhtəşəm qələbələrlə təsdiqləməyə səy göstərirlər. 

Hazırda ölkəmizdə 36 Olimpiya-idman kompleksləri fəaliyyət göstərir  

2012-ci il dekabrın 8-də Avropa Olimpiya Komitəsinin Baş Assambleyasında ilk Avropa Oyunlarının 

2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. 

2015-ci il aprelin 26-da Bakının Suraxanı qəsəbəsindəki “Atəşgah məbədi” Dövlət Tarix Memarlıq 

Qoruğunda Prezident İlham Əliyev ilk Avropa Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin sədri, birinci xanım Mehriban 

Əliyevanın və Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikkinin 

müşayiəti ilə “Baki-2015”Oyunların məşəlini alovlandırdı. Dövlətimizin 

başçısı məşəli “Bakı-2015” Avropa Oyunlarının ilk məşəlçisi, Olimpiya 

çempionu Rəfiqə Şabanovaya verdi. Beləliklə də, Birinci Avropa 

Oyunlarının məşəlinin səyahəti başladı. Birinci Avropa Oyunlarının 

məşəli 47 gün ərzində Azərbaycanın hər bir guşəsini gəzib-dolaşaraq, 

Bakı Olimpiya Stadionuna gətirildi. 

İyunun 12-də Bakı Olimpiya Stadionunda “Bakı-2015” birinci 

Avropa Oyunlarının təntənəli açılış mərasimi keçirildi. Olimpiya 

Stadionuna toplaşmış 68 min tamaşaçı, eləcə də dünyada yüz milyonlarla televiziya tamaşaçısı unudulmaz tarixi 

anın şahidi oldular. Açılış mərasimində bir sıra ölkələrin dövlət və hökumət başçıları, parlament sədrləri və 

digər yüksək vəzifəli şəxsləri iştirak etdilər. 17 gün davam edən bu möhtəşəm idman tədbirində 20 idman növü 

üzrə, 6000-dən çox idmançı öz  xalqlarını təmsil etdilər. İlk dəfə olaraq Avropa Oyunları 50 ölkəni yarış 

meydanlarında bir araya gətirdi. 

Azərbaycan atletləri birinci 

Avropa Oyunlarında ümumilikdə 56, 

o cümlədən 21 qızıl medal, 15 gümüş 

və 20 bürünc medal qazanaraq qitə 

üzrə ikinci yeri tutmaqla, idman ölkəsi 

olduğunu bir daha sübuta yetirdi. 

Oyunlar dünyanın 145 ölkəsində 

yayımlandı. Beynəlxalq Yayım Şirkəti 

tərəfindən 1000 saatdan çox yayım 

həyata keçirildi. 

“Bakı-2015” birinci Avropa 

Oyunları Əməliyyat Komitəsində 

2500-ə yaxın yerli və xarici mütəxəssis, müxtəlif təcrübəyə malik insanlar bu mötəbər idman bayramının yüksək 

səviyyədə keçirilməsi üçün səylə çalışdılar. 

12500-dən artıq könüllünün dəstəyi nəticəsində ilk Avropa Oyunları tarixə çevrildi.  

İyunun 28-də “Bakı-2015” birinci Avropa Oyunlarının möhtəşəm bağlanış mərasimi keçirildi. Bağlanış 

mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, “Bakı-2015” ilk Avropa Oyunları Təşkilat 

Komitəsinin sədri Mehriban Əliyeva, Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikki Avropa Olimpiya 

Komitəsinin, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin nümayəndələri iştirak etdilər. 
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2013-cü il iyulun 21-dən 25-dək Səudiyyə Ərəbistanın Ciddə şəhərində keçirilən İslam Həmrəyliyi İdman 

Federasiyasının Baş Assambleyasının 8-ci hesabat-seçki iclasında yekdilliklə 2017-ci ildə keçiriləcək IV İslam 

Həmrəyliyi Oyunlarına Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi haqda qərar qəbul edilib. 57 ölkəni təmsil edən 

idmançıların qatılacağı Bakı-2017 İslam Həmrəylik Oyunlarının əsas şüarı "Həmrəylik bizim gücümüzdür" 

seçilmişdir.  

5-21 avqust 2016-cı ildə Rio-de-Janeyroda keçirilən  XXXI Yay Olimpiya Oyunlarına Azərbaycan yığma 

komandası əvvəlki olimpiadalarla müqayisədə daha geniş tərkibdə – idmanın 18 növü üzrə 56 idmançı (57 

lisenziya) ilə qatıldı. Bu, ötən Olimpiya Oyunları ilə müqayisədə 4 idman növü çox idi. Ölkəmiz triatlon, 

kamandan oxatma, velosiped və kanoe-slalom idman növlərində ilk dəfə təmsil olundu. Olimpiadada ölkəmizi 

təmsil edən 56 idmançıdan 36-sı ilk dəfə Olimpiya 

Oyunlarının iştirakçısı oldular. Rio-de-Janeyroda 

Azərbaycan güləş, gimnastika və boks yarışlarında 

olmaqla 3 hakimlə də təmsil olundu. 

XXXI Yay Olimpiya Oyunları Azərbaycan 

olimpiya yığması üçün uğurlu oldu. “Rio-2016”da 

Azərbaycan komandası 18 (1 qızıl, 7 gümüş və 10 

bürünc) medal qazandı. Komandamıza yeganə qızıl 

medalı taekvondoçu Radik İsayev qazandırdı. Sərbəst 

güləşçilər Toğrul Əsgərov, Xetaq Qazyumov, boksçu 

Lorenzo Sotomayor, cüdoçular Rütəm Orucov və Elmar 

Qasımov, qadın güləşçimiz Mariya Stadnik və kanoeçi 

Aleksandr Demyanenko yalnız final görüşlərində 

uduzaraq gümüş medala sahib oluduar. Taekvondo 

yarışlarında Milad Beiqi Harçeqani və Patimat Abakarova, boksçu Kamran Şahsuvarlı, güləşçilər Rəsul 

Cunayev, Sabah Şəriəti, Nataliya Sinişin, Hacı Əliyev, Cəbrayıl Həsənov və Şərif Şərifov, avarçəkən İnna 

Osipenko-Radomskaya isə bürünc medalla kifayətləndilər. Medal sıralamasında Azərbaycan 39-cu oldu. 

12-22 may 2017-ci il tarixlərində Bakıda IV İslam Həmrəyliyi Oyunları keçirildi.  Bakıya 54 ölkəni 

təmsil edən 3 mindən çox idmançı, 2000-dək komanda rəsmisi və texniki nümayəndə gəlmişdi. İdmanın 24 

növü üzrə keçirilən yarışlarda atletlər 269 dəst medal uğrunda mübarizə apardılar. Azərbaycan idmançıları 

xalqımızı parlaq qələbələri ilə sevindirərək, yarışları birinci pillədə başa vurdular. Azərbaycan idmançıları 

hamıdan çox qızıl medal qazandılar. Atletlərimiz 162 medalla (75 qızıl, 50 gümüş və 37 bürünc) birinci oldular. 

Azərbaycan millisinin aktivinə ən çox medal cüdoçular tərəfindən yazılıb. Onlar, ümumilikdə, 26 medal - 11 

qızıl, 12 gümüş və 3 bürünc əldə etdilər. Qazanılan uğurda güləşçilərimiz 23 medal və gimnastlarımız isə 20 

medal qazandılar. Türkiyə ikinci (195 medal), İran üçüncü (98 medal), Özbəkistan dördüncü (63 medal), 

Bəhreyn beşinci (21 medal) yerdə qərarlaşdılar. Ümumilikdə yarışlarda 40 ölkənin idmançıları 1600 medal 

qazandılar. 

II Avropa Oyunları 2019-cu il iyunun 21-dən 30-dək Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində keçirilib. 85 

atletimiz II Avropa Oyunlarına lisenziya qazanmışdı. Onlardan 52 nəfəri kişi, 33 nəfəri qadın idmançılar idi. 

Azərbaycan idmançıları sözügedən yarışı 28 madalla başa vurdular. İdmançılarımız 5 qızıl, 10 gümüş, 13 

bürünc medal qazandılar. Medal sayına görə, Azərbaycan millisi iştirakçı dövlətlər arasında 10-cu pillədə 

qərarlaşdı. 

2020-ci ildə təşkil edilməli olan Tokio Olimpiadasının vaxtı koronavirus pandemiyasına görə 

dəyişdirilərək 2021-ci il 23 iyul - 8 avqust mtarixində keçirilib. Azərbaycan idmançıları “Tokio-2020” XXXII 

Yay Olimpiya Oyunlarında 44 idmançı ilə qatılan Azərbaycan idmançıları 3 gümüş və 4 bürünc medal qazanıb. 

Gümüş medalları Azərbaycanın aktivinə karateçilər Rafael Ağayev və İrina Zaretska, həmçinin sərbəst güləşçi 

Hacı Əliyev yazdırıblar. Bürünc medallara isə cüdoçu İrina Kindzerska, boksçu Alfonso Dominges, yunan-

Roma güləşçisi Rafiq Hüseynov və qadın pəhləvanımız Mariya Stadnik sahib olublar. XXXII Yay Olimpiya 

Oyunlarında Azərbaycan 67-ci yeri tutub. 
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2022-ci ilin avqust ayında Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən V İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 56 

ölkədən 4 mindən çox atlet idmanın 24 növü üzrə 483 dəst medal uğrunda mübarizə aparıb. Azərbaycan 

idmançıları İslam Həmrəyliyi Oyunlarını 99 medalla 4-cü pillədə başa vurublar. Bu medallardan 29-u qızıl, 36-

sı gümüş, 34-ü isə bürünc əyarlıdır. 

 


