T. S. Paşayev

AZƏRBAYCAN TARİXİNİN TƏDRİSİNDƏ
TƏLƏBƏLƏRƏ İQTİSADİ BİLİKLƏRİN
VERİLMƏSİ YOLLARI

Bakı – 2008.
1

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan
Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu

T.S.Paşayev

AZƏRBAYCAN TARİXİNİN TƏDRİSİNDƏ TƏLƏBƏLƏRƏ
İQTİSADİ BİLİKLƏRİN VERİLMƏSİ YOLLARI

Monoqrafiya Azərbaycan Respublikası təhsil Problemləri
İnstitutunun elmi Şurasının ..... noyabr 2007-ci il tarixli
iclasında (protokol №...)müzakirə olunmuş və nəşri məsləhət
görülmüşdür.

Bakı 2007.
2

Elmi məsləhətçi:

A.H.Abbasov.
Pedaqoji elmlər doktoru,
professor.

Elmi redaktor:

İ.H.Cəbrayılov
Pedaqoji elmlər namizədi

Rəyçilər:

R.F.Sadıqov
İqtisadi elmlər namizədi,
Dosent
T.İ.Bəşirov
Tarix elmləri namizədi,
Dosent

Texniki redaktorlar:

Vəfa Əhmədova
Könül Quliyeva

Talıb Surxay oğlu Paşayev (dosent). Azərbaycan Tarixinin
tədrisində tələbələrə iqtisadi biliklərin verilməsi yolları. (monoqrafiya) Bakı. Mütərcim, 2008, 300 s.
Monoqrafiyada ümummilli lider Heydər Əliyevin iqtisadi strategiya
irsinin gənc nəslə öyrədilməsinin, Gənc tarix müəllimlərinə
(tələbələrə) Azərbaycan tarixi fənninin tədrisində iqtisadi biliklərin
öyrənilməsi və iqtisadiyyatla bağlı mövcud ədəbiyyatlardan
yararlanmaq, dövlətin möhkəmlənib inkişafında iqtisadi siyasətin
həyati əhəmiyyətindən və gənc müstəqil dövlətin möhkəmlənməsində Azərbaycan prezidentinin və dövlətin uğurlu siyasətindən
danışılır.
Monoqrafiya ali, orta ixtisas və orta məktəbin tarix müəllimlərinə
kömək məqsədi daşıyır. Tarixin tədrisi üzrə təhsil alan magistrlər,
tərbiyəçi müəllimlər və elmi ictimaiyyətdə faydalana bilər.
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GİRİŞ
Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa
etdi. Müstəqilliyimizin bərpasından keçən dövr ərzində ölkəmizdə
böyük mədəni yüksəliş baş verdi. Milli dövlətçilik, sosial-iqtisadi və
mədəni quruculuq sahələri üzrə aparılan islahatlar hüquqi-normativ
bazanın yaranmasına gətirib çıxardı. Respublikamızın yüksəlişində
əsas rol oynayan sahələrdən biri təhsil sahəsidir. Təhsilin iqtisadi
modelinin yaradılmasının həyata keçirilməsi əsas məsələ kimi
götürülmüşdür. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti dövründə
cənab H.Əliyev 30 mart 1998-ci tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan
Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə dövlət komissiyası
haqqında” sərəncam və 13 iyul 1999-cu il tarixdə “Azərbaycan
Respublikasının sahəsində İslahat proqrammı haqqında” fərman
imzalanmışdır. Təhsil sahəsindəki rəhbər göstərişlərin və eləcə də,
2000-ci ilin sentyabrında ulu öndərimiz cənab Heydər Əliyevin
Bakı şəhərindəki 82 saylı orta məktəbdə tarix dərsliklərinin doğru
və düzgün yazılması, köhnə stereotiplərdən azad olunması,
Azərbaycanın XIX-XX əsrlər tarixinin yeni ideologiyaya
söykənərək müasir metodlarla doğru-düzgün yazılmasına aid
verdiyi tövsiyə və göstərişlər böyük bir irs kimi əsas götürülərək
həyata keçirilir. Təhsildə yeni metodlar həyata keçirilir.
Azərbaycan tarixinin dünya tarixi içərisində özünəməxsus
olan bir yeri vardır. Tarixin inkişafında zaman, xalq kütləsi, xalqın
içindən çıxmış şəxsiyyətlər, ölkənin yerləşdiyi coğrafi mövqe və
mühit böyük rol oynayır.
Tarix fənninin bir çox məqsədi vardır. Onlardan biri də ölkə
və dünya iqtisadiyyatının öyrədilməsidir.
Qədim dövrlərdən başlayaraq müasir dövrə qədər tarixin
tədrisində kifayət qədər iqtisadiyyatla bağlı mövzular vardır.
Bazar iqtisadiyyatına keçdiyimiz bir dövrdə bu sahənin
aktuallığı diqqəti cəlb edir.
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Tarixin tədrisində bu sahələrin nəzərə alınması və
Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətlərinin ictimai-siyasi fəaliyyətlərini
öyrədilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətləri ayrı-ayrı dövrlərdə ölkədə
dövlət quruluşu, onun atributlarını müəyyənləşdirilmiş siyasi,
iqtisadi gücünü artırmış, bir-sıra islahatlar keçirmişlər.
Şəhərlər əmələ gəlmiş, inkişaf etmiş, yeni-yeni iqtisadi
sahələr yaranmışdır. Elm, təhsil, incəsənət və s. yüksəlmişdir.
XX əsrin görkəmli dövlət xadimi ulu öndər Heydər Əliyevin
ictimai-siyasi fəaliyyəti Azərbaycanın tarixində böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Ulu öndər Heydər Əliyev siyasəti iqtisadiyyatı vəhdətdə
görmüş və dünyəvi Azərbaycan dövlətini yaratmışdır.
Heydər Əliyev irsinin öyrədilməsinin əhəmiyyətini,
aktuallığını qiymətləndirən Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin Kollegiyası qərarı əsasında 09.03.2005-ci il tarixli 162
saylı əmr vermişdir. Bu əmrə əsasən Azərbaycanın bütün təhsil
müəssisələrində ümummilli lider Heydər Əliyevin irsinin
öyrədilməsi önə çəkilmişdir.
Respublikamızda tarazlaşdırılmış siyasətin və demokratik
islahatların həyata keçirilməsi nəticəsində iqtisadiyyatımızın
inkişafı böyük sürətlə artmağa başlamışdır.
Azərbaycan iqtisadiyyatı özünə məxsus xüsusiyyətləri və
milli çalarları ilə zəngin olan bir iqtisadiyyatdır. Dünya
iqtisadiyyatının tərkib hissəsidir. Bu kimi xüsusiyyət və
zənginliklərin öyrənilməsi onun dünya təsərrüfat sistemində
iştirakını və yerini müəyyən etmək deməkdir.
Böyük əhəmiyyət daşıyan iqtisadiyyat dövlət əhəmiyyətli
məsələdir. Görkəmli iqtisadçı alimlərimiz A.A.Nadirov, İ.H.Əliyev,
S.Aİbrahimov, S.A.İbrahimov, T.Ə.Paşayev,
H.Rüstəmbəyov,
S.Ə.Əhmədov,
F.Hüseynov,
F.İ.Alıyev,
S.İ.Həbibbəyli,
M.X.Meybullayev, A.Şəkərəliyev, İ.Əliyev, M.İ.Vəkilov, İ.H.Əliyev, Ş.M.Muradov, F.H.Muradov, F.H.Abbasov, Ə.F.Ələkbərov,
T.T.Tağıyev, K.A.Srıyev, R.M.Abbasov, X.Ş.Kərimov, A.A.Rüstəmov, E.N.Kərimiov, F.Ə.Zeynalov, F.Ə.Axundov, H.Niftullayev,
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D.E.Yusubov, Ə.Ə.Babaşov müstəqillik şəraitində iqtisadi zəruriliyi
nəzərə alaraq ilk dəfə “Azərbaycan iqtisadiyyatı” adlı dərslik
yazmışdır (1998). Bunun ardınca iqtisadiyyatla bağlı bir sıra əsərlər
yazmışlar. Bu baxımdan “Müstəqillik və iqtisadiyyat”, “İqtisadi
nəzəriyyə”, “Azərbaycan respublikasının iqtisadi və sosial
coğrafiyası” dərsliklərini göstərmək olar. Bu əsərlər təkcə
iqtisadiyyatçılar üçün deyil, həm də digər sahədə çalışanlar üçün də
çox faydalıdır.
Haqlı olaraq əsərdə göstərilmişdir: “Azərbaycan iqtisadiyyatı”
dərs vəsaitinin yazılması və tədris olunması həmçinin Azərbaycan
dili, ədəbiyyat, tarix, coğrafiya qədər zəruridir. Çünki Azərbaycan
iqtisadiyyatına söykənməyən ideologiya, ideyalar, siyasətlər
yarımçıqdır, dayazdır və önəmli deyildir. Azərbaycan tarixi fənninin
tədrisi prosesində iqtisadi biliklərin verilməsi məhz bu səbəbdən
önəmlidir. Bunun üçün mənbə kimi yuxarıda göstərilən əsərlərə
istinad etmişik. (Əsərin müəlliflərinə təşəkkürümüzü bildiririk).
Azərbaycan tarixi, eləcə dünya tarixi əsasən müharibələrdən,
istilalardan, istismardan və s. danışır. Lakin iqtisadiyyatın
yaranması inkişafı müharibələrə səbəb kimi unutmaq olmaz ki,
bütün mübarizə, vuruşma məhz varlı əraziləri tutmaqdan ibarət
olmuşdur. Azərbaycan ərazisi də tarixi və varlı ərazidir. Azadlıq
müstəqilliyin, ərazi bütövlüyünü əldə etmək üçün xalqımız əsrlər
boyu tarixin ən əzablı yollarını keçmiş, minlərlə qurbanlar
vermişdir. Azərbaycan torpaqları parçalanmış, əhalisi didərgin
düşmüşdür. Bu ağır vaxtlarda elmi, texniki, mədəni, iqtisadi, sosial
və milli inkişafımız tarixi bir yol keçərək hazır ki, səviyyəsinə gəlib
çıxmışdır. Qəhrəmanlıq qalib gəlmişdir.
Respublikamızda yaşayan, təhsil alan hər bir şəxs Azərbaycan
haqqında, onun yaranması, dövlət kimi formalaşması, təbii
sərvətləri, onlardan istifadə edilməsi, bunların iqtisadi yüksəlişində
rolu, potensial imkanları haqqında geniş iqtisadi biliyə malik
olmağıdır. Gənc nəsil məhz bu ruhda tərbiyə almalıdır.
İqtisadi biliklərin ali məktəbdə, orta ixtisas və ümumtəhsil
məktəblərində verilməsi əsas rol oynayır. Məktəblərdə tələbələrin
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iqtisadi dünyagörüşünün formalaşdırılması, onlara iqtisadi biliklərin
mənimsədilməsi pedaqoji tələblər əsasında həyata keçirilməlidir.
İstər mühazirə, istərsə də seminar dərslərində hər bir müəllim
təlimin prinsiplərini, ona verilən tələbləri rəhbər tutaraq tələblərin
fəallığını təmin etməli, onların iqtisadi biliklərinin dərinləşməsinə,
həyati bacarıqlarının formalaşdırılmasına çalışmalıdır. İqtisadiyyata
aid biliklər bir sıra fənlərin, xüsusilə ictimai fənlərin məzmununda
geniş əksini tapmışdır. Azərbaycan tarixini öyrənən tələbələr bu
fənnin məzmununda bir sıra mühüm iqtisadi anlayışlarla, iqtisadi
proseslərin mahiyyəti ilə tanış olurlar. Azərbaycan tarixinin sonrakı
dövrlərilə daha sıx bağlı olan iqtisadi anlayışlar tarixi inkişafın
sonrakı pillələrində işlənmə baxımından özünü daha çox
təsdiqləmiş, elmi baxımdan onların mahiyyəti daha da
dəqiqləşdirilmişdir.
Hələ ən qədim dövrdə insanlar mənimsəmə təsərrüfatından
istifadə edirdilər. Yəni onlar hər şeyi təbiətdən hazır şəkildə qəbul
edir, istehsalla məşğul olmurdular. Sonralar istehsal təsərrüfatı
yaranmış, iqtisadi münasibətlər getdikcə zənginləşmişdir. Əvvəllər
iqtisadi münasibətlərdə müəyyən mənada kortəbiilik, sistemsizlik
vardısa, zaman keçdikcə, daha doğrusu, dövlətlər yaranıb inkişaf
etdikcə iqtisadi münasibətlərin də tədricən tənzimlənməsinə cəhd
göstərilmiş, iqtisadiyyatla bağlı elmi fikirlərin, ideyaların meydana
gəlməsi və onların həyata tətbiqi məhsuldar qüvvələrin, bütövlükdə
cəmiyyətin inkişafına zəmin yaratmışdır.
Təcrübə göstərir ki, istənilən tarixi dövrün sosial-iqtisadi
problemlərinin şərh olunması iqtisadi biliklərin mənimsənilməsi
üçün əlverişli şərait yaradır. Hər bir yüzilliyin özünəməxsus spesifik
siyasi münasibətləri olduğu kimi, onun özünəməxsus iqtisadi
münasibətləri də vardır. Məsələn, qədim dövrün, orta əsrlər
dövrünün, yeni dövrün, müasir dövrün iqtisadi münasibətlərində
ümumi, oxşar və özünəməxsus cəhətlərin olmasına baxmayaraq
onlar arasında fərqli cəhətlər də mövcuddur. Bunu nəzərə alaraq
Azərbaycan tarixinin ayrı-ayrı dövrlərində iqtisadiyyatla bağlı
materialları vermişik. Bu materiallar mövcud Azərbaycan tarixi
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dərsliyindən istifadə ilə həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda
Azərbaycanın müasir iqtisadi tarixinə dair ümummilli lider Heydər
Əliyevin və İlham Əliyevin iqtisadi strategiyası ilə bağlı bəzi
söylənilmiş fikirlər Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə əldə
edilmiş iqtisadi nailiyyətlərin müəllimlər ayrı-ayrı mövzuların
tədrisində nümunələr göstərməli, dərsi zənginləşdirməli, gənclərin
idrak fəaliyyətini inkişaf etdirməlidirlər. Bunun üçün kifayət qədər
mövzular verilmişdir. Əsərdə dahi öndər Heydər Əliyevin həyat
fəaliyyətinin, onun siyasi-mədəni, sosial-iqtisadi irsinin öyrədilməsi
zamanı tələbələrə nəzəri biliyin tam mənimsənilməsi, Azərbaycan
tarix fənninə dərin məhəbbət, milli qürur, vətəndaş yetkinliyi,
şəxsiyyətlərimizə, o cümlədən dahi Heydər Əliyevə dərin hörmət və
məhəbbət, H.Əliyev irsindən geniş şəkildə istifadə etmək, milliliyə,
soy kökünə söykənmək zəminində təlim-tərbiyə həyata keçirilməsi
və s. nəzərdə tutulur.
Eyni zamanda Azərbaycan tarixinin tədrisində qədim, orta,
yeni və müasir dövrlərə bir nəzər salınmış, mövcud ədəbiyyatdan
istifadə etməklə bəzi iqtisadi terminlər, bir çox ədəbiyyat siyahısı və
s. verməklə fikrimizi yekunlaşdırmış, müəyyən nəticəyə gəlmişik.
Əsərdə ulu öndər Heydər Əliyev irsinin həyata keçməsində
Respublikamızın prezidenti İlham Əliyevin apardığı siyasət, Heydər
Əliyev fondunun fəaliyyəti böyükdür. Azərbaycanın müasir siyasiiqtisadi yüksəlişi Heydər Əliyevin bünövrəsini qoyduğu siyasətin
bariz nümunəsidir.
Əsərdə Azərbaycan tarixinin tədrisində iqtisadi biliklərin
tələbələrə öyrədilməsi üzrə proqram, dərsliklərdəki elmi-metodiki
ədəbiyyatda qoyuluşu vəziyyəti, iqtisadi məsələlərin öyrədilməsinin
yolları (proqram üzrə), Heydər Əliyev iqtisadi strategiyası,
müstəqilik dövrünün iqtisadi inkişaf yolları iqtisadi inkişafın hüquqi
bazası, ali məktəb tələbələrinə mühazirə, seminar və auditoriyadan
kənar tədbirlər zamanı iqtisadi biliklərin və s. öz əksini tapmışdır.
Əsər mövcud ədəbiyyata istinadən işlənmiş, yeni təlim
metodlarına dair göstərişlər də verilmişdir. Nə dərəcə məqsədimizə
nail olmuşuq bunu mütəxəssislər deyə bilər. Biz bu əsəri müəllim
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kadr hazırlığı üçün köməkçi vasitə kimi gənc müəllimlər üçün
işləmişik.
Əsərin elmi rəhbərlərinə, əməkdaşlarına, əsərlərindən istifadə
etdiyimiz alimlərə, redaktor və rəyçilərə, kompüter və mətbəə
işçilərinə təşəkkürümüzü bildiririk. İqtisadi məsələ hər kəsin
həyatında böyük rol oynayır. Mənim iqtisadi durumum yaxşı
olmasa da, həyatımdan razıyam. Allahıma şükür edirəm.
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I FƏSİL: PROBLEMİN ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏRİ
1.1. Problemin proqram və dərslikdə qoyuluşu
Azərbaycan tarixi fənninin tədrisi vəziyyəti ilk növbədə fənnə
dair proqram və dərsliklərlə bağlıdır.
Azərbaycan tarixi fənninin tədrisinə son illər diqqət artmışdır.
Azərbaycanın ulu öndəri Heydər Əliyev 2000-ci ildə Azərbaycan
tarixinin, xüsusən də XIX-XX əsrlərinə dair materialların yeni
baxışla yazılmasını tövsiyə etmişdir. Artıq bu məsələ öz həllini
tapmışdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 23 noyabr 2006cı ildə Azərbaycan tarixinin tədrisi vəziyyəti barədə kollegiya iclası
müvafiq qərar vermişdir. (1... saylı)
Bu baxışdan respublikanın ali təhsil müəssisələrində, orta
ixtisas təhsili müəssisələrində və ümumtəhsil məktəblərində
Azərbaycan tarixinin tədrisi Müstəqil Azərbaycan Respublikasının
tarixi tədrisində müəyyən işlər görülmüşdür.
İlk növbədə onu göstərək ki, Təhsil Nazirliyinin 2000-ci
tarixdə ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixinin tədrisi ilə
bağlı ulu öndərin göstərişinə əsasən 2000-ci ildə orijinal dərsliklərin
VI-XI sinifləri üçün “Azərbaycan tarixi”nin nəşrinə nail olmuşdur.
Bu dərsliklər tarixçi alim, metodist məktəblərin qabaqcıl
müəllimləri tərəfindən yazılmışdır. Bunun üçün təhsil Nazirliyi
xüsusi komissiya yaratmışdır. Dərsliklərin sonrakı və yeni
redaktələri nəşrləri də bu komissiyanın iştirakı ilə həyata
keçirilmişdir.
Çox yaxşı haqdır ki, hər bir sinif üzrə dərsliyin sonunda
fənnin proqramı verilmişdir. Orta ixtisas və ali təhsil
müəssisələrində Azərbaycan tarixi fənninin tədrisi tədris planına
əsasən iki istiqamətdə həyata keçirilir: a) Tarix ixtisası üzrə; b)
Qeyri ixtisası üzrə Azərbaycan tarixi tədris edilir.
Aydın məsələdir ki, tarix fakültəsində Azərbaycan tarixindən
təhsil alan tələbələrə Azərbaycan tarixindən daha çox – 254 saat,
qeyri-ixtisas fakültəsində nisbətən az – 64 saat mühazirə və seminar
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keçirilir. Bu bölgü üzrə prosesində iqtisadi biliklərin verilməsi
özünə məxsus yer tutur. Bu daha çox Azərbaycanın XX əsrini əhatə
edir. Bu dövr üçün çox mürəkkəb dövr olmuşdur. Həm də sıçrayış
dövrü olmuşdur.
Bu dövrdə iqtisadiyyat, siyasi-mədəni yüksəliş dövrü
olmuşdur. Bu dövr həm də siyasi quruluşuna görə bir-birini əvəz
edən dövlətlərin yaranması ilə xarakterizə edilir.
XX əsrin əvvəllərində Çar Rusiyasından ayrılmış Cənubi
Qafqaz Federativ Respublikası, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti,
Azərbaycan Sovet Respublikası və Azərbaycan Müstəqil
demokratik Respublikasını göstərmək olar.
Siyasi quruluşları müxtəlif olan bu dövlətlərin olmasına
baxmayaraq iqtisadi siyasət önəm daşımış və Azərbaycan xalqının
həyatında böyük əhəmiyyəti olmuşdur. 1991-ci ildə Azərbaycan öz
müstəqilliyini əldə etdikdən sonra siyasi vəziyyətin inkişafı ilə
yanaşı iqtisadi vəziyyət önə çəkmişdir. Demokratiyanı əsas götürən
gənc respublikanın dahi öndəri Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti
nəticəsində Azərbaycan Beynəlxalq əlaqələrini qurdu və
genişləndirdi. Təbii ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı önə çəkildi.
Azərbaycanda özəlləşmə başlandı və bazar iqtisadiyyatı, sərbəst
iqtisadi siyasət yeridildi...və s.
Bütün bunlar Azərbaycan tarixinin proqram və dərsliklərində
öz geniş həllini tapmışdır. Buna baxmayaraq müşahidəmizdən, ayrıayrı tarixçi alim və metodistlərin söhbətlərimizdən, ADPU-də və
AMİA və YH institutunda təhsil alan tələbə və müəllimlərlə
apardığımız söhbətlərdən aydın oldu ki, tarix dərslərində iqtisadi
biliklərin
ayrıca
və
müstəqil
öyrədilməsi
ənənəsinə
yiyələnməmişdir. Doğrudur, Ali Təhsil, orta ixtisas və ümumtəhsil
məktəblərində iqtisadiyyatla bağlı ayrıca ixtisas və fənlər vardır.
“İqtisadi
biliklərin
əsasları”,
“İqtisadi
nəzəriyyə”,
“İqtisadiyyat”, “İqtisadi və sosial proqnozlaşdırma”, “” Beynəlxalq
iqtisadi münasibətlər, “Gömrük işinin təşkili”, “Maliyyə kredit”,
“Azad iqtisadi zona”, “Xarici iqtisadi siyasət”, “Beynəlxalq iqtisadi
əlaqələrin hüquqi tənzimlənməsi”, “Dünya iqtisadiyyatı”, “Kənd
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təsərrüfatını” və s. fənlər keçirilir və onların proqramı, dərsliyi,
metodik göstərişləri vardır.
Bu bir həqiqətdir ki, iqtisadiyyatın böyük əhəmiyyəti vardır.
Hər hansı bir dövlət iqtisadiyyatı ilə güclüdür. Tarix fənnin
tədrisində iqtisadiyyatın öyrədilməsi bu fənnin xüsusiyyətindən irəli
gəlir. Çünki tarix fənnində siyasi məsələ əsas yer tutur. Tarix
fənnində həmişə dövlət qurmaqdan, yeni-yeni torpaqlar tutmaqdan,
müharibələr tarixindən geniş danışılır. Ancaq unutmaq olmaz ki,
bunun əsasında varlanmaq durur. Varlı, iqtisadiyyatı yüksək olan
ölkənin ulu öndərimiz Heydər Əliyevin sözü ilə desək
“...İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir.” İqtisadi güclü
olan dövlətdə mədəniyyət yüksəlir və şəhər və kəndləri inkişaf edir.
İnsanları daha yaxşı yaşayır və fikirləşir. Elmi potensialı artır.
İntellekti yüksəlir. Yeni-yeni texnika, xüsusilə də hərbi texnikası
artır. Böyük ordu saxlamaq imkanı yaranır və s.
İqtisadi məsələlər tarix fənninin, o cümlədən Azərbaycan
tarixinin qədim dövründən bizim dövrə qədər olan dövrlərində bu
və digər şəkildə özünü göstərmişdir. Məhz buna görə də
Azərbaycan tarixi fənninin tədrisində iqtisadi biliklərin bu
kontekstdə tələbə-gənclərə öyrədilməsi yerinə düşür, səmərə verir.
İqtisadi biliklərin mənimsənilməsi və yadda qalması, xarakterə
çevrilir. Şəxsiyyətin formalaşmasına kömək edir.
Bu baxımdan Azərbaycan tarixi fənninə dair proqram və
dərsliklər əsasən qənaətbəxşdir. Lakin nəticə etibarilə bu fənnin
tədrisində iqtisadi məsələlər bir sistem kimi verilməmişdir. Müəllim
öz bilik, bacarığı nəticəsində iqtisadi biliklər verməlidir. Ancaq hər
bir dövrü, mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət və dövlət quruluşunu
öyrədərkən (tədris edərkən) iqtisadi biliklərin verilməsinə xüsusi
diqqət yetirilməlidir. Xüsusən də Azərbaycan tarixinin XX əsrin
sonu XXI əsrin əvvəllərini əhatə edən müasir tarixinin tədrisində
iqtisadi biliklərin öyrədilməsini önə çəkməlidir. Azərbaycan
tarixinin öyrədilməsində iqtisadiyyatın öyrədilməsi üçün çoxlu
dəyərli faktlar vardır.
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Azərbaycan tarixinin qədim dövründən müasir dövrünə qədər
ayrı-ayrı mövzuların öyrədilməsində bir çox sahələrin –
vətənpərvərlik, dövlətçilik, millilik, elmilik, təsərrüfatçılıq və s.
öyrədilməsi nəticədə siyasi-iqtisadi biliklərin yaranmasına gətirib
çıxarır.
Orta əsrlərdə şəhərlərin inkişafı, sənətkarlığın artması, elmimədəniyyətin, şəhərlərin və ticarətin yüksəlməsi, memarlığın,
incəsənətin meydana gəlməsi, kiçik sənayeni (toxuculuq, misgərlik,
dulusçuluq), kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi (xüsusən də
üzümçülük, baramaçılıq, taxılçılıq, meyvəçilik) və suvarma
sisteminin həyata keçirilməsi, kəhrizlərin çəkilməsi, heyvandarlığın
inkişaf etdirilməsi (qara mal, qoyun-keçi, atçılıq və s.) və s. bütün
bunlar Azərbaycan tarixində ana xəttini təşkil edir. Bunların olması
və inkişafı iki sahəyə:
a) Daxili tələbatla bağlı olub xalqımızın əsrlər boyu həyata
keçirdiyi bir əhəmiyyətli işdir, peşədir.
b) Xalqın və dövlətin iqtisadi gücünün yüksəlməsinin
nəticəsidir.
Mövcud ədəbiyyata, tədris planına orta məktəb proqramına
əsasən bəzi sahələri göstərə bilərik.
Azərbaycan orta əsrlər tarixinə dair ali məktəbdə 140 saat,
orta məktəbdə 85 saat ayrılmışdır. Bundan başqa seçmə kurs və
fakültativ məşğələləri də keçirilir. Azərbaycan mədəniyyəti III-IV
əsrlərdə, Azərbaycanda feodal münasibətlərinin möhkəmlənməsi,
feodal dövlətlərinin yaranması (IX-XI əsrlər), XII-XIII əsrlərdə
Azərbaycan dövlətləri, Azərbaycan Hülaki dövləti tərkibində,
Qazan xanın islahatı, Şirvanşah I İbrahimin dövründə dövlətin
daxili-xarici siyasəti (XIV-XV) Azərbaycan Mədəniyyəti XII-XV
əsrlərdə.
Mərkəzləşmiş Azərbaycan Səfəvilər dövləti (XV-XVII)
(Mərkəzləşmiş Azərbaycan dövlətinin və yaranması və əhəmiyyəti
Avropa dövlətləri ilə əlaqəsi və s.), Azərbaycan XVIII əsrin I
yarısında Azərbaycan xalq yaradıcılığı, Yazılı ədəbiyyat, Aşıq
poeziyası, Şəki sarayı və s.
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Göstərilən mövzuların hər birində tələbələrin və şagirdlərin
iqtisadi biliyinə dair materiallar vardır.
Azərbaycan tarixinin yeni dövründə (XVII əsrin II yarısı –
XX əsrin əvvəlləri) tələbələrin və şagirdlərin iqtisadi biliklərinin
artırılması və formalaşması üçün çox əhəmiyyətli mövzular vardır.
Ali məktəbdə Yeni tarixdən 172 saat, Müasir tarixindən 172 saat,
orta məktəbdə 136 saat dərs ayrılmışdır. Azərbaycan XVII əsrin II
yarısında kənd təsərrüfatı sosial vəziyyət, şəhərlər, ticarət, iqtisadi
tənəzzül, XVIII əsrin I yarısında sosial-iqtisadi vəziyyət,
mədəniyyət, maarif və elm, ədəbiyyat və incəsənət XVIII əsr
Azərbaycan xanlıqları, sultanlıq, məliklik xanlıqların iqtisadi həyatı,
torpaq mülkiyyəti formaları, əkinçilik və maldarlıq, şəhərlər
sənətkarlıq və ticarət, Xanlıqların sosial həyatı, Dövlət idarəçiliyi,
xarici siyasəti, İran, Osmanlı, Rusiya və Gürcüstanla münasibətlər.
XIII əsrin sonu – XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan daxili və
beynəlxalq vəziyyəti. Azərbaycanın Şimal torpaqlarının Rusiya
tərəfindən işğalının başlanması, birinci Rus-İran və ikinci Rus-İran
müharibənin iqtisadi fəsadları. Azərbaycanın iki yerə parçalanması
və iki iqtisadi sistemin yaranması. Mədəniyyət, maarif və elm,
ədəbiyyat, incəsənət. Şəki xan sarayı.
Azərbaycan XIX əsrin 30-50-ci illərdə.
Rusiya imperiyasının Şimali Azərbaycanda müstəmləkəçilik
siyasəti, Komendant idarə üsulu. Ermənilərin Şimali Azərbaycana
kütləvi şəkildə köçürülməsi, rus və alman məskənlərinin yaranması,
əhalinin sosial tərkibi. Şimali Azərbaycanda iqtisadi siyasəti, kənd
təsərrüfatı, sənətkarlıq, ticarət, 40-cı illərin islahatları, sosial-iqtisadi
vəziyyət, Azərbaycan mədəniyyəti (o cümlədən Cənubi Azərbaycan
mədəniyyəti).
Azərbaycan XIX əsrin 60-90-cı illərdə. 60-cı illərdə sosialiqtisadi vəziyyət. Burjua islahatları. 70-90-cı illərdə kənd
təsərrüfatı, neft sənayesi və onunla bağlı olan sahələr. Sənaye
sahələri, nəqliyyat və rabitə, şəhərlər. Sənətkarlıq və ticarət.
Millətin təşəkkülü. Cənub Azərbaycanda iqtisadi həyat. Azərbaycan
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mədəniyyəti, Maarif və elm, ədəbiyyat, Milli Teatr, musiqi,
memarlıq, rəssamlıq. Cənubi Azərbaycan mədəniyyəti.
XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda sosial-iqtisadi
inkişaf.
Neft sənayesinin vəziyyəti, inhisarlar – əlvan metallurgiya və
mexaniki istehsal sahələri, yüngül və yeyinti sənayesi. Şəhərlər.
Ticarət. Kənd Təsərrüfatı, Rus imperiyasının köçürmə siyasəti, yeni
aqrar qanunlar və onların mahiyyəti, sosial vəziyyət.
Şimali Azərbaycanda Milli-demokratik hərəkat, Milli
parlamentin yaradılması, Cənubi Azərbaycan inqilab.
Azərbaycan Birinci Dünya Müharibəsi illərində. Müharibənin
başlanması müharibənin iqtisadiyyata v ə əhalinin güzəranına təsiri.
Cənubi Azərbaycan müharibə dövrlərində. Azərbaycan Rusiyada
Fevral inqilabı və inqilabdan sonrakı dövrlər. Milli azadlıq
hərəkatı.
XX əsr əvvəllərində Azərbaycan mədəniyyəti. Azərbaycan
tarixinin müasir dövrü tələbə və şagirdlərin iqtisadi bilikləri üçün
zəngin materiallar vardır: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yaradılması və fəaliyyəti, Dövlət quruculuğu. Azərbaycan
parlamenti Cənubi Azərbaycanda milli yaradılması, Azərbaycanda
Sovet rejiminin qurulması.
Azərbaycan SSR 1922-1939-cu illərdə
Azərbaycan SSRİ yeni iqtisadi siyasət şəraitində.
Sosialistcəsinə yenidən qurmalar, onların sosial-iqtisadi və siyasi
nəticələri. Cənubi Azərbaycan 20-30-cu illərdə. Sosial siyasi
vəziyyət, təsərrüfat həyatı.
1920-1930-cu illərdə Azərbaycan mədəniyyəti Azərbaycan
SSRİ-də mədəni quruculuq və mənəvi həyat. Cənubi Azərbaycan
mədəniyyəti. Azərbaycan SSRİ ikinci dünya müharibəsi illərində.
Hərbi, iqtisadi və mənəvi səfərbərlik. Arxa cəbhə.
Cənubi Azərbaycan ikinci dünya müharibəsi dövründə.
Azərbaycan mədəniyyəti ikinci dünya müharibəsi dövründə.
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Azərbaycan 1945-1991-ci illərdə. 50-60-cı illərdə iqtisadi və
sosial həyat. Mədəniyyət. 60-80-cı illərdə respublikada idarəçiliyin
möhkəmləndirilməsi və milli dirçəliş siyasəti, iqtisadi və sosial
yüksəliş. Milli mədəni oyanış.
80-90-cı illərdə yenidənqurma xalq hərəkatı. Mədəniyyət.
Cənubi Azərbaycanda Milli hökumətin yaranması, mədəni
quruculuq.
Azərbaycan Respublikası 1991-1993-cü illərdə. Siyasi
vəziyyət. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa olması.
Qarabağ müharibəsi. Dövlətçiliyin bərpasına maneələr. Azərbaycan
1993-cü ildən sonrakı dövrə. Qurtuluş hərəkatı.
Siyasi sabitlik və milli dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi
uğrunda mübarizə.
Müstəqil Azərbaycan Konstitusiyası. Bazar iqtisadiyyatına
doğru. İqtisadi dirçəlişin başlanması. Xarici siyasətdə uğurlar.
Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr. Milli mədəni dirçəliş və s.
Bu göstərilən mövzu və yarım mövzuların tədrisi prosesində
iqtisadi biliklərin verilməsi əhəmiyyət daşıyır.
Dərslər bir qayda olaraq müasir təlim metodları ilə həyata
keçirilir. Lakin varislik prinsipini gözləməklə ənənəvi təlim
üsulundan da istifadə oluna bilər.
Təhsil sahəsi hər bir dövlətin inkişafını şərtləndirən vacib
məsələlərdən biridir. Müəllim kadrlarının hazırlığı bu işi daha da
aktuallaşdırır. Burda fərdin qabiliyyəti və onun bu sahədə
ümumxalq, dövlət əhəmiyyəti nəzərə alınır. Məhz buna hörə də
müasir şəraitdə respublikamızda Təhsil sahəsində islahatlar
proqramı həyata keçirilməyə başlanmışdır.
Müəllim kadrları hazırlığında təhsil əsasən iki istiqamətdə
həyata keçirilir:
a)Tələbələrə ali təhsil müəssisində elmi-nəzəri və metodik
biliklərin öyrədilməsi;
b) Pedaqoq metodistlərin rəhbərliyi ilə tələbələrin pedaqoji
təcrübəsinin təşkili və onların praktik müəllim kimi hazırlanması.
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Nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycanın müstəqilliyi şəraitində
müəllim kadrlarının hazırlığı yeni elmi-metodik təfəkkür tələb edir.
Bunun üçün artıq baza vardır. Hər şeydən əvvəl, milli özünüdərk,
milli şüur, milli mentalitet böyük rol oynayır. Müstəqil
Azərbaycanın Konstitusiyası əsasında milli ideologiyamız da
müəyyən edilmişdir. Bu baxımdan müəllim kadrları hazırlığında bu
məsələ nəzərə alınmaqla və əvvəlki ənənəvi təlim metodlarının
əsasən saxlanması ilə fəal təlim, tənqidi təfəkkür və interaktiv təlim
metodlarına diqqət verilməsi, demokratikləşdirmə, humanitarlaşma
ön plana çəkilməlidir. Müəllim dərs dediyi uşaqları şəxsiyyət kimi
formalaşdırmalıdır. Aydınlıq üçün fəal təlim, tənqidi təfəkkür və
interaktiv təlimin qısa məzmununu veririk:
1. Fəal təlim – fəal təlim zamanı şagirdlər (tələbələr) təlim
prosesinin tam hüquqlu iştirakçıları olurlar bilikləri fəal axtarış və
kəşflər zamanı mənimsəyirlər.
2.
Tənqidi təfəkkür – daxil olan məlumatı
qiymətləndirmək qabiliyyətidir, yəni şagirdlərə verilən məlumatı
onun süzgəcindən keçirərək müsbət və mənfi cəhətlərini
göstərməklə qiymətləndirmək deməkdir. Burda didaktik, məntiqi,
müqayisə, ümumiləşdirmə, sistemləşdirmə, nəzəri, deduktiv,
alqoritmik, texniki, reproduktiv, produktiv, sistemli təfəkkür
fəaliyyət göstərir.
3. İnteraktiv təlim – təlimin qarşılıqlı əlaqəsidir. Bu
dərslərdə debat, diskussiya, əqli hücum və ay qruplarla iş, rollu
oyun və s. təlim metodlarından istifadə edilir.
Biz qrup işi üzrə göstərə bilərik ki, burada hər hansı
problemin həllinə yönəlmiş bor peşə insanın birgə fəaliyyətidir. 1015 nəfərdən ibarət olan treninq qrupu 4-6 nəfərlik kiçik qruplara və
cütlərə bölünə bilərlər. Bu zaman iştirakçılar arasında müəyyən
rollar (vəzifələr) və bütün iştirakçılar tərəfindən gözlənilən qaydalar
mövcuddur: qrupda əsas iş vərdişlərinə aiddir:
Simpatiya;
Fəal dinləmə;
Müsbət qarşılıqlı fəaliyyət;
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Dözümlülük.
Qrupda işin qaydaları aşağıdakılardır:
1. Hər iştirakçı öz üzərinə götürdüyü rolu yerinə yetirir;
2. Hamı birlikdə ümumi məqsədə çatmağa cəhd edir;
3. Qrup nümayəndələri bir-birinə kömək və yardım
göstərirlər;
4. Müsbət qarşılıqlı münasibətlər yaradılır (bir-birinə qarşı
tənqid və təhqir etmək qadağandır);
5.
Hər bir iştirakçı öz hərəkətlərinə görə fərdi
məsuliyyət daşıyır.
III. Yaradıcılıq. Fəal təlimdə yaradıcılıq da böyük rol
oynayır. Yaradıcılıq hər hansı bir yeniliyin yaradılmasına
yönəldilmiş prosesdir. Onun üçün tərkib hissəsini göstərə bilərik:
1-ci Yenilik. Yaradıcılıq fəaliyyətinin sonunda nə isə yeni bir
şeyin yaradılması mütləqdir.
2-ci nəticədə alınan dəyərliyidir. Yaradıcılıq işinin məhz
nəticəsi digər insanların diqqətini ona cəlb edir.
3-cü daxili motivasiyadır. Bu, mükafata görə yox, yalnız
həvəsə görə tapşırığı yerinə yetirmək cəhdidir.
Müasir təlim üsullarından tənqidi təfəkkür çox əhəmiyyət
kəsb edir və fəal təlimin komponentlərindəndir.
Gördüyümüz bütün işlər təfəkkürün məhsuludur və insan
təfəkkürünün bir çox növləri vardır. Biz bundan yaradıcı şəkildə
istifadə etməli, gənc nəslin təlim-tərbiyəsini etibarlı şəxslərə
tapşırmalıyıq:
1. Didaktik təfəkkür – hadisələrdə ziddiyyətlərin vəhdətini
və mübarizəsini, yeniliklərin necə yarandığını görmək və onların
inkişaf istiqamətlərini aşkar etmək nəzərdə tutulur.
2. Məntiqi təfəkkür – müqayisə, ümumiləşdirmə, təsnifat və
sistemləşdirmə bacarığıdır.
3. Müqayisə – cisim və hadisələr arasında oxşar və fərqli
xüsusiyyətləri müəyyən etməkdir.
4. Ümumiləşdirmə – cisim və hadisələri ümumi və mühüm
xüsusiyyətlərinə görə fikrən birləşdirməkdir.
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5. Təsnifat – əşyaları mühüm xüsusiyyətlərinə görə fikrən
siniflərə ayırmaqdır.
6. Sistemləşdirmə – obyektləri müəyyən qayda üzrə
düzmək. Onlar arasında ardıcıllığı müəyyən etmək, yəni sistemə
salmaq deməkdir. Ümumiyyətlə, biliklərin qavranılması, köhnə
biliklərlə yeni biliklər arasında sıx bağlılıq başa düşülməlidir.
7. Ümumiləşmiş – oxşar və fərqli cəhətləri aşkar etmək kimi
qəbul edilir.
8. Kateqorial təfəkkür – oxşar əlamətləri qruplar, siniflər
üzrə birləşdirməyi bildirir.
9. Nəzəri təfəkkür – ən yüksək ümumiləşdirilmiş hadisələrin
ən vacib qanunauyğunluqlarını dərk etməkdir.
10. Deduktiv təfəkkür – fikrin ümumi haldan xüsusi hala,
konkret fikrə doğru inkişafıdır.
11. İnduktiv təfəkkür – fikrin xüsusi haldan ümumi hala
keçməsi və nəticə çıxarılmasıdır.
12. Alqoritmik təfəkkür – göstəriciləri ardıcıl, sistemli
yerinə yetirməkdir.
13. Texnik təfəkkür – texniki yeniliklər üçün fikir fəallığıdır.
Uşağın texniki əməyə hazırlığıdır.
14. Reproduktiv təfəkkür – mənimsənilmiş bilikləri
fəallaşdırmağa çalışan fəallıqdır.
15. Produktiv təfəkkür (yaradıcı) – yeni-yeni elmi
tapşırıqları, məsələləri müstəqil həll etmək bacarığı verir.
16. Sistemli
təfəkkür
–
təbiət
və
cəmiyyətin
qanunauyğunluqlarını düzgün inkişaf etdirmək, elmi dünyagörüşü
formalaşdırmaqdır.
Təlim zamanı müəllim bu üsullardan geniş istifadə etməli,
müəyyən çatışmazlığı aradan götürməli, tətbiq etdiyi üsulun daha da
effektli olmasına nail olmalıdır. Fəaliyyətin aşağıdakı əsas
istiqamətlərinə diqqət artırılmalıdır:
1. Təhsil humanistləşdirilməsi (latın sözüdür, insani, bəşəri
deməkdir);
2. Şagird-müəllim münasibətlərinin əməkdaşlıq mövqeyidir;
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3. Müasir dərs və şəxsiyyət məsələləri;
4. Tərbiyənin humanistləşdirilməsi;
5. Təhsilin demokratikləşdirilməsi;
6. Müəllim-şagird əməkdaşlığı;
7. Tərbiyə işinin demokratikləşdirilməsi;
8. Təhsilin fərdiləşdirilməsi;
9. Müəllimin estetik mədəniyyəti və s.
10. Müasir təlim üsulları ilk növbədə ali
auditoriyalarında pedaqogika, psixologiya və metodika
tədrisi prosesində öyrədilir, ikinci növbədə pedaqoji
müddətində sınaq dərslərində mənimsədilir və ən
ümumtəhsil məktəblərində tətbiq olunur.

məktəb
fənninin
təcrübə
nəhayət,

1.2. Problemin elmi-metodik ədəbiyyatda qoyuluşu
Azərbaycan tarixi fənninin tədrisində iqtisadi biliklərin
öyrədilməsinə dair problemlə bağlı elmi-metodik tövsiyə və dərs
vəsaitinə rast gəlmədik. Lakin iqtisadiyyatla bağlı fənlərə dair bir
sıra elmi metodik göstərişlər, dərsliklər vardır.
Fikrimizcə Azərbaycan tarixi fənninin tədrisi prosesində
iqtisadi biliklərin və ya iqtisadi tərbiyənin verilməsinə dair elmi
metodik tövsiyənin hazırlanıb tarix müəllimlərin istifadəsinə
vermək lazımdır. Tələbə gənclərin, şagirdlərin iqtisadi biliyinin
artırılması bir sıra fənlərin öyrədilməsi ilə bağlıdır. Təkcə
iqtisadiyyat, iqtisadiyyatın əsasları fənlərin tədrisi ilə bağlı deyildir.
İqtisadi biliklərin verilməsi tarix, coğrafiya, fizika, kimya, əmək
təlimi, ekologiya, insan və cəmiyyət, təbiətşünaslıq, fənlərin tədrisi
prosesində həyata keçirilməlidir.
Eyni zamanda iqtisadi biliklər barədə əlavə ədəbiyyatdan
geniş istifadə edilməklə Azərbaycanın iqtisadi fikir tarixi, iqtisadi
inkişafın hüquqi sahələri, müstəqillik şəraitində iqtisadiyyatın
yüksəlməsi, Azərbaycanın iqtisadi siyasəti və s. öyrətmək
əhəmiyyətə malikdir. Bununla yanaşı iqtisadi terminlərin də
öyrədilməsi yaxşı olardı.
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Bunun üçün tövsiyə edilir ki, “Azərbaycan iqtisadiyyatı”,
“Azərbaycanın iqtisadi siyasəti”, “Müstəqillik və iqtisadiyyat”,
“İqtisadi nəzəriyyə”, “Məktəblilərin iqtisadi nəzəriyyəsi” və s. adlı
onlarca əsərdən istifadə edilsin. Biz bu əsərlərə istinadən
fikirlərimizi çatdırmağa çalışacağıq. Metodik göstərişlər:
– Müasir şərtdə insan hüquqlarının önə çəkildiyi bir vaxtda
iqtisadi biliklərin verilməsi əhəmiyyətə malikdir.
– İnsan hüquqlarının tədrisi adlı metodik vəsaitdə mülkü,
sosial, siyasi, mədəni, təhsil, sağlamlıq, hüququ ilə yanaşı iqtisadi
hüquq barədə də göstərilmişdir:
– İqtisadi hüquqlar insan üçün təsərrüfat fəaliyyətinin əsas
faktlarındandır. Sərbəst şəkildə istifadə etmək üçün imkanını təmin
edir.
Bunlara aiddir: işləmək və iş yerini seçmək hüququ: bərabər
əməyə görə bərabər ödəniş hüququ; insanın ləyaqətlə və yaşamasını
təmin edən ədalətli və qənaətbəxş əmək haqqı almaq hüququ;
həmkarlar ittifaqları yaratmaq hüququ, istirahət və asudə vaxt
hüququ. İnsanın iqtisadi fəaliyyət istər dövlətlərin hər birində və
beynəlxalq aləmdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatında (BMT)
tənzimlənir, qanuni həllini tapır.
Hüquqi həllin tapılmış iqtisadi fəaliyyət insanın təfəkkürünü
inkişaf etdirir. Bilik, bacarıq və vərdişlərini yaradır. Bunun
nəticəsində şəxsiyyətin formalaşdırılması inkişafına təkan verir.
Azərbaycan tarixində aqrar sahə qədim və aparıcı sahə
olduğundan kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatına dair metodik
tövsiyəni nümunə kimi göstəririk:
Aqrar iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində mühüm
məsələlərdən hesab olunan yüksək nəzəri-təcrübəvi bilik
səviyyəsində bilik səviyyəsinə malik kadr potensialının
hazırlanması hazırda öz aktuallığını əhəmiyyətli şəkildə
göstərməkdədir. Bu vəzifəni yerinə yetirilməsi təbiidir ki, aqrar
elmin üzərinə düşür.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın bu qədim
sahəsinin inkişaf etdirilməsində 1970-1980-ci illərdə çox böyük
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işlər görmüşdür. Azərbaycanda taxılçılığın, pambıqçılığın,
üzümçülüyün, heyvandarlığın, tərəvəzçiliyin, ümumiyyətlə aqrar
sahənin inkişafında böyük
nailiyyətlər əldə etmişdir. Bu
Azərbaycanın iqtisadiyyatının artmasına və xalqın güzəranının
yaxşılaşdırılmasına səbəb olmuşdur. Respublikanın şöhrətini
artırmışdır.
Aqrar təhsil sistemində peşəkar mütəxəssislərin formalaşmasının kənd təsərrüfatında istehsal sahələrinin inkişaf etdirilməsinə
bilavasitə təsirini nəzərə alsaq “Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı”
fənnindən təcrübə məşğələlərinin yerinə yetirilməsinə dair
hazırlanmış metodik göstərişin əhəmiyyətini görmək mümkündür.
Metodik göstərişdə torpaqdan istifadənin səmərəliliyini müəyyən
edilməsi, bitkiçilik və heyvandarlığın ayrı-ayrı sahələrinin –
taxılçılığın, pambıqçılığın, ət və süd məhsullarının və s. iqtisadi
səmərəliliyinin müqayisəli qiymətləndirilməsi, mineral gübrələrdən,
əsas və dövriyyə fondlarından, investisiya qoyuluşundan istifadənin
səmərəliliyi və s. öz əksini tapır. Qoyulan məsələlərin nəzəri
tərəfləri şərh edilməklə tələbələrin biliyinin dərinləşdirilməsi üçün
sərbəst həll olunması nəzərdə tutulan məsələlərdə tərtib edilmişdir.
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Kənd təsərrüfatında torpaqdan istifadənin iqtisadi
səmərəliliyinin müəyyən edilməsi
Mövzumun məzmunu. Torpaq resursu, onun təsnifatı, tərkibi
və strukturu. Torpağın kənd təsərrüfatında başlıca istehsal vasitəsi
kimi xüsusiyyətləri. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar, onların
tərkibi və strukturu.
Dövlət torpaq kadastrı. Torpaq kadastrı anlayışı, onun tərkib
hissələri. Yeni mülkiyyət münasibətləri şəraitində dövlət torpaq
kadastrının rolu. Torpaq bazarının iqtisadi mahiyyəti.
Torpağın
iqtisadi
qiymətləndirilməsi.
İqtisadi
qiymətləndirilmə göstəriciləri, onların müəyyən edilməsi. Torpağın
qiyməti və onun formalaşması.
Torpaq islahatı, onun məqsədi və əsas istiqamətləri. Torpaq
üzərində yeni mülkiyyət və təsərrüfatçılıq formaları.
İcarə münasibətləri, torpaqdan istifadə haqqı. Torpağın
normativ qiyməti. Torpaq vergisi.
Tapşırıq. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarından istifadənin
səmərəliliyini hesablamalı.
Metodik göstəriş
Kənd təsərrüfatında torpaqdan istifadənin səmərəliliyi
göstəricilər sistemi vasitəsilə müəyyən edilir. Göstəricilər natural və
dəyər ifadəsində hesablanır.
Natural göstəricilərə daxildir:
Bitkiçilikdə: məhsuldarlıq sen/ha.
Heyvandarlıqda: hər hektar kənd təsərrüfatında yararlı torpaq
sahəsinə görə məhsul istehsalı.
Dəyər ifadəsində göstəricilərə aiddir: kənd təsərrüfatına
yararlı torpaq sahəsinin hər hektarına düşən ümumi məhsul, ümumi
gəlir, xalis gəlir, mənfəət, ümumi və əmtəəlik məhsula görə
rentabellik səviyyəsi və s. Bəzi göstəricilərin hesablanması
metodikası aşağıdakı kimidir.
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Ümumi məhsul – dəyər ifadəsində qarşıya qoyulan
məqsəddən asılı olaraq kənd təsərrüfatında müqayisəli qiymətlə,
maya dəyəri ilə və yaxud orta satış qiyməti ilə müəyyən edilir.
Ümumi şəkildə göstərici özündə bitkiçilik və heyvandarlıq
məhsullarının dəyərini cəmləşdirir.
Ümumi gəlir – ümumi məhsulla material məsarifləri
arasındakı fərqi, yaxud xalis gəlirlə əmək ödənişi məsariflərinin
cəmini əks etdirir.
Xalis gəlir – ümumi məhsulun dəyəri ilə (mövcud
qiymətlərlə) istehsal xərcləri arasındakı fərq kimi hesablanır.
Mənfəət – əmtəəlik məhsulun dəyəri ilə (satışdan pul
daxilolmalar) onun tam maya dəyəri arasındakı fərq şəklində
müəyyən edilir.
Renta bellik səviyyəsi – ümumi və əmtəəlik məhsula görə,
yəni xalis gəlirin istehsal xərcinə, yaxud mənfəətin tam maya
dəyərinə faizlə nisbəti şəklində hesablanır.
Qeyd. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan istifadənin
iqtisadi səmərəliliyi qeyd olunan göstəricilər əsasında
müəyyənləşdirilsə də həmin göstəriciləri torpaqları müxtəlif
keyfiyyətlərdə olan təsərrüfatlar üzrə müqayisəli şəkildə təhlil
etmək kifayət qədər düzgün nəticələr vermir. Odur ki, torpaqdan
istifadəyə obyektiv qiymət vermək üçün kənd təsərrüfatında
istehsalın nəticəsində ciddi təsir göstərən torpağın keyfiyyət amili
diqqətdən yayınmalıdır.
Torpağın keyfiyyətini nəzərə almaqla ondan istifadənin
iqtisadi səmərəliliyi torpağın banitel balları əsasında təhlil edilir.
Respublikada keyfiyyət qrupları üzrə banitel balları kadastr yarım
bölgələri və ora daxil olan inzibati rayonlar üzrə müəyyənləşdirilir.
(Əlavə 1). Torpaq vergisi məhz bu göstəricilər nəzərə alınmaqla
hesablanır. Torpaq vergisi də torpaqdan istifadənin iqtisadi
səmərəliliyinə təsir göstərir.
Tapşırıq 2. Təsərrüfatda əkin yeri 15 hektar (10 hektar I
keyfiyyət qrupu, 5 hektar II keyfiyyət qrupu), çoxillik əkmələr 4
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hektardır (I keyfiyyət qrupu). Hər bir keyfiyyət qrupu üzrə və
bütövlükdə torpaq vergisini hesablamalı.

Metodik göstəriş
Torpaq vergisini hesablamaq üçün ilk növbədə təsərrüfatın
yerləşdiyi ərazinin hansı kadastr qiymət rayonuna və ora daxil olan
inzibati rayona aid olması müəyyənləşdirilməlidir. Sonra keyfiyyət
qrupları üzrə torpaqların 1 hektarın şərti balları əsasında hesablama
aparılır. Hesablama prosesi 1 şərti balı n aylıq gəlirin vergi
tutulmayan məbləğinin 0,3 faizinə vurulması yolu ilə aparılır.
Mövcud qanunvericiliyə görə aylıq gəlirin vergi tutulmayan
məbləği 100000 manatdır (sonrakı dövrlər üçün bu məbləğin
150.000 man. Səviyyəsində müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulur).
Deməli torpaq vergisinin dərəcəsi 1 şərti bal üçün 300 manat
(100000 manat x 0,3=300 manat) təşkil edilir. Tapşırıqda nəzərdə
tutulan Goranboy rayonu “Mil-Qarabağ” kadastr qiymət rayonuna
daxildir. Odur ki, I keyfiyyət qrupuna aid ola əkin yeri 175 bal, II
keyfiyyət qrupu 110 bal, III keyfiyyət qrupu 65 bal, IV keyfiyyət
qrupu 40 baldır. Çoxillik əkmələrdə I keyfiyyət qrupu 135 bal, II
keyfiyyət qrupu 110 bal, III keyfiyyət qrupu 80 baldır.
Torpaq vergisi kənd təsərrüfatı müəssisələri üzrə hər il may
ayının 15-dən hesablanılır. Hesablanmış torpaq vergisi hüquqi
şəxslər tərəfindən dövlət büdcəsinə, fiziki şəxslər tərəfindən yerli
(.bələdiyyə) büdcələrə bərabər məbləğlərdə 15 avqust və 15 noyabr
tarixlərində ödənilir.
Əmək resurslarından istifadənin iqtisadi
səmərəliliyini müəyyən edilməsi
Mövzunun məzmunu. Əmək resursları anlayışı, onun tərkibi
və strukturası.
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Kənd təsərrüfatında əmək resurslarından istifadənin
xüsusiyyətləri: istehsalın mövsümlüyü, əmək tutumlu istehsal
prosesləri və onların mexanikləşdirilməsi səviyyəsi, əmək
resurslarından istifadə sosial şərtlərin mövcudluğu və s.
Kənd təsərrüfatı istehsalın əmək resursları ilə təmin olunma
göstəricilərinin müəyyən edilmə qaydası. Kənd təsərrüfatında əmək
resurslarının formalaşması, əmək bazarının iqtisadi mahiyyəti,
məşğulluq səviyyəsi, işsizlik.
Əmək resurslarından istifadə göstəriciləri, onların müəyyən
edilmə metodikası. Əmək resurslarından istifadənin səmərəliliyinə
təsir edən amillər.
Əmək məhsullarının mahiyyəti. Əmək məhsuldarlığı
göstəricilərinin hesablanması qaydası. Əmək məhsuldarlığına təsir
edən təbii, texnoloji, iqtisadi və sosial amillər. Əmək
məhsuldarlığının
yüksəldilməsi
istiqamətləri:
elmli-texniki
tərəqqinin istehsalata tətbiqi, stimullaşdırmanın təkmilləşdirilməsi,
sosial problemlərin həlli və s.
Tapşırıq 1. 3-cü cədvəlin məlumatları əsasında əmək
resurslarından istifadənin iqtisadi səmərəliliyini aşağıdakı
göstəricilər üzrə müəyyən etməli:
- 1 ad/saata görə məhsul istehsalı, min manat və ya sentner;
- 1 sen. məhsul istehsalına əmək sərfi, ad/saat;
- hər nəfər orta illik işçiyə görə məhsul istehsalı, min. Manat
və ya sentner və s.
Metodik göstəriş
Əmək resurslarından istifadənin iqtisadi səmərəliliyi müxtəlif
göstəricilər vasitəsilə müəyyən edilir.
1. Əmək məhsuldarlığı göstəriciləri
- hər nəfər işçiyə və ad/saata görə ümumi məhsul, man;
- hər nəfər işçiyə və hər ad/saata görə ayrı-ayrı sahələr üzrə
məhsul istehsalı (natural və müqayisəli dəyər ifadəsində);
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- ayrı-ayrı sahələr üzrə 1 sen. Məhsul istehsalına əmək sərfi,
ad/saat.
2. Əmək resurslarından istifadə səviyyəsi:
- məşğulluq səviyyəsi – işləyənlərin iş qüvvəsinə faizlə
nisbəti;
- iş vaxtından istifadə əmsalı faktiki iş vaxtının mümkün olan
iş vaxtına nisbəti.
3. Kənd təsərrüfatının işçi qüvvəsi ilə təmin olunma
səviyyəsi:
- hər hektar torpaq sahəsində düşən işçilərin sayı, nəfər;
- hər nəfər işçiyə düşən torpaq sahəsi;
- il ərzində hər nəfər işçiyə görə əmək sərfi;
- faktiki əmək resursları ilə onlara olan tələbat arasındakı fərq.
4. Mövsümlük səviyyəsi aşağıdakı kimi müəyyən olunur:
- əməkdən istifadənin mövsümlük əmsalı – ay ərzində əmək
sərfinin təhlil olunan ayın porta aylıq əmək sərfinə nisbəti;
- mövsümlük miqyası – maksimum əmək sərfi ilə minimum
əmək sərfi arasındakı nisbət və s.
5. İşçi qüvvəsinin sayı və hərəkəti:
- işçilərin orta illik sayı (365 gün üçün nəzərdə tutulur);
- işçi qüvvəsinin işə qəbul olunma dövriyyəsi əmsalı – il
ərzində işə cəlb olunanların işçilərin orta illik sayına nisbəti;
- işdən getmə dövriyyəsi əmsalı – il ərzində işdən çıxanların
işçilərin orta illik sayına nisbəti.
Material resurslarından istifadənin iqtisadi
səmərəliliyinin müəyyən edilməsi
Mövzunun məzmunu. Material resursları anlayışı, onun
tərkibi və kənd təsərrüfatı istehsalında rolu. Material resurslarının
təsnifatı. Kənd təsərrüfatının material resursları ilə təmin olunma
göstəriciləri.
Energetika resursları, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı,
saxlanması və satışında onların rolu. Energetika gücü və onun
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strukturu. Enerji ilə təmin və təchiz olunma göstəriciləri, onların
hesablanması metodikası. Elektrikləşmənin kənd təsərrüfatının
inkişafında rolu.
İstehsal fondları və onların təsnifləşdirilməsi. Əsas fondlar,
onların tərkibi və strukturu. Əsas fondların amortizasiyası. Əsas
fondlardan istifadənin iqtisadi səmərəliliyi. Dövriyyə fondları və
onların tərkibi. Dövriyyə fondlarından istifadənin iqtisadi
səmərəlilik göstəriciləri.
Metodik göstəriş
Mövzunun məzmunu. İnvestisiyanın və əsaslı vəsait
qoyuluşunun (kapital) iqtisadi mahiyyəti. Onların kənd təsərrüfatı
istehsalının artımında rolu. İnvestisiya və əsaslı vəsait qoyuluşunun
mənbələri. Xalis gəlir, mənfəət və amortizasiya ayırmalarının
investisiyanın formalaşmasında rolu. Bank faizi dərəcəsinin
investisiyanın formalaşmasına təsiri.
Əsaslı vəsait qoyuluşunun səmərəliliyi anlayışı, ümumi
səmərəlilik əmsalı, əsaslı vəsait qoyuluşunun ödənilmə müddəti.
Ümumi səmərəliliyin normativ əmsalı.
İnvestisiya və əsaslı vəsait qoyuluşunun iqtisadi səmərəliliyin
yüksəldilməsi yolları. Xalis gəlirin (mənfəətin) artırılması, maya
dəyərinin aşağı salınması, keyfiyyətin yüksəldilməsi, bank faizi
dərəcəsinin azaldılması, güzəştli vergi sistemi və s.
Metodik göstəriş
Kapital qoyuluşundan istifadənin iqtisadi aşağıdakı kimi
müəyyənləşdirilir.
1. Hər 1000 manat kapital qoyuluşuna görə əlavə ümumi
gəlir, xalis gəlir və mənfəəti hesablamaq üçün konkret variantda
onun müqayisə edildiyi variant arasındakı fərq həmin göstəricilər
əsasında müəyyən edilir, nəticə kapital qoyuluşları arasındakı (qeyd
olunan variantlara görə) fərqə bölünür.
28

2. Kapital qoyuluşundan istifadə nəticəsində maya dəyərinin
aşağı düşməsini müəyyən etmək üçün müvafiq variantlar üzrə
məhsulun maya dəyəri arasındakı fərq kapital qoyuluşu arasındakı
fərqə bölünür.
3. Kapital qoyuluşunun ödənilmə müddəti kapital
qoyuluşunun əldə olunmuş mənfəətə nisbəti ilə müəyyən edilir.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının
maya dəyərinin hesablanması
Mövzunun məzmunu. İstehsal xərci: dəyişən və sabit
xərclərin iqtisadi mahiyyəti. Maya dəyərinin təsnifləşdirilməsi: orta
dəyişən və orta sabit xərclər. Maya dəyərinin strukturu, onun
hesablanma metodikası. Ayrı-ayrı bitkiçilik və heyvandarlıq
sahələrində xərclərin əsas, əlavə və yanaşı məhsullar arasında
bölüşdürülmə metodikası.
Maya dəyərinin aşağı salınması yolları. Xərclərin səviyyəsi ilə
məhsul istehsalı arasında asılılıq. Xərclərin optimal səviyyəsi.
Metodik göstəriş
Mövzunun məzmunu. Kənd təsərrüfatı məhsullarının satış
kanalları ASK sahələri arasında əmtəə-pul münasibətləri. Aqgrar
bazar. Aqrar bazarın xüsusiyyətləri, satış prosesində onun nəzərə
alınması.
Satışın stimullaşdırılması. Müxtəlif vergilərin tətbiqinin
satışın səmərəliliyinə təsiri. Kənd təsərrüfatı məhsulları satışının
səmərəliliyini müəyyən edən göstəricilər, onların hesablanması
metodikası.
Metodik göstəriş
Göstəricilərin hesablanması aşağıdakı kimidir:
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- ayrı-ayrı satış kanalları üzrə verginin məbləği hesablanır və
ümumi pul daxilolmalarından çıxılır;
- qalan məbləğdən tam maya dəyəri çıxılmaqla mənfəət
hesablanır (ümumilikdə və ya 1 sen üçün);
- rentabellik səviyyəsi mənfəətlə tam maya dəyəri arasındakı
nisbətin faizi müəyyən edilir.
- hesablanmaların nəticələri arasında satış kanalları üzrə
göstəricilər müqayisəli şəkildə təhlil olunur və satışın daha səmərəli
variantı müəyyənləşdirilir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, satışın səmərəliliyi həmçinin
məhsul satışına görə daxil olacaq pul vəsaitinin vaxtında
ödənilməsindən asılıdır.
Taxıl istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin
müəyyən edilməsi
Mövzunun məzmunu. Taxıl istehsalının iqtisadi səmərəliliyi.
İqtisadi səmərəlilik göstəriciləri və onların müəyyən edilməsi.
İqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsi yolları (səmərəliliklə
bağlı əsas göstəricilər əvvəlki mövzularda verilmişdir).
Metodik göstəriş
Taxıl istehsalının iqtisadi səmərəliliyini hesablamaq üçün
aşağıdakı göstəricilərdən istifadə edilir:
1. Məhsuldarlıq göstərici – ümumi yığım əkin sahəsinə
bölünür.
2. 1 sentner taxılın maya dəyəri – istehsal xərcləri ümumi
yığıma bölünür.
3. Əmək məhsuldarlığı – ümumi əmək sərfi istehsal edilmiş
taxılın miqdarına bölünür.
4. 1 hektar taxılın əkin sahəsinə düşən mənfəət cəmi
mənfəətin əkin sahəsinə bölünməsi yolu ilə müəyyən edilir.
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Rentabellik səviyyəsi – cəmi mənfəətin taxılın istehsalı və
satışı ilə əlaqədar xərclərə faizlə nisbəti kimi müəyyən edilir.
Alınmış nəticələri cədvəldə əks etdirməli.
Pambıq istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin
müəyyən edilməsi
Mövzunun məzmunu. Pambıqçılığın iqtisadi əhəmiyyəti.
Pambıq istehsalına iqtisadi səmərəliliyi, onu əks etdirən
göstəricilərin müəyyən edilməsi. Pambıq istehsalının iqtisadi
səmərəliliyinin yüksəldilməsinin ehtiyat mənbələri.
Metodik göstəriş
Pambıqçılıqda iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri aşağıdakı kimi
müəyyən edilir:
1. Pambıq sahəsinin hər hektarından məhsuldarlıq ümumi
məhsul yığımını əkin sahəsinə bölməklə hesablanır.
2. 1 sen məhsulun maya dəyəri – istehsal xərclərini ümumi
yığıma bölməklə müəyyən olunur.
3. Əmək məhsuldarlığı – ümumi məhsulun əmək sərfinə olan
nisbəti müəyyən edilir.
4. Mənfəət – satlıq məhsulun dəyərindən məhsul istehsalı və
satışı ilə əlaqədar xərclərin çıxılması ilə müəyyənləşdirilir.
5. Bir hektar pambıq sahəsinə düşən mənfəət – cəmi mənfəəti
pambığın əkin sahəsinə bölməklə hesablanır.
Qeyd. Lif çıxımı I variant üzrə 33,5%, II – variant üzrə 30,3
% qəbul edilmişdir.

Tərəvəz istehsalının iqtisadi
səmərəliliyinin müəyyən edilməsi
Mövzunun məzmunu. Tərəvəzçiliyin iqtisadi əhəmiyyəti və
onun iqtisadi səmərəliliyi.
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Tərəvəz istehsalının iqtisadi səmərəlilik göstəricilərinin
hesablanması.

Metodik göstəriş
Tərəvəz istehsalının iqtisadi səmərəliliyini hesablamaq üçün
aşağıdakı göstəricilərdən istifadə edilir:
1. Məhsuldarlıq – ümumi yığımın əkin sahəsinə olan nisbəti
ilə müəyyən edilir;
2. Əmək məhsuldarlığı – ümumi məhsulun işçilərin orta illik
sayı və əmək sərfinə bölünməsi yolu ilə tapılır.
3. Vahid torpaq sahəsinə düşən ümumi gəlir, xalis gəlir və ya
mənfəət – müvafiq göstəricilərin torpaq sahəsinə olan nisbəti ilə
müəyyən edilir.
4. Rentabellik səviyyəsi – mənfəətin əmtəəlik məhsulun tam
maya dəyərinə faizlə olan nisbəti kimi hesablanır.
Nəticələri cədvəldə əks etdirməli.

Kartof istehsalının iqtisadi
səmərəliliyinin hesablanması
Mövzunun məzmunu: Kartofçuluğun iqtisadi əhəmiyyəti.
Kartof istehsalının iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri, onların
müəyyən edilməsi. Kartof istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin
yüksəldilməsi yolları.

Metodik göstəriş
Kartof istehsalın iqtisadi səmərəliliyi aşağıdakı göstəricilərdən
istifadə edilməklə hesablanır:
1. Məhsuldarlıq – ümumi yığımın əkin sahəsi olan nisbəti ilə
müəyyən edilir;
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2. 1 hektardan əldə olunan ümumi gəlir, xalis gəlir və ya
mənfəət – müvafiq göstəricilərin əkin sahəsinə bölünməsi yolu ilə
tapılır;
3. 1 sentner məhsulun maya dəyəri – istehsal xərclərinin
ümumi yığıma olan nisbəti ilə müəyyən edilir;
4. Əmək məhsuldarlığı – natural və dəyər ifadəsində ümumi
məhsulun işçilərin sayı və ya əmək sərfinə bölünməsi yolu ilə
hesablanır.
5. Rentabellik səviyyəsi – mənfəətin (xalis gəlirin) əmtəəlik
məhsulun tam maya dəyərinə (istehsal xərclərinə) faizlə olan nisbəti
ilə hesablanır.

Süd istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin
müəyyənləşdirilməsi
Mövzunun məzmunu. Maldarlıq məhsulları istehsalının
xüsusiyyətləri. Maldarlığın inkişaf problemləri. Maldarlığın
inkişafına təsir edən amillər: təbii və iqtisadi amillər.
Maldarlıq məhsulları istehsalının iqtisadi səmərəliliyi.
Süd istehsalının iqtisadi əhəmiyyəti. İqtisadi səmərəlilik
göstəricilərinin hesablanması metodikası. İstehsalın iqtisadi
səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri – məhsuldarlığın
artırılması , keyfiyyətin yüksəldilməsi, maya dəyərinin aşağı
salınması və s. süd məhsulunun emalı və satışı, mənfəətin
artırılması problemləri.

Metodik göstəriş
Süd istehsalının iqtisadi səmərəliliyi müqayisə şəkildə
aşağıdakı göstəricilər vasitəsilə müəyyən edilir (nəzərə almaq
lazımdır ki, xərclərin 90%-i südə, 10%-i balaya aid edilir)
- məhsuldarlığın dəyişməsi;
- südün yağlılığının dəyişməsinə görə məhsuldarlığın
dəyişməsi;
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- balaya görə məhsuldarlığın dəyişməsi;
- yem məsarifi ilə südün məhsuldarlığı arasındakı asılılıq,
xərclərin optimal səviyyəsi;
- 1 sen. Südə yem məsarifi, sen;
- 1 sen. Südün maya dəyəri, man;
- mənfəət, min, man.;
- rentabellik səviyyəsi, %
Nəticələri cədvəldə əks etdirməli

Ət istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin
müəyyən edilməsi
Mövzunun məzmunu. Ət istehsalının iqtisadi səmərəlilik
göstəriciləri, iqtisadi səmərəlilik göstəricilərinin hesablanması
metodikası. Ət istehsalının iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi
istiqamətləri – keyfiyyətinin yüksəldilməsi, məhsuldarlığın
artırılması, maya dəyərinin aşağı salınması, mənfəətin artımı,
rentabellik səviyyəsinin yüksəldilməsi və s.

Metodik göstəriş
- sutkalıq çəki artımı, kq;
- 1 sentner ətin maya dəyəri, man,
- 1 sentner ət istehsalına yem məsarifi, sen;
- Yem məsarifinin ümumi xərclərdə tutduğu xüsusi çəki, %
- Mənfəət, min man.
- Rentabellik səviyyəsi, %-lə
Nəticələri cədvəldə əks etdirməli
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1.3. Azərbaycan tarixi fənninin tədrisində iqtisadi

məsələlərin tarixinin öyrədilməsinin yolları
Azərbaycanın iqtisadiyyatının tarixinin mərhələ və dövrlərlə
öyrədilməsi tələbələr üçün yaxşı vasitədir. Azərbaycan tarixində
eradan əvvəl X əsrdən başlayaraq bizim eranın XXI-əsrin
əvvəllərinə qədər ki, dövrə dair bir çox məsələlər vardır. Onlardan
biri də iqtisadi məsələlərdir. Tələbələr (şagirdlər) iqtisadi bilik və
tərbiyə verilməsi üçün çox qiymətli materiallar olduğunu nəzərə
alan müəllim mühazirə və seminarlarda, əlavə məşqlərdə,
auditoriyadan kənar tədbirlərdə bunları nəzərə almalı, ayrı-ayrı
mövzuların
öyrədilməsində
iqtisadiyyatı,
onun
tarixini,
əhəmiyyətini öyrətməlidir.
Mövcud ədəbiyyata istinadən, Azərbaycanın qədim kitabı
olan “Avesta”da (e.ə. X – VII əsrlər) əkinçilik suvarmanın köməyi
ilə maddi nemətlərin yaranması göstərilmişdir.
Azərbaycanın ilk sosial hərəkatları olan Manihəçilik (III əsr),
Məzdəkizm (V – VI əsrlər) və Xürrəmilər (VIII – X əsrlər)
hərəkatlarının iqtisadi məzmununu hamı üçün mülkiyyət hüququ
yaratmaq ideyası təşkil edir.
İslam dininin yaranması (VII əsr), onun qəbul edilməsi bütün
şərq xalqlarının, o cümlədən, Azərbaycan xalqının sosial-iqtisadi
fikrinə öz dərin təsirini göstərmişdir. Müsəlmanların müqəddəs
kitabı olan "Qurani-Kərim" sonrakı iqtisadi fikirlərin,
mütəfəkkirlərin iqtisadi baxışlarını əsas ideya mənbəyi kimi çıxış
etmişdir. Torpaq üzərində mülkiyyət, ticarətə münasibət, əmək və
əmlaka münasibət, vergilər, onların mahiyyəti və əhəmiyyəti və
digər başqa iqtisadi məsələlər islam ideyaları əsasında və ya ona
uyğun bir şəkildə şərh olunmuşdur.
Azərbaycan xalqı dünya xalqları içərisində ensiklopedik
məzmunlu qədim yazılı abidələri olan xalqlardan biridir. Bu
baxımdan "Dədə-Qorqud" qəhrəmanlıq dastanı və oradakı iqtisadi
ideyalar diqqəti cəlb edir. X əsrdə qələmə alınmış bu dastan ŞUN
əsrlərin real hadisələrini, böyük bir dövrün içtimai həyatını,
35

təsərrüfat ukladını öyrənmək baxımından əvəzsiz mənbədir. "DədəQorqud" dastanının məlumatları təsdiq edir ki, Azərbaycan
oğuzlarının həyatıda natural mübadilə ilə bərabər, pul artıq
müəyyən rol oynayır, tədavül və yığım vasitəsi kimi istifadə olunur.
Orta əsrlər Azərbaycanının sosial-iqtisadi şəraitini, dəvlət
quruluşunu səciyyələndirən yazılı mənbələr içərisində XI əsrin
məşhur tarixi abidəsi olan Nizamülmülkün "Siyasətnamə" əsəri
mühüm yer tutur.
Artıq XII əsrdə Azərbaycavda iqqisadi fikir özünün yüksək
səviyyəsinə çatır. N.Gəncəvi (1141-1209) əmək və sərvət haqqında
mükəmməl təlim yaradır. Bu təlimə görə əmək maddi və mənəvi
sərvətləri artıran əsas mənbədir və əmək fəaliyyətinin səmərəliliyi
əməyə stimul doğuran amillərdən asılıdır. Nizami əməyin yüksək
nəticələr verməsi üçün hər şeydən əvvəl onun azad əmək olması,
hər kəsin öz qabiliyyətinə görə işlə təmin olunması, əmək adamının
daima öz bacarıq və ustalığını artırması, həmişə başqalarından
öyrənməsi ideyalarını irəli sürür. Nizami alqı-satqı prosesində
bərabərlik prinsipinin gözlənilməsindən bəhs edir, tələb və təklifin
əmtəələrin bazar qiymətlərinə təsirini aydın təsvir edir. XII əsrdə
Azərbaycanda pul sistemi haqqında, ümumiyyətlə pulun sosialiqtisadi təbiəti haqqında mükəmməl elmi təsəvvürlər yaradır.
Orta əsrlər Azərbaycan iqtisadi fikrində Nəsirəddin Tusinin
(1201-1274) xüsusi yeri vardır. N.Tusinin məşhur "Əxlaqi Nasiri"
(1232/33) əsərində iqtisadi məsələlərin şərhi və "Dövlət maliyyəsi
haqqında traktirlar" əsəri onu həm də profesional iqtisadçı hesab
etməyə əsas verir. N.Tusi həqiqətən Azərbaycanın ilk iqtisadçısıdır.
N.Tusi iqtisad elminin predmetini müəyyən etmişdir, iqtisad elminə
"istehsalı ən kamil təşkil edən insanlar münasibəti sistemi" kimi
tərif vermişdir. N.Tusinin pulun dəyəri ilə əmtəənin dəyəri
arasındakı əlaqəni düzgün aydınlaşdırılması onun dərin iqti-sadi
təfəkkürə malik olmasından xəbər verir. O, yazır ki, pulun
"dəyişdirilməsi və ya fənaya getməsi mal və ərzaq əldə etmək üçün
sərf edilmiş əmək və zəhmətin itirilməsi və ya hədərə getməsi kimi
olar." N.Tusi göstərir ki, dövlət yalnız ədalət əsasında uzun müddət
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yaşaya bilər. Ədalətin şərtləri isə çoxdur. N.Tusiyə görə "Ədalətin
birinci şərti odur ki, xalqan müxtəlif təbəqələri arasında uyğunluq
yaradılsın." Bu uyğunluq isə digər mühüm bir ədaləti – "əməklə
haqq arasında ədaləti" tələb edir. N.Tusinin vergiqoymanın
prinsipləri haqqında mülahizələri də iqtisadi fikir baxımından maraq
doğurur.
XV-XVIII əsrlərdə Azərbaycan xalqının iqtisadi baxışlarının
yetkinlik səviyyəsi haqqında İmadəddin Nəsiminin (1369-1417),
Şah İsmayıl Xətainin (1484-1524), Məhəmməd Füzulinin (14941556) yaradıcılığı, həmçinin bu dövrün görkəmli tarixçiləri olan
Həsənbəy Rumlunun (1530/31) və İsgəndər Münşinin (1560-1634)
əsərləri geniş təsəvvür yaradır.
İ.Nəsimi nümayəndəsi olduğu hürufilik təlimi ilə insana
yüksək qiymət verir, onu dünyada ən qiymətli sərvət hesab edir.
Nəsimi insanın qarşısına özünü dərk etmək, bunu üçün isə təbiət və
cəmiyyət qanunlarına yiyələnmək kimi mühüm bir vəzifə qoyur.
Məhəmməd Füzulinin sosial-iqtisadi baxışları onun elmi və
fəlsəfi xarakterli "Rindü-Zahid" əsərində, "Şikayətnamə" adlı
məktubunda və "Mətləül-etiqad" əsərində əksini tapmışdır. Füzuli
cəmiyyətdə qanunların mövcud olduğu və onların fəaliyyəti
nəticəsində müəyyən harmoniyanın yarandığı fikrini irəli sürür.O,
yazır: "Cəmiyyət ... öz qarşılıqlı iş əlaqələrində qanuna möhtacdır
ki, intizamın səbəbi olan mədəniyyətdə pozğunluq əmələ gəlməsin.
Buna görə, labüd olaraq, elə bir vicdanlı qanunverici olmalıdır ki,
Tanrı tərəfindən müqəddəs bir nəfsə və mələklərə aid əxlaqa nail
olmuş olsun." Füzuli insanların naturaca bərabərliyi ideyasını irəli
sürür və bu haqda yazır: "məxluqun məxluqa ibadət etməsi layiq
deyil". Füzulinin dünyagörüşündə əməksevərliyə böyük çağırış var,
elm ictimai inkişaf və xalqan rifahının yüksəldilməsində mühüm
vasitə sayılır.
Füzulinin əmtəə-pul münasibətləri və ticarət haqqında
düşüncələri yaşadığı dövrün sosial-iqtisadi münasibətlərini ifadə
edir. Füzuli ticarəti bir tərəfdən xalqlar arasında əlaqələr yaradan
mütərəqqi bir hadisə hesab edir, digər tərəfdən isə onu "mənfəət
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etmək üçün bir sevda", "mənfəət əldə etmək üçün xalqı möhtac
etmək" kimi səciyyələndirir.
XVII əsr Azərbaycan xalqının iqtisadi fikrində Həsən bəy
Rumlunun 10 cildlik "Əhsənüt-təvarix" ("Tarixlərin ən yaxşısı")
əsəri mühüm yer tutur. Bu əsərdə XV-XVI əsrlər Azərbaycanın
ictimai-iqtisadi və siyasi həyatı, dövlət quruluşu məsələləri hər
hansı bir mənbədə olduğundan daha düzgün və dolğun əksini
tapmışdır.
Yaxın şərqin orta əsr tarixçilərindən biri kimi tanınan
İsgəndər
Münşi
də
dövrün
görkəmli
iqtisadi
fikir
nümayəndələrindən biridir. Onun "Tarix-i Aləm aray-i Abbasi"
kitabında ölkənin iqtisadi həyatı, şəhər həyatı, şəhər sənətkarlığı,
ticarət, I Şah Abbasın (1587-1629) vergi siyasəti, verginin növləri
haqqında maraqlı məlumatlar vardır.
XVIII əsr Azərbaycan tarixində iqtisadi fikir baxımından
diqqəti cəlb edən mühüm məsələ vahid güclü dövlət yaratmaq
ideyasının mövcud olması və bu ideyanın həyata keçirilməsinə cəhd
edilməsidir. Bu ideya xanlıqlar tərəfindən irəli sürülür. XVIII əsrin
ortalarında Azərbaycanda yaranan 20-yə yaxın xanlıq, sultanlıq
kiçik şərq feodal dövlətlərini xatırladırdı,onların iqtisadiyyatı qapalı
tipli iqtisadiyyat idi...
Yeni tarixin ayrı-ayrı dövrlərində, xüsusən də XIX əsrin
ortalarından Azərbaycan iqtisadiyyatında çox ciddi mütərəqqi dəyişikliklər olmuşdur. Bu mərhələnin başlıca əlamətini ölkədə kapitalist istehsal münasibətlərinin çox sürətlə bərqərar olması təşkil edir.
Cəmiyyətdə baş verən yeni ictimai-siyasi və istehsal münasibətlərinin inkişaf yönümünə uyğun olaraq iqtisadiyyatının xeyli
yüksəlişi, xüsusən dövrün böyük tərəqqisi tələblərindən irəli gələn
bir sıra sahələrin daha sürətli artımı baş verdi. Bu böyük iqtisadi
sıçrayışın əsası neft sənayesinin inkişafı ilə bağlıdır. Əgər 1821-ci
ildə burada cəmisi 3 min ton neft çıxarılmışdısa, 1870-ci ildə onun
illik istehsal həcmi 27,2 min tona, 1885-ci ildə 1,885 min tona,
1900-cu ildə 9,883 min tona (bu inqilabdan əvvəl Azərbaycanda
neft istehsalının ən yüksak səviyyəsi olmaqla, həmin dövrlar onun
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payına dünyada çıxarılan neftin yarıdan çoxu düşürdü) çatır.
Sonralar, birinci dünya müharibəsinin başlanması, Azərbaycanda
hakimiyyət böhranının və vətəndaş müharibəsinin davam etməsi
nəticasində 1920-ci ildə neft hasilatı 2915 min tona enir. İnqilabdan
əvval Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı iqtisadiyyatın bir çox
sahələrinin də canlanmasına səbəb oldu. Har şeydən əvvəl, ölkədə
çoxlu kiçik va orta istehsal gücünə malik neft emalı zavodları (o
zaman çıxarılın neftin təqribən 50-60%-i ölkənin özündə emal
olunurdu) və sənaye üsulu ilə neft çıxarılmasının genişlənməsi ilə
əlaqədar olaraq bir sıra zəruri metal emalı sanaye müəssisələri
yarandı. Yanacaq və onunla bağlı sənaye sahələrinin inkişafı texniki
tərəqqi və psxioloji dönüş elektroenergetika sənayesinin meydana
galməsini tələb edirdi. 1913-cү ildə Azarbaycanda ümumi gücü 40
mip kilovatt olan bir neçə elektrik stansiyası 110 milyon kilovatdan
artıq elektrik enerjisi hasil edirdi. 1913-cü ilda ümumi uzunluğu 832
kilometrə çatan Bakı-Tbilisi (1883-cü il), Biləcəri-Dərbənd (1900cü il), Şərur-Culfa-Təbriz (1908-ci il) dəmir yol xətlərinin tikintisi
başa çatdırılır. Azərbaycanın qərb rayonlarında keniş miqyasda mis
(Kədəbəy və Qalakənd mədənləri), Naxçıvanda sənaye üsulu ilə daş
duz istehsalı yaranır, Xəzər boyu ərazi sahələrində çox qiymətli
balıq növlərinin tutulması və emalı, o cümlədən, qara kürü istehsalı
böyük miqyasda hayata keçirilir. Artıq bu dovrün axırlarında
Azarbaycanda əmtəəlik pambıqçılıq (1913-cü ildə 64 min ton
pambıq toplanmışdır), üzümçülük (50 min ton) va sairə kənd
təsarrüfat təmayüllü ərazilər təşəkkül edir. Bu əsasda ölkənin
müvafiq rayonlarında fabrik-zavod sənaye səvviyyəsində onlarla
pambıqtəmizləmə, ipəkaçma, şərabçılıq və başqa iri sənaye
müəssisələri yaranır. Bu ümumi iqtisadi yüksəliş zəminində ölkə
ərazisinin müxtəlif hissələrində bir neçə yeni şəhər – inzibati,
mədəni-iqtisadi mərkəzlər meydana gəlir. Bu dövrün sonunda
Azərbaycan əhalisinin artıq 1/4 hissəsi şəhərlərdə yaşayırdı, lakin
şəhər əhalisinin 60%-dən çoxu bütün Rusiya imperiyası miqyasında
xeyli yüksək iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malik Bakı şəhərinin
payına düşürdü.
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Azərbaycanda kapitalist münasibətlər əsasında istehsalın
yaranması məhsuldar qüvvələrin mütərəqqi inkişafına və sənaye
inqilabının əsas pillələrini ardıcıl olaraq çox sürətlə keçməsinə
şərait yaratdı və nəticadə Azərbaycan az vaxtda üz ümumi inkişaf
miqyasına görə Rusiya imperiyasının çox yüksək inkişaf etmiş
əraziləri səviyyəsinə qalxdı. Təkcə onu demək kifayətdir ki, fabrikzavod sənaye müəssisələrinin ilk ümumrusiya siyahıyaalma
məlumatlarına görə Azərbaycanın payına 1908-ci ildə
Zaqafqaziyada mövcud olan müvafiq sənaye müəssisələrinin 59%-i,
onlarda çalışan fəhlələrin 80%-i və hasil etdikləri ümumi sənaye
məhsulunun 92%-i düşürdü. Bu dövrdə Azərbaycanın yaranmış
sənaye potensialının miqyasına görə onu Avropanın bir çox inkişaf
etmiş qabaqcıl ölkələri ilə müqayisə etmək olar.
Bununla belə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında bir
tərəflik özünü aydın büruzə verir. Hər şeydən əvvəl onu demək
kifayətdir ki, Azərbaycan sənayesinin inqilabdan əvvəlki
quruluşunda ümumi məhsulun həcminin 80%-dən çoxu təkcə bir
sahənin – yanacaq sənayesinin payına düşürdü. Bunun nəticəsi
olaraq istehsalın ərazi təmərgüzləşməsində də ifrat dərəcədə böyük
fərqlər yaranmışdı. Məsələn, Azərbaycanın ərazi bölkələri arasında
Abşeron o dövrün miqyası ilə özünün müqayisə edilməz dərəcədə
yüksək səviyyəsi ilə seçilirdi və təkçə onun payına ölkə sənayesi
ümumi məhsulunun 90%dən çoxu düşürdü. Sənayenin təşəkkül
etmiş quruluşu Azərbaycanın həm də müstəmləkə asılılığını özündə
əks etdirirdi. Bu da sənayenin istehsal quruluşunda xammalın ilkin
emalı ilə məşğul olan sahələrin xeyli yüksək yer tutmasında özünü
aydın şəkildə göstərirdi. Bu hal Abşeronun hüdudlarından kənarda
yerləşən ərazilər üçün xüsusilə səciyyəvi idi. Məsələn, Sovet
hakimiyyətinin qurulması ərafasində bu ərazilərdə sənayenin
quruluşunda pambığın və baramanın ilkin emalı müəssisələri onun
ümumi məhsulun 70%-ni verirdi.
Bununla belə, bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatı göstərilən
dövrdə çox sürətlə özünün geniş inkişaf yoluna qədəm qoydu və bu
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zəmin əsasında onun sonrakı daha miqyaslı yüksəlişi üçün əlverişli
şərait yarandı.
a) Sovet iqtisadi sistemində Azərbaycanın qazandıqları;
İqtisadiyyatın inkişafının bu mərhələsi də 70 illik bir müddəti
əhatə edir. Lakin uzunluğuna görə əvvəlki qədər dövrə bərabər olan
bu mərhələ iqtisadiyyatın yüksəlişində baş verən çox köklü
kəmiyyət və keyfiyyət dəyişikliklərinin özünün böyük miqyası ilə
səciyyələnir. Bununla belə, bu tarixi vaxt kəsiyində iqtisadiyyatın
yüksək inkişafı ilə onun imkanlarına uyğun səviyyəyə qalxa
bilməməsi nəticəsində həll olunmamış çoxlu problemlərin
mövcudluğu sosializm sisteminə xas olan çoxlu məlum
ziddiyyətləri üzə çıxarır. Məlumdur ki, müxtəlif təbii sərvətlərlə
xeyli zəngin olan və vaxtilə hər cür zülmdən usanmış xalqları
inandırıcı şəkildə sosializm ideyaları ilə möhkəm silahlandırmış
yeni quruluşun ilk vətəni SSRİ oldu və az müddət ərzində burada
doğrudan da sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində son dərəcə heyrətamiz
nailiyyətlər əldə edildi. Lakin, sonralar sosializmdə baş verən çox
mənfi proseslər dünyada bu cəmiyyətin əvvəlki cazibədarlığını
itirdi. Məlum oldu ki, sosializm cəmiyyəti şəraitində zahiri iqtisadi
möcüzənin arxasında, başqa qüsurlarla bərabər, bu və ya digər
respublikada
məhsuldar
qüvvələrin
inkişafının
mövcud
imkanlarının onların milli mənafelərinə xidmət etmək istiqamətində
yönəldilməməsi halları əvvəldən axıra qədər düşünülmüş dövlət
siyasəti olub. Bunları Azərbaycanın da timsalında çox aydın şəkildə
izləmək olar.
Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan iqtisadiyyatının
inkişafındakı nailiyyətlərin başlıca səbəblərindən biri o zaman bir
sıra ərazilərə nisbətən onun təbii sərvətlərinin daha ətraflı öyrənilməsi olmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycan ərazisi müxtəlif
təbii ehtiyatlarla çox zəngin olmaqla, başqa əlverişli imkanlara da
malik olan respublikadır. Onsuz da xeyli miqdar neft və təbii qaz
ehtiyatları ilə artıq çoxdan məşhur olan respublikanın başqa
sərvətlərlə də zəngin olması faktı onu həmişə Sovet dövlətinin
iqtisadi siyasətinin diqqət mərkəzində saxlamaq strategiyasının
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yaranması ilə nəticələndi. Bununla yanaşı, Sovet İttifaqının
tərkibində Azərbaycan üçün belə bir xüsusiyyət də daima səciyyəvi
olmuşdur ki, onun bir sıra təbii sərvətlərinin istifadəsi butövlükdə
ölkənin iqqisadi qüdrətinin möhkəmləndirilməsi mənafelərinə tam
cavab verirdi. Bu sərvətlərin mənimsənilməsi hesabına bilavasitə
Sovet İttifaqında bir sıra çox “həmiyyətli təsərrüfat sahalərinin xeyli
genişləndirilməsi həyata keçirilirdi. Eyni zamanda onların verdiyi
məhsulların bir qismi, xüsusən neft məhsullarının ixracından əldə
edilən vəsaitə (ən çox da geniş sənayeləşdirmə həyata keçirilən
dövrlərdə) hesabına xarici ölkələrden alınan qabaqcıl texnologiyalar
əsasında SSRİ-nin iqtisadi qüdrətinin möhkəmləndirilməsi
məqsədilə yeni müasir istehsal sahələrinin yaradılması təmin
olunurdu. Buna görə də Rusiya impsriyası tərkibində olduğu kimi,
sovet dövründə də ölkənin ümumi mənafeyi naminə Azərbaycanın
bu böyük imkanlarından geniş istifadə edilməsi ilk növbədə SSRİ
üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən mühüm vəzifələrin həllinə
yönəldilirdi. Təkcə fərq onda idi ki, Sovet hakimiyyəti illərində bu
vəzifələrin həllinin miqyası Çar Rusiyası zamanında olduğundan
müqayisə edilməz dərəcədə böyük idi. Təbii ki, Azərbaycanın hər
cür sərvət və zənginliklərindən ölkə mənafeyi üçün geniş istifadə
edilməsi öz növbəsində istər-istəməz respublikada müvafiq istehsal
sahələrinin geniş miqyasda inkişafına səbəb olurdu. Lakin keçmiş
Sovet İtqifaqınıi bir sıra başqa respublikalarında olduğu kimi
Azərbaycanda da ayrı-ayrı təsərrüfat sahələri üçün müəyyən
məhdudiyyətlər və ancaq ən zəruri istehsal əlaqələrini təmin edən
nisbətlərin yaranması prinsipləri əsasında inkişaf edən iqtisadiyyatın
bir tərəfli yönümünə üstünlük verilirdi. Düzdür Respublikada
müxtəlif xammal növlərinin əsasında son məhsul hasil etmək
səviyyəsinə qədər onların emal edilməsi,xalq təsərrüfatının bir sıra
aparıcı sahələri ilə əlaqəli və ya onlara xidmət edən bəzi istehsal
növlərinin yaradılması, yerli istehlak ilə istehsal arasında müəyyən
mütənasibliyin qurulması hesabına respublikada sahələrarası və
sahədaxili istehsal komplekslərinin təşəkkülü prosesi həyata
keçirilirdi. Sovet dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatında əksər halda
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tam tərkibdə olmasa da bir sıra isteһsal kompleksləri inkişaf
etmişdi. Bunlardan neft xammalı əsasında təşəkkül edən neft-kimya
sənaye kompleksini, alunit xammalı əsasında yaranmış alüminnum
sənaye kompleksini, pambıq, ipək, üzüm, meyvə-tərəvəz, çay, tütün
və digər kənd təsərrüfat məhsulları əsasında inkişaf edən müvafiq
aqrar-sənaye komplekslərini, habelə bir sıra başqa qarşılıqlı əlaqəli
istehsal birləşmələrini göstərmək olar.
Son nəticədə Azərbaycanın xeyli əlverişli şəraiti və imkanları
zəminində sovet dövründə burada əvvəlki dövrlərə nisbətən
məhsuldar qüvvələrin inkişafında çox böyük yüksəliş baş verdi. O
da çox əlamətdardır ki, respublikada istər mövcud istehsalın xeyli
genişləndirilməsi, istər də onun yeni istiqamətlərinin yaradılması
hesabına xalq təsərrüfatının burada bir sıra çox mühüm sahələrinin
lazımi səviyyədə inkişafı təmin olunmuşdur. Nəticədə Azərbaycan
bütün dövrlərdə bir çox əhəmiyyətli məhsullar istehsalına görə
keçmiş Sovet İttifaqında yaranmış ərazi ictimai əmək bölgüsündə
aparıcı mövqe tuta bilmiş və ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrinin
genişləndirilməsində fəal iştirak etmişdir.
Azərbaycan xalq təsərrüfatının çox sahələrinin SSRİ-nin
tərkibində geniş inkişafını qeyd etməklə yanaşı, göstərmək lazımdır
ki, bu dövrdə öz yüksəliş miqyası ilə sənaye istehsalının tərəqqisi
xüsusilə böyük olmuşdur. Bu müddət ərzində respublikada sənaye
məhsulunun ümumi həcmi 280 dəfədən çox artmışdır. Sənaye
potensialının göstərilən müddatdə artımının əsas mənbəyi neft
sənayesi və onun əsasında formalaşan neft-kimya sənaye
kompleksin olmuşdur. Azərbaycan uzun müddət SSRİ-nin əsas neft
istehsal mərəkəzi kimi ayrı-ayrı illərdə onun payına ölkədə hasil
edilən neftin 60-80%-ə qədəri düşmüşdür. Respublikada müxtəlif
sahələrdən ibarət yaranmış küclü neft-kimya kompleksi oz tərkibinə
görə daha təkmil səmərəli sahələrarası əlaqəli istehsal birliyi
nümunəsi idi. Onun əsasını neft və qaz istohsalının xeyli artması
(1940-cı ildə Azərbaycanda neft istehsalı özünün ən yüksək
səviyyəsinə qalxaraq 22,2 milyon ton olmuşdur) təşkil edirdi.
Onunla sıx istehsal-texnoloji əlaqəsi olan sahələrin (neft emalı, neft43

kimya, kimya, neft-maşınqayırma, metallurgiya, elektroenergetika
və s.) güclü inkişafı əsasında təşəkkü1 edən həmin sahələrarası
güclü istehsal kompleksi bu dövrdə də Azərbaycan iqtisadiyyatının
aparıcı istiqaməti olmuşdur. Azərbaycan uzun müddət nəinki Sovet
İttifaqının əsas neft istehsalçısı eyni zamanda bütün ölkədə neft
sənayesi üçün lazım olan neft-mədən avadanlığı (respublika ilkədə
bu avadanlığın 2/3 hissəsini verirdi), neft çıxarılması üçün müxtəlif
borular və s. istehsal edən əsas mərkəz olmuşdur. Neft və təbii qazın
emalı əsasında respublikada çox əhəmiyyətli müxtəlif üzvi sintez
məhsulları, sintetik kauçuk, polimer materiallar və başqa
məhsulların böyük həcmdə istehsalı yaranmışdır.
Azərbaycanın zəngin alunit yataqları və xeyli miqdar istehsal
olunan elektrik enerjisi (1990-cı ildə respublikada elektrik enerjisi
hasilatı 23,2 milyard kilovat saata çatmışdı ki,bu da o zaman
Zaqafqaziyada istehsal olunan elektrik enerjisinin 48 faizinə bərabər
olmuşdur) əsasında burada çox böyük gələcəyi olan alüminium
istehsal kompleksinin sürətli təşəkkülü həyata keçmişdir. Alunit
filizinin çıxarılması, onun ilkin emalı və bir sıra mühüm hazır
məhsullar hasilatı (alüminium metalı, soyuducular üçün
buxarlayıcılar və sairə) üzrə çoxlu istehsal sahələri yaradılmışdır.
Sovet dövründə Azərbaycan sənayesinin tərkibi yeni
sahələrin, o cümlədən qara və əlvan metallurgiya, kimya
sənayesinin digər sahələrinin, maşınqayırmanın ən müasir
istiqamətlərindən olan elektronika, mikroelektronika, elektrotexnika
və sairə kimi yeni çox mühüm sahələrin јaranması və güclü inkişafı
hesabına daha da artmış və xeyli genişlənmişdir. Azərbaycan bir
sıra maşınqayırma sənaye məhsulları, polad borular, soyuducular
üçün buxarlayıcılar, məişət sərinkeşələri, müxtəlif elektron sənaye
məhsulları, bir sıra toxuculuq sənaye məhsulları, xalça və xalça
məmulatları, konserv şərab materialları və s. sənaye məhsulları
istehsalına görə də ölkədə əhəmiyyətli yer tuturdu. Bu dövr kənd
təsərrüfatının məhsuldar qüvvələrinin imkanlarından səmərəli
istifadə edilməsi sahəsində də köklü dəyişikliklər baş verdi.
Respublikanın
xeyli
rəngarənk
torpaq-iqlim
şəraitinin
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xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı təbiiiqtisadi bölkələrdə səmərəli yerləşdirilməsi və istehsalın
məqsədəuyğun şəkildə təmərküzləşməsi istiqamətində yönəldilən
inkişafı əkin sahələrinin hətta çox cüzi miqdarda genişləndirilməsi
şəraitində belə onun ümumi məhsulunun həcmi on dəfələrlə
artırıldı. Azərbaycan bir sıra mühüm kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalına görə SSRİ-də əsas mərkəzlərdən birinə çevrildi. Sovet
İttifaqının müttəfiq respublikaları içərisində 80-ci illərin ortalarında
Azərbaycan ölkədə üzüm istehsalının (ildə 1,8-2,0 mln. ton) 25%don çoxunu, tütün (60 min ton) istehsalının əsas hissəsini verərək
birinci yerə, çay istehsalına (35-40 min ton) görə ikinci yerə, ipək
xammalı olan barama istehsalına görə (6 min tona qədər) üçüncü
yerə, pambıq xammalı (700-800 min ton) istehsalına görə dördüncü
yerə qalxaraq, eyni zamanda tərəvəz, meyvə, subtropik meyvələr və
sairə məhsullar istehsalına görə də çox əhəmiyyətli mövqelərə
malik olmuşdur.
Sovetlər İttifaqının tərkibində Azərbacaan öz inkişaf etmiş
iqtisadiyyatı əsasında respublikadaxili və respublikadan kənar
əlaqələrini genişləndirmək məqədilə burada müxtəlif nəqliyyat
vasitələrinin sıx şəbəkəsi yaradıldı. Respublikada demək olar ki,
nəqliyyatın bütün növləri inkişaf etmişdir.Əsas nəqliyyat vasitəsi
olan dəmir yol şəbəkəsinin ümumi uzunluğu 1920-ci ilə nisbətən
2,5 dəfə artaraq, 2067 kilometrə çatdırıldı. Bu mühüm nəqliyyatla
respublika ərazisinin bütün əsas hissələri bir-biri ilə əlaqələndirilmiş
və bütün əsas istiqamətlərdə onun hüdudlarından kənara çıxış
imkanları əldə edilmişdir. Sovetlər dövründə Ələt-Astara,
Mincivan-Culfa, Yevlax-Ağdam-Xankəndi, Yevlax-Balakən kimi
çox əhəmiyyətli dəmir yol xətləri tikilib başa çatdırıldı.
Respublikanın ərazisi daxilində avtomobil nəqliyyatının yol
şəbəkəsinin inkişafı xüsusilə geniş vüsət aldı. Bütövlükdə uzunluğu
indi 32 min kilometrə çatan asfalt örtüklü ümumi istifadədə olan
avtomobil yolları respublikaiın bütün ərazi hissələrinin geniş
nəqliyyat – iqtisadi əlaqələrinin həyata keçirilməsinə əlverişli şərait
yaradır. Həmişo olduğu kimi Azərbaycanın başqa yerlərlə
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əlaqələrinii təmin olunmasında dəniz nəqliyyatı yenə də əhəmiyyətli
yer tutmuşdur. Sovet dövründə onun gəmi parkının müasir gomilər
hesabına dəfələrlə artması, Bakı Limanının dövrün tələbləri
səviyyəsində yenidən qurulması respublika iqtisadiyyatının
inkişafında bu mühüm nəqliyyat vasitəsinin rolunu xüsusilə xeyli
artırmışdır. Sovet hakimiyyəti illərindө istər respublikadan kənar
yerlərlə, istərsə də respublikanın bir çox rayonları ilə əlaqələrinin
genişləndirilməsi üçün güclü hava nəqliyyatı da yaradılmışdır.
Azərbaycan iqtisadiyyatının bu inkişaf mərhələsində böyük
miqyaslı yüksəlişi ilə əlaqədar respublikada minlərlə yeni maarif,
mədəniyyət, səhiyyə ocaqlarının, yaşayış binalarının, istehsal
xarakterli müxtəlif obyektlər tikintisinin böyük həcmdə həyata
keçirilməsi burada çox güclü tikinti kompleksinin yaradılmasına
səbəb oldu. Təkcə onu demək kifayətdir ki, inşaat materialları
istehsalını da nəzərə almaqla bütövlükdə respublika tikinti
kompleksində Sovet İttifaqının dağılması ərəfəsində 250 min
nəfərdən çox işçi çalışırdı.
Bu dövrdə iqtisadiyyatın keçdiyi inkişaf yolunun
xüsusiyətlərini səciyyələndirərkən onun keyfiyyətcə yeniləşməsində
və daha miqyaslı yüksəlişində 70-ci illərdə və 80-ci illərin birinci
yarısında əldə edilmiş nailiyyətləri xüsusi qeyd etmək lazımdır. O
zaman Azərbaycana rəhbərlik edən Heydər Əliyev respublikanın
imkanlarına müvafiq olaraq onun daha yüksək sosial-iqtisadi inkişaf
vəzifələrini müəyyənləşdirib ardıcıl olaraq böyük əhəmiyyətə malik
proqramların həyata keçirilməsini təmin etdi. Nəticədə Azərbaycan
özünün sosial-iqtisadi yüksəlişində heç zaman görünməyən böyük
nailiyyətlər əldə etdi və bu dövr haqlı olaraq respublikanın hərtərəfli
tərəqtisində tarixə ən əlamətdar mərhələ kimi daxil oldu. Həmin
vaxtlar iqtisadiyyatın inkişafının belə bir çox mühüm cəhəti
xüsusilə
səciyyəvi
olmuşdur
ki,
respublikanın
təbii
zənginliklərindən daha səmərəli və kompleks şəkildə istifadə
edilməsi onun yüksəlişinin başlıça istiqaməti kimi getdikcə geniş
miqyas alırdı. Azərbaycan iqtisadiyyatının bu əsasla yenidən
təşəkkülü nəticəsində onun hərtərəfli inkişafında müəyyən olunmuş
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ciddi quruluş - təmaül meylləri güclənərək,istehsalın həcminin və
onun faydalılığının dönmədən yüksəldilməsində çox ciddi addımlar
atıldı. Təkcə 15 ildə, yəni 1970-1985-ci illərdə, Azərbaycanda iqtisadiyyatın bütün sahələrinin yüksək inkişafı nəticəsində xeyli
kүclənmiş istehsal potensialının 1920-1970-ci illərə görə, yəni
Sovet dövrünün əvvəlki 50 ili ərzində, onun yaranmış həcminə
nisbətən nə qədər çoxaldığı göstəriciləri bu tərəqqinin böyük
miqyasını aydın nümayiş etdirir. Belə ki, 1985-ci il 1970-ci illə
müqayisədə respublikada milli gəlir istehsalı 2,6 dəfə, əsas istehsal
fondlarının dəyəri 2,7 dəfə, sənayenin ümumi məhsulunun həcmi
2,9 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi həcmi 2,8 dəfə
artmıqadır. Bu cəhətdən belə bir fakt da xüsusilə əlamətdardır ki,
həmin qısa vaxt ərzində respublikada tikilən ancaq iri sənaye
müəssisələrinin sayı (204) əvvəlki 50 ildə yaranan bütün iri sənaye
müəssisələrinin (239) ümumi miqdarının 85 faizə qədəri olmuşdur
və s. Məhz göstərilən dövrün əzəmətli yüksəlişi ölkənin dövlət
müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bürümüş iqtisadi böhranın daha
fəlakətli nəticələr törəməsinin qarşısını aldı.
Sovet dövründə Azərbaycanın böyük iqtisadi tarəqqisinin
mühüm tərəflərindən birini onun ərazisinin bütün hissələrində
məhsuldar qüvvələrin inkişafında baş verən ümumi yüksəliş təşkil
edir. Respublikanın əksər iqtisadi bölgələrində güclü senaye-tikinti
istehsal potensialı yaralıldı, kənd təsərrüfatının səmərəli
ixtisaslaşması va təmərgüzləşməsi nəticəsində mühüm məhsuldar
istehsalının həcmi xeyli artmaqla, əkinçilik və heyvandarlıq
sahələrinin səmərəliliyi və məhsuldarlığı xeyli yüksəldi,
respublikada geniş şaxəli müxtəlif nəqliyyat vasitələri şəbəkəsi
yaradıldı. Baş vermiş böyük yüksəlişin ən əsaslı yekunlarından biri
respublika iqtisadiyyatının kompleksli inkişafındakı nailiyyətlər
nəticəsindө onun ayrı-ayrı bölgələri arasında əvvəllər yaranmış
köklü sosial-iqtisadi fərqlərin azalması oldu. Bu cəhətdən belə bir
səciyyəvi hal çox əlamətdardır ki, respublikanın hər iqtisadi
bölgəsinin өz güclü istehsal potensialı yarandı, onun ayrı-ayrı
ərazilərə xas olan fөrqli istiqaməti və quruluşu təşəkkül etdi.
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İqtisadiyyatın
ərazi
təşkilindəki
böyük
irəliləmələrin
ümumiləşdirilmiş ifadəsi olan sıx şəhərlər şəbəkəsinin yaranması
mənzərəsi, belə hallarda bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda
da çox sürətlə baş verdi. Qısa vaxt içərisində şəhərlərin miqdarı
Azərbaycanda 1920-ci ildəki 16-dan 1985-cı ildə 69-a (112 şəhər
tipli qəsəbəni nəzərə almadan) qalxdı. Onların içərisindən ayrı-ayrı
bölgələrin aparıcı əsas mədəni-iqtisadi şəhərlər səviyyəsinə
yüksələn Gəncə, Mingəçevir, Şəki, Naxçıvan, Lənkəran, Yevlax,
Əli-Bayramlı, Xankəndi və sairə məhəlli mərkəzlər inkişaf etdi.
Umumiyyətlə, bu dövr Azərbaycan iqtisadiyyatında əldə
edilən nailiyyətlərin mühüm yekunlarından biri ondan ibarətdir ki,
respublikada ərazi əmək bölgüsünün köklü şəkildə genişləndirilməsi
və dərinləşdirilməsi nəticəsinda yerli təbii-iqtisadi imkanlara və
tələbata müvafiq olaraq onun ərazisində təsərrüfatın inkişaf
istiqamətinə və quruluşuna görə bir-birindən fərqlənən 10 iqtisadi
rayon təşəkkül etmişdir. Bu rayonların hər biri Azərbaycanın
iqtisadi potensialının yaranmasında öz önəmli rolunu oynayır.
b) Azərbaycanın iqtisadi rayonları (bölgələri):
Abşeron (Bakı-Sumqayıt) iqtisadi bölgəsi Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini əldə etməsi ərəfəsində (1990-cı il)
respublikanın bütün xalq təsərrüfatında çalışan fəhlə və
qulluqçuların 35%-ni əhatə etməklə ölkənin iqtisadi cəhətdən ən
yüksək inkişaf etmiş ərazi – istehsal kompleksi rayonudur. Onun
payına həmin dövrdə respublikada istehsal olunan ümumi sənaye
məhsulunun 58%-dən çoxu düşürdü. Bu ərazi güclü neft-kimya,
maşınqayırma, qara və əlvan metallurgiya, tikinti materialları
mühüm yüngül və yeyinti sənaye istehsalı mərkəzidir. Ərazi çox
geniş kurort, istirahət-müalicə şəbəkəsinə malik olmaqla, güclü
nəqliyyat qovşağı kimi onun bütün əsas növlərinin xeyli yüksək
inkişafı ilə səciyyələnir.
Mərkəzi Aran iqtisadi bölgəsi 1990-ci ildə respublika ümumi
sənaye və ictimai təsərrüfatlarda kənd təsərrüfat məhsulunun
müvafiq qaydada 17% və 26%-ni verirdi. Bu rayon güclü energetika
(ölkədə hasil edilən elektrik enerjisinin ayrı-ayrı illərdə 75-80-%-ni
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verirdi) əhəmiyyətli neft-qaz hasilatı, maşınqayırma, kimya, tikinti,
yüngül və yeyinti sənaye mərkəzidir. Respublikada hasil edilən
pambığın ayrı-ayrı dövrlərdə 85-90%-ni, taxılın 35-40%-ni, bostan
məhsullarının əsas hissəsini, heyvandarlıq məhsullarının xeyli
hissəsini bu iqtisadi rayon verir.
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu respublikada ümumi sənaye
məhsulunun 11%-ə qədərini verərək əsasən güclü dağ-mədən
sənayesinin inkişafı ilə səciyyələnir. Burada alunit və dəmir filizinin
çıxarılması və onların saflaşdırılması zəminində əlvan və qara
metallurgiya sənayesi, maşınqayırma, elektroenergetika, tikinti
materialları istehsalı, bir çox mühüm sahələrlə təmsil olunan yüngül
və yeyinti sənayesi inkişaf etmişdir. Kənd təsərrüfatının aparıcı
sahələri üzümçülük, taxılçılıq və heyvandarlıqdır. Rayon ölkənin
çox mühüm müalicə-istirahət mərkəzlərindən biridir.
Yuxarı Qarabağ itqisadi bölgəsi respublikanın ikinci ipək
sənaye mərkəzi, habelə mühüm maşınqayırma, ayaqqabı istehsalı,
şərabçılıq, meşə emalı sənaye mərkəzidir. Kənd təsərrüfatında
pambıqçılıq, üzümçülük, taxılçılıq və heyvandarlıq aparıcı
istiqamətlərdir. Şuşa şəhəri respublikanın çox mühüm istirahət
mərkəzlərindəndir.
Şəki-Zaqatala iqtisadi bölgəsi respublikanın ümumi sənaye
məhsulunun 5%-ə qədərini verərək ölkənin əsas ipək və tütün
sənaye, mühüm konserv və ətriyyat sənaye mərkəzidir.
Azərbaycanın ümumi kənd təsərrüfat məhsulunun 16%-ni verən bu
bölgə əsasən tütün istehsalı (respublikada yığılan tütünün 90%-ə
qədərini verir), taxılçılıq, meyvəçilik (ən çox qoz, fındıq və şabalıd
istehsalı) və heyvandarlıq, xüsusən baramaçılıq sahələrinin geniş
inkiqaafı ilə seçilir.
Lənkəran-Astara iqtisadi bölgəsi respublikanın başlıca yaşıl
çay yarpağı istehsalı və onun emalı sənayesi, tərəvəzçilik və
konserv sənayesi, balıq ovu və onun emalı sənayesi ilə respublika
iqtisadiyyatında görkəmli yer tutur.
Quba-Xaçmaz iqtisadi bölgəsi respublikasının əsas
meyvəçilik (xүsusən çəyirdəkli meyvələr), tərəvəzçilik və onların
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bazasında inkişaf edən güclü konserv, üzüm və şərab istehsalı
mərkəzlərindən biridir, neftçıxma sənayesi və xalçaçılıq da inkişaf
edib. Ərazi müalicə (Qalaaltı şəfa su mənbəyi) və istirahət ocağı
kimi də özünə nüfuz qazanmışdır.
Dağlıq-Şirvan bölgəsi Azərbaycanın əsas üzümçülükşərabçılıq zonalarından biri olmaqla, burada həmçinin taxılçılıq,
heyvandarlıq da xeyli inkişaf etmiş, müxtəlif xalq sənətkarlığı,
xüsusən xalçaçılıq geniş yayılmışdır.
Kəlbəcər-Laçın bölgəsi iqtisadiyyatının əsasını heyvandarlıq
təşkil etməklə, onun geniş yay otlaqları rsspublikanın başqa
rayonlarında da bu sahənin inkişafında çox əhəmiyyətli rol oynayır.
Ərazidə müalicə (xüsusən İsti-su şəfa suyu əsasında) və istirahət
ocaqları şəbəkəsinin genişlənməsi iqtisadiyyatın inkişafına güclü
təsir göstərmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatında ipəkçilik və
ipək sənayesi, meyvə-tərəvəzçilik və konserv sənayesi, üzümçülük
və şərab sənayesi, müxtəlif mineral sular istehsalı, trikotaj-tikiş,
xalçaçılıq, maşınqayırma, tikinti materialları istehsalı və
heyvandarlıq əsas yer tutur. Zəngin duz mədənləri var.
Bu bir təkzib edilmaz həqiqətdir ki, Sovet dövründə
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında əvvəlki illərdə müqayisə
görünməz dərəcədə diqqəti cəlb edən nailiyyətlər əldə edilmişdir.
Lakin bu dövr Azərbaycan iqtisadiyyatında əldə edilən böyük
uğurlar eyni zamanda onu da aşkar etdi ki, əgər respublikanın malik
olduğu hər cür böyük imkanlar zəruri əlverişli mühitdə səmərəli
istifadə edilərdisə, onda ölkənin daha güclü tərəqqi yolu ilə
irəliləməsinin miqyası xeyli genişlənərdi.
v) Sovet iqtisadi sistemində Azərbaycan nə itirib?
Bu mərhələdə öz zahiri əlamətlərinə görə doğrudan da çox
heyrətamiz təsir bağışlayan böyük iqtisadi yüksəlişin ilk baxışda
görünməyən kölgəli tərəflərinin daxili mahiyyətini aşkar edib
araşdırarkən,o da məlum olur ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı sovet
dövründə öz imkanları müqabilində həm də çox ciddi
məhdudiyyətlər çərçivəsində inkişaf etdirilmişdir. Bu tarixi
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ədalətsizlik nəticəsində respublika öz tərəqqisində heç də az şey
itirməmişdir. Göstərilən dövr iqtisadiyyatın inkişafında baş verən
ləngitmələrin başlıca səbəbləri keçmiş cəmiyyətin öz təbiətindən,
habelə mərkəzi idarəetmə qurumlarının bilavasitə Azarbaycana
qarşı yönəltdikləri hər cür subyektiv münasibətlərdən və
təxribatlardan irəli gəlmişdir.
Hər şeydən əvvəl Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olan başqa
respublikalar kimi Azərbaycan da müstəqil ölkə olmamışdır və təbii
ki, burada iqtisadi inkişafın gedişi prosesi bütün bu dövr onun
mənsub olduğu ictimai-siyasi qurumun və dövlətin ümumi tələbləri
və respublikanın özünün hüquqi statusu ilə müəyyən olunmuşdur.
Bütün respublikalarda olduğu kimi Azərbaycanda da iqtisadiyyatın
inkişafı bütövlükdə Sovet İttifaqınıi vahid xalq təsərrüfat
kompleksinin tərkib hissəsi rolunu oynamaqla, onun lazımi
səviyyədə təşəkkülü məqsədlərinə tabe edilmişdi. Bu cəhətdən
Azərbaycanın vəziyyəti xüsusilə xoşagəlməz olmuşdur. Məsələ
onda idi ki, 1990-cı ilin məlumatına görə onun sənayesinin əsas
istehsal fondlarının 80%-dən artığını özündə birləşdirən müəssisələr (respublika bu göstəriciyə görə RSFSR və Türkmənistandan
sonra az fərqlə 3-cü yerdə dururdu) ümumittifaq tabeliyində idi.
Buna görə də bu müəssisələrin istehsal fəaliyyəti Azərbaycanın
mənafelərini lazımi dərəcədə nəzərə almadan əsasən bütövlükdə
ölkənin ümumi məqsədlərini güdən vəzifələrin həllinə yönəldilirdi.
Bu müəssisələrin əksəri haradasa istehsal edilən hazır məhsulun
ancaq müəyyən bir hissəsini və ya ilkin emaldan keçmiş xammal və
aralıq məhsullar istehsal edirdilər. Təsadüfi deyil ki, başqa ölkələrə
ixrac məhsullarını da nəzərə almaqla respublikadan çıxarılan və
xeyli hissəsi ilkin emalda keçmiş xammaldan ibarət olan məhsullar
1990-cı ildə ümumi istehsalın həcmində 27%-dən çoxunu (bu
cəhətdən Azərbaycan bütün respublikalar içərisində 1-ci yerdə
dururdu) təşkil edirdi. Əgər nəzərə alınsa ki, başqa ölkələrdən idxalı
da daxil etməklə respublikaya gətirilən məhsullar isə onun
istehlakının ümumi həcmində 21%-dən çox xüsusi çəkiyə malik idi
(Azərbaycan bu cəhətdən bütün müttəfiq respublikalar içərisində ən
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axırıncı yerlərdөn birini tuturdu), onda aydın olar ki, Azarbaycan
iqtisadiyyatının kifayət qədər kompleks inkişaf etməməsi üzündən
onun xalq təsərrüfatının və əhalisinin zəruri tələbatı yerli istehsal
hesabına olduqca aşağı səviyyədə təmin olunurdu. Bir sözlə, çox
yerdə olduğu kimi, o zaman Azərbaycanda da məhsuldar
qüvvəllərin geniş mənada milli mənafelər çərçivəsində səhmanlanan
və əlaqələndirlən inkişafına yol verilmirdi. Bu xətt düşünülmüş
şəkildə həyata keçirilirdi va məqsəd də respublikaları bir-birindən
xeyli asılı vəzyyətdən saxlamaqdan ibarət idi. O zaman
Azөrbaycanın başqa respublikalarla iqtisadi əməkdaşlığının nə
qөdər sıx hөrükləndiyini tam təsəvvür etmək üçün təkcə belə bir
faktı demək kifayətdir ki, respublikanın ən böyük maşınqayırma
müəssisəsi olan "Səttarxan" adına zavod 1988-ci ilə qədər hasil
etdiyi neft-mədən avadanlığının 70 faizinin hissələrini keçmiş Sovet
İttifaqının müxtəlif şəhərlərinin maşınqayırma zavodlarımdan alırdı.
Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində tezliklə onun keçmiş bütün
respublikalarının ağır iqtisadi böhran girdabına dүüşməsinin başlıca
səbəblərindən biri məhz bu hədsiz dərcədə qarşılıqlı asılılıq
niyyətinin dönmədən uzun müddət geniş miqyasda həyata
keçirilməsi olmuşdur.
Sovet hakimiyyəti illərində bir çox başqa respublikalar kimi
Azərbaycanda da iqtisadiyyatın inkişafının onun öz milli
mənafelərinə tam yönəldilməməsi hər şeydən əvvəl ondan irəli
gəlirdi ki, o zaman sosializmin doğurduğu mərkəzləşdirilmiş
planlaşdırma sisteminin və onun məhsulu olan xalq təsərrüfatının
idarə olunmasında və təşkilində inzibati amirlik üsulu hakim idi.
Əlbəttə, mülkiyyətin bütövlükdə dövlətin sərəncamında çəmləşməsi
şəraitində qüdrətli hərbi-bürokratik elkə yaratmaq mövqeyindən ola
bilsin ki, mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma müəyyən üstünlüklərə malikdir. Ancaq Sovet İttifaqında yaranmış sosializm təcrübəsi və
nümunəsi göstərdi ki, mərkəzləşdirilmiş planlaşdırılmada zəruri
iqtisadi mexanizmin olmaması və ya qəsdən onun tədbiqinin
saxtalaşdırılması, ya da istehsalın idarə olunmasında iqtisadi
üsulların çox hallarda zəif tətbiqi istər-istəməz həm ölkənin, həm də
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onun ayrı-ayrı regionlarının iqtisadi inkişafının istiqamətlərində və
istehsal quruluşunun təşəkkül etməsində çoxlu uyğunsuzluqların
yaranmasına səbəb olurdu. Çoxlu dəlillər göstərir ki, mərkəzi
planlaşdırma sistemi şəraitində əsasən dövlətin əlində toplanan
maliyyə vəsaitləri və maddi ehtiyatlar ölkənin ayrı-ayrı təsərrüfat
sahələri arasında bölüşdürülərkən bəzən hətta cəmiyyətin ümumi
mənafeyi naminə istehsalın hansı istiqamətdə artımı, onun
səmərəsinin yüksəldilməsi və regionların ümumi inkişaf
səviyyəsinin tarazlaşması məqsədləri nəzərə alınmırdı.Bu sistemdə
istehsalın təşkilinin, plana uyğun və elmi əsaslarla həyata
keçirilməsi barədə çoxlu danışıqlar edilsə də, əslində onun özünün
qəbiətindən irəli gələn qüsurlar üzündən burada böyük dövlət
əhəmiyyətli təsərrüfat problemlərinin həllində çox zaman subyektiv
mövqelərə və inzibati yollarla idarəetmə üsullarına geniş yol
verilirdi. O dövr Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında yaranan
çoxlu məhdudiyyətlər bunu aydın göstərir.
Məlumdur ki, Azərbaycan müxtəlif təbii sərvətlərlə çox
zəngin ölkə olmaqla yanaşı, burada Sovet dövründə əhalinin yüksək
təbii artımı ilə əlaqədar əmək ehtiyatlarının da yüksək geniş təkrar
istehsal prosesi səciyyəvi olmuşdur. Respublikanın kifayət qədər
çox yüksək elmi-texniki və ixtisaslı kadr potensialı imkanları da
nəzərə alınmaqla yaranmış bu əlverişli şəraitdə, burada istehsalın bir
çox sahələrinin, xüsusən son məhsullar hasil edən yüksək
əməktutumlu sənaye sahələrinin genişləndirilməsi obyektiv
zəruriyyət kimi həmişə onun iqtisadiyyatının inkişafının çox önəmli
istiqamətlərindən birini təşkil edirdi. İstehsalın inkişafının bu
obyektiv meylinin gerçəkləşdirilməsi şəraitində əslində Azərbaycan
sənayesinin son nəticədə əməktutumluluğu bütövlükdə ölkənin orta
səviyyəsindən xeyli yüksəkdə durmalı idi. Halbuki, hətta 70-80-ci
illərdə bu sahədə baş verən çox köklü müsbət dəyişikliklərə
baxmayaraq, SSRİ-nin dağılması ərəfəsində Azərbaycan
sənayesinin əməktutumluq göstəricisi nəinki ölkənin orta
səviyyəsindən yüksək olmamış, əksinə təqibən onun ancaq 80-85%nə bərabər olmuşdur. Təsadüf deyil ki, SSRİ-nin süqutu ərəfəsində
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faizini hazır məhsullar təşkil edirdi. Başqa sahələrdə yerli
xammaldan hazır məhsullar istehsal edilməsi səviyyəsi daha
acınacaqlı olmuşdur. Məsələn, pambığın 30 faizi, şərab
materiallarının 15 faizi, fermentləşmiş tütүnün 10 faizi, kimya
xammalının 30 faizi, alüminium xammalının 30 faizdon azı hazır
məhsullar üçün istifadə edilirdi. Dəmir filizinin və bir çox başqa
xammal növlərinin əksəri isə tamamilə başqa respublikalarda son
məhsul istehsalı üçün istifadə olunurdu. Xammal növlərinin ilkin
emalı isə az əməktutumlu olmaqla bərabər, onlardan respublikanın
özündə hazır məhsullar üçün kifayət qədər istifadə edilməməsi
nəticəsində yerli əmək ehtiyatlarından nəinki tam istifadə edilmirdi,
həm də sənayenin çox mühüm sahələrinin inkişafı süni olaraq
məhdudlaşdırılırdı.
Bundan
başqa
respublika
təsərrüfat
kompleksində bir çox əlaqəli və bir-birini qarşılıqlı tamamlayan
zəruri sahələrinin onun istehsal quruluşunda zəif təmsil olunması da
iqtisadiyyata böyük zərər vurmuşdu.Və nəticədə onun ümumi
inkişaf səviyyəsi imkanlar müqabilində xeyli aşağı olmuşdur. Belə
ki, SSRİ-nin dağılması ərəfəsindo əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən
sənaye işçilərinin miqdarına göro çox böyük təbii zənginliklərə
malik olan Azərbaycan, bu cəhətdon onunla heç cür müqayisə edilə
bilinməyən Belarusiya, Litva, Latviya, Ermənistan və Estoniyaya
nisbətəi 2-2,3 dəfə geri qalmışdı. Yüksək sosial-iqtisadi tərəqqi
üçün genbol təbii və maddi sərvətlərə malik olan respublikaların bu
imkanları dəfələrlə məhdud olan respublikalara nisbətən xeyli zəif
inkişaf "möcüzəsi" məhz mərkəzləşdirilmiş planlaşdırmanın Sovet
İttifaqında yaranmış prinsiplərinin istehsalın səhmanlanmış təşkili
tələblərinə nə qədər uyğun gəlmədiyini bir daha aydın göstərir. Yeri
gəlmişkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan
iqtisadiyyatının inkişafı üçün göstərilən məhdudlaşdırma halları
demək olar ki, eyni dərəcədə, hətta bir sıra hallarda daha kəskin
şəkildə, keçmiş Sovet İttifaqının başqa müsəlman respublikaları
üçün də səciyyəvi olmuşdur. Bu isə o deməkdir ki,
mərkəzləşdirilmiş planlaşdırma şəraitində çoxmillətli dövlət
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tərkibində olan bu və ya digər xalqların hüquq bərabərliyinin
pozulması özbaşınalığı kimi subyektiv halların meydana gəlməsinə
də imkanlar yaranır. Sovet hakimiyyətinin bütün dövrlərində ali
hakimiyyət orqanlarının yüksək vəzifələrinə soxulmuş erməni
millətçiləri bu şəraitdən Azərbaycana qarşı, xüsusən də onun
iqtisadi inkişafının qarşısını almaq üçün geniş istifadə etmələri
barədə çoxlu dəlillər indi hamıya məlumdur. Beləliklə, Sovet
hakimiyyəti illərində Azərbaycan iqqisadiyyatının inkişafında əldə
edilən cəlbedici uğurların arxasında respublikanın tale yüklü
problemlərinin bu dövrdə hansı səviyyədə və nə səpgidə həll
olunmasına gəstərilən səylərin əsl mahiyyətinin aşkar edilməsi eyni
zamanda indiyə qədər həm də daha çox nələr itirdiyimizi üzə
çıxarır. İndi belə bir həqiqəti də qəti şəkildə demək olar ki, öz
dinamikliyi ilə nəzəri cəlb edən qeyd etdiyimiz bu çox uzun tarixi
keçmişin demək olar ki, heç bir mərhələsində Azerbaycanın iqtisadi
və sosial inkişafının səviyyəsi nə onun zəngin ehtiyatlı müxtəlif
təbii sərvətlərinin səmərəli istifadə olunması vəzifəsinə, nə
istehsalın vn faydalı əsasda təşkilinin qabaqcıl dünya ölkələri
təcrübəsində sınaqdan çıxmış məlum tələblərinə və nə də onun öz
ərazisi daxilində hər cəhətdən səhmanlanmış fəaliyyəti olan vahid
milli təsərrüfat kompleksinin yaranması məqsədinə tam şəkildə
cavab verməmişdir. Buna görə də Sovet dövründə Azərbaycan
iqtisadiyyatının hansı dərəcədə olursa olsun müntəzəm artımı ilə
onun həqiqi imkanlara uyğun olan mümkün inkişafı heç də eyni şey
deyildir. Əgər bu uyğunsuzluq olmasa idi Azərbaycan iqtisadiyyatı
öz inkişaf miqyasına görə indikindən xeyli, bəlkə də dəfələrlə
yüksək səviyyədə durardı.
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II FƏSİL. DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜNÜN İQTİSADİ
İNKİŞAF YOLLARI

2.1. Azərbaycanin iqtisadiyyatının inkişafı
1991-ci ildən başlayaraq bu dövr Azərbaycanın həyatında
xüsusi əhəmiyyətli və yeri olan ən əlamətdar yeni tarixi zamandır,
Azərbaycan xalqının milli dövlət müstəqilliyi əldə etdiyi ildir.
Müstəqilliklə bərqərar olunan yeni ictimai-siyasi sistemin
doğurduğu əlverişli mühit Azərbaycanın həyatının bütün
sahələrində olduğu kimi,onun iqtisadi tərəqqisi üçün də çox
möhkəm və təminatlı zəmin yaratdı. Lakin qazanılmış müstəqilliyin
ilk dövrlərində bu imkanlardan tələb olunan səviyyədə istifadə
etmək mümkün olmadı. Çünki Sovetlər İttifaqı gözlənilmədən
birdən-birə çox sürətlə parçalandı və bu zaman respublikada azadlıq
uğrunda hərəkat xeyli güclü şəkildə cərəyan etməkdə idi. Belə bir
şərait də suveren dövlətin nə aydın, ardıcıl inkişaf stratekiyasına
malik mütəşəkkil ümumi milli təşkilatı qüvvəsi var idi, nə də
müstəqil ölkə kimi hadisələrin gedişi prosesində dərhal onun necə
idarə olunması məsələlərini müəyyən etmək barədə düşünməyə vaxt
və imkan yox idi. Nəticədə ölkənin əldə etdiyi müstəqilliyin ilk
dövrlərində baş verən hakiməyyət böhranından və onun doğurduğu
qarmaqarışıqlıq mühitindən istifadə edən müxtəlif qüvvələrin çox
səriştəsiz və məsuliyyətsiz nümayəndələri gənc dövlətin ali
idarəetmə orqanlarını müxtəlif yollarla ələ keçirdilər. Respublikanın
iqtisadiyyatının yeni şəraitin tələblərinə uyğun olaraq isqiqamətləndirilməsində onların göstərdikləri bacarıqsızlıq və təcrübəsizlik üzündən onun bütün təsərrüfat sahələrinin təşkilində tənəzzülə uğrama
meyli tapşadı. Hakimiyyətdə olanların bir qismi isə cürbəcür yollarla hətta ölkənin var-dövlətini, yaranmış çox güclü istehsal potensialını müxtəlif vasitələrlə açıq-aydın talan etməklə bir müddət
respublikada sanki ümumi soyğunçuluq mühiti və əhval-ruriyyəsi
yaradaraq, onun iqtisadiyyatında başlanan böhranın daha da
dərinləşməsini sürətləndirilməsinə imkan verdilər. Bundan başqa
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onlliklərlə keçmiş Sovetlər İttifaqının bütün respublikalarının hər
biri kimi qarşılıqlı geniş iqtisadi əməkdaşlığa əsaslanan Azərbaycan
iqtisadiyyatı da tədricən bu əlaqələrin pozulması böhranın getdikcə
güclənməsinin həlledici amillərindən birinə çevrildi. Nəticədə
Azərbaycan uzun illərdən bəri özünün çox mühüm istehsal
sahalərinin inkişafı üçün keçmiş SSRİ-nin müxtəlif regionlarında
yaranmış etibarlı xammal bazalarını və hasil etdiyi məhsullarının
satış bazarlarının tamamilə və ya qismən itirmiş oldu. Nəticədə, bir
tərəfdən, bir çox mühüm sənaye sahələrində istehsalın həcmi xeyli
azaldı, digər tərəfdən isə iqtisadiyyatı yüksək səviyyədə inkişaf
etmiş qabaqcıl dünya ölkələrinə nisbətən rəqabətə davam
gətirməyən məhsulların uzaq xarici ölkələrin bazarlarına çıxarılması
imkanları da xeyli məhdud idi. Və Azərbaycan iqtisadiyyatının
bütün sahələrinin tənəzzül etməsi meyli ildən-ilə gücləndi.
Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mənfi meyillərin meydana
gəlməsinin ən təsirli amillərindən biri də Qarabağ münaqişəsi
əsasında Azərbaycanın çox ağır müharibəyə cəlb edilməsidir. Xarici
havadarlarının böyük iqtisadi və hərbi köməkliyinə arxalanan
Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı böyük miqyaslı işğalçı
müharibəsi ölkənin təsərrüfat sistemini, onun daxili istehsal
əlaqələrini xeyli pozaraq, bir çox sahələrdə yaranmış potensialın
demək olar ki, tam məhv olmasına səbəb oldu.
Azərbaycanın zorla cəlb edildiyi müharibənin vurduğu yaralar
çox ağırdır. Respublika küllü miqdarda maddi nemətlər istehsal edə
biləcək iqtisadi potensialın xeyli hissəsini Ermənistanın təcavüzü
nəticəsində işğal edilmiş ərazilər hesabına olaraq itirmişdir. Bu
ərazilərdə yüzlərlə sənaye, tikinti, nəqliyyat obyektləri, kənd
təsərrüfatına yararlı torpaqların 14,8 faizi, o cümlədən əkin yerlərini
13 faizi, üzümçülük və meyvə bağlarının 21 faizi, qış və yay
otlaqlarının 15 faizi, biçənəklərin 15,7 faizi bu gün respublika
iqtisadiyyatı üçün işləmir. Bundan başqa respublikadakı iqtisadi
əlaqələrin pozulması nəticəsində ölkənin bir çox bölgələrində xeyli
miqdar təsərrüfat sahələrində istehsalın ahəngi pozulmuş, məhsul
hasilatı ya tamam dayanmış, ya da görünməmiş səviyyədə aşağı
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düşmüşdür. Məsələn, Azərbaycanın əksər rayonları Ermənistan
tərəfindən müvəqqəti işğal edilmiş ərazilərdə yerləşən yay və qış
otlaqlarından, biçənəklərdən məhrum olması nəticəsində
respublikada heyvandarlığın inkişafına ağır zərbələr vurulmuşdur.
Ermənistanın müvəqqəti işğalı altında olan ərazilər vaxtilə
respublika iqtisadiyyatında, xüsusən onun bir sıra aparıcı
sahələrinin inkişafında çox əhəmiyyətli rol oynamışdı. Burada
yaşayan yüz minlərlə yerli əhali mövcud istehsal potensialı əsasında
nəinki öz tələbatlarının mühüm hissəsini ödəyirdilər, həm də
respublikanın ümumi məhsul fonduna böyük həcmdə pay da
verirdilər. Bu insanlar indi demək olar ki, heç bir maddi nemət
istehsal etməyən istehlakçıya çevrilmişdir. Bundan başqa
Ermənistanın başladığı müharibə nəticəsində uzun müddətdir ki,
mühasirə şəraitində olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının
iqtisadiyyatı əsaslı dərəcədə öz əvvəlki istehsal imkanlarını itirmiş,
burada bir sıra mühüm təsərrüfat sahələrində məhsul buraxılmasının
həcmi demək olar ki, yox dərəcəsinə enmişdir. Halbuki,
Ermənistanın işğal etdiyi ərazilər və mühasirə şəraitində olan
Naxçıvan Muxtar Respublikasının istehsal fəaliyyəti vaxtilə
Azərbaycan iqtisadiyyatında nə qədər əhəmiyyətli rol oynadığını
aşağıdakı faktlardan görmək olar. Güclü istehsal potensialına malik
olduqlarına görə 1985-ci ildə respublika xalq təsərrüfatının
inkişafına yönəldilən kapital qoyuluşunun 10 faizə qədəri bu
bölkələrin payına düşmüşdür,sənaye müəssisələri respublikada hasil
edilən ümumi sənaye məhsulunun 7 faizə qədərini vermiş, kənd
təsərrüfatının məhsul istehsalında payı 17 faizə bərabər olmuşdur.
Həmin ilin məlumatına görə onlar respublikada hasil edilən bəzi
maşınqayırma məhsullarının xeyli miqdarda, hər cür tikinti
materiallarının mühüm hissəsini, pambıq mahlıcının 9 faizini, ipək
xammalının 49 faizini, xam ipək parçanın 40 faizdən çoxunu,
trikotaj məmulatlarının 33 faizini, ayaqqabının 20 faizini,
konservlərin 7 faizini, mineral suların 100 faizini, taxılın 15 faizini,
tütünün 13 faizini, üzümün 33 faizini, ət və süd məhsullarının Һər
biri üzrə 22 faizini və s. vermişdir. Bütün bu rəqəmin bilavasitə
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müharibə şəraitində məruz qalmış bölgələrin respublika
iqtisadiyyatı üçün nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi barədə
şübhəsiz ki, əlavə izahatına ehtiyac yoxdur.
Azərbaycan iqtisadiyyatının kəskin böhrana məruz qalması
nəticəsində onun ümumi inkişaf səviyyəsi az müddət içərisində
əvvəlki illərə nisbətən xeyli aşağı düşdü. Məsələn, 1995-ci ildə
onun ümumi məhsulunun həcmi 1990-cı il səviyyəsinin 48 faizini, o
cümlədən mühüm sənaye məhsulları istehsalının isə 30 faizini təşkil
etmişdir. Maşınqayırma kompleksində bu indeks 38 faizə, kimya
sənaye kompleksində 23 faiza, tikinti materialları sənayesində 44
faizə, metallurgiya kompleksində 8 faizə yüngül sənayedə 57 faizə,
aqrar-sənaye komplsksinə daxil olan emal sənaye sahələrində 36
faizə bərabər olmuşdur. Kənd təsərrüfatında da ağır böhran
vəziyyəti hökm sürür. Onun bütün kateqoriyalar üzrə ümumi
məhsulunun həcmi 1995-ci ildə 1990-cı il səviyyəsinin 54 faizinə
enmişdir. Eyni vəziyyət tikinti, nəqliyyat və maddi istehsalın bütün
başqa sahələri üçün də səciyyəvi olmunşur. Bu dövrdə xalq
təsərrüfatının əsas sahələrinin texniki-iqtisadi və iqtisadi səmərəlilik
göstəriciləri xeyli pisləşmişdir. İqtisadiyyatda baş verən geriliyin ən
təhlükəli tərəfi ondan ibarətdir ki., bu böhran nəticəsində ən mühüm
sənaye və kənd təsərrüfat məhsulları istehsalının bir çox hallarda on
dəfələrlə azalmasına səbəb olmuşdur. Təkcə son 5 ildə (1990-1995ci illər) respublikada elektrik enerjisi istehsalı 1,3 dəfə azalaraq 17,0
mily ard kilovat saata dəmir filizi istehsalı 334 dəfə azalaraq 1,5
min tona, polad borular istehsalı 49 dəfə azalaraq 10 min tona,
mancanaq dəzgahlar istehsalı 87 dəfə azalaraq 60 ədədə, dərinlik
nasosları istehsalı 658 dəfə azalaraq 800 ədədə, güc transformatorlar
istehsalı 36 dəfə azalaraq 54 min kilovata, quraşdırma dəmir-beton
konstruksiyalar və məmulatlar istehsalı 14 dəfə azalaraq 90 min
kubmetrə, mineral gübrələr istehsalı 112 dəfə azalaraq 1,9 min tona,
susuz sulfat turşusu istehsalı 25 dəfə azalaraq 24 min tona, sulfanol
istehsalı 453 dofə azalaraq 300 tona, 1990-cı ildə 34 milyon
kvadratmetr olan ipkə parça istehsalı tamam dayanmış, xalça və
xalça məmulatları istehsalı 29 dəfə azalaraq 77 min kvadratmetrə,
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konservlər istehsalı 8 dəfə azalaraq 82 milyon şərti bankaya,
qənnadı məmulatı istehsalı 100 dəfədən çox azalaraq 10 min tona,
mineral sular istehsalı 160 dəfədən çox azalaraq 1,0 milyon yarım
litrə, daş duz istehsalı 25 dəfə azalaraq 4 min tona enmişdir və
ilaxır.
İqtisadi böhran respublikanın bütün bölkələrində də təsərrüfatı
iflic vəziyyətinə salmışdır. Ölkənin əsas iqtisadi mərkəzi olan
Bakıda sənayenin ümumi məhsulunun həcmi 1995-ci ildə 1990-cı il
səviyyəsinin ancaq 52%-ni, Naxçıvan Muxtar Respublikasında
9%ni, Gəncə şəhərində 17%-ni, Sumqayıt şəhərində 10%-ni,
Mingəçevir şəhərində 42%-ni, Əli-Bayramlı şəhərində 59%-ni,
Yevlax şəhərində 19%-ni, Lənkəran şəhərində 13%-ni, Şəki
şəhərində 11%-ni təşkil etmişdir.
Bütün sahələrdə istehsalın həcminin xeyli aşağı düşməsi
respublikanın xarici iqtisadi əlaqələrinin mənfi saldosunun
yaranmasına, onun maliyyə vəziyytinin xeyli pisləşməsinə,
inflyasiyanın hədsiz dərəcədə güclənməsinə, əhalinin həyat
səviyyəsinin xeyli aşağı düşməsinə, ökədə böyük miqdarda işsizlər
ordusunun yaranmasına səbəb oldu. 1990-1995-ci illərdə maddi
istehsalın aparıcı sahələri olan sənayedə kənd təsərrüfatında,
tikintidə, nəqliyyat və rabitə sahələrində işləyənlərin miqdarı 1,6
dəfədən çox, yəni 500 min nəfərdən çox azalmışdır.1994-cü ildə
itisadiyyatda məşğul olmayan əmək qabiliyyətli yaşda olan əhalinin
sayı 1150 min nəfər olmuşdur.
Azərbaycanda iqtisadi böhranın kəskinləşaməsinin başlıca
səbəblərindən biri də müstəqillik əldə etdikdən sonra uzun müddət
ölkənin ictimai-siyasi həyatının bir çox istiqamatlərda olduqca
mürəkkəb proseslərin cərəyan etməsi, dövlət çevrilişli və təxribat
xarakterli hadisələrin baş verməsi olmuşdur. 1993-cü ilin
ortalarından başlayaraq respublika prezidenti Heydər Əliyevin
cəmiyyət həyatının bütün sferalarının normal vəziyyətə gətirilməsi
sahəsində apardığı müdrik, ardıcıl və qəti tədbirlər nəticəsində artıq
ölkənin ictimai-siyasi həyatında sabitlik yaranmış və onun
inkişafında müsbət meyllər meydana gəlmişdir. İndi azad
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Azərbaycan Respublikası tərəqqi yollarını müəyyən etmək və
gerçəkləşdirmək üçün imkanlar əldə etmişdir.

2.2. Demokratiya şəraitində iqtisadiyyatın
yenidən qurulması
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra birinci
növbədə özünün milli iqtisadiyyatını hansı sosial iqtisadi sistekdə
inkişaf etdirmək məsələsi qarşıya çıxdı. Dağılmış Sovet İttifaqının
bütün keçmiş respublikalarında olduğu kimi Azərbaycan xalqı da
heç bir tərəddüd etmədən bazar münasibətlərin sistemi şəraitində
inkişaf etmək yolunu seçdi. Çünki heç kim şübhə etmirdi ki,
məhsuldar qüvvələrin hər tərəfli və ahəngdar yüksəlişində qabaqcıl
dünya ölkələri təcrübəsinda ən mütəraqqi iqtisadi sistem kimi təsbit
olunmuş bazar münasibətləri Azərbaycanın da böyük tərəqqiyə
çatmasında yeganə mümkün olan etibarlı inkişaf yoludur. Məhz bu
sistem mühitində Azərbaycan həm də iqtisadiyyatının məruz qaldığı
indiki kəskin böhran vəziyyətindən tezliklə çıxmaq imkanı əldə edə
bilər.
Şübhəsiz ki, əgər söhbət təkcə ölkənin dağılmış əvvəlki güclü
istehsal potensialının sadəcə olaraq bərpasından və ya hətta onun bir
çox sahələrinin müasir texnika vo texnologiyanın tələbləri
səviyyəsində yenidən qurulmısından getmiş olsa idi, onda
iqtisadiyyatın qarşıdakı inkişafı vəzifələrinin həlli bəlkə də bir o
qədər ciddi çətinliklərlə qarşılaşmazdı. Ancaq respublika
iqtisadiyyatının gələcək taleyini dövlətin başlıca strateji
məqsədlərinin irəli sürdüyü yeni vəzifələr mövqeyindən baxıldıqda
qarşıda onların həlli prosesinin daha mürəkkəb olduğu aydın
görünər. Məsələnin mürəkkəbliyi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan
vahid mərkəzdən və inzibati amirlik yolu ilə tənzim olunan sərt
planlı təsərrüfat sistemindən, bəlkədə bərabarçilikdən, mülkiyyət
üzərinə mövcud olan dövlət inhisarından, qapalı iqtisadiyyata
əsaslanan idarəetmə üsullarından azad olmalıdır. Əvəzində isə
əvvəlki sistemə zidd olaraq müxtəlif mülkiyyət formalarına, azad
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sahibkarlığa, təşəbbüsa və rəqabətə, sərbəst qiymətlər bazarına,
istehsalın inkişafının başlıca meyarı olan tələb və təklif mühitinə
əsaslanan yeni sistemin əsaslarını yaratmalıdır.
Digər tərəfdən isə bu gün ölkənin dağılmış və dərin böhran
keçirən iqtisadiyyatını dirçəldilmək və ölkə iqtisadiyyatının bir sıra
önəmli istiqamətlərinin yenidən qiymətləndirilmasi tələb olur. Bu
isa köklü makroiqtisadi dəyişikliklər aparılmaqla həyata keçirilə
bilər. Məlumdur ki, uzun müddət çar Rusiyasının, sonra isə Sovet
İttifaqının tərkibində asılı əyalət kimi Azərbaycan heç zaman
özünün milli mənafelərinə uyğun kələn iqtisadiyyata malik
olmamışdır. Halbuki, öz istiqlalını qazanmış hər bir dövlət kimi indi
Azərbaycanın da müstəqilliyi möhkəm zəmin üzərində qurulan çox
güclü iqtisadi potensiala əsaslanmalıdır. Keçmişdən miras qalmış
iqtisadiyyat isə öz inkişaf istiqamətlərinə və yerinə yetirdiyi istehsal
funksiyalarına görə Azərbaycanın qarşısında duran yeni vəzifələrə
və inkişaf meyllərinə heç də tam cavab vermir.
Bütün bu çətinliklər müqabilində Azərbaycanın gələcək
tərəqqisini təmin etmək yolunda diqqətəlayiq cəhət ondan ibarətdir
ki, ölkənin çox zəngin təbii sərvətləri, əvvəlki nəsillərin qurduğu
güclü istehsal imkanları, təşəkkül tapmış samballı elmi və zehni
potensial Respublika iqtisadiyyatının yeni inkişaf tələblərinə uyğun
dirçəliş prosesini sürətləndirmək üçün çox etibarlı və möhkəm
zəmin yaradır. Bu imkanlardan istifadə edərkən ölkənin qarşısında
duran önəmli vəzifələrlə onun imkanları düzgün əlaqələndirilməli
və geniş təkrar istehsal prosesi yeni əsaslar üzərində həyata
keçirilməlidir. Bu zaman iqtisadiyyatın miqyası əvvəlki dar istehsal
məqsədləri çərçivəsindən xeyli kənara çıxmalıdır. Azərbaycan
zəngin sərvətlərindən istifadə etməklə beynəlxalq əmək bölgüsünün
yaratdığı böyük üstünlüklərdən bəhrələnərək dünya təsərrüfat
sisteminə geniş miqyasda qoşulmaq istiqamətində өz istehsalını
qurmalıdır. Azərbaycan ərazicə nisbətən kiçik ölkə olsa da, bazar
münasibətlərinin əlverişli mühitində burada iqtisadiyyatın yerinə
yetirəcəyi geniş istehsal funksiyalarının əhatəliliyinə görə dünyanın
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inkişaf etmiş böyük dövlətlərinə xas olan bütün başlıca əlamətlərini
əks etdirən səviyyəyə qədər yüksələ bilər.
Öz üstünlüklərini tezliklə kerçəkləşdirilməsi üçün Azərbaycan
özünün azad bazar münasibətlərinə keçid yollarını düzgün müəyyən
etməklə düşünülmüş, ölçülüb-biçilmiş üsullarla bu istiqamətdə
ardıcıl fəaliyyət göstərmişdir.
1995-ci ilin noyabrın 12-də müstəqil ölkənin ilk Konstitusiyasının ümumxalq referendumu yolu ilə qəbul edilməsi və seçki yolu
ilə Azərbaycanın Milli Məclisinə millət vəkillərinin seçilməsi
nəticəsində yaranan əlverişli ictimai-siyasi zəmin əsasında ölkənin
miqyaslı sosial-iqtisadi inkişafına nail olunmasına təminat verilmişdir. Azərbaycanın gələcək yolu demokratik və hüquqi dövlət yaratmaqla, iqtisadi inkişaf sahəsində bazar münasibətlərinə əsaslanan
təsərrüfat sisteminin bərqərar edilməsi və onu dünya təsərrüfatına
qovuşdurmaqda görürdü.
Respublikada bazar iqtisadi münasibətlərinə keçidi təmin
etmək üçün bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Milli
Məclis tərəfindən özəlləşdirmə barədə qanun, "Azərbaycan
Respublikasının 1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin
özəlləşdirilməsinin dövlət proqramı", aqrar islahatlar haqqında bir
neçə əsas qanunlar və digər mühüm sənədlər qəbul edilmişdir. Qeyd
etmək lazımdır ki, axır illərdə ardıcıl olaraq iqtisadiyyatda yeni
təsərrüfat formalarının va bazar iqtisadiyyatının çox mühüm
ünsürlərinin yaradılması istiqamətində fəaliyyətə başlamışdır. İndi
respublikada çoxlu özəl kiçik müəssisələr, koonerativlər, müştərək
müəssisələr, kəndli (fermer) təsərrüfatları, birjalar yaradılmışdır və
keçid dövrünün çətinliklərinə baxmayaraq onların əksəri öz
fəaliyyətlərində artıq ümidverici nəticələr göstərirlər. Yaranmış
zəmin əsasında 1996-cı ildə Azərbaycanda islahatların geniş
miqyasda həyata keçirilməsinə başlanmışdır. Əlbəttə, bazar
iqtisadiyyatına keçidin bu mühüm mərhələsində yeni ictimai-siyasi
və sosial-iqtisadi münasibətlərin bərqərar olmasının strateji xəttinin
hərtərəfli düşünülmüş şəkildə yeridilməsi yüksək dərəcədə
məsuliyyətli və çətin işdir. Burada ilk növbədə dünyanın inkişaf
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etmiş ölkələrinin təcrübəsində sınaqdan çıxmış bazar təsərrüfat
sisteminin hamılıqla artıq qəbul olunmuş ümumi tələb və
prinsiplərini əsas götürərək, onların Azərbaycan gerçəkliyindan irəli
gələn real şəraitlə düzgün əlaqələndirilməsi çox vacibdir. Bu
cəhətdən xalqın psixologiyası, onun yeni şəraitə uyğun cərəyan
edəcək təfəkkür meylinin xarakteri və nəticələri, məhsuldar
qüvvələrin nail olunmuş inkişaf səviyyəsinin yaratdığı real
imkanlar, respublikanın çoxsaylı təbii zənginliklərinin istifadəsinin
düzgün əlaqələndirilməsinin və sairə proseslorin düzgün
qiymətləndirilməsinin müstəsna əhmiyyəti vardır. Qabaqcıl
ölkələrinədə etdikləri tarixi təcrübəyə və öz reallıqlarımıza
əsaslanaraq Azərbaycanda böyük dəyişikliklər yolunda aparılan
islahatları, yeni təsərrüfat sisteminə keçid tədbirləri ardıcıl,
mərhələlər üzrə və qarşılıqlı əlaqəliliyi pozmadan həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Bazar iqtisadi münasibətlərinin bərqərar olmasının ən mühüm
əsaslarından biri mülkiyyət çox növlülüyün təmin edilməsidir və bu
məqsədlə ilk növbədə özəlləşdirmənin aparılması və mülkiyyətin
bütün formalarının inkişafı üçün onların hamısına eyni şəraitin
yaradılması tələb olunur. Eyni zamanda bunun əsasında bazar
təsərrüfat sistemi üçün çox zəruri şərtlərdən olan sahibkarlığın
inkişafı və sərbəst rəqabət mühitinin təşəkkülünə lazımi şərait və
imkan yaradılmasıdır. Bu məqsədlə ölkədə müxtəlif həcmli və
təyinatlı müəssisələrin mərhələlər üzrə (kiçik və orta müəssisələrdən
başlamaqla) özəlləşdirilməsi prosesinə başlanmışdır. 1996-cı ilin
iyul aјının 16-da Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
tərəfindən qəbul edilmiş “Torpaq islahatı haqqında" Qanun
ümummilli lider H.Əliyevin prezidentliyi dövründə imzalandı
Həmin qanuna görə respublikanın torpaqları üzərində indiyədək
dövlətin mövcud olan müstəsna mülkiyyət hüququna son qoyularaq
onların xeyli hissəsi özəlləşdirilməklə, dövlət, xüsusi və bələdiyyə
mülkiyyətçiləri arasında bölüşdürülür. İlkin hesablamalara görə
respublikanın malik olduğu torpağın əsas mülkiyyətçisi dövlət
olacaqdır. Ölkənin 8 milyon 641 min hektar ümumi ərazisinin 3
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milyon 864 min hektarı və ya 45 faizi dövlətin mülkiyyətində
olacaqdır, Dövlət mülkiyyətinə hakimiyyət orqanlarının, başqa
obyekləri və müəssisələrinin, meşə sahələrinin, su təsərrüfatı
fondlarının, yay və qış otlaqlarının tutduqları torpaqlar daxildir. Bu
torpaq sahələri qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada icarəyə verilə
bilər. Sonrakı yerdə duran bəlodiyyə mülkiyyəti respub-lika
torpaqlarının ümumi sahəsinin 33 faizinə malik olmaqla 2 milyon
866 min hektar torpaq fondunun sahibi olacaqdır. Pulsuz torpaq
almaq hüququ olan 3,8 milyon nəfər respublika torpaqlarının 1
milyon 911 min hektar və ya onların ümumi sahəsinin 22 faizinə
qədərinin xüsusi mülkiyyətçisi olacaqdır. Ərazinin müxtəlif
hissələrində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq fondunun miqdarca
xeyli müxtəlifliyi nəticəsində xüsusi mülkiyyətçilərə düşən torpaq
sahələri inzibati rayonlar üzrə 0,7 hektarla 1,93 hektar arasında
tərəddüd edəcəkdir. Damazlıq, təsərrüfatlararası iri heyvandarlıq
kompleksləri və digər ümumi dövlət əhəmiyyəti kəsb edən
müəssisələrdən başqa respublikada olan bütün heyvan növləri
xüsusi mülkiyyəta veriləcəkdir.
Bazar iqtisadi münasibətlərinin inkişafınım uğurları ona
keçidin ilk mərhələlərindən dərhal ölkənin maliyyə-kredit və vergi
sistemlərinin yeni mühitin tələblərinə uyğun səviyyədə qurulmasına
başlamağı tələb edir. Azərbaycan iqtisadiyyatının yaranmış kəskin
böhran vəziyyətini, maliyyə imkanlarının indiki məhdudluğu
şəraitində
respublikanın
dövlət
müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsinin və qorunmasının ali məqsədlərini nəzərə
almaqla ölkənin məhsuldar qüvvələrinin hərtərəfli inkişafı üçün
xarici investisiyaların cəlb olunmasına geniş şərait yaradılmalıdır.
Bununla belə, bütün hallarda ən əvvəl Azərbaycanın öz işgüzar
adamlarının bu sahədəki fəaliyyətlərinə üstünlük verilməsi əsas
götürülməli və bunun üçün zəruri güzəştli tədbirlər nəzərdə
tutulmalıdır. Azərbaycanın dünya birliyinin iqtisadi məkanında öz
layiq olduğu yeri tutmalı və onun başqa ölkələrlə bütün
istiqamətlərdə geniş intiqrasiyası həyata keçməlidir. Bu istiqamətdə
ölkənin geniş fəaliyyətinin təmin olunması üçün onun mənafeyini
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nəzərdə tutan əlverişli xarici iqtisadi əlaqələr stratekiyasının
yaradılmasına xüsusi diqqət verilməsini tələb edir. Bunun üçün ilk
növbədə respublika iqqasadiyyatının imkanlarına görə elə səmərəli
quruluşunu yaratmaq lazımdır ki, bunun nəticəsində həyata
keçirilən ixrac əməliyyatından ölkəyə çoxlu valyuta daxil olsun və
bir sıra rəqabətə davamlı mühüm məhsullar üzrə o, dünya bazarında
özünün möhkəm və sabit mövqeyini əldə edə bilsin. Azərbaycan
ərazicə kiçik ölkə olsa da, o, dünyanın o dövlətləri sırasında durur
ki, yerli istehsal hesabına çox məhsullarla əz daxili taləbatını daha
əhatəli ödəmək imkanlarına malikdir. Buna görə də Azərbaycanın
bu böyük üstünlüyündən ölkə iqqisadiyyatının müvafiq sahələrinin
səmərəli əsasda inkişafı üçün istifadə etməklə, onun başqa
dövlətlərlə idxal əlaqəlarində respublikanın dünya bazarından
asılılığını xeyli azalda bilər. Bazar təsərrüfatı münasibətləri
şəraitində, xüsusən bu sistemə keçid mərhələsində iqtisadiyyatın
tənzimlənməsinda
və
idarə
olunmasında,
onun
bazar
infrastrukturasının inkişafı və islahatların sosial problemlərinin
həllində dövlətin rolu və funksiyalarının müəyyən edilməsi nəzərdə
tutulan tədbirlərin uğurla gedişində həlledici əhəmiyyətə malik olan
amillərdən biridir. Buna görə də bu köklü dəyişikliklər prosesində
dövlətin tənzimləyici fəaliyyətini istiqamətləndirməyin aydın
proqram olmalıdır.
Azərbaycanda
bazar
iqtisadi
mühitinin
yaranması
strategiјasının gerçəkləşdirilməsi ilə respublika iqtisadiyyatının
müstəqil ölkənin tələblərinə uyğun olaraq inkişaf istiqamətlərinin və
zəruri quruluş dəyişikliklərinin aparılması vəzifəsi eyni vaxtda
qarşılıqlı uzlaşdırma əsasında həyata keçirilməlidir. Ancaq bu şərtlə
Azərbaycanın hərtərəfli inkişaf etmiş səmərəli iqtisadiyyatını
yaratmaqla mümkün ola bilər.
Artıq ölkədə aparılan ardıcıl və məqsədyönlü siyasət
nəticəsində 90-cı illərin əvvəllərində iqtisadiyyatda xroniki xarakter
almış geriləmə prosesinin qarşısı alınmış, Azərbaycanın iqtisadi
inkişafında yeni mərhələnin təməli qoyulmuşdur. Əldə olunmuş
makroiqtisadi sabitlik, sənayedə və digər sahələrda iqtisadi
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göstəricilərin
artması
Azərbaycanın
bazar
iqtisadiyyatı
istiqamətində inamla irəlilədiyini təsdiq edir.
1997-ci ilin yekunları Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında
pozitiv meyllərin ildən-ilə möhkəmləndiyini sübut edir. Belə ki,
ölkədə 1996-cı ildə ümumi daxili məhsul istehsalı 1,3 faiz artdığı
halda 1997-ci ildə bu artım 5,8 faiz təşkil etmişdir. Sənaye
istehsalında 1997-ci ilin əvvəllərindən yaranmış sabitlik ilin
sonunadək davam etmişdir və il ərzində azca da olsa /0,3/ aldə
edilən artım bu sahədə irəliləyiş olduğunu sübut edir. 1997-ci ildə
əə mühüm 26 sənaye məhsulu növlərinin 19 növü üzrə artım
müşahidə edilmişdir.
1997-ci il ölkənin kənd təsərrüfatı üçün köklü sosial-iqtisadi
dəyişikliklər ili olmuşdur. həyata keçirilən islahatlar nəticəsində
1997-ci ildə kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələri üzrə irəliləyiş əldə
edilmişdir. Belə ki, taxıl /109,8 faiz/, kartof /104,1 faiz/, meyvə
/102,8 faiz/, tütün /121,6 faiz/, bostan məhsulları /109,7 faiz/
istehsalında xeyli artım olmuşdur.
1997-ci ildə infrastruktur sahələrində də iqtisadi fəallıq
artmışdır.
İqtisadiyyatda investisiya qoyuluşu xexli çoxalmışdır. 1996-cı
illə müqayisədə kapital qoyuluşunun həcmi 67 faiz artmışdır.
Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsində inflyasiya azalmış və 1997ci ilin sonunda 1996-cı ilin müvafiq dövrünə nisbətən onun artımı
0,4 faiz olmuşdur. 2007-ci ildə Azərbaycanın iqtisadi artımı daha
yüksək olmuşdur.

2.3. İqtisadi inkişafin hüquq bazası
Yeni iqtisadi sistem dövlətin istehsalın təşkili və texnoloji
proseslərin idarə olunmasında bir başa iştirakını istisna edir. Bazar
iqtisadiyyatı hər bir iqtisadi subyektin müstəqil təsərrüfatçılıq
qərarları qəbul etməsini və fəaliyyət göstərməsini nəzərdə tutur.
Orada istehsalın təşkili və texnolagiyası, hazır məhsulun
harada və hansı qiymətə reallaşdırılması haqqında qərarı sahibkarın
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özü qəbul edir və təbii ki, fəaliyyətinin nəticəsinə özü məsuliyyət
daşıyır. Burada dövlətin işi istehsalçıların və istehlakçıların iqtisadi
fəaliyyətinin ümum qaydalarını və prinsiplərini müəyyən etməkdən
ibarətdir.
Yeni iqtisadi sistemdə istehlakçılar arasında yaranan iqtisadi
münasibətlərin qanunla müəyyən olunduğu kimi həyata
keçirilməsində obyektiv arbitr olmaq dövlətin iqtisadi
funksiyalarının əsasını təşkil edir.
Bu gün dövlətin iqtisadi funksiyalarında baş verən
transformasiyanın düzgün dərk edilməsi və ona əməl olunması,
stabilləşmədən dinamik inkişafa keçidi təmin edən təkmil hüquqi
baza yaradılması iqtisadi inkişafın vacib şərtinə çevrilir.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası qəbul olunandan
indiyə kimi iqtisadi bloka aid 300-ə yaxın qanunlar, Məcəllələr
qəbul edilmiş, mövcud qanunlara dəyişikliklər, əlavələr və
düzəlişlər aparılmışdır. Bu qanunlar ölkədə makromaliyyə, makroiqtisadi stabilliyin yaranmasına və iqtisadi inkişafa xidmət edir.
iqtisadiyyatda yeni idarəçilik metodları və üsulları yaranır.
Onların reallaşması və yüksək səmərə verməsi idarəçiliyin
prinsipləri və qaydalarını müntəzəm olaraq təkmilləşdirməyi,
iqtisadi artıma dinamizm gətirən hüquqi baza yaradılmasını zərurətə
çevirir.
"Banklar və bank fəaliyyəti haqqında", "Milli Bank haqqında
"Səhmdar cəmiyyəti haqqında", "Dövlət rüsumları haqqında",
"Qiymətli kağızlar haqqında", "Aksizlər haqqında", "Lizinq
haqqında" və s. qanunlar yenidən işlənməli, onlarda müəyyən
edilmiş qaydalar və prinsiplər hazır ki, şəraitə və perspektiv inkişafa
uyğunlaşdırılmalıdır.
Azərbaycan Respublikasının "Büdcə Məcəlləsinin" və "Büdcə
təsnifatı haqqında" qanunun hazırlanması başa çatdırılmalı və
iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinə aid qəbul olunmuş Məcəllələrdə
hazır ki, gerçəkliyə adekvat dəyişikliklər edilməli, “Dövlət
satınalmaları haqqında” qanun qəbul olunmalıdır.
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Dövlət bütün iqtisadi subyektlərin əməl etməli olduğu
prinsipləri, qaydaları müəyyən etmək, ümum-iqtisadi arbit
funksiyasını öz üzərinə götürməklə sosial-iqtisadi stabilliyin
dinamik inkişafa çevrilməsinə iqtisadi metodlarla təsiri
gücləndirməlidir.
Hazırda iqtisadi siyasətin tərkib hissələrinin milli istehsalın
inkişafını stimullaşdırmasına təsirini gücləndirmək üçün,
fikrimizcə, ən azı 3 istiqamətdə iş aparılmalıdır:
Birinci, makroiqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissəsi kimi
pul-kredit siyasəti təkmilləşdirilməli, iqtisadiyyatın maliyyə və real
sektorları arasında əlaqələri gücləndirən, bankların iqtisadi inkişafın
lokomotivinə çevrilməsini təmin edən tədbirlər görülməlidir.
Hazırda bank real iqtisadiyyata investisiya qoyuluşunun
artımında, milli istehsalın inkişafında fəal rol oynadığını demək
olmaz. Ən azı ona görə ki, bank kreditlərinin 95-97 faizini qısa
müddətli, yalnız 3-5 faizi uzunmüddətli kreditlər təşkil edirlər.
Kredit qoyuluşunun 95-97 faizinin qısamüddətli olması, bankların
iqtisadiyyatın real bölməsinin inkişafına meylli olmadıqlarını
göstərir. Bu kreditlər kommersiya xarakterli əməliyyatlara
yararlıdır.
Azərbaycan iqtisadiyyatına uzunmüddətli, investisiya
xarakterli kredit qoyuluşunun artımı bu gün dinamik inkişafın zəruri
şərtidir.
İnvestisiya yönümlü deyil sosial yönümlü büdcə siyasəti
yeridildiyi şəraitdə bu amilin rolu və əhəmiyyəti daha da artır.
Hazırda dövlət büdcəsindən real iqtisadiyyatın inkişafına kapital
qoyuluşları aparılmır. Ən azı ona görə ki, dövlət büdcəsinin sosial
yükü real iqtisadiyyata maliyyələşdirmələrin aparılmasına imkan
vermir.
Hər il dövlət büdcəsindən 110-160 milyard manat məbləğində
ayrılan vəsait, yarımçıq qalmış sosial obyektlərin inşasının başa
çatdırılmasına yönəldilir. Bu vəsait həmin obyektlərin başa
çatdırılması üçün də kifayət etmir. Həm də büdcə mədaxilinin
formalaşmasında gərginliklər olduğu üçün bu vəsaitlərin xeyli
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hissəsi ümumiyyətlə maliyyələşdirilmir və ya yarımçıq
maliyyələşdirilir. Ona görə də yarımçıq qalmış sosial obyektlərin
başa çatdırılması ildən-ilə keçirilir.
Bu, kapital qoyuluşunun səpələnməsinə, itkilərə səbəb olur.
Burada əlbəttə, ciddi nöqsanlara yol verildiyi də şəksizdir. Lakin, ən
başlıcası, dövlətin iqtisadi inkişaf proqramlarının reallaşmasına
büdcə vəsaiti hesabına maliyyə təminatı yaratmaq imkanının kifayət
qədər olmamasıdır.
Bu gün real iqtisadiyyatın inkişafı başlıca olaraq xarici
investisiyalara
əsaslanır.
Bu
investisiyaları isə dövlət
proqramlarının reallaşmasına maliyyə təminatı yaratmağa məcbur
etmək mümkün deyil. Ən azı ona görə ki, xarici investor öz
kapitalını, özünün maraqlarını maksimum təmin edən sahələrə
qoyur. Problemin həlli bank kreditlərinin investisiyaya
transformasiyasını təmin edən ciddi iş aparılmasını tələb edir.
İqtisadiyyata kredit qoyuluşunun ümumi məbləği, iqtisadi
inkişafın vacib şərtidir. Onun hansı səviyyədə həyata keçirilməsinin
göstəricisi ölkə iqtisadiyyatına kredit qoyuluşunun ÜDM-a nisbəti
ilə müəyyən olunur.
Azərbaycanda kredit qoyuluşu məbləğinin ümumi daxilə
məhsula nisbəti 10-13 faiz təşkil edir. Xatırladırıq ki, kredit
qoyuluşunun ÜDM-a nisbəti Almaniya Federativ Respublikasında
119, ABŞ-da 130, Yaponiyada 190 faiz təşkil edir. Azərbaycanda
bu nisbət həmin ölkələrlə müqayisədə 10-15 dəfə aşağıdır. Həm də
bu Azərbaycanda kreditə ehtiyacın heç də az olması ilə əlaqədar
deyildir.
Səbəblərdən biri inflyasiya tempi və iqtisadiyyatın orta
rentabellik səviyyəsi nəzərə alınmadan kredit faizlərinin müəyyən
edilməsidir. Biz yalnız onu qeyd etmək istərdik ki, ölkə
prezidentinin Fərmanları və Sərəncamları ilə iqtisadi idarəetmə
sisteminin təkmilləşdirilməsi, struktur islahatlarının aparılması
stabilləşmədən dinamik inkişafa keçidi bank sektoru ilə real
iqtisadiyyat bölmələrinin koordinasiya olunduğu şəraitdə təmin edə
bilər.
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Bizim hamımız bankın və real iqtisadiyyatın hər birinin öz
orbitində fəaliyyət göstərmələri ilə iqtisadi inkişafa dinamizm
gətirməyin mümkün olmadığını dərk etməliyik. Təəssüflə qeyd
edirik ki, bankla, real iqtisadiyyat strukturlarının koordinasiya
olunmuş fəaliyyətini təmin etmək, bu koordinasiya prosesinə
hüquqi baza yaratmaq üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanları
əməkdaşlığa lazımi dərəcədə meylli deyillər.
İkincisi, ölkəmizə xarici investisiya axınının güclənməsinə
münbit şərait yaradılmalıdır.
Hazırda iqtisadiyyatımıza xarici investisiya qoyuluşunun orta
illik səviyyəsi bir milyard dollar təşkil edir. Əlbəttə bu ən əvvəl
Azərbaycan prezidentinə, onun formalaşdırdığı və reallaşmasına
rəhbərlik etdiyi daxili və xarici siyasətə inamın, etimadın
göstəricisidir. Bu inamın yüksək olduğu hamıya məlumdur.
Qeyd
olunanlar
daxili
investisiya
qoyuluşunu
stimullaşdırmağın böyük əhəmiyyətə malik olduğunu heç də istisna
etmir. Ona görə də həm xarici, həm də daxili sərmayə qoyuluşlarını
daha da fəallaşdırmağa və stimullaşdırmağa xidmət edən
"İnvestisiyaların təşviqi haqqında" qanun qəbul olunmalıdır.
Ölkədən kapital axınının qarşısını alan, pul sahiblərini öz
kapitallarını milli istehsalın inkişafına qoymağa vadar edən,
respublikamıza xarici investorlarların cəlb edilməsini stimullaşdıran
sistem xarakterli tədbirlərin hazırlanıb həyata keçirilməsinə təkmil
hüquqi baza yaradılmalıdır.
Üçüncüsü – dövlətin makroiqtisadi tənzimləmə funksiyaları
gücləndirilməlidir. Ən əvvəl istehsal və qeyri-istehsal sahələri
arasında tarazlığın təmin olunması üçün tədbirlər görülməli,
sahədaxili və sahələrarası nisbətlərin, istehsal müəssisələri ilə emal
müəssisələri arasında proporsiyaların tənzimlənməsi təmin
edilməlidir.
İndi qeyri-istehsal sahələrinin inkişafı iqtisadiyyatın real
bölməsini, istehsalı dəfələrlə üstələyir. İstehsal sahələrinin üstün
inkişafına şərait yaratmaqla, bu sahədə pozulmuş nisbətlərin
tarazlaşması təmin edilməlidir.
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Azərbaycanın təbii resursları, elmi-texniki potensialı, iş
qüvvəsi ehtiyatları iqtisadiyyatın real bölməsinin inkişafı üçün
əlverişli şərait yaradır. Biz bu imkanlardan maksimum səmərəli
istifadə etməliyik. Həm də ona görə ki, bu bölmənin inkişafı
iqtisadiyyatda zəncirvari reaksiya yaradar, istehlakın, infrastruktur
sahələrinin artımına təsir edə bilər. O həmçinin ölkədən kapital
axınının qarşısını almağa sistemli təsir etməklə milli istehsalın
inkişafına təkan verə bilər.
İndi inflyasiya, iqtisadi artım və bir sıra digər iqtisadi
göstəricilərə eyni baxış tələb olunur. Nə istehsal etmək, nə qədər
istehsal etmək problemlərini bazar həll etdiyi dövrdə baş verən
proseslərin ən effektli idarə olunma qaydaları, prinsipləri və onların
reallaşmasının iqtisadi mexanizmləri müəyyən edilməlidir. Bu
proseslərə hüquqi baza yaradılmadan, onların nə formalaşmasının,
nə də reallaşmasının mümkün olmadığını hamımız dərk etməliyik.
Xatırladırıq ki, qanunverici və icraedici orqanın birgə,
koordinasiya olunmuş fəaliyyətinin gücləndirildiyi şəraitdə, qanun
yaradıcılığı prosesi sosial-iqtisadi inkişafın sürətlənməsi amilinə
çevrilir.
Açığını deyək ki, son zamanlar icra strukturlarının qanun
yaradıcılığı sahəsində Milli Məclisin müvafiq komissiyaları ilə
əməkdaşlıq təşəbbüsü kifayət qədər olmamışdır.
Beş ilə yaxındır ki, qanunyaradıcılığı üzrə əməkdaşlıq barədə
banklardan bir dəfə olsa belə təşəbbüs olmamışdır. Halbuki hansı
qanunların təkmil olmaması və ya heç olmamasını, qanunvericilikdə
boşluqlar olduğunu, iqtisadi fəaliyyətin fəallaşmasına maneələr
yaratdığını, ən əvvəl icra strukturları müəyyən etməli, yaranmış
problemi aradan qaldırmağa təşəbbüs onlardan gəlməlidir. Çünki
qanunların tətbiqi, icrasının təmini və icraya nəzarətin həyata
keçirilməsi onların gündəlik işidir.
Dövlət büdcəsinin icrasına nəzarət Milli Məclisin
Konstitusiya ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətidir. Qalan bütün
qanunların icrası da, onların icrasına nəzarət də icra strukturlarının
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funksiyasına aiddir. Elə büdcənin cari icrasına nəzarətin özü də
Maliyyə Nazirliyinin funksiyasıdır.
Qanunları icra edənlərin, həm də onların icrasına nəzarəti,
fikrimizcə heç vaxt effektli ola bilməz. Məhz bu səbəbdəndir ki,
kifayət qədər təkmil olan qanunların da xeyli hissəsi icra olunmur.
Bu, həllini gözləyən ən ağrılı problemlərdən biridir.
Qəribə olsa da icra strukturları rəhbərlərinin bəzisinə elə gəlir
ki, müasir tələblərə cavab verən qanunlar olmadan da keçinmək
mümkündür. Bu tamamilə yanlış təsəvvür olardı.
Biz hüquqi dövlət qururuq. Əməli fəaliyyətimiz qanunlarla
tənzimlənməlidir. Ona görə də icra strukturlarının rəhbərləri və
mütəxəssislərini qanunyaradıcılığı sahəsində əməkdaşlığa dəvət
edirik. Xatırladırıq ki, bu icra strukturlarının, eləcə də qanunverici
və icra edici orqanlarının koordinasiya olunmuş fəaliyyətini təmin
etməyə, iqtisadi inkişafa, xalqın real həyat səviyyəsini daha da
yüksəltməyə xidmət edə bilər.
Milli Məclisin iqtisadi siyasət komissiyası real iqtisadiyyatla
bank sektorunun və eləcə də iqtisadiyyatın digər sahələrinin
koordinasiya olunmuş fəaliyyətini təmin etməyə hüquqi baza
yaradılması sahəsində öz işini fəallaşdırmalıdır. Biz gözləmə
mövqeyində dayanmamalı, fəal işə keçməliyik. Bu işlərin xeyli
hissəsi iqtisadi siyasət komissiyasının 2001-ci ilin qanunvericilik
işləri planında öz əksini tapmışdır.

2.4. Müstəqil Azərbaycan respublikasının

iqtisadi-sosial həyati və fəaliyyəti
Tarix müəllimi Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası
haqqında məlumat verərkən təbii sərvətini təsərrüfat sahələrini
Azərbaycanın iqtisadi rayonlarını Azərbaycanın coğrafiyasına
istinadən tələbələrə (şagirdlərə) öyrətməklə iqtisadi biliklərin
formalaşması üçün zəmin yaradır. Eyni zamanda fənlər arası əlaqəni
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də yaratmış olur. Bunun üçün “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi
və sosial coğrafiyası” adlı dərslikdə yaxşı mənbələr vardır.
Azərbaycan iqtisadi cəhətdən zəngin və inkişaf etmiş
məkandır. Onun yaxşı iqtisadi mövqeyi, təbii sərvətlərin, təbii və
əmək ehtiyatları vardır.
Bir çox təsərrüfat sahələrini – yanacaq energetika, maşınqayırma, qara və əlvan metallurgiya, kimya sənayesi, tikinti materialları, mebel və mebel istehsalı sahələri, istehlak malları istehsalı
və xidmət sahələri, aqrar sənaye kompleksi, nəqliyyat və iqtisadi
əlaqələr, daxili və xarici iqtisadi əlaqə və sahələri göstərmək olar.
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonlarını – Abşeron,
Quba-Xaçmaz, Dağlıq Şirvan, Şəki-Zaqatala, Gəncə-Qazax, Kəlbəcər-Laçın, Yuxarı Qarabağ, Aran, Lənkəran-Astara və Naxçıvan iqtisadi rayonları göstərmək iqtisadi biliklərin verilməsilə Azərbaycan
tarixinin xüsusən də müasir tədrisi üçün tutarlı mənbədir.
İqtisadi-coğrafi mövqeyin əhəmiyyəti dünyanın siyasi
həyatında baş verən hadisələrdən, elmi-texniki tərəqqidən, xüsusən
qonşu ölkələr arasındakı münasibətlərdən asılı olaraq dəyişir.
Məsələn, keçmiş SSRİ ilə Türkiyə arasında münasibətlər çox gərgin
olduğuna görə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sərhəddə yerləşən
Sədərək qəsəbəsi çox əlverişsiz iqtisadi-coğrafi mövqeyi malik idi.
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən və Türkiyə ilə
özünün dostluq, qardaşlıq münasibətlərini bərpa etdikdən sonra
Sədərək qəsəbəsinin iqtisadi-coğrafi mövqeyi əhəmiyyət kəsb
etməyə başladı. Yaxud, Bakı-Türkmənbaşı gəmi-bərə xətti işə
düşdükdən sonra Mərkəzi Asiya respublikalarının, Rusiyanın Sibir,
Uzaq Şərq regionlarının, habelə Çin və Yaponiyanın Avropa
ölkələri ilə nəqliyyat-iqtisadi əlaqələrində Respublikamızın iqtisadicoğrafi mövqeyinin (İCM) rolu artmışdır.
Dövlət sərhədlərimizin ümumi uzunluğu 3472 Km-dir.
Respublikamız cənubdan İranla 765 km, Türkiyə ilə 13 km,
şimaldan Rusiya ilə 391 km, şimal-qərbdən Gürcüstan ilə 471 km,
qərbdən Ermənistanla 1007 km məsafədə həmsərhəddir.
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Xəzər hövzəsində dünyanın üçüncü böyük neft rayonunun
kəşfi, hasilat və yanacağın dünya bazarlarına çıxarılması ilə
əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının geosiyasi mövqeyinin
əhəmiyyəti daha da artmışdır. Azərbaycan nefti ilə yanaşı,
Qazaxıstan nefti də Azərbaycan ərazisindən neft kəmərləri ilə Qərbə
nəql ediləcək.
Azərbaycanın orta enliklərində, Güney Qafqazın şərqində
yerləşməsi və şərqdə Xəzər dənizi ilə əhatələnməsi onun təbii
şəraitinə böyük təsir göstərir.
Ərazimizin 85%-nin iqlimi subtropik, 33%-ininki isə
mülayimdir. Qışın qısa, mülayim keçməsi yanacağa və isti qış
paltarına çəkilən xərcləri azaltmağa imkan verir. Mal-qara, xüsusən
qoyun sürüləri bütün il boyu örüş-otlaq şəraitində bəslənilir. Günəş
enerjisinin bolluğu çox istilik sevən qiymətli bitkilər becərməyə,
torpaqdan ildə iki dəfə məhsul götürməyə imkan verir. Lakin
buxarlanmanın yüksək olmasına görə əkinçilikdə süni suvarma
tətbiq olunur.
Xəzər dənizində yerləşən Abşeron və Bakı arxipelaqları da
Azərbaycana daxildir. Onu şərqdə 825 km məsafə donmayan Xəzər
dənizi əhatə edir.
Son illərdə İran və Türkiyə ilə Azərbaycanın mehriban
qonşuluq münasibətləri möhkəmlənir. Astara, Biləsuvar, Cəlilabad,
Babək, Sədərək, Qazax rayonlarında yeni yaradılmış sərhəd-keçid
məntəqələri və gömrükxanalar, Araz çayı üzərində salınan yeni
körpülər, İranla birgə tikiləcək Ordubad, Xudafərin, Muğan SESləri buna əyani nümunədir.
Respublikamızın Rusiya və onun tərkibindəki Dağıstan
Respublikası ilə şimal sərhədlərinin, ancaq Şollar düzündən keçən
hissəsi müasir nəqliyyat əlaqələrinə imkan verir. Samur çayı
üzərində tikilmiş körpülərdən bütün il boyu hər iki istiqamətdə
qatarlar və avtomobillər hərəkət edir. Respublikamızın şimal-cənub
və şərq-qərb istiqamətli nəqliyyat magistralların Avropa və Asiya
ölkələri arasında beynəlxalq yük və sərnişindaşımalarda rolu ildənilə artmaqdadır.
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Qərbdə respublikamız Gürcüstan Respublikası ilə QazaxTbilisi, Ağstafa-Rustavi və Balakən-Laqodexi istiqamətlərində
gedən dəmir yolu və şose yolları, elektrik xətləri, neft və qaz
kəmərləri ilə əlaqələnir. Gürcüstanın Azərbaycanla qonşu
rayonlarında – Borçalı mahalında və Kaxetidə 500 mindən çox
azərbaycanlı yaşayır. Buna görə də qərb sərhədlərimizdən keçən
yollar Gürcüstanla Azərbaycanın iqtisadi əlaqələrini təmin etməklə
bərabər, Borçalı sakinlərinin mədəni, mənəvi tələbatının
ödənilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Cənub-qərb sərhədlərimiz Ermənistanın təqsiri üzündən
hazırda ayrıca rol oynayır. Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə
Respublikamızın nəqliyyat əlaqələri Ermənistan ərazi vasitəsilə
saxlanılır. Ermənistanın respublikamıza qarşı 1988-ci ildən
güclənən təcavüzü nəticəsində bu əlaqələr kəsilmişdir.
Əlverişli dənizkənarı mövqeyi, Volqa-Don və Volqa-Baltiksu
sistemləri vasitəsilə Dünya Okeanına çıxışı olan Azərbaycan
Respublikası bir çox ölkələrlə, birinci növbədə, Rusiya,
TürKmənistan, Qazaxıstan və İranla müntəzəm dəniz-nəqliyyat
əlaqələri saxlayır.
Qara dəniz sahili dəmir yolu çəkilənə qədər Güney Qafqazı
Avropa ilə birləşdirən yeganə dəmir yolu Bakı-Rostov xətti idi.
Qara dəniz sahili dəmir yolu sıldırım yamaclardan keçdiyi üçün
ağıryüklü qatarların hərəkətinə yaramır, həmin yoldan, əsasən,
sərnişin daşınmasında istifadə edilir. Buna görə də qonşu
respublikalara xaricdən ağıryüklü qatarlarla daşınan yüklər, əsasən,
Azərbaycan ərazisindən keçir. Gürcüstanın MDB və dünya ölkələri
ilə dəmir yolu əlaqələri Azərbaycan ərazisi vasitəsilə həyata
keçirilir. Əlverişli mövqe Bakı Hava Limanının da beynəlxalq
əhəmiyyətini və onun çox mühüm nəqliyyat qovşağı kimi rolunu
gücləndirir məşhur İpək Yolunun bərpa edilməsi respublikamızın
Şərqi və Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə Avropa dövlətləri arasında
böyük nəqliyyat-ticarət dəhlizinə çevrilməsini xeyli sürətləndirəcək.
Yaxın vaxtlarda Rusiya və İran dəmir yollarının Azərbaycan
ərazisi vasitəsilə birləşdirilməsi gözlənilir. Bu məqsədlə İran
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ərazisindən Astara şəhərinədək cəmi 250 km uzunluğunda dəmir
yol xətti çəkilməlidir. Eyni zamanda İran dəmir yolları Pakistan və
Hindistan dəmir yolları ilə birləşdiriləcəkdir. Nəticədə Azərbaycan
Respublikası Avropa, Cənub-Qərbi Asiya və Cənubi Asiya kimi
dünyanın böyük regionlarını bir-biri ilə birləşdirən müstəsna
nəqliyyat dəhlizi – koridoru olacaqdır.
Respublikamızın zəngin təbii şəraiti və təbii ehtiyatları
əhalinin həyatı və təsərrüfatın inkişafı üçün əlverişlidir. Böyük və
Kiçik Qafqazın dağlıq relyefi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
ərazisinin, Qobustanın, Ceyrançölün və s. quraq iqlimi və susuzluğu
bu ərazilərin mənimsənilməsini çətinləşdirir. Məsələn, hündürlüyü
2000 metrdən yuxarı olan sahələr respublikamızın ərazisinin 7,5%ni təşkil edir. 1989-cu ildə burada cəmi 20 yaşayış məntəqəsi olmuş
və 9 min nəfər, yəni respublika əhalisinin 0,1%-indən bir qədər çox
əhali yaşamışdır.
Zəlzələ, sürüşmə, tufan, fırtına, sel kimi təhlükəli təbiət
hadisələri təsərrüfata böyük zərər vurur. Xəzər dənizinin
səviyyəsinin on illər ərzində tədricən aşağı düşməsi və yenidən
yuxarı qalxması sahil zonasında, dənizdə neft-qaz hasilatı, gəmilərin
hərəKəti və başqa istehsal işlərində ciddi problemlər yaradır.
Təsərrüfat fəaliyyəti prosesində əhali təbii şəraiti nəzərə
almaqla bərabər, onu yaxşılaşdırmaq üçün bir sıra tədbirlər görmüş
və görməndə davam edir. Kür-Araz ovalığında, digər quraq
ərazilərdə suvarma sistemlərinin yaradılması, dik yamacların
terraslaşdırılması, qoruyucu meşə zolaqlarının salınması kimi
meliorasiya tədbirləri buna misal ola bilər.
Təbiətlə istehsal arasındakı qarşılıqlı asılılıq və əlaqələr tarixi
xarakter daşıyır. Təsərrüfat inkişaf etdincə təbii ehtiyatlardan daha
çox istifadə edilir. Yeni-yeni yataqlar, mədənlər işə salınır, əvvəllər
istifadə olunmayan torpaqlar mənimsənilir. Nəticədə təbii ehtiyatlar
get-gedə azalır, hava və su hövzələri çirklənir, torpaqlar korlanır,
meşələr qırılır. Buna görə də hazırda bütün dünyada və o cümlədən,
respublikamızda təbiətin qorunması ilə əlaqədar ciddi tədbirlər
həyata keçirilir. Təbii ehtiyatlardan qənaətlə istifadə olunması və bu
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məqsədlə daha mükəmməl texnologiyanın tətbiqi ümumbəşəri və
milli əhəmiyyətə malikdir. Təbii şəraitdən fərqli olaraq, təbii
ehtiyatlar bilavasitə istehsala cəlb olunaraq, onun xammal və enerji
bazasını təşkil edirlər. Faydalı qazıntı ehtiyatlarından sənayedə, su
ehtiyatlarından bir çox sahələrdə və məişətdə, iqlim və torpaq
ehtiyatlarından kənd təsərrüfatında istifadə olunur.
Bitki örtüyü və heyvanat aləmi insanlara xidmət edir.
Təbii ehtiyatların növləri, onlardan istifadə problemləri ilə
tanış olmaq üçün 1-ci cədvələ diqqət yetirək. Tükənməyən təbii
ehtiyatlardan istənilən qədər istifadə edilə bilər, lakin elmin və
texnikanın müasir inkişaf səviyyəsi hələlik buna imkan vermir.
Deməli, biz tükənən təbii sərvətlərdən qənaətlə istifadə edərək,
onun əsas hissəsini gələcək nəsillərə saxlamalıyıq.
Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə etmək üçün onları
təsərrüfata yararlıq cəhətdən qiymətləndirmək, başqa sözlə, elm və
texnikanın müasir inkişafı səviyyəsində onların istehsala cəlb
edilməsinin
məqsədəuyğun
olub-olmadığını
əsaslandırmaq
lazımdır. Bu zaman aşağıdakı cəhətlərə diqqət yetirilir.
Faydalı qazıntı ehtiyatları. Bu ehtiyatlar arasında neft və qaz
əsas yer tutur. Ərazimizin 70%-i neft qaz cəhətdən perspektivlidir.
Hazırda respublikamızda onlarla neft və qaz yatağı işlədilir. Bunlar
həm quruda, həm də dənizdədir.
Neft ehtiyatlarının 9/10 -dan çoxu Xəzərin payına düşür.
Dərin qatlarda və xüsusən, dənizdə yerləşən neft və qaz
yataqlarının səmərəli istifadəsi mütərəqqi texnika və texnologiya
tələb edir. ABŞ, Böyük Britaniya, Norveç, Rusiya və s. ölkələrin
tanınmış neft şirkətləri bu sahədə respublikamıza əməli yardım
göstərirlər.
Azərbaycanda xeyli metallurgiya xammal ehtiyatları vardır.
1964-cü ildən Gəncə alüminium zavodunu xammalla təmin edən
Zəylik alunit yatağı ehtiyatına görə Çindəki yataqdan sonra dünyada
ikinci yeri tutur. Respublikada polimetal-filiz yataqları çoxdur.
Zaqatala-Balakən polimetal-filiz rayonunun böyük ehtiyatı və
perspektivi vardır.
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Kəlbəcər, Zəngilan, Xocavənd, Daşkəsən və Gədəbəydə qızıl
yataqları aşkar edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında
Gümüşlü polimetal, Parağaçay, Qapıcıq molibden yataqları istismar
edilir. Kiçik Qafqazda və Naxçıvan ərazisində 50-dən çox civə
yatağı aşkar olunmuşdur. Kəlbəcər rayonunda Şorbulaq, Ağyataq və
Löhçay civə yataqları vardır.
50-ci illərdən son vaxtlara qədər Rustavi metallurgiya
Kombinatını konsentratla təmin edən Daşkəsən yatağı Qafqazda
istismar olunan ən böyük dəmir filizi yatağıdır. Keçən müddətdə
burada Qoşqarçayın dərəsi 30 milyon ondan artıq kasıb sayılan filiz
tullantıları ilə hədsiz çirkləndirilmişdir.
Respublikamızın ərazisi qeyri-metal xammal ilə də zəngindir.
Bunların arasında Qazax rayonundakı Daş Salahlı bentonit gili
yatağı, Tovuz rayonundakı Ağdağ seolit yatağı, Goranboy
rayonundakı Ağcakənd gips yatağı, ehtiyatı 1 milyard ton olan
Nehrəm daşduz yatağı, çoxsaylı rəngarəng tikinti materialları
yataqları, Neftçala-Xıllı, Böyük Şor və Şirvan odlu-bromlu su
yataqları diqqəti cəlb edir.
Qiymətli təbii ehtiyatlar arasında müalicəvi mineral bulaqlar
xüsusi yer tutur. Çexiyadakı dünya şöhrətli Karlovı-Varıdan üstün
olan Kəlbəcər rayonundakı İstisu, Naxçıvandakı Sirab, Badamlı,
Vayxır, Siyəzən rayonundakı Qalaaltı və b. mineral sular böyük
müalicə əhəmiyyətinə malikdir. Respublikada termal su ehtiyatı da
az deyil.
Azərbaycan çoxçeşidli və qiymətli tikinti materialları ilə də
zəngindir. Abşeronun, Ağdam, Şəmkir, Tovuz, Qazax, Şərur və s.
rayonlarının əhəngdaşı, travertin, mərmər yataqları şəhər və
Kəndlərimizin abadlaşdırılmasında istifadə olunur.
İqlim ehtiyatları. Respublikamızın ərazisinin yarıdan çoxunun
bol istilik enerjisinə malik olması fəal temperatur – yəni 10°C-dən
yuxarı olan orta sutkalıq temperaturların cəminin 4000-4700°C-yə
çatması pambıq, zeytun, çay kimi çox istilik sevən bitkilər yetişdirməyə,
ildə eyni sahədən iki dəfə məhsul götürməyə imkan verir.
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Respublikamızın ərazisinin üçdə iki hissəsinin termik
ehtiyatları suvarma şəraitində kənd təsərrüfatı məhsullarının
keyfiyyətinə, meyvələrdə şəkərin və üzvi maddələrin toplanmasına
müsbət təsir göstərir. Ölkəmizin iqlimin digər səciyyəvi cəhəti
şaxtasız dövrün uzun olması, qışın mülayim seçməsidir. Bu,
istehsalat və məişət xərclərini xeyli azaltmağa imkan verir.
Su ehtiyatları müasir dövrdə istehsalın inkişafı və
yerləşdirilməsinin ən mühüm amillərindən biridir. Son zamanlarda
respublikamızda ildə 17-18 km3 təzə su işlədilir ki, bunun da 14
km3-i kənd təsərrüfatında suvarmaya, 3 km3 sənayeyə sərf edilir.
Respublikamızın çaylarının potensial enerji ehtiyatı 37
milyard kilovatdır. Bu, Gürcüstanın hidroenerji ehtiyatlarından 4
dəfə az, Ermənistanınkından isə 2 dəfə çoxdur.
Su məsələsi respublİKamızın ən ciddi problemlərindən biridir.
Onun həlli üçün çayların rejiminin tənzim edilməsi, suvarma
sistemlərinin yenidən qurulması tələb olunur. Su qıtlığını aradan
qaldırmaq üçün mövcud suvarma kanallarının faydalı suburaxma
əmsalının artırılması, sənaye müəssisələrində dövrəli su təchizatı
sisteminə keçilməsi, işlədilmiş suların təmizlənib təkrar istifadəyə
verilməsi, kollektor-drenaj sularının və Xəzər dənizinin suyunun
şirinləşdirilərək təsərrüfatda istifadə edilməsi mühüm rol oynaya
bilər.
Torpaq ehtiyatları. Sənaye və nəqliyyat üçün torpaq sahəsi
adi tikinti yeri olduğu halda, kənd təsərrüfatı üçün əsas istehsal
vasitəsidir.
Bununla yanaşı, Azərbaycan dünyanın torpaq ehtiyatı qıt olan
ölkələri sırasına daxildir. Məsələn, hər nəfərə Avstraliyada 3,
Kanadada 1,8, ABŞ-da 0,8, dünyada 0,24 ha, Azərbaycanda isə 0,22
ha əkin yeri və 0,59 ha kənd təsərrüfatına yararlı torpaq düşür.
Əhalinin sayının artması, sənaye, tikinti və nəqliyyatın ehtiyacları
üçün yeni torpaq sahələrinin ayrılması ilə əlaqədar hər nəfərə düşən
torpaq sahəsi azalmaqda davam edir. Buna görə də torpaq
ehtiyatlarından səmərəli istifadə, şoranlaşmış və korlanmış
torpaqların bərpası ümumxalq və dövlət işi olmalıdır.
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Bitki ehtiyatlarının mühüm təsərrüfat əhəmiyyəti vardır.
Okean səviyyəsindən alçaqda yerləşən düzənliklərimizdən uca
dağlaradək müxtəlif bitki qurşaqları bir-birini əvəz edir. Mərkəzi
aran və dağətəyi düzənliklərdə, əsasən, efemerlər, yovşan və şoran
bitkiləri yayılmışdır. Bu bitkilərin heyvandarlıq üçün örüş-otlaq
əhəmiyyəti böyükdür.
Dağ çöllərində yayılmış müxtəlif ot bitkiləri, subalp və alp
çəmənlikləri mal-qara üçün təbii yem bazası kimi qiymətlidir.
Respublikamızın ərazisinin 11%-ni tutan meşələr, əsasən,
dağlıq sahələrdədir. Onların torpaq və suqoruyucu əhəmiyyəti
böyükdür. Meşə və kolluqlarımız ərzaq, müalicə əhəmiyyətli cür
meyvə və giləmeyvələrlə zəngindir. Bunlara görə meşələrimizin
əksərində odun tədarükü dayandırılmışdır. Parket və mebel istehsal
üçün az miqdarda palıd, vələs kimi qiymətli oduncaq tədarükü
İsmayıllı, Qəbələ və Lənkəran rayonlarında aparılır.
Respublikamızda dərman bitkiləri rəngarəng olub, böyük
ehtiyata malikdir. Bioloji ehtiyatlardan Xəzər dənizinin, Kür və
Araz çayının, Mingəçevir, Şəmkir və Araz su anbarlarının balıq
sərvətləri qiymətlidir. Zəhərindən çox qiymətli dərmanlar alınan
gürzə, xarici qonaqlara ovlanmasına yüksək qiymətli lisenziya ilə
icazə verilən dağ keçisi və dağ kəli, digər kütləvi ov heyvanları,
habelə gölməçələrdə olan müalicə zəlisi təsərrüfat əhəmiyyətlidir.

2. 5. Heydər Əliyevin iqtisadi strategiyası
Azərbaycanın Milli lideri Heydər Əliyev respublikasının
siyasi-iqtisadi inkişafının yüksəldilməsində böyük nailiyyətlər əldə
etmişdir.
Tələbələr Azərbaycanın iqtisadi inkişafının təşkili tarixini,
xüsusən müstəqil respublikanın iqtisadi, siyasi vəziyyətini dərindən
bilməlidir. Bu dövlət əhəmiyyətli işdir.
Dövlətin iqtisadi gücü olduqda o daha ciddi qərarlar qəbul
edir, dövlətlər arasında böyük nüfuza malik olur. Hər bir dövlətin
iqtisadiyyatı onun atributlarından biri kimi xarakterizə edilə bilər.
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Bu iqtisadi güc dövlətin müstəqilliyindən çox asılıdır. Bu
iqtisadi gücü tarixi şəxsiyyət olan Heydər Əliyev Azərbaycan
Respublikası üçün təmin etmişdir.
Azərbaycanın iqtisadiyyatında önəm daşıyan bir çox sahələr
mövcuddur və böyük əhəmiyyətə malikdir. Onları aşağıdakı kimi
göstəririk:
1) Sənaye sahələri: neft, qaz, əlvan metallar, qara metallurgiya,
toxuculuq, tikinti, dəzgahqayırma, maşınqayırma, elektronika və s.
2) Kənd təsərrüfatı: baramaçılıq, üzümçülük, maldarlıq,
bostançılıq, balıqçılıq, dulusçuluq, quşçuluq, quşçuluq,
3) Yeyinti sənayesi: çörək, bulku məhsulları, un və un
məhsulları, şirniyyat və biskivit;
4) Nəqliyyat sənayesi: dəmiryol, şose yolu, boru kəməri,
hava nəqliyyatı, poçt-teleqram sahəsi, su nəqliyyatı və s.
5) Kimya sənayesi;
6) Elektrik sənayesi;
7) Meliorasiya sənayesi.
Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev bu əhəmiyyətli
sahələrin inkişafını həyata keçirilmişdir.
Azərbaycanın iqtisadiyyatının yüksəldilməsinə nail olmuşdur.
Məhz bu sahələrin inkişaf etdirilməsi işi üzrə hakimiyyətdə olduğu
1-ci dövründə və hakimiyyətdə olduğu 2-ci dövrdə səylə çalışmış,
respublikanı Qafqazda Keçmiş Sovetlər birliyində və dünyada
yüksək səviyyədə tanıtmışdır.
Biz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əsasən
Azərbaycanın müstəqillik dövründə iqtisadi fəaliyyətinə işıq
salmağa çalışacağıq. Tarix müəllimi ulu öndər Heydər Əliyevin
iqtisadi fəaliyyəti ilə gəncləri tanış edərkən göstərməlidir ki, ulu
öndər 64 il Azərbaycanda rəhbər vəzifələrdə çalışmış, çox böyük
mədəni iqtisadi, siyasi fəaliyyət göstərmiş, vətənpərvərlik
nümunəsidir. Azərbaycanı, onun xalqının tərəqqisinə çalışmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanı sevən, müstəqilliyi
istəyən şəxslərə yaxşı münasibətdə olmuşdur. Ulu öndər Heydər
Əliyev böyük dövlət təcrübəsi əsasında müstəqil dövlətin yaranması
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üçün 1960-cı illərdən baza yaratmağa başlamışdır. Bu, birinci
növbədə “Gülüstan” poemasının müəllifi B.Vahabzadəyə rəğbətlə
yanaşmasından başlanır, sonrakı illərdə gənclərin ittifaqın tanınmış
şəhərlərində təhsilə cəlb etdirmələrində özünü göstərmişdir. Heydər
Əliyevin yeritdiyi siyasət nəticəsində insanların mənəviyyatı,
məfkurəsi zənginləşdi. Azərbaycanın imici, nəinki keçmiş ittifaq
respublikaları arasında, hətta Yaxın Şərqdə, Avropada, ABŞ-da belə
yüksəkliklərə qalxdı. Bu böyük siyasi dövlət xadimi ilk öncə
vətəndaşlarının maddi-rifah halının yaxşılaşmasına çalışdı. Yeni
yaşayış məntəqələrinin salınması, geniş, abad evlərin, zavodfabriklərin tikilməsi, elm-təhsil müəssisələrinin açılması və
avadanlıqla zənginləşdirilməsi, kənd təsərrüfatında qlobal dirçəlişin
və münbit şəraitin yaradılmasına nail olunması (pambıqçılıqda,
üzümçülükdə, meyvə-tərəvəz məhsullarının istehsalında, taxılçılıq
və digər sahələrdə) sözün həqiqi mənasında Azərbaycan tarixi üçün
bir inqilab idi. İntibah Azərbaycan abidələrinin, klassik yazıçı və
şairlərimizin heykəllərinin paytaxtın ən möhtəşəm yerlərində
ucaldılması, onların əsərlərinin akademik nəşri üçün fərman və
sərəncamların verilməsi məhz Heydər Əliyev siyasi kursunun
təntənəsi kimi başa düşülməlidir. Müasir ədəbiyyat və sənət
adamlarına dövlət mükafatlarının və fəxri adların verilməsi və
yubileylərin keçirilməsi də həmin illərə təsadüf edir. Cəsarətlə
demək olar ki, 80-cı illərdən Azərbaycanda demokratik hərəkatın
inkişaf edib təşkilatlanmasında, 1900-cı ilin yanvarında Bakıda
Sovet Ordusunun törətdiyi 20 Yanvar qırğının siyasi qiymətin
verilməsində, 1991-ci ortalarında Sovet dövlətinin dağılmasından
əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasında müstəqilliyin yaranmasında, ADR-in atributlarının bərpasında Heydər Əliyevin adının,
nüfuzunun, xidmətlərinin böyük rolu olmuşdur. Lakin bu və ya
digər səbəb üzündən H.Əliyev müstəqilliyinin bərpa etmiş
Azərbaycana rəhbər vəzifəyə ikinci dəfə 1993-cü ilin 15 iyunda
qayıtdı 1991-1993-cü illərdə Azərbaycan Respublikası çox
məhrumiyyətlərə düçar olmuşdur. Əhali iqtisadi, siyasi böhranla
üzləşmişdi. Ulu öndər o vaxt göstərmişdir ki, Azərbaycanın
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müstəqilliyi tük üzəri ilə addımlayır. Azərbaycan torpaqları erməni
millətçiləri tərəfindən işğala məruz qalmışdı. Daxildə demokratiya
adı altında hər kəs öz bildiyini edirdi. Bizim müstəqilliyimizi
sevməyən bəzi bədxah xarici qüvvələr bu vəziyyətdən məharətlə
istifadə edərək aranı qızışdırır, vətəndaş müharibəsi törətməyə rəvac
verirdilər. Xalq respublikanın bu ağır günündə ancaq xilaskar kimi
H.Əliyev görürdü. Bunu nəzərə alan H.Əliyev respublikaya qayıtdı.
H.Əliyev Azərbaycan dövlət müstəqilliyi sahəsində böyük
işlər görməyə başladı. Az bir vaxtda Gəncədə və Lənkəranda
vətəndaş müharibəsi təhlükəsinə, Bakıda, Gəncədə və Qazaxda
dövlət çevrilişinə cəhdləri ciddi səyi nəticəsində xalqla birlikdə
aradan qaldırdı.
Müəllim fənlər arası əlaqədən istifadə edərək emosiya ilə
göstərmişdir:
1) Kəssə hər kim tökülən qan izini
Qurtaran dahi odur yer üzünü.
Hüseyin Cavid
2) “Dünyada ən çətin yol
Azadlığının yoludur,
Milləti millət edən
millətin mərd oğludur!
Nəbi Xəzri
Bu millim qurtuluş günü kimi tarixinə. Məhz o gündən
Azərbaycanın iqtisadi inkişafının əsası qoyulmağa, Dövlətçilik,
idarəetmə, müstəqil diplomatik siyasət vüsətlə həyata keçməyə
başlandı.
H.Əliyev Azərbaycan istiqlalının sərkərdəsi oldu.
“...Qurtuluş gününün Azərbaycanın müasir tarixində çox
böyük rolu vardır. Məhz bu gündən etibarən Azərbaycan öz inkişaf
dövrünü yaşamağa başlamışdır.
Müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra ölkəmiz çox böyük
problemlərlə üzləşmişdir. Demək olar ki, ölkəmiz idarə olunmaz
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vəziyyətə düşmüşdür. Məhz ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi
hakimiyyətə qayıdışı, fəaliyyəti nəticəsində ölkəmiz bu çətin
günlərdən şərəflə çıxa bildi. Öz inkişaf dövrünü yaşamağa başladı.
Bu inkişaf indi sürətlə davam edir...” Azərbaycan Respublikasının
prezidenti İlham Əliyev...
“Azərbaycan ”qəzeti, 15 iyun, 2007-ci il
Azərbaycanın dövlət kimi tanınmasında ulu öndər Heydər
Əliyev dövlət səfərlərini həyata keçirdi. Rusiya, Türkiyə, İran,
Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və inkişaf etmiş
Fransa, İngiltərə, ABŞ, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, Çin, Əfqanıstan,
İtaliya kimi ölkələrdə diplomatik əlaqələr yaradılmasına nail oldu.
BMT-nin XIX sessiyasında, Macarıstan Budapeşt, Mərakeşin
Kasablanka, Portuqaliyanın Lissabon, Fransanın Strasburq
şəhərlərindəki zirvə toplantısından dərin məzmunlu nitqlər
söyləyərək dövlətin beynəlxalq aləmdə nüfuzunu artırmaqla yanaşı,
Ermənistanın torpaqlarımızın 20 faizdən çoxunu işğal etməsini, bir
milyondan artıq azərbaycanlının öz vətənində qaçqın olmasının
dəqiq faktlarla diqqətə çatdırdı, Lissabon sammitində iştirakı 54
dövlətdən 53 dövlətin dəstəyini aldı, düşmənin torpaqlarımızdan
qeyd-şərtsiz çıxarılması tələbini irəli sürdü və s.
Milli lider 1994-cü ilin may ayında atəşkəsə nail olunması,
respublika iqtisadiyyatının yüksəldilməsi, manatın məzənnəsinin
sabitləşməsi, respublikada yaşayan ayrı-ayrı millət və xalqlara
hörmətlə yanaşılması, Xəzərin Azərbaycan sektorunda dünyanın
aparıcı dövlətləri ilə əsrin neft müqavilələrinin 20 sentyabr
bağlanması və s. məsələlərin həlli sahəsində yorulmadan fəaliyyət
göstərmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycan siyasətinə təzə nəfəs, təzə
ruh gətirdi. Xalqa arxalandı. Demokratiyanı əsas götürdü. Müstəqil
Azərbaycan dövlətinin yaranması üçün nikbin əhval-ruhiyyə
yaratdı. Azərbaycan hərc-mərcliyə, özbaşınalığa son qoyuldu.
Müstəqilliyimiz haqqında yaranmış mənfi fikirləri aradan qaldırdı.
Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində görkəmli yer tutmuş
tarixi şəxsiyyət, milli liderdir. H.Əliyev Azərbaycan tarixinin XX
əsrdə yaradıcısıdır. H.Əliyevin Azərbaycanın dövlətçiliyinin
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inkişafında və möhkəmlənməsində əvəzsiz xidmətləri olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasında dövlət atributlarının, Azərbaycan
diplomatiyasının, Dövlət Təhlükəsizliyinin, Daxili və Sərhəd
Qoşunlarının, Daxili və Xarici İşlər Nazirliyinin, Dövlət Gömrük
işinin, Dövlət Vergi sisteminin, Azərbaycan təhsil, səhiyyə
mədəniyyət, incəsənət sahələrinin, Dövlət Konstitusiyasının,
demokratik Seçki sisteminin, Dini tolerantlığın, Dövlət Özəlləşmə
siyasətinin,
Respublikanın
iqtisadi
inkişafının,
vətəndaş
həmrəyliyinin, Dünya Azərbaycan Diasporunun və s. yaranması və
inkişafını həyata keçirməklə Azərbaycanın inkişafı üçün yol
müəyyən etmiş, böyük vətənpərvər şəxsiyyətdir.
Müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan Respublikası yeni
iqtisadi siyasəti həyata keçirməyə başlamışdır. Bu birinci növbədə
ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycan
iqtisadiyyatının ilk dəfə olaraq müstəqillik, xüsusi mülkiyyətçilik,
iqtisadi təhlükəsizlik və habelə real potensialının qiymətləndirilməsi, onun daxili və xarici bazarının formalaşması baxımından hər
tərəfli öyrənilməsi obyektiv zəruriyyət olmuşdur. Yaşadığımız dövr
Azərbaycanın nəzəri cəhətdən əsaslandırılmasını və əməli fəaliyyət
üçün tövsiyələr verilməsini tələb edir.
Azərbaycanın iqtisadiyyatının strateji problemini dərindən
bilən Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev dövlətin
iqtisadi strateji planını vermişdir. Hüquqi baza yaratmışdır.
1996-cı ildən respublikamızın iqtisadiyyatında sabitlik
yarandı və artım başlandı.
1998-ci il 30 martda “Azərbaycan Respublikasında təhsil
sahəsində islahatlar üzrə dövlət komissiyası haqqında”, 1999-cu il
13 iyulda “Azərbaycan Respublikasının Təhsil sahəsində İslahat
proqramı haqqında” fərman imzalandı;
1992-2002-ci illərdə bir sıra fərman və sərəncamlar verildi: –
Meliorasiyanın inkişafına dair,
- Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın
inkişafı (1997-2005) dövlət proqramı.
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- Sahibkarlığa Kömək Milli fondunun əsasnaməsinin təsdiqi,
sahibkarlara dövlət qayğısı (2002)
- Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının
alınması haqqında (28.09.2002) və digər fərman və sərəncamlar
Azərbaycan iqtisadiyyatının bu günkü inkişafının əsasını
qoymuşdur.
Eyni zamanda üçün ən ağrılı sahəsi olan Qarabağ prosesinin
sülh yolu ilə həllinə nail olunmağa başlandı. 12 may 1994-cü ildən
atəşkəs elan edirdi və müvəqqəti sülh oldu. Bu həll respublikada
siyasi-iqtisadi sabitliyə və həm də ölkədə yeni-yeni iqtisadi
müqavilələrin bağlanmasına, investisiyanın ölkəyə gəlməsinə səbəb
oldu. Ölkədə gömrük işi təşkil edildi. Qara Dəniz İqtisadi və
GUAM iqtisadi birliklərin işində Azərbaycanın fəal iştirakı təşkil
olunmuşdur.
Hazırda respublikamızın iqtisadi-siyasi, sosial-mədəni inkişafı
prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi və səyi nəticəsində uğurla
həyata keçirilir. Bu Heydər Əliyev irsinin həyata keçməsi deməkdir.
Müstəqil dövlətin möhkəmlənməsi yolunda görülən tarixi
əhəmiyyətli hadisədir. Azərbaycan tarixinin yeni səhifəsidir.
Heydər Əliyevin siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni irsinin öyrədilməsi nümunəsində şagird və tələbələrin tərbiyə edilməsi
müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi, inkişafı deməkdir. Vətənpərvərlik tərbiyə nümunəsidir.
Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqilliyinin bərpa etdikdən sonra
respublikamız dünya ölkələri, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar, o
cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanıdı, beynəlxalq
hüquq normalarının qanuni obyekti oldu.
Ölkədə sabitliyi əldə etmiş ulu öndər Heydər Əliyev iqtisadi
islahatların hüquqi bazasının yaradılmasına nail oldu.
1. Ölkədə
dövlət
özəlləşməsinin
hüquqi
əsasının
yaradılması.
2. Xarici investisiyanın respublikaya gəlməsi üçün şəraitin
yaradılması .
3. dövlətlərarası iqtsadi-ticari əlaqələrin qurulması.
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4. Respublikada açıq qapı siyasəti üçün hüquqi bazanın
yaradılması.
5. Əsrin neft müqaviləsinin bağlanması.
6. Xarici dövlətlərdə yaşayan həmyerlilərimizlə əlaqələrin
qurulması
7. Azərbaycan dövlət rəhbərləri üçün iqtisadi fəaliyyət
mexanizmin yaradılması və digər məsələlər ulu öndərin iqtisadi
strategiyasının sahələridir.
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin on illiyi
ilə bağlı 10 mart 2001-ci il tarixli prezident fərmanında göstərilmişdir ki, 1994-cü ilin sentyabrında dünyanın iri neft şirkətləri ilə
“Əsrin müqaviləsi” adlandırılan ilk neft kontraktlarının bağlanmasına nail olundu. Ölkənin çox saylı sosial-iqtisadi proseslərinin həlli
istiqamətində məzmunlu iş görüldü.
1995-ci ilin noyabrında müstəqil respublikanın ilk konstitusiyası qəbul edildi və parlamentə ilk demokratik seçkilər keçirildi.
Bunlar yeni dövlətin, onun fəaliyyəti üçün hüquqi əsas yaradıldı.
Ölkədə müəyyən edildi və bu sahə üzrə ardıcıl iş görülməyə
başladı. Bazar iqtisadiyyatının formalaşması üçün hüquqi sahələr
toplusu yaradıldı, torpaq və aqrar islahatlar, vergi, maliyyə-bank
sisteminin yenidən qurulması, ticarətin liberallaşdırılması, inhisarçının aradan qaldırılması və rəqabətin inkişafı, əhalinin sosial müdafiəsini təmin edən mühüm qanunvericilik aktları qəbul edildi. Özəlləşdirmə prosesi sürətləndirildi. Bazar iqtisadiyyatı həyata formalaşması üçün hüquqi sənədlər yaradıldı, torpaq və aqrar islahatlar
haqqında, özəlləşdirmə, sahibkarlığın inkişafı, vergi, maliyyə-bank
sisteminin yenidən qurulması, ticarətin liberallaşması, inhisarçılığın
aradan qaldırılması və rəqabətin inkişafı, əhalinin sosial müdafiəsini
təmin edən mühüm qanunvericilik aktları qəbul edildi. Özəlləşdirmə
prosesi sürətləndirildi. Bazar iqtisadiyyatını həyata keçirildi. Bütün
bunların nəticəsində sənaye sahələrində artım müşahidə edildi.
Ölkədə torpaq islahatı həyata keçirildi. Bu da kən təsərrüfatının
inkişafı üçün yol açdı.
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İqtisadi yüksəlişin həlledici göstəricisi olan investisiya sahəsində də həlledici nailiyyətlər əldə edildi. Xarici investisiya qoyuluşunda neft müqaviləsinin və ondan sonra neft kontraktları mühüm
rol oynamışdır və s.
Nəticə etibarilə aparılan islahatlar sosial yönümlüyü ilə
xarakterizə edilir. Bu əhalinin əmək haqqının artırılmasının əsasını
qoymuşdur. Eyni zamanda dövlətin digər sahələri üzrə də islahatlar
aparıldı. Bu günkü siyasi sosial-iqtisadi inkişaf Azərbaycanın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin şah əsəridir və Azərbaycan
Respublikası demokratik inkişaf yoluna çıxdı. Bu yolun inkişaf
etdirilməsi Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham
Əliyevin doğru və düzgün seçim etməsi ilə bağlıdır. Azərbaycan
Respublikasının sosial iqtisadi vəziyyətinin yüksəldilməsi sahəsində
cənab prezident İlham Əliyev müvəffəqiyyətli və ardıcıl iş görür,
fərman, sərəncam, göstərişlər verir və şəxsən özü respublikadakı
iqtisadi fəaliyyətə baxış keçirir.
Artıq Bakı-Ceyhan neft kəməri istifadəyə verilmiş, 1768
kilometrlik kəmər çəkilmiş, və 28 may 2006-cı ildə istifadəyə verilmişdir, bir sıra sənaye obyektləri işə salınmış, şəhər və rayonlarda
adamı təəccübləndirən sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir. Dağ
rayonlarında yol, qaz çəkilmiş, onlarca məktəb, xəstəxana tikilmiş,
diaqnostika mərkəzləri yaradılmış, mobil elektrik stansiyaları
istifadəyə verilmiş, Bakı şəhərində və digər şəhərlərimizdə mənzil
tikintisi genişləndirilmiş, yol ötürücüləri inşa edilmişdir. Yeni-yeni
iş yerləri açılmışdır. Əhalinin iqtisadi vəziyyətində yaxşılığa doğru
dönüş yaranmışdır.
Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər) təsdiqi edilməsi haqqında
fərman imzalanmışdır.
“Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı”nda
deyilir:
“Azərbaycan Respublikasında son on ildə həyata keçirilən
islahatlar qısa tarix dövr ərzində ölkədə makroiqtisadi sabitliyin
bərqərar olmasını təmin etmiş, iqtisadiyyatın dinamik inkişafına
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təkan vermiş və əhalinin səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır.
Bu gün özünün sosial-iqtisadi inkişafında keyfiyyətcə yeni
mərhələyə qədəm qoymuş Azərbaycan Respublikasında həlli vacib
məsələlərdən biri regionlarda sahibkarlığın inkişafını sürətləndirməklə oradakı əmək ehtiyatlarından təbii və iqtisadi potensialdan
səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın davamlı inkişafını, əhalinin
məşğulluğunu artırılmasını və ölkədə yoxsulluğun səviyyəsini azaldılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Bu istiqamətdə tədbirlərin həyata
keçirilməsi regionların iqtisadi inkişafında mövcud olan kəskin
fərqin aradan qaldırılması və region tarazlığın əldə olunmasını
təmin etməklə yanaşı onların iqtisadi gücünü artırır və sosial problemlərin həllini sürətləndirirlər.
Azərbaycan Respublikasında regionların sərvətlərində və təbii
şəraitindən səmərəli istifadə etməklə kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalını artırmaq, qeyri-neft sənaye sahələrinin, o cümlədən emal
sənayesinin, xidmət və digər infrastruktur obyektlərin, turizm inkişafını təmin etmək, məşğulluğun səviyyəsini yüksəltmək və əhalinin
güzəranını daha da yaxşılaşdırmaq ...”
Respublikanın hər bir şəhər və rayonlarında fərmandan irəli
gələn məsələlərin həllinə nail olmaq üçün səylə iş ahəngi vardır.
Həm də hər bir Rayon İcra hakimiyyətində iş planı tutulmuşdur.
İqtisadiyyatın yüksəldilməsi üçün görülən məqsədli fəaliyyəti
aşağıdakı amillərdən irəli gəlir:
Respublikanın müstəqilliyinin bariz nəticəsidir. Həm də bu
müstəqilliyin yaratdığı iqtisadi yüksəlişin əldə edilməsidir.
İqtisadi yüksəlişdə respublika rəhbərliyinin şəxsi nümunəsidir
İqtisadi yüksəliş bir sıra əhəmiyyətə malikdir:
İqtisadi yüksəliş respublikanın qüdrətini dünyaya tanıdır.
Ölkəyə invizisiya, turizm, yeni-yeni kontraktlar, ticarət
malları və s. gəlir.
İqtisadi inkişafla əlaqədar iş yerləri artır.
Şəhər və qəsəbələrin abadlaşmasına,
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Əhalisinin güzəranının yaxşılaşmasına səbəb olur. (hər bir
şəxsin həyat tərzinin yaxşılaşmasına təsir göstərir).
Cənab İlham Əliyev respublikada iqtisadi yüksəlişi daha
artırmaq məqsədilə bir çox xarici səfərlər edir. Belarus, Gürcüstana,
Türkiyəyə, Koreya və s. respublikalara səfərləri bu baxımdan
qiymətləndirilə bilər. Bakı-Tiblisi-Qars dəmiryolunun layihəsinin
hazırlanıb, həyata keçirilməsi Belarusiya, Cənubi Koreya ilə iki
tərəfli görüşləri əhəmiyyət daşıyır. Cənubi Koreyadan elektron
hökumətin yaradılması, informasiya texnologiyası və s.,
Belarusiyadan kənd təsərrüfatı texnikası və s. inkişafı üçün çox
əhəmiyyətlidir.
Bu dövlətlərin iqtisadi əlaqələri sözsüz ki, Azərbaycan
Respublikasının iqtisadiyyatının yüksəldilməsinə kömək olacaqdır.
Deməli respublika prezidenti cənab İlham Əliyevin dövlətlər arası
əlaqənin inkişafının əsasını iqtisadi siyasət təşkil edir.
Tarix müəllimi bu səpgili misallar gətirməklə tələbələrin
(şagirdlərin) iqtisadi biliyinin tərbiyələndirilməsinə nail olunmalıdır. Bir çox fərman və sərəncamlarla yanaşı cənab prezident İlham
Əliyev 2005-ci ilin mart ayında (188 saylı) “Daşınılmaz əmlakın
reyestr xidməti” haqqında sərəncam verilmişdir. Bu sərəncama
əsasən torpaq, ev, köməkçi tikili və s. dövlət tərəfindən qeydiyyata
almaq üçün respublikada fəaliyyət genişləndirilmişdir. Bu zəhmətkeşlərin mülki dövlət qeydiyyatına düşməsi və dövlətə vergi ödəməsidir. Bu da özəl sektorun işini yaxşılaşdırır. Dövlət büdcəsinə gəlir
gətirir. Dövlət qeydiyyatı həm də əhalinin yeri, yeni-yeni küçə və
onların adları müəyyən edilir. Bu da əhalinin siyahıya alınmasına,
seçkilərin keçirilməsinə köməkdir.
Dövlət *** xidməti həm də özbaşına tikililəri üzə çıxarır.
Neft, qaz, kanalizasiya və s. üzərində tikilməsinin qarşısı alınır.
İqtisadi sabitlik üçün şərait yaradır. Cənab İlham Əliyevin iqtisadi
fəaliyyəti Azərbaycanın müasir tarixində böyük əhəmiyyət daşıyır.
Bu məqsədlə bir sıra fikirləri və iqtisadi fəaliyyətinin bəzi
çalarlarını göstəririk.
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İlham Əliyeva bütün xalq inanır, ümid bəsləyir. İlham Əliyev
Heydər Əliyev kimi dünya şöhrətli bir siyasətçinin həyat
məktəbində dərs almış, illərlə onun dövlətçilik təcrübəsini öyrənmişdir. Bu gün İlham Əliyev bütün Qərb dövlətlərində, Rusiyada,
ABŞ-da perspektivli bir siyasətçisi kimi tanınır. Avropa Şurasında
Parlament Assambleyasının vitse-prezidenti seçilməsi və az müddət
ərzində böyük nüfuz qazanması onun siyasi potensialı, intellekti
barədə çox söz deyir. Bu gün Avropa Şurasının rəhbərliyi də,
üzvləri də inamlıdırlar ki, tövsiyələrin İlham Əliyev ləyaqətlə yerinə
yetirəcəkdir.
Əbəs yerə deyil ki, İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə ilk
öncə imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi
inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” fərman oldu. Digər
fərmanlar, Azərbaycanda latın qrafikası ilə nəşrlərin həyata
keçirilməsi və ensiklopediyanın yeni nəşri haqqında ən nəhayət, əfv
fərmanlarının imzalanması və s. dövləti əhəmiyyət kəsb edən
məsələlər oldu. İlkin fərmanlar haqqında qədərincə fikir və
mülahizələr söyləmək olar. Lakin verilən bütün fərmanlara məntiqi
nəzərlə baxdıqda aydın görünür ki, bütün bunlar Avropa Şurasının
Azərbaycana verdiyi tapşırıqların, öhdəliklərin yerinə yetirilməsi
üçün atılan ilkin addımlardır. “Görünən kəndə nə bələdçi”, – deyib
atalar. İlham Əliyev Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olması,
fikir plüralizmi, sivil bir dövlət yaratmaq üçün görəcəyi işlər hiss
olunmaqdadır. Necə ki, bütün Qərb və Rusiya siyasətçiləri buna
inanırlar, biz isə daha çox ümidliyik. İlk xarici rəsmli səfəri
Fransaya oldu. Onun tərəfindən yüksək səviyyədə qarşılanması və
ya yola salınması mərasimi və ya Rusiya Federasiyasına, Türkiyəyə
rəsmi səfərləri hər halda gənc liderimiz haqqında mühüm sözlər
deyir. Məncə, İlham Əliyev XXI əsrdə doğma Azərbaycanımızı
çiçəklənən, möhtəşəm bir diyara çevirəcəkdir. Dünya şöhrətli
siyasətçi, fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyat məktəbində
öyrəndiklərini gənc prezident İlham Əliyev səbir və təmkinlə,
düşünərək, mərhələ-mərhələ həyata keçirməyə səy göstərəcəkdir.
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Bütün bunları etmək ulu öndərin ruhu qarşısında olan borcunu
yerinə yetirmək deməkdir, – desəm, yəqin ki, səhv etmərəm.
Cənab prezident İlham Əliyev respublikada iqtisadi yüksəlişi
dünya səviyyəsinə çatdırmışdır. Bütün sahələr nəzərə alınmaqla
fərman, sərəncamlar verir. Prezident respublikanın bütün
regionlarında da iqtisadi inkişafa çalışır, əsasən onların icrasını
həyata keçirir. Elektrik stansiyalarının, Gəncə avtomobil zavodunun, Şamaxı, Sumqayıt sənaye obyektlərinin, Bakı şəhərinə yol
ötürücülərinin (körpü və yeraltı keçidləri) və yaşayış binalarının
tikintisi, o cümlədən Qarabağ müharibəsi əllilər üçün mənzillərin
tikintisi, poçt-teleqraf məntəqələrinin yenidən qurulması,
məktəblərin, kitabxanaların, mədəniyyət saraylarının, tarixi
abidələrin və tarixi binaların əsaslı təmiri və yenilərinin tikilməsi,
müəllimlərin, həkimlərin və digər büdcədən maliyyələşən işçilərin
əmək haqqının artırılması və s. tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Ümumiyyətlə Azərbaycanın bu günü iqtisadi yüksəlişi ulu
öndər Heydər Əliyevin iqtisadi-siyasəti və müstəqil Azərbaycan
respublikasının prezidenti İlham Əliyevin doğru və düzgün apardığı
siyasətin nəticəsidir. Bu Heydər Əliyev irsinin həyata keçməsi
deməkdir. İqtisadi inkişafın nəticəsidir ki, Azərbaycan Cənubi
Qafqazda lider dövlətə çevrilmiş, müstəqil dövlətlər birliyində
birinci yerdədir. Dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri arasında böyük
imic qazanmış və yer tutmuşdur.
Bu müvəffəqiyyətlər tələbə və şagirdlərə çatdırılmalı, milli
iftixar hissi yaradılmalı, dövlətimizin gələcək fəaliyyətinə gənclər
hazırlanmalıdır.
İqtisadi biliklərin tələblərə verilməsi onların tədris edilən
fənlərin imkanları ilə yanaşı bir sıra sahələrin öyrədilməsi ilə
bağlıdır.
Bu sahələrdən biri də ayrı-ayrı vaxtlarda keçirilmiş SSRİ-nin
bir çox şəhər v ə qəsəbələrə getmiş azərbaycanlıların olmasıdır.
Bununla bağlı Azərbaycanın XX əsrin 20-90-cı illərinə dair
tarixinin tədrisində bir sıra materiallar vardır. Digər bir tərəfdən də
köməkçi material kimi azərbaycanlıların keçmiş SSRİ-nin vilayət,
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şəhər, qəsəbələrində iqtisadiyyatın inkişafına xidmət üçün getmiş
şəxslərinin fəaliyyətinin öyrənilib öyrədilməsi əhəmiyyət kəsb edir.
Xüsusən də müstəqil Azərbaycan Respublikasının xaricdə etibarlı
vətəndaşlarının olmasıdır. Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda və
digər dövlətlər birliyinin ayrı-ayrı şəhərlərində, vilayətlərində təşkil
edilmiş müasir Azərbaycan diasporlarının prof. Musa Qasımovun
sözü ilə desək nüvəsini təşkil edir. Keçmiş SSRİ-də Azərbaycanlılarının istehsalata cəlb olunmuş adamları cəlb edir. “Ümumi evimiz” olan SSRİ-nin bir çox sahələrində – tikintidə, şəhər, qəsəbə
salınmasında, neft çıxarılmasında, elmi tədqiqat institutlarında
işləmələri və oxumaları böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu bir neçə
məsələlərin köməyinə, həllinə səbəb olmuşdur.
1) Ümumxalq tikintilərində azərbaycanlıların iştirakının
zəruriliyi.
2) Müəyyən mənada əmək haqqının qazanılması.
3) Öz intellektinin artırılması.
4) Fəal işi nəticəsində yüksək adların alınması (qazanılması)
və özünü, respublikasının adının yüksəldilməsi.
5) Xaricdə – ittifaqın bir çox vilayət, şəhər və qəsəbələrində
daimi yaşayış yerləri əldə etmələri.
6) Bunun nəticəsində azərbaycanlıların cəmiyyətinin,
diasporunun yaradılması və s.
Azərbaycanlıların ümumi sayı 50 milyon nəfərdir. Onlardan
40 milyondan çoxu xaricdə yaşayırlar. Onlardan 2 milyonu
Rusiyada yaşayır. Azərbaycanlılar Rusiyada özlərinin cəmiyyətini
yaratmışlar. Bu cəmiyyət özlərinin birliyinin yaranmasına nail
olmuşlar. Rusiyada təşkil edilmiş cəmiyyətləri göstəririk.
Moskva şəhəri:
“Dayaq cəmiyyəti”; “Ocaq” cəmiyyəti”;
“Araz” cəmiyyəti; Azərbaycan həmvətənlər regional
cəmiyyəti –
“Sooteçestvennik”: Beynəlxalq Azərbaycan Vətəndaşlıq
Assambleyası;
Sankt-Peterburq şəhəri: “Dayaq cəmiyyəti”; “Azəri” cəmiyyəti
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Ulyanovsk şəhəri: “Odlar yurdu” cəmiyyəti;
Yaroslavl şəhəri: “Alov” cəmiyyəti
Yekaterinburq şəhəri: “Təbriz” cəmiyyəti;
Perm şəhəri: “Yol” cəmiyyəti
Kazan şəhəri: “Azərbaycan icması”
Tolyatti şəhəri: “Azərbaycan icması” cəmiyyəti;
Ukrayna Respublikasında
Kiyev şəhəri: Ümumukrayna Azərbaycan mədəniyyəti mərkəzi;
Xarkov şəhəri: Ümumukrayna Azərbaycan mədəniyyəti mərkəzi;
Krım şəhəri : “Nizami” cəmiyyəti
Belarus cəmiyyəti: “Qobustan cəmiyyəti;
Özbəkistan Respublikası
Daşkənd şəhəri: “Oğuz” cəmiyyəti
Penza şəhəri: “Azərbaycan icması” cəmiyyəti;
Saranski şəhəri: “Yurddaş” cəmiyyəti, “Qardaşlıq” cəmiyyəti
Pribaltika, Tallin şəhəri: “Ocaq” cəmiyyəti;
Vilnüs şəhəri: “Azəri” cəmiyyəti
Riqa şəhəri: “Azəri” cəmiyyəti
Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar aşağıdakı kimi yerləşmişlər:
– Moskvada 300-400 min, Sankt-Peterburqda 60-80 min,
Krasnoyarskda 40-50 min, Kazanda 30 min Ulyanovskda 20 min,
Vladiqafqazda 30 min nəfərin məskunlaşdığı güman edilir. Eyni
zamanda Ukraynada 500 min, Belarusiyada 7 min, Mordoviyada 56
min, Latviyada 4 min, Estoniyada 3 min, Litvada 2 min azərbaycanlı yaşayır.
Bütün bunlar Azərbaycan tarixinin tədrisi üçün mühüm
vasitədir. Tələbələrə mühazirə, seminar və əlavə məşğələlərdə bu
faktlardan istifadə ediləndə yaxşı səmərə əldə edilə bilər.
Azərbaycan tarixi fənninə dair tədris materialları içərisində
ticarət əlaqələrinin öyrədilməsi də böyük əhəmiyyət daşıyır. Biz
onların bəzilərini göstəririk.
a) daxili ticarət;
b) xarici siyasət.
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Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar ayrı-ayrı iqtisadi
rayonların iqtisadi imkanları ilə müəyyən edilir. Ticari-iqtisadi
əlaqələrin mərkəzində Bakı şəhəri böyük rol oynayır. Dövlətin
iqtisadi strateji siyasəti nəticəsində son illər ayrı-ayrı şəhər və
rayonların iş adamları xariclə bir başa iqtisadi əlaqə yaratmışlar.
Azərbaycan kənd rayonlarından Gəncə, Bakı, Sumqayıt,
Mingəçevir və s. şəhərlərə, əsasən, ərzaq, digər kənd təsərrüfatı
məhsulları və xammal gətirilir. Sənaye şəhərləri isə əvəzində
rayonlara və bir birinə öz istehsal mallarını göndərirlər.
Hazırda Azərbaycan Respublikası dünyanın 100-dən çox
xarici ölkəsi ilə ticarət edir. İkitərəfli mal mübadiləsində ən çox
əlaqələr İran, Türkiyə və Böyük Britaniya ilə yaranmışdır.
Respublikamızın ikitərəfli ticarət əlaqələrində Rusiya, ABŞ, İtaliya,
Almaniya, Fransa, Macarıstan, Polşa və digər dövlətlər də mühüm
rol oynayır, Danimarka, Yaponiya, Finlandiya, İraq və başqa
ölkələrə Azərbaycan yalnız mal ixrac edir. Kanada, Misir, Norveç,
İsveç, Sinqapur, Hindistan və s. ölkələrdən isə mal idxal edilir.
Azərbaycanda ixrac olunan əsas mallar neft və neft məhsulları, xam
neft, pambıq lifi, polad, alüminium, kimya sənayesi məhsulları,
soyuducular və onlar üçün buxarlayıcılar, neft avadanlığı,
kondisionerlər və istehlak mallarıdır. Ümumi dəyər etibarilə neft və
neft məhsulları üstünlük təşkil edir. Xarici ölkələrdən Azərbaycana,
əsasən, şəkər, yağ, un, sitrus meyvələri, buğda, uşaqlar üçün süd,
müxtəlif maşın və avadanlıq, tikili mallar, parçalar, ayaqqabı,
məişət əşyaları və s. gətirilir.
Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Belarus və Qazaxıstanla ticarət
əlaqələrinin həcmi daha böyükdür. Azərbaycan Rusiyadan, əsasən,
taxıl, metal, meşə materialları, müxtəlif maşın və avadanlıq;
Ukraynadan ət, şəkər, yağ, nəqliyyat vasitələri; Belarusdan ərzaq
məhsulları, kartof, avtomobil, traktorlar, Qazaxıstandan taxıl, ət,
metal və s. alır. Azərbaycandan isə bu ölkələrə neft məhsulları,
kondisionerlər, neft-mədən avadanlığı, meyvə-tərəvəz və
konservlər, üzüm, şərab materialları, pambıq lifi, tütün məmulatı,
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müxtəlif kimya məhsulları və digər məhsul və avadanlıqlar
göndərilir.
Son illərdə respublikanın xarici ticarət əlaqələri əhəmiyyətli
dərəcədə yaxşılaşmış, dünya bazarında əlverişli qiymət
konyukturası, ölkənin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşması, ölkə
iqtisadiyyatına xarici sərmayələrin cəlb edilməsi, makroiqtisadi
göstəricilərin yaxşılaşması ölkədə iqtisadi artım üçün şərait
yaratmışdır.
Təbii ki, gömrük sistemini də ölkədə gedən ictimai-siyasi
proseslərdən kənarda təsəvvür etmək mümkün olmazdı. Məhz
prezident H.ƏIiyevin təşəbbüsü ilə 1995-ci ilin yanvarında keçirilən
geniş müşavirədə gömrük orqanlarının fəaliyyətinin hərtərəfli
təhlililə əlaqədar etdiyi nitqdə söylədiyi “...biz elə bir gömrük
orqanı yaratmalıyıq ki, o, xarici iqtisadi əlaqələrimizdə öz yerini
tutsun, iqtisadiyyatımızın inkişafına xidmət etsin, bütün hallarda
müstəqil Azərbaycanın nüfuzunun yüksəldilməsinə öz töhfəsini
versin” – göstəriş xarakterli tövsiyə bu orqanların fəaliyyət
proqramı kimi qəbul olundu. Bununla əlaqədar faktiki olaraq
hazırda xarici ticarət dövriyyəsinə kompleks gömrük nəzarəti
beynəlxalq standartlar səviyyəsinə uyğun, müasir maddi-texniki və
normativ bazaya malik Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Gömrük Komitəsi, 2 Baş
Gömrük İdarəsi, Xəzər Dənizində Azərbaycan Respublikasının
İqtisadi Mənafelərinin Mühafizəsi idarəsi və 13 gömrükxana, 1
xüsusi təmayüllü enerji gömrükxanası və Aksiz gömrük postundan
ibarət yerli gömrük orqanları tərəfin-dən aparılır.
Fəaliyyət proqramının həyata keçirilməsinin nəticəsidir ki,
bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində büdcənin mədaxil hissəsində
gömrük vergi və rüsumlarının xüsusi çəkisi 2002-ci ildə
2,4% təşkil etmişdir ki, bu da 1994-cü illə müqayisədə 7,0
dəfə çoxdur. Buna xarici ticarətdə gömrük-tarif, qeyri-tarif
tənzimləmələrinin tətbiqi, məhsul istehsalı və göstərilən xidmətlərin
artımı hesabına, habelə gömrük nəzarətinin səmərəliliyinin
artırılması və bütövlükdə gömrük orqanları sisteminin
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modernləşdirilməsi məhz diferensiallaşdırılmış tarif sisteminə
uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının gömrük tarifinin
müəyyən olunması, vasitəli vergilərin “son təyinat” prinsipi ilə
alınması qaydalarının, “on-line” texnologiyasının tətbiqi, sabit
informasiya mübadiləsinin təmini və s. nəticəsində nail olunmuşdur.
Artıq 2002-ci ildə ölkədə Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) 29,6
trln. manat təşkil etmiş və 2000-ci ilə nisbətən 1,3 dəfə artmışdır.
Əhalinin hər nəfərinə ÜDM istehsalı 3676,4 min manat (756,3 ABŞ
dolları) təşkil etmiş və ya 2000-ci ilə nisbətən bu artım məhsul
istehsalı və göstərilən xidmətlər hesabına 1,1 dəfə çox olmuşdur.
Göstərmək lazımdır ki, iqtisadi artım makroiqtisadi sabitlik
şəraitində baş vermişdir. Ölkənin struktur islahatlarının mühüm
tərkib hissəsi olan özəlləşdirmə prosesi davam etdirilmişdir. Ölkədə
həyata keçirilən iqtisadi islahatlar nəticəsində ildən-ilə özəl bölmədə
məhsul istehsalı artır. İnvestisiya mühitin yaxşılaşdırılması, xarici
iqtisadi fəaliyyətdə sağlam rəqabət şəraitinin yaradılması və
bununla da respublika iqtisadiyyatına xarici investisiyalar axınının
daha da artırmı ilə baş verir.
2002-ci ildə xarici iqtisadi əlaqələr 2917,3 milyon ABŞ
dolları, o cümlədən ixrac 1745,2, idxal 1172,1 milyon ABŞ dolları
təşkil etmiş, 573,1 milyon ABŞ dollarlıq müsbət xarici ticarət
saldosu yaranmışdır. Həmin ildə xarici ticarət dövriyyəsi əvvəlki ilə
nisbətən 48,4 faiz, o cümlədən ixrac 1,9 dəfə artmışdır.
2002-ci ildə xarici ticarət dövriyyəsinin ümumi həcmi 3833,1
milyon ABŞ dolları, o cümlədən ixrac 2167,5, idxal 1665,6 milyon
dollar təşkil etmiş, ölkə üzrə 501,9 milyon dollar məbləğində
müsbət xarici ticarət saldosu yaranmışdır. İxracın həcmi ümumi
dövriyyənin 56,5 faizini təşkil etmiş və idxalı 30,1 faiz üstələmişdir.
2000-ci illə müqayisədə xarici ticarət dövriyyəsinin ümumi həcmi
2,3 faiz artmışdır.
Bu illər ərzində xarici ticarət əlaqələrinin tərkibi də xeyli
dəyişmişdir. idxalın ümumi həcmində respublikaya gətirilən ərzaq
məhsullarının xüsusi çəkisi 1993-cü ildə 21,2 faiz, 1995-ci ildə 41,6
faiz olduğu halda, 2000-ci ildə bu göstərici azalaraq 19,0 faiz, 200298

ci ildə isə 14,3 faiz təşkil etmişdir. Ərzaq məhsullarının idxalının
azalmasına səbəb ölkəmizdə uğurla aparılan aqrar islahatlar
nəticəsində yerli ərzaq məhsullarının istehsalının ilbəil artması
olmuşdur.
2002-ci ilin xarici ticarət dövriyyəsinin 23,3%-i MDB
ölkələrinin, 76,7%-i isə digər ölkələrin payına düşür. Azərbaycanın
xarici ticarət dövriyyəsində Rusiya, Ukrayna, ABŞ, Türkiyə,
Fransa, İran; Böyük Britaniya, İtaliya, İsrail, İsveçrə, Gürcüstan
yüksək xüsusi çəkiyə malikdirlər və onlar arasında sabit, daimi və
möhkəm əlaqələr yaranmışdır. Azərbaycanın idxal-ixrac
əməliyyatlarının təxminən 75-80%-i bu ölkələrin payına düşür.
Ticarət əlaqələri hər il artır və genişlənir. Yuxarıda göstərilənlər bir
nümunə üçündür.
Müəllim çalışmalıdır ki, iqtisadi ticarət əlaqələrinin yaranma
səbəblərini, onun inkişaf qanunauyğunluqlarını, prinsiplərini, onu
şərtləndirən amillər ətraflı təhlil etsin. Ticarətin iqtisadi səmərəsini
göstərsin. Bu vətənpərvərlik tərbiyəsində yaxşı vasitədir.
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III FƏSİL. ALİ MƏKTƏB TƏLƏBƏLƏRİNƏ İQTİSADİ
BİLİKLƏRİN VERİLMƏSİ YOLLARI

3.1.1. Mühazirə, seminar və məşğələlərdə iqtisadi
biliklərin verilməsi yolları
Ali təhsil müəssisələrində tələbələrin iqtisadi dünyagörüşünün
formalaşdırılması, onlara iqtisadi biliklərin mənimsədilməsi
pedaqoji tələblər əsasında həyata keçirilməlidir. İstər mühazirə,
istərsə də seminar dərslərində hər bir müəllim təlimin prinsiplərini,
ona verilən tələbləri rəhbər tutaraq tələbələrin fəallığını təmin
etməli, onların iqtisadi biliklərinin dərinləşməsinə, həyati
bacarıqlarının formalaşdırılmasına çalışmalıdır. İqtisadiyyata aid
biliklər bir sıra fənlərin, xüsusilə ictimai fənlərin məzmununda
geniş əksini tapmışdır. Məsələn, Azərbaycan tarixini öyrənən
tələbələr bu fənnin məzmununda bir sıra mühüm iqtisadi
anlayışlarla, iqtisadi proseslərin mahiyyəti ilə tanış olurlar.
Azərbaycan tarixinin sonrakı dövrlərilə daha sıx bağlı olan iqtisadi
anlayışlar tarixi inkişafın sonrakı pillələrində işlənmə baxımından
özünü daha çox təsdiqləmiş, elmi baxımdan onların mahiyyəti daha
da dəqiqləşdirilmişdir.
Hələ ən qədim dövrdə insanlar mənimsəmə təsərrüfatından
istifadə edirdilər. Yəni onlar hər şeyi təbiətdən hazır şəkildə qəbul
edir, istehsalla məşğul olmurdular. Sonralar istehsal təsərrüfatı
yaranmış, iqtisadi münasibətlər getdikcə zənginləşmişdir. Əvvəllər
iqtisadi münasibətlərdə müəyyən mənada kortəbiilik, sistemsizlik
vardısa, zaman keçdikcə, daha doğrusu, dövlətlər yaranıb inkişaf
etdikcə iqtisadi münasibətlərin də tədricən tənzimlənməsinə cəhd
göstərilmiş, iqtisadiyyatla bağlı elmi fıkirlərin, ideyaların meydana
gəlməsi və onların həyata tətbiqi məhsuldar qüvvələrin, bütövlükdə
cəmiyyətin inkişafına səbəb olmuşdur.
Hər bir yüzilliyin özünəməxsus spesifik siyasi münasibətləri
olduğu kimi, onun özünəməxsus iqtisadi münasibətləri də vardır.
Məsələn, qədim dövrün, orta əsrlər dövrünün, yeni dövrün, müasir
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dövrün iqtisadi münasibətlərində ümumi, oxşar cəhətlərin olmasına
baxmayaraq onlar arasında fərqli cəhətlər də mövcuddur. Müəllim
mövzuya uyğun olaraq mühazirə və seminar məşğələlərində də
cəmiyyətin iqtisadi münasibətlərindən bəhs edərkən hər şeydən
əvvəl, həmin münasibətlərin bəhs olunan dövr üçün xarakterik
cəhətlərini açır, daha sonra digər tarixi dövrlərdə bu münasibətlərin
səciyyəvi xüsusiyyətlərinə diqqət yetirir. Eləcə də ayrı-ayrı iqtisadi
məzmun daşıyan bəzi anlayışların mahiyyətindən bəhs edərkən
müəllim həmin anlayışın əvvəlki dövrlərdə hansı mahiyyət
daşıdığını tələbələrə izah edir, onların iqtisadi təfəkkürünü
zənginləşdirir. Məsələn, tarixdən məlumdur ki, Sasanilərin
hakimiyyəti dövründə torpaq vergisi «xaraq» adlandırılırdı.
Ərəblərin hakimiyyəti dövründə isə torpaq vergisi «xərac» adı ilə
tanınırdı.
Təcrübə göstərir ki, ali məktəblərdə təkcə Azərbaycan
tarixinin deyil, eyni zamanda sosiologiya, politologiya, fəlsəfə
fənlərinin də tədrisində iqtisadi biliklərin öyrənilməsinə imkanlar
vardır. Məsələn, sosiologiyadan dövlət və cəmiyyətlə bağlı hər
hansı bir mövzunu tədris edərkən müəllim öz fikrini dövlətin,
cəmiyyətin iqtisadi münasibətlər sisteminə yönəldə bilər. Bu zaman
belə bir fikrə üstünlük verilməlidir ki, cəmiyyətdə sosial-iqtisadi
münasibətlər bir vəhdət təşkil edir, ayrılmazdır. Sosial münasibətlər
iqtisadi münasibətlərə, iqtisadi münasibətlər sosial münasibətlərə
təsir göstərir.
Tələbələrdə iqtisadi dünyagörüşün formalaşdırılması, onlara
iqtisadi biliklərin mənimsədilməsi baxımından iqtisadiyyat fənni
xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Ali məktəblərin tədris planlarında iqtisadiyyat fənni həm
müvafiq qruplarda ixtisas fənni kimi, həm də qeyri-ixtisas fənni
kimi nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, iqtisadçı kadrlar hazırlayan ali
məktəblərdə iqtisadiyyat fənni dərinləşdirilmiş proqram əsasında
tədris olunur. Bu ixtisas qruplarında təbii ki, tələbələr iqtisadi
biliklərə gələcəyin iqtisadçı mütəxəssis kadrları kimi dərindən
yiyələnir, olduqca ciddi elmi biliklər qazanırlar. Digər ali
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məktəblərdə iqtisadiyyat (iqtisadi nəzəriyyə) qeyri-ixtisas kimi
tədris olunur və mühazirə və seminar məşğələlərinin saatları da
azdır, yalnız bir semestr üçün planlaşdırılır. Buna baxmayaraq tədris
müddətində tələbələrin iqtisadi biliklərə lazımi səviyyədə
yiyələnmələri üçün yetərincə imkanlar mövcuddur.
Təcrübəli müəllimlər mühazirə və seminar məşğələlərində
tələbələrə iqtisadi bilikləri mənimsətmək üçün dərslərini bir qayda
olaraq məqsədəuyğun, sistemli şəkildə təşkil etməyi bacarırlar.
Bu zaman ilk növbədə mühazirənin və seminarın məqsəd və
vəzifələri müəyyən olunur, daha sonra təlim prosesində müvafiq
biliklərin mənimsənilməsi imkanları aydınlaşdırılır və nəticədə bu
imkanlardan istifadə yolları öyrənilir və işin praktik tətbiqi həyata
keçirilir.
Təcrübə və araşdırmalar göstərir ki. bəzi hallarda müəllimlər
yalnız dərslik materialı ilə kifayətlənir, iqtisadi anlayış və
kateqoriyaları, nəzəri məsələləri əzbərləməklə tələbələrin biliyini
qiymətləndirirlər. Əslində iqtisadiyyat elə bir elm sahəsidir ki,
burada ayrı-ayrı nəzəri məsələləri bilməklə hər şeyə düzgün qiymət
vermək, düzgün nəticə çıxarmaq olmur. Burada nəzəriyyə nə qədər
vacibdirsə, təcrübədən çıxış etmək də bir o qədər əhəmiyyətlidir.
Yəni dərsliklərdə verilmiş nəzəri qaydalar təcrübə ilə əlaqələndirilməli, müasir həyatımızın, dünyanın iqtisadi gerçəkliyinin mənzərəsi
də öyrənilməlidir. Bu üsul həm də nəzəriyyənin məzmunca zənginləşməsinə, yeni-yeni müddəalarla daha da təkmilləşməsinə şərait
yaradır. Ona görə də iqtisadiyyat müəllimlərinin müəyyən mənada
tədqiqatçı olmaları, onların öz işlərinə yaradıcı yanaşmaları çox
vacibdir. Mühazirə və seminarlarda, həmçinin auditoriyadankənar
tədbirlərdə müəllim – tələbə əməkdaşlığının düzgün istiqamətə
yönəldilməsi, münasibətlərdə humanistləşdirmə və demokratikləşdirmə prinsipinin nəzərə alınması tələbələrin müasir dövrün tələblərinə uyğun biliklər qazanmasına, onlarda müvafiq bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasına güclü təsir göstərir.
Mühazirəyə hazırlaşarkən adətən aşağıdakı məsələlər nəzərə
alınır:
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1. Proqram və dərsliklərin öyrənilməsi;
2. Ədəbiyyat siyahısının tərtibi;
3. Mövcud ədəbiyyatın öyrənilməsi;
4. Mühazirənin quruluş tipinin seçilməsi;
5. Əyani vəsaitlərin seçilməsi;
6. Mövzu üçün epiqrafın seçilməsi;
7. Mühazirəni qavramaq üçün təlim metodlarının seçilməsi və s.
Mühazirə zamanı mövzunun, şərh olunan problemin ən
mühüm
məqamları tələbələrin nəzərinə çatdırılır, onlarda fikri
fəallığı oyatmaq üçün başlıca ideyalar qeyd olunur. Məsələn:
«İqtisadi nəzəriyyə» fənnindən «Milli iqtisadiyyat: məzmunu və
xarakterik cəhətləri. Milli bazar» mövzusunu tədris edərkən
müəllim ilk növbədə mövzunun aşağıda göstərilən ən başlıca
məsələlərinin şərhi üzərində dayanır:
«Milli iqtisadiyyat müəyyən bir xalqa, millətə məxsus olub.
onun mənafelərini ifadə edən, hüdudları dövlət sərhədləri ilə
məhdudlaşan, özünün maddi-texniki əsası, münasibətlər sistemi,
təsərrüfat sistemi, təsərrüfat mexanizmi və idarəetmə strukturları
olan sosial-iqtisadi orqanizmdir.
Milli iqtisadiyyatın tipi müxtəlif olur və öz xarakterinə görə
aşağıdakı kimi fərqləndirilir:
1) müstəqil milli iqtisadiyyat; 2) yarıasılı milli iqtisadiyyat; 3)
tam asılı milli iqtisadiyyat; 4) nisbi müstəqilliyi olub hakim iqtisadi
sistemdə fəaliyyət göstərən milli iqtisadiyyat.
Müstəqil milli iqtisadiyyat tam suveren dövləti və azad
iqtisadiyyatı olan ölkəyə məxsusdur və bütövlükdə öz xalqının
mənafelərini ifadə edir. Bu baxımdan Azərbaycan iqtisadiyyatı
müstəqil milli iqtisadiyyatdır. Azərbaycan iqtisadiyyatı müstəqil
Azərbaycan dövlətinə məxsusdur və Azərbaycan xalqının
mənafelərini ifadə edir.
İqtisadiyyatın müstəqil olması üçün aşağıdakı şərtlər tələb
olunur:
1) özünün yetkin milli bazarı və bu bazarın tələblərinə cavab
verən strukturun qərarlaşması;
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2) öz dayaqları üzərində inkişaf edə bilməsi və təkrar istehsal
etmək qabiliyyətinə malik olması;
3) müstəqil, möhkəm valyuta, maliyyə-kredit, bank
sisteminin fəaliyyət göstərməsi;
4) formalaşmış, infrastrukturların olması;
5) düzgün, çevik təsərrüfat mexanizmi və dövlət idarəçilik
ənənələrinin olması.
Müstəqil milli iqtisadiyyat bir qayda olaraq azad iqtisadiyyat
hesab olunur. Azad iqtisadiyyat öz imkanları hesabına yaşamağa
qadir olur. Azərbaycan iqtisadiyyatı öz imkanları hesabına
yaşadığına görə azad iqtisadiyyat sayılır.
Bəs milli bazar nədir? Milli bazar milli iqtisadiyyata
əsaslanan mürəkkəb strukturlu bazar subyektlərinin iqtisadi
mənafelərinin reallaşmasına xidmət edən iqtisadi mexanizmə və
idarəetmə quruluşuna malik münasibətlər sistemidir.
Milli bazarın əsas dayaqlarından biri möhkəm məzənnəyə
malik milli valyutanın olmasıdır. İtalyanca valyuta qiyməti, dəyəri
ifadə edən mənasını daşıyır. Hər bir müstəqil dövlətin valyutası
olur. Məsələn. ABŞ-da dollar, Avropada avro, Azərbaycanda manat
valyutadır.
Təcrübə göstərir ki, mövzunun şərhi zamanı qeyd etdiyimiz
məsələlərin ön plana çəkilməsi, tələbələrin idrak fəallığının təmin
olunmasına əlverişli şərait yaradır. Tələbələr milli iqtisadiyyat, milli
bazar anlayışlarının mahiyyətini biləndən sonra təbii olaraq onlarda
bu məsələlərlə bağlı müxtəlif məzmunlu suallar yaranır. Məsələn.
müstəqil milli iqtisadiyyat hansı prinsiplər əsasında formalaşır?
Müstəqil
milli
iqtisadiyyatın
formalaşdırılması
hansı
qanunauyğunluqlara əməl olunmasını tələb edir? Müstəqil vahid
milli bazarın formalaşması hansı zəruri şərtlər daxilində mümkün
olur? və s.
Bu sualların meydana çıxması təlim prosesində müəyyən
diskussiyaların başlanmasına zəmin yaradır. Tələbələrlə diskussiya
zamanı öz mülahizələrini bildirməklə mühazirənin daha canlı.
emosional, eyni zamanda elmi məzmunda keçirilməsinə təsir
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göstərirlər. Müəllim yaranmış diskussiya şəraitində istifadə edərək
tələbələrin fikirlərini Azərbaycan iqtisadiyyatının nəzəri-praktik
cəhətlərini təhlil etməyə yönəldir və beləliklə, təlimin həyatla
əlaqəli tədrisi prinsini təmin edilir.
Azərbaycan iqtisadiyyatı: öyrənilməsi və tədrisi zamanı tələbidir.
Müstəqil bir dövlət kimi Azərbaycan Respublikasının öz
ərazisi çərçivəsində fəaliyyət göstərən iqtisadiyyatı vardır. Və o,
bütün xalqa məxsusdur. Azərbaycan iqtisadiyyatı sahə quruluşu,
ərazi, texniki və dəyər quruluşu olan və öz ictimai təşkili forması ilə
fərqlənən mürəkkəb bir sistemdir. Bu öz məhsuldar qüvvələri,
spesifik istehsal münasibətləri, ictimai strukturu və təsərrüfat
mexanizmi olan mürəkkəb iqtisadi bir sistemdir. Bu sistemi
müxtəlif tərəfdən yanaşıb öyrənmək olar. Bununla belə,
“Azərbayçan iqtisadiyyatı” müxtəlif məna yükünə mapik bir neçə
anlamda işlədilən, mürəkkəb məzmunlu bir kateqoriyadır.
Birinci mənada, Azərbaycan iqtisadiyyatına bütöv bir tam
kimi baxılmalıdır. Bu tamlıqda o, müxtəlif nisbi müstəqil təsərrüfat
sahələrinin məçmusu kimi Azərbayçanın xalq təsərrüfatından
ibarətdir və bu şəkildə də oyrənilməlidir.
İkinci mə'nada, Azərbaycan iqqisadiyyatı özünün ictimai
təşkili forması, ictimai quruluşu ilə səciyyəvi olan, öz məhsuldar
quvvələri, istehsal münasibetləri sistemi və təsərrüfat mexanizminə
malik nisbi müstəqil iqtisadi sistem kimi başa düşülür. Və o, özünün
bu anlamında müstəqil öyrənilməyə layiqdir.
Üçünçüsü, bununla mənalanır ki, Azərbaycan müstəqil sosialiqtisadi və sosial quruluşa malik bir sistemdir və bu sistemdə iqtisadiyyat onun bazisini təşkil edir. Bu mənada Azərbaycan iqtisadiyyatı
müstəqil cəmiyyətin bazisi kımi mövcuddur və tədqiqat obyektidir.
Dördüncü də, “Azərbaycan iqqisadiyyatı” respublikanın
iqtisadiyyatını bütövlükdə, öz tamlığında, sistem halında öyrənən
bir elmdir və onun öz tədqiqat obyekti və predmeti vardır.
Azərbaycan iqtisadiyyatı varsa, deməli, onu öyrənən iqtisad
elmi də olmalıdır. Belə bir elm var. Onun da adı “Azərbaycan
iqtisadiyyatı”dır. “Azərbayçan dili”, “Azərbaycan tarixi” və s. kimi
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“Azərbaycan iqqisadiyyatı”da elm statusuna malikdir. Çünki, onun
müstəqil tədqiqat obyekti və predmeti vardır.
Gəncləri yeni inkişaf yoluna qədəm qoymuş xalqımız özünün
milli müstəqil iqtisadiyyatını qurmalı və inkişaf etdirilməlidir.
Tarix müəllimi bunu nəzərə almalı, fənnlərarası aləqəyə
diqqət verməlidir. Deməli, gəncləri iqtisadi biliklərlə silahlandırmaq, onun iqtisadi şüurunu formalaşdırmaq lazımdır. Hər bir vətən
övladı bazar münasibətləri şəraitində mülkiyyətçi, təsərrüfatçı
olmaq, sahibkarlıq etmək, yeni qaydada işlmək, qazanmaq ruhunda
tərbiyə olunmalı, Vətəni, dövti, hər bir fərdi varlı etməyi, milli
sərvəti artırmağın yollarını, vasitələrini, prinsiplərini bilməlidir. Bu
gün konkret peşəsindən asılı olmayaraq, işləmək qabiliyyəti olan
hər bir kəs öz qabiliyyətini, xidmətini məhsulunu iqtisali cəhətdən
reallaşdırmağa can atır. Dünənki həkim, müəllim, elm xadimi,
mühndis bu gün dövlət vəzifəsi tutur. Milli Miclisdə Respublikanın
iqtisadi problemlərinə aid məsələlərin həlli ilə məşğul olur. Bütün
bu hallarda mükəmməl iqtisadi biliklər tələb olunur və bunsuz
cəmiyyəti səmərəli idarə etmək, samballı qərarlar hazırlamaq olmaz.
Bütün bunlar o demokdir ki, Rsspublikamızda iqtisadi təhsil sistemi
yenidən qurulmalı və öyrədilməlidir.
Buna istinadən deyirik Azərbaycan Tarixini Tədrisi
prosesində iqtisadi biliklər verilməlidir. Bu Azərbaycan
iqtisadiyyatının öyrənməsi və tələbənin dünya görüşünün
yüksəlıməsi deməkdir.
Biz Azərbaycan Tarixi fənninin tədrisində mövcud
Azərbaycan Tarixi dərslərindən istifadə etməklə (müəlliflər qrupuna
təşəkkülünü bildiriəm) iqtisadi biliklərin verilməsini önə çəkir və
iqtisadiyyatla bağlı mövzular üzərində dayanırıq. Bu gün ali
pedaqoji məktəbdə təhsil alan tələbə, xüsusən də tarix fakültəsində
oxuyan tələbələr sabahın tarix müəllimidir. Ona görə dərsliyə
müraciət etməklə onlar üçün baza yaratmış oluruq. Azərbbaycan
tarixi ixtisas fənn kimi tədris olunan digər fakültələrdə tələbələr
üçün tarixdən müəyyən iqtisadi biliyə malik ola bilərlər. Əlbəttə
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iqtisadiyyat fakültələri üçün bu bir xatırlamadır. Həm də tarixə bir
baxışdır.
Azərbaycan tarixi inkişafın ayrı-ayrı dövrlərində iqtisadi
inkişafından asılı olmayaraq elm adamları çıxmışdır. Onlar öz
istedad və dünya baxışlarına görə ideyalar vermişlər. Sənətkar
mütəxəssislər nümunəvi sənət əsərləri yaratmaqla həm məktəb
yaratmış, həm də Azərbaycanın iqtisadi inkişafına təsir
göstərmişlər.
Bu gün təhsildə islahatlar keçirilir. Ənənəvi təhsillə yanaşı
fəal təlim metodları əsas götürülür. Muasir təlim metodlarına dair I
fəslin 1-ci paraqrafında verilmişdir. Fəal təlim metodu təfəkkürə
əsaslanır. Bu metodların həyata keçməsi axtarcılıq tələb edir. Bu da
tədqiqatçılığa gətirib çısxarır. Yeni biliklər keçırılmış dərslərə
verilən biliklər əsasında həyata keçirilir. Ümumitəhsil
məktəblərində sinifdə kiçik qruplar yaradılmaqla öyrədirlər. Bu
günnkü tələbə sabahın müəllimi olacaqdır. Bunu nəzərə laln
müəllim tələbəyə verdiyi biliklər içərisində iqtisadi sahələrin
öyrədilməsini mühazirə və seminarlarda nəzərə almalıdar.təfəkkürə
əsaslanmaqla fikirini çatdırmalıdır. Xüsusilə seminar zamanı suallar
4-5 nəfərdən təşkil edilmiş quruplar üzrə verilməlidirlər. Hər bir
qrup üçün tapşırıq və suallar verilir. Sualların bəziləri tələbənin
intellekti əticəsində cavablanır.
Təfəkkürə əsaslanan fəal təlim metodları keçirilən dərs nümunəsini veririk.

a. Azərbaycan XVII əsrin ikinci yarısında
Tapşırıqlar:
I qrup üçün:
Dərsliyinizdəki «Azərbaycan XVII əsrin ikinci yarısında» adlı
xəritə ilə Azərbaycanın müasir dövrdəki xəritəsini müqayisə edin;
hansı torpaqlarımızın itirildiyini və indi onların hansı dövlətlərin
əraziləri olduğunu göstərin. Xəritənin şimal-şərqindəki çox kiçik bir
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ərazini çıxmaqla bütün ərazilərin qədim Azərbaycan torpaqları
olduğunu sübut edin.
II qrup üçün:
Dərsliyinizdəki «Səfəvilər dövləti ilə Rusiya arasında olan
münasibətlər siyasi marağa və qarşılıqlı iqtisadi_əlaqələrə
əsaslanırdı» ifadəsinə əsaslandırılmış münasibət bildirin; əsaslı
dəlillərlə bu fikri ya təsdiq, ya da təkzib edin.
III qrup üçün:
«Əsrin sonunda Səfəvi hökmdarı rus çarının Osmanlı
imperiyasına qarşı birgə çıxış etmək təklifinə mənfi münasibətini
bildirdi. Bu təklifin qəbul olunmamasını Səfəvilər dövlətinin hərbi
potensialının zəifləməsi ilə izah etmək lazımdır.» (səh.12).
Müəllifin haqlı olub-olmadığını əsaslandırın.
IV qrup üçün:
XVII əsrin ikinci yarısında Azərbaycan şəhərlərinin
sənətkarlıq, ticarət və mədəniyyət mərkəzləri olduqlarını sübut edin.
Qrupların onlara verilmiş tapşırıqları həll edə, yerinə yetirə
bilməsi üçün müəllim onlara kömək etmək, yol göstərmək məqsədi
ilə aşağıdakı sualları verə bilər:
I qrup üçün suallar:
1. Atropatena və Albaniya dövlətlərinin ərazilərini
dərsliyinizdəki xəritədə tapın.
2. Atropatena indi hansı dövlətin ərazisi sayılır?
3. Dağıstan indi hansı dövlətin tərkibindədir?
4. Qərbi Azərbaycan torpaqlarına aid olan əraziləri xəritədə
göstərin və indi orada hansı dövlətin yerləşdiyini müəyyənləşdirin.
5. Azərbaycanımızın Səfəvilər dövründəki və indiki ərazisinin
nə qədər olduğunu sənədlərdən tapıb göstərin.
6. Ermənilərin müvəqqəti işğal etdiyi əraziləri deyin və
xəritədə göstərin.
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II qrup üçün suallar:
1. Səfəvilər dövləti ilə Rusiya arasında olan münasibətlər daha
çox kimin siyasi marağına əsaslanırdı?
2. Bu münasibətlər hər iki dövlətin siyasi marağına əsaslanırdısa, nə üçün ruslar Şimali Qafqazda özlərinin strateji maraqlarına
xidmət edən qalalar tikməyə başladılar?
3. Bu qalaların tikilməsi niyə Səfəvilər sarayında etiraza səbəb
oldu və Səfəvi hərbi hissələri ilə ruslar arasında toqquşma baş
verdi?
4. Səfəvi və Rusiya münasibətləri hər iki tərəfin siyasi
maraqlarına xidmət edirdisə, bu maraqları gözləyirdisə, niyə Rusiya
çarları Xəzər dənizinə Şərq ölkələrinə müdaxilə üçün əsas vasitə
kimi baxırdılar?
5. Rusiyanın Xəzər hövzəsində möhkəmlənməsi Səfəvilər
üçün təhlükə yaratmırdımı?
6. Səfəvilər dövləti ilə Rusiya arasında olan münasibətlər
qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrə əsaslanırdısa, niyə Rusiya digər
dövlətlərin Azərbaycanla alver etməməsinə çalışırdı?
7. Əgər bu münasibətlər tam qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrə
əsaslanırdısa, niyə ruslara gömrüksüz ticarət etmək və digər
imtiyazlar verilirdi?
8. XVII əsrin ikinci yarısında Don kazaklarına qarşı
mübarizənin Azərbaycanın siyasi həyatında yeri?
9. Kazak hərəkatının yatırılmasında nə üçün Səfəvi və Rusiya
dövləti maraqlı idi?
10. Nə üçün ticarət karvanlarının mühafizə olunmasında hər
iki tərəf – Səfəvi dövləti və Rusiya dövləti qarşılıqlı surətdə maraqlı
idi?
III qrup üçün suallar:
1. XVII əsrin sonunda Səfəvi-Osmanlı münasibətləri?
2. XVII əsrin sonunda Səfəvi dövlətinin iqtisadi vəziyyəti?
3. XVII əsrin sonunda Səfəvi dövlətində siyasi vəziyyət?
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4. XVII əsrin sonunda beynəlxalq vəziyyət və Səfəvi
dövlətinin dünya siyasətində yeri və rolu?
5. XVII əsrin sonunda Səfəvi-Rusiya münasibətləri?
6. XVII əsrin sonunda Rusiyanın Şərqlə bağlı siyasəti və
buna Qərbin münasibəti?
IV qrup üçün suallar:
1. Orta əsr şəhərləri necə və nə mərkəzləri kimi meydana
gəlmişdir?
2. Sizcə, müəllif şəhərlərin sənətkarlıq, ticarət və mədəniyyət
mərkəzləri olmaq rolunu itirdiklərini dedikdə nəyə əsaslanır?
3. Müəllifin fikri ilə razılaşaraq şəhərlərin sənətkarlıq, ticarət
və mədəniyyət mərkəzləri olmaq funksiyasını itirdikləri vaxtı
müəyyənləşdirin.
4. Şəhərlər sənətkarlıq, ticarət və mədəniyyət mərkəzləri
olmaq funksiyasını itirmişdilərsə, bu funksiyanı nələr, yaxud kimlər
yerinə yetirirdi?
5. Nə üçün şəhərlər XVII əsrin ortalarından etibarən yenidən
sənətkarlıq, ticarət və mədəniyyət mərkəzlərinə çevrilməyə
başladılar?
6. Bir neçə şəhərin misalında Azərbaycan şəhərlərinin XVII
əsrin sonunda yenidən sənətkarlıq, ticarət və mədəniyyət
mərkəzlərinə çevrildiklərini göstərin.
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b. Azərbaycan XVIII əsrin birinci yarısında
Tapşırıqlar:
Tapşırıq № 1
XVII əsrin sonu – XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvi dövlətinin
iqtisadi böhran keçirdiyini sübut edin.
Tapşırıq № 2
XVII əsrin sonu – XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvi dövlətinin
siyasi böhran keçirdiyini sübut edin.
Tapşırıq № 3
Faktlarla təsdiq edin ki, Azərbaycan təbii sərvətlərinin
zənginliyi və əlverişli strateji-coğrafi mövqeyi ilə qonşu dövlətlərin
diqqət və marağını özünə cəlb edirdi.
Tapşırıq № 4
XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Rusiya, Osmanlı və
İran imperiyaları arasında bölüşdürülməsinin qonşu dövlətlərin
Azərbaycana olan böyük marağının qanunauyğun nəticəsi olduğunu
əsaslandırın.
Tapşırıq № .
XVIII əsrin 30-40-cı illərində Azərbaycanda Nadir şah
rejiminə qarşı olan üsyanların İran ağalığına qarşı azadlıq
mübarizəsi olduğunu göstərin.
Tapşırıqlara aid suallar
I tapşırıq üçün:
1. Şah nə üçün Ərdəbil məqbərələrindəki qiymətli metallardan
pul kəsmək əmri vermişdi?
2. Xalq
kütlələrinin
vəziyyəti
necə
idi?
1. Vergilərin sayı niyə artırılmışdı?
2. Niyə təkcə əhalinin özünü yox, həm də əmlakını siyahıya
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alırdılar?
3. İqtisadi vəziyyətin acınacaqlı halda olmasının səbəblərini
göstərin.
II tapşırıq üçün suallar:
1. Mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi ölkənin siyasi həyatına
necə təsir göstərirdi?
2. Əhalinin özünün və əmlakının siyahıya alınması,
vergilərin sayının artırılması, xalq kütlələrinin narazılığı arasındakı
məntiqi əlaqələri açıqlayın.
3. Şah hakimiyyətinə və yerli hakimlərə qarşı müqavimət
hərəkatının güclənməsi ilə Səfəvi dövlətinin keçirdiyi siyasi böhran
arasındakı məntiqi əlaqə olduğunu göstərin.
4. Ağır siyasi böhranın nəticələri?
a) mərkəzi hakimiyyətin devrilməsi
b) Səfəvi imperiyasına daxil olan torpaqların bir hissəsinin
qonşu dövlətlərin ərazilərinə qatılması
III tapşırıq üçün suallar:
1. Azərbaycan hansı faydalı qazıntılarla zəngin idi?
2. Azərbaycanın hansı məhsulları beynəlxalq əhəmiyyət kəsb
edirdi?
3. Azərbaycan xaricə hansı mal-qara növlərini ixrac edirdi?
4. Osmanlılar Azərbaycandan hansı heyvanları olmağa çox
maraq göstərirdilər?
5. Azərbaycandan xaricə hansı toxuculuq məhsulları ixrac
olunurdu?
6. Azərbaycanın hansı yeraltı sərvəti başqa ölkələrə satılırdı?
7. Niyə Azərbaycanı «qızıl körpü» adlandırırlar?
8. Azərbaycan yalnız ticarət üçün «qızıl körpü» idi, yoxsa?..
IV tapşırıq üçün suallar:
1. XVII əsrin sonu – XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycan
hansı dövlətin tərkibində idi?
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2. Nə üçün Azərbaycan uğrunda mübarizədə ən çox Rusiya
ilə Osmanlı dövlətlərinin mənafeyi toqquşurdu?
3. Nə üçün Rusiya XVIII əsrin 20-ci illərinin əvvəllərindən
başlayaraq Azərbaycanı işğal etməyə girişdi?
4. İstanbul sülhü hansı dövlətlər arasında bağlanmışdı?
5. İstanbul sülhünün şərtləri?
6. Kirmanşah sülhü hansı dövlətlər arasında bağlanmışdı?
7. Kirmanşah sülhünün şərtləri?
8. İstanbul və Kirmanşah sülhünün oxşar cəhətləri?
Tapşırıq üçün suallar:
1. Azərbaycan xalqının İrana qarşı azadlıq mübarizəsinin yeni
mərhələsi nə vaxtdan başlandı?
2. Nadir şah rejiminə qarşı Azərbaycan xalqının narazılığının
başlıca səbəbi?
3. Nadir şahın Azərbaycanla bağlı yaratdığı vahid ərazi
bölgüsünə münasibətiniz? Fikrinizi əsaslandırın.
4. XVIII əsrin 30-40-cı illərində Azərbaycan xalqının
vəziyyəti?
5. Həmin dövrün üsyanlarının səciyyəvi cəhəti nədən ibarət
idi?
6. Nadir şaha qarşı ən böyük və kəskin üsyanlar
Azərbaycanın hansı bölgələrində olmuşdur?
7. Hacı Çələbinin Şəki vilayətini xanlıq, özünü xan elan
etməsini Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsinin ölkəmizin
kiçik bir ərazisində qələbəsi hesab etmək olarmı? Fikrinizi
əsaslandırın.

Mədəniyyət
I qrup üçün tapşırıq:
XVII əsrin ikinci yarısı – XVIII əsrin birinci yarısında
Azərbaycan şəhərlərinin maarif mərkəzləri olduqlarını sübut edin.
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Tapşırığa aid suallar:
1. Uşaqlar harada təhsil alırdılar?
2. Mədrəsə məktəbdən nə ilə fərqlənirdi?
3. Məktəb və mədrəsələrdə hansı elm sahələri üzrə dərslər
keçirilirdi?
4. Hansı şəhərlərin misalında XVII əsrin ikinci – XVIII əsrin
birinci yarısında Azərbaycan şəhərlərinin maarif mərkəzləri
olduqlarını göstərə bilərsiniz?
5. Təkcə Şamaxıda 7 mədrəsənin olmasına münasibət
bildirin; onu təhlil edin, qiymətləndirin.
II qrup üçün tapşırıq:
XVII əsrin ikinci yarısı – XVIII əsrin birinci yarısında
Azərbaycan elmində canlanma, inkişaf olduğunu göstərin və
əsaslandırın.
Tapşırığa aid suallar:
1. Sizcə, XVII əsrin ikinci yarısı – XVIII əsrin birinci
yarısında ölkəmizdə elmin inkişafındakı anlanmaya səbəb nə idi?
2. Hansı elm sahələrinə aid əsərlər yazılmışdır?
3. Bu dövrün alimlərindən kimlərin admı deyə bilərsiniz?
4. Səfəvi şahlarının və qızılbaş əyanların elmə münasibətləri
necə idi?
5. Xəttatlıq nədir və onun inkişafı nə ilə əlaqədar idi?
6. Xəttatlığın inkişafı ilə abidələr üzərindəki yazıların
öyrənilməsi arasında olan əlaqəni açıb göstərin.
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III qrup üçün tapşırıq:
XVII əsrin ikinci yarısı – XVIII əsrin birinci yarısında
Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf etdiyini və milli xüsusiyyətlərini
qoruyub saxladığını misallarla, faktlarla əsaslandırın.
Tapşırığa aid suallar:
1. XVII əsrin ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycan
poeziyası niyə iki dildə – Azərbaycan və fars dillərində yaranmağa
başladı?
2. Sizcə, həmin dövrün ədəbiyyatında hansı hadisələr təsvir
olunardı, öz əksini tapardı?
3. XVII əsrin ikinci yarısı – XVIII əsrin birinci yarısında
yaşayıb-yaratmış Azərbaycan şairlərindən kimləri tanıyırsınız?
4. Şifahi xalq ədəbiyyatının saray ədəbiyyatından başlıca
və kəskin fərqi nədən ibarət idi? Bu fərq hansı səbəbdən
irəli gəlirdi?
5. Nəyə əsasən deyə bilərsiniz ki, Azərbaycan poeziyası öz
xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayırdı?
6. Ədəbiyyatın öz dövrünün aynası, xalqın istək və arzularının
ifadəçisi olduğunu ayrı-ayrı ədəbi əsərlərdən gətirdiyiniz nümunələr
əsasında göstərin.
IV qrup üçün tapşırıq:
XVII əsrin ikinci yarısı – XVIII əsrin birinci yarısında
Azərbaycan incəsənətinin öz ənənələri əsasında inkişaf etdiyini və
qabaqcıllığını qoruyub saxladığını dəlillərlə təsdiq edin.
Tapşırığa aid suallar:
1. Təbriz rəssamlıq məktəbi haqqında nə bilirsiniz?
2. Sizcə, yeni İsfahan rəssamlıq məktəbi niyə XVII əsrdə
yaradıldı?
3. İsfahan rəssamlıq məktəbinin Təbriz məktəbinin ənənələri
əsasında yarandığım göstərin, əsaslandırın.
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4. XVII əsrin ikinci yarısı – XVIII əsrin birinci yarısının
məşhur Azərbaycan xəttatlarından kimi tanıyırsınız?
5. Səfəvi hökmdarlarının musiqini qadağan edən fərmanlar
verməsinə baxmayaraq XVII əsrin ikinci yarısı – XVIII
əsrin birinci yarısında Azərbaycanda musiqinin inkişafına
sizcə, səbəb nə idi?
6. Sizcə, niyə Şarden İrəvan xan sarayında baxdığı üçpərdəli
tamaşanı «Şərqin operası» adlandırmışdı?
7. Dərsliyinizdəki mətnə əsasən memarlığın musiqi və
rəssamlıqdan fərqli olaraq yayıldığı yerləri müəyyənləşdirin
və bunun səbəblərini izah edin.
8. Göründüyü kimi Azərbaycan tarixinin tədrisində iqtisadi
tədris-tərbiyə məsələləri vardır və buna diqqət tələb olunur. Hər bir
mövzunu öyrədərkən təbii ki plan üzrə həyata keçirilməli, dərsin
mərhələləri gözlənilməlidir.
Tarix fənni üzrə metodik işləmənin məqsədinə uyğun gələn
orta məktəblər üçün yazılmış Azərbaycan tarixi dərsliklərində
verilmiş tapşırıq və suallar dərs üsuluna uyğun gəlir. Bu dərsliklərin
yazılması Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi işçi qrupunun zəhmətinin
nəticəsidir. Bu işçi qrupunun tərkibində tanınmış tarixçi alimlər,
metodistlər və yüksək iş təcrübəsinə malik mütəxəssislər cəlb
edilmişdir. Seminar dərslərində yuxarıda göstərilən dərsliklərdən
istifadə edilməsi məqsədəuyğun olardı.
İqtisadiyyatla əlaqədar Azərbaycan Tarixi üzrə bəzi
mövzulara müraciət edirik.

3.1.2. Azərbaycan intibah mədəniyyəti.

Məktəb və elm
Azərbaycan intibahı müsəlman intibahının tərkib hissəsidir.
IX əsrin ortalarından başlayaraq Azərbaycan mədəniyyətinin
tərəqqisi baş verdi.
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Ərəb Xilafətinin süqutu nəticəsində Azərbaycanın qədim
dövlət ənənələrinin dirçəlməsi – Şirvanşahlar, Sacilər, Salarilər,
Rəvvadilər, Şəddadilər və Eldənizlər dövlətlərinin meydana
gəlməsi, xalqın yadellilərə qarşı inadlı mübarizəsi nəticəsində əldə
olunan siyasi müstəqillik iqtisadiyyatın maddi və mənəvi
mədəniyyətin inkişafına daha əlverişli şərait yaratdı. Azərbaycan
ərazisində etnik-siyasi birlik qüvvətləndi, vahid dilin və mədəniyyətin formalaşması sürətləndi. Azərbaycan türk-islam dünyasının
Bizans imperiyasının başçılıq etdiyi xristian blokuna qarşı mübarizəsinin başlıca istehkamına çevrildi.
Məktəb və mədrəsələr. Xilafətin süqutu nəticəsində başlanan
siyasi dirçəliş Azərbaycanda elmin inkişafına mühüm təkan verdi.
Xilafət dövründən başlayaraq, xarici aləmlə geniş əlaqələr yaratmış
Azərbaycan şəhərləri dövrün mühüm elm və mədəniyyət mərkəzləri
idilər. Azərbaycan elmi vahid islam mədəniyyətinin tərkib hissəsi
kimi inkişaf edirdi.
Daxili iqtisadi əlaqələr və beynəlxalq karvan ticarətinin
genişlənməsi, həmçinin Azərbaycan şəhərlərində müxtəlif
sənətkarlıq sahələrinin tərəqqisi ilə bağlı olaraq, ayrı-ayrı elm
sahələrinə maraq getdikcə artırdı. Mədrəsələrdə və mollaxanalarda
Quran, şəriət, məntiq, şərq dilləri ilə yanaşı müxtəlif təbiət
elmlərinin öyrənilməsinə ehtiyac və maraq artmaqda davam edirdi.
Azərbaycan türk dilinin bütün ölkə ərazisində vahid ünsiyyət
vasitəsinə çevrilməsi. İntibah dövrünün ən mühüm nailiyyəti
Azərbaycan türk dilinin bütün ölkə ərazisində vahid ünsiyyət
vasitəsinə çevrilməsi idi. Vahid xalqın yaranışında türk tayfaları
mühüm rol oynayırdılar. Çünki başqa xalqlar və etnik qruplardan
fərqli olaraq, türk tayfaları ölkənin ərazisinə yayılmışdılar və çoxluq
təşkil edirdilər.
Azərbaycan türklərinin vahid xalq kimi təşəkkülü prosesi qəti
olaraq başa çatdı. Azərbaycan türk dili bütün Azərbaycan ərazisində
yeganə ünsiyyət vasitəsinə çevrildi. Sadə və anlaşıqlı türk dili xırda
məhəlli dilləri, həmçinin ərəb və fars dillərini sıxışdıraraq bütün
ölkə miqyasında canlı ümumxalq dilinə çevrildi. El sənətkarlarının
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– ozanların, aşıqların oba-oba, oymaq-oymaq gəzib yaydıqları şifahi
xalq yaradıcılığı nümunələri çox keçmədən hamının başa düşdüyü
doğma türk dilində – Azərbaycan türk dilində nadir ədəbi
nümunələrin meydana gəlməsinə zəmin yaratdı.
Beləcə, Azərbaycan türk dilinin ərəb və fars dillərində
yaranan saray ədəbiyyatmı sıxışdıraraq ədəbi dilə çevrilməsi dövrü
başlanırdı. Bu, intibah dövrü tariximizin ən böyük uğurlarından biri
idi.
Elm. Bəhs edilən dövrdə dünya mədəniyyətinə Xaqanilər,
Nizamilər bəxş etmiş Azərbaycan, müsəlman intibahı adlanan
məşhur mədəni oyanışın ən mühüm mərkəzlərindən biri idi.
Azərbaycan alimləri müxtəlif elm sahələrinin, o cümlədən təbabət,
fəlsəfə, astronomiya, tarix və coğrafiyanın inkişafında dünya
elminin önündə gedirdilər. İbn Sinanın tələbəsi olmuş böyük
Azərbaycan filosofu Bəhmənyar ibn Mərzbanın əsərləri sonralar bir
çox şərq və qərb dillərinə tərcümə edilmiş, dünya fəlsəfi fikrinin
inkişafında mühüm rol oynamışdı.
Dövrün parlaq şəxsiyyətlərindən biri də Xətib Təbrizi (1030 –
1109) olmuşdur. Bağdadda məşhur Nizamiyyə mədrəsəsində 40
ildən çox dərs demiş Xətib Təbrizi fəlsəfə, dil, ədəbiyyat, məntiq və
başqa elmlərə dair qiymətli əsərlər yaratmışdı. Bütün islam
dünyasında ədəbiyyatşünaslıq və dilçilik sahəsində ensiklopedik
biliyə malik ən görkəmli alimlərdən biri səviyyəsinə yüksəlmişdi.
XII əsrin məşhur astronomu Fazil Fəriddin Şirvani bütün
ömrünü səma cisimlərinin öyrənilməsinə həsr etmiş, astronomiyaya
dair bir sıra qiymətli cədvəllər hazırlamışdı. Azərbaycanın müxtəlif
yerlərində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar olunmuş maddi
mədəniyyət nümunələri də o zaman yurdumuzda astronomiyaya
böyük maraq göstərildiyini sübut edir.
Öz dövrünün tanınmış dilçi və ədəbiyyatşünas alimi, istedadlı
şairi olan Ömər Gəncəyi bütün Yaxın və Orta Şərqdə məşhur idi.
Gəncədə doğulub boya-başa çatmış, ilk təhsilini burada
aldıqdan sonra Şərq ölkələrinə səyahətə çıxan Ömər Gəncəyi
Nişapur, Həmədan, Mərv şəhərlərində müxtəlif elmi-ədəbi
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məktəblərlə tanış olmuş, Bağdadın Nizamiyyə mədrəsəsində təhsil
almışdı. Dilçiliyə, ədəbiyyatşünaslığa dair qiymətli axtarışlar
aparan, eyni zamanda gözəl şeirlərin müəllifi olan Ömər Gəncəyi
ömrünü Mərv şəhərində başa vurmuşdu. XII əsrin görkəmli filosofşairlərindən biri də Eynəlqüzzat Miyanəçi (1099 – 1131) idi. Qısa
ömründə bir çox qiymətli fəlsəfi əsərlər yaratmış bu nadir şəxsiyyət
özündən sonra həm də olduqca şirin rübailər, incə fəlsəfi ruha malik
olan şeir nümunələri qoyub getmişdir.
Azərbaycan intibah dövrünün görkəmli şairləri. Qətran
Təbrizi (1012 – 1086). Təbriz yaxınlığındakı Şadiabad kəndində
dünyaya gəlmiş bu böyük sənətkar İntibah ədəbiyyatımızın ilk
görkəmli nümayəndələrindən biri idi.
Böyük şair insana məhəbbət, təbiətə vurğunluq nümunəsi olan
nadir poeziya incilərini Təbriz və Gəncə saraylarında yaratmışdır.
Qətran Təbrizinin Azərbaycan hökmdarlarını mədh edən
qəsidələri, eyni zamanda, şairin dövrünü öyrənmək üçün qiymətli
ədəbi qaynaqlardır. Şairin şahidi olduğu 1042-ci il Təbriz
zəlzələsinə həsr etdiyi qəsidədə, habelə bir çox başqa şeirlərində XI
əsr tariximizi öyrənmək üçün çox qiymətli məlumatlar vardır.
Şeirlərində tez-tez doğma türk sözləri işlədən, canlı xalq
dilimizdəki müxtəlif ifadələri farscaya çevirən Qətran Təbrizi sanki
bugünkü nəsillər qarşısında özünün Azərbaycan şairi olduğunu
təsdiq etmək istəmişdir. Əslində bu həqiqəti 1046-cı ildə Təbrizdə
böyük şairimizlə görüşən görkəmli filosof-səyyah Nasir Xosrov da
təsdiq edir. O, “Səfərnamə”sində yazır ki, Təbrizdə Qətran adlı bir
şair gördüm. Yaxşı şeir yazırdı. Amma fars dilini yaxşı bilmirdi.
Görkəmli şair Nizaməddin Əbül-Üla Gəncəvi (1096 – 1159)
dövrünün ustad şairlərindən idi. Gəncədə doğulmuşdu. Nizamiyə
qədərki dövrdə şairlər arasında böyük nüfuza malik idi. Ömrünün
son dövrünü Şirvanşahlar sarayında yaşayan şairə məliküşşüəra
(şairlər məliki – şairlər şairi) rütbəsi verilmişdi.
Əbül-Üla Gəncəvinin müasiri olan di-gər görkəmli şair Fələki
Şirvani də Azərbaycan İntibah ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi
idi.
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Fələki Şirvani yaradıcılığı humanizm ideallarının qüvvətli
olması ilə səciyyəvidir. XII əsr İntibah ədəbiyyatının inkişafında
Əbül-Üla Gəncəvi, Xaqani, Fələki və başqa sənətkarlarla yanaşı
Əmir İzzəddin Şirvaninin də mühüm xidməti olmuşdur. Şairin incə
ruhlu poeziyasında insanla təbiətin vəhdəti əlvan boyalarla vəsf
olunur. XII əsr ədəbiyyatımızda özünəməxsus yer tutan Mücirəddin
Beyləqani Eldənizlər sarayında xidmət etmiş, ömrünü Təbrizdə başa
vurmuşdu. Mücirəddin Beyləqani böyük Xaqaninin təsiri altında
yazdığı mədhiyyələrini Eldəniz hökmdarları Məhəmməd Cahan
Pəhləvana və Qızıl Arslana həsr etmişdi.
XII əsrdə yaşamış görkəmli şairlərdən biri də Qivami Gəncəvi
idi. Bəzi məlumatlara görə, bu böyük sənətkar Nizami Gəncəvinin
qardaşı və ya əmisi oğlu imiş. Həqiqətən də demokratiklik, saray
həyatına nifrət, sadə xalqa dərin məhəbbət və ehtiram, haqq-ədalətə
çağırışla aşılanan humanizm idealları hər iki şairin yaradıcılığını
doğmalaşdırır, qohumlaşdırır. İnsan, onun gözəlliyi, real qayğıları
başqa humanist sənətkarlar kimi Qivami Gəncəvi yaradıcılığı üçün
də səciyyəvidir.
Məhsəti Gəncəvi. Azərbaycan İntibah ədəbiyyatının ilk
görkəmli nümayəndələrindən biri idi. İndiyədək şairənin 200-dən
çox rübaisi araşdırılmışdır. İntibah dövrünün başqa sənətkarları
kimi, Məhsəti Gəncəvini də, ilk növbədə, real insan, onun arzuları,
duyğuları, məhəbbəti, sevinci, kədəri maraqlandırır. Şairə öz
rübailərinin bir çoxunu müxtəlif peşə adamlarına – papaqçıya,
dərziyə, çörəkçiyə, toxucuya, dülgərə, nalbəndə, müəzzinə,
başmaqçıya, qəssaba və başqalarına həsr etmişdir.
Xaqani Şirvani (1126 – 1199). İntibah ədəbiyyatımızın ən
görkəmli şairlərindən biri də Əfzələddin Xaqani Şirvanidir. Xaqani
Şirvani şeir-sənət ocağı Şamaxıda dünyaya gəlmişdir. Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixində ilk dəfə poema yazmış bu böyük sənətkar
qəsidə janrını yüksək sənətkarlıq zirvəsinə qaldırmışdı.
Nizami Gəncəvi (1141 – 1209). Azərbaycanın İntibah
ədəbiyyatı Nizami yaradıcılığı ilə özünün ən yüksək zirvəsinə
ucaldı. Nizami yaradıcılığının maya bağladığı Gəncə bütün Şərqdə
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ən böyük elm və təhsil ocaqlarından biri idi. Doğma Gəncədə
mükəmməl təhsil almış dahi mütəfəkkir yeni əsər üzərində
işləməzdən əvvəl müxtəlif dillərdə yazılmış nadir mənbələri
dərindən öyrənir, yalnız bundan sonra əlinə qələm alırdı.
Nizaminin ölməz “Xəmsə”si (“Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və
Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl”, “İsgəndərnamə”) onu
dünya mədəniyyətinin dahiləri sırasına çıxardığı kimi, şairi yetirən
xalqa da dünya şöhrəti gətirmişdir. Orta əsr Şərq poeziyasının və
ictimai-fəlsəfi fikrinin inkişafına güclü təkan vermiş Nizamidən
sonra onun yaradıcılığının güclü təsiri altında neçə-neçə görkəmli
mütəfəkkirlər nəsli yetişdi. Ümumdünya mədəniyyəti tarixinin
nəhəng simalarından olan dahi sənətkarın zəngin yaradıcılıq irsi
dünyanın müxtəlif ölkələrində bu gün də öyrənilməkdədir.
Şifahi xalq yaradıcılığı. XI – XII əsrlərdə ədəbiyyatda daha
güclü oyanış baş verdi. Böyük Nizaminin və onu yetirən ədəbi
mühitin
timsalında
Azərbaycan
ədəbiyyatı
ümumdünya
mədəniyyətinin ən uca zirvələrindən birini fəth etdi. Ədəbiyyatın
inkişafında, əsasən, iki cərəyan nəzərə çarpırdı: şifahi xalq
yaradıcılığı; peşəkar yazıçıların qələmindən çıxan klassik ədəbi
nümunələr.
Bəhs olunan dövrdə də şifahi xalq ədəbiyyatının ən böyük
nümunəsi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı idi. Möhtəşəm sənət
abidəsi olan “Kitabi-Dədə Qorqud” boyları Azərbaycanın bütün
guşələrində, habelə oğuzlarının yaşadıqları bütün ərazilərdə
yayılmışdı.
Memarlıq. XI – XII əsrlərdə memarlıq sahəsində intibah baş
verdi. Azərbaycanda dünya memarlığının nadir inciləri yaranırdı.
İslam dini Azərbaycan memarlığına yeni üslub gətirdi. Naxçıvan,
Bərdə, Gəncə, Şamaxı, Şəki, Şəmkir, Dərbənd, Bakı, Ərdəbil,
Təbriz, Marağa, Urmiya, Culfa və başqa şəhərlərdə, iri yaşayış
məntəqələrində bir-birindən gözəl imarətlər, məscidlər, minarələr,
türbələr, qalalar, bürclər ucaldılırdı. Bu işə dövrün ən mahir
sənətkarlarmı cəlb edirdilər.
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İntibah dövrü Azərbaycan memarlığının ən görkəmli
nümayəndəsi XII əsrdə yaşamış Əcəmi Əbubəkr oğlu idi. O,
Azərbaycan Eldənizlər dövlətinin paytaxtı Naxçıvanda Yusif ibn
Küseyr türbəsi (1162), Möminə xatın türbəsi (1186), Qoşaminarə
(1187), Cümə məscidi, Darülmülk (Eldənizlər sarayı) və başqa
nadir memarlıq abidələri ucaltmışdı. Əcəminin yaratdığı memarlıq
incilərinin bir çoxu dövrümüzədək gəlib çatmamışdır. Əcəmi hələ
sağlığında “mühəndislər şeyxi” ləqəbi daşımış, özündən sonra
Naxçıvan memarlıq məktəbi adlanan xüsusi memarlıq məktəbinin
bünövrəsini qoymuşdu. Əcəminin memarlıq sənəti bütün Şərq
memarlığına güclü təsir göstərmişdi.
Qız qalası (Bakı), Gülüstan qalası (Şamaxı yaxınlığında),
Buğurd qalası (Ağsu çayı sahilində), Mərdəkan qalası və şimallıcənublu bütün Azərbaycan ərazisinə səpələnmiş onlarla orta əsr
müdafiə tikintilərinin hər biri dünya memarlığının nadir
incilərindəndir.
Müdafiə xarakterli tarixi-memarlıq abidələri içərisində
Bakıdakı Qız qalası daha çox diqqəti cəlb edir. Bəzi mənbələrə görə
bu qala b.e.ə VIII-VII, bizim eranın V-VII və ya XII əsrdə tikildiyi
göstərilir (Bax. T.Paşayev. Tarixin tədrisi – tarixilik və müasirlik,
B. 2006. səh 148-149). Qız qalası 28 metr hündürlüyündədir.
Orijinal quruluşa malik olan 8 mərtəbəli bu müdafiə qurğusunun
divarları aşağı mərtəbələrdə 5, yuxarı mərtəbələrdə isə 4 metr
qalınlığındadır. Bütövlükdə Bakı – Abşeron müdafiə sisteminə
daxil olan Qız qalasında eyni zamanda 200 – 300 döyüşçü uzun
zaman müdafiə oluna bilərdi.
Maraqlıdır ki, orta əsrlərdə Bakıdan əlavə, Azərbaycanın
başqa yerlərində – Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ, Şəki, Qazax,
Naxçıvan, Qarabağ və başqa bölgələrdə, habelə bütün Qafqaz, Qara
dəniz sahilləri, Mərkəzi Asiya, İran, Şərqi Anadolu və başqa
yerlərdə də qız qalaları ucaldılmışdı. Güman olunur ki, vaxtilə Qız
qalaları (və ya oğuz qalaları) kimi məşhur olan bu möhtəşəm
müdafiə qurğularının adları zaman keçdikcə dəyişikliyə uğramış,
qız qalaları adlandırılmağa başlan mışdır. Yeri gəlmişkən, bir
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zamanlar elə Xəzər dənizinin özü də quzların (oğuzların) adı ilə
Quz dənizi adlanmışdır.
XI – XII əsrlərdə Azərbaycanda şəhərsalma mədəniyyəti
özünün yüksəliş dövrünü yaşayırdı. Maraqlıdır ki, hələ o zaman
Azərbaycanın böyük yaşayış mərkəzləri, o cümlədən iri kəndləri
yeraltı saxsı tünglər (borular) vasitəsilə su ilə təchiz olunur,
çirkablar tünglərlə yaşayış məntəqələrindən kənara axıdılırdı.
Bədii sənətkarlığın inkişafı. Musiqi. Memarlığın tərəqqisi
incəsənətin bilavasitə onunla bağlı olan bir çox sahələrinin
inkişafına güclü təkan verdi. Daş üzərin-də yaradılmış oyma
naxışlar, misli-bərabəri olmayan milli bəzək nümunələri, kitabələr,
qəbir daşları və s. intibah incəsənətinin ən gözəl nümunələri idi.

Dövlətin varlığı və gücü onun mədəni-iqtisadi
həyatına təsir göstərmişdir
3.1.3. Azərbaycan XIII əsrdə.
Monqolların Azərbaycanda torpaq və vergi siyasəti. Əsas
gəlirlərin heyvandarlıqdan əldə edən köçmə monqol-türk
qəbilələrinin Azərbaycana gəlməsi oturaq əhalinin həyat tərzinə, ilk
növbədə kənd təsərrüfatının inkişafına mənfi təsir göstərir. Monqol
yürüşləri Azərbaycanın ictimai-siyasi və mədəni həyatına da ağır
zərbə vurdu. Ölkədə feodal pərakəndəliyi daha da artdı.
Monqolların keçdikləri ərazilərdə mədəniyyət abidələri, ticarət
yolları dağıdıldı, əkin sahələri tapdalandı, xırmanlar yandırıldı.
Becərilən torpaqlar otaqlara çevrildi. Muğanda çağırılmış
qurultayda Cənubi Qafqaz ərazisi 110 monqol noyonu arasında
bölündü. Molar noyon Şəmkirin və ətraf ərazilərin hakimi təyin
edildi. Yadellilər əhalinin mal-qarasını, xüsusilə atların zorla
alırdılar. Adamlar son heyvanlarını verib canlarını qurtarmalı
olurdular. Monqolların iqtisadi siyasəti əkin sahələrinin və
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məhsuldarlığın
azalmasına,
əhalinin
həyat
səviyyəsinin
pisləşməsinə səbəb oldu.
Monqol yürüşləri şəhər həyatına və sənətkarlığa da mənfi təsir
göstərdi. Düşmən şəhər və qalaları dağıdır, əhalini qırır, sağ
qalanları qula çevirirdi. Sənətkarlar, bir qayda olaraq, Qaraqoruma
və digər yerlərə aparılırdı. XIII əsr salnaməçisi Cüveyninin
yazdığına görə, Xarəzmdə 100 minə qədər sənətkar əsir saxlanılırdı.
Onların bir hissəsindən inşaat işlərində, silah hazırlanmasında,
zərgərlik sahəsində istifadə olunurdu. Cavan əsirlərdən ehtiyat hərbi
hissələr təşkil olunur və ön cəbhəyə göndərilirdi. Sənətkarların qul
halına düşməsi və orduya cəlb olunması təsərrüfatın və
sənətkarlığın inkişafına mane olurdu. Təsərrüfatda əsirlərdən geniş
istifadə olunması iqtisadi tənəzzülə gətirib çıxarır, məhsuldar
qüvvələrə zərbə vururdu. Bu dövrdə təsərrüfatın canlanması üçün
müəyyən tədbirlər görülsə də, məhsuldar qüvvələrin inkişafı əvvəlki
səviyyəyə çata bilmədi.
XIII əsrin ortalarında Hülakü dövlətinin yaradılması və
tədricən mərkəzi hakimiyyətin
qüvvətlənməsi
təsərrüfatda
müəyyən canlanmaya səbəb oldu. Hülakü və Abaqa xanın
zamanında torpaq və vergi siyasəti nisbətən müəyyənləşdi və
mərkəzi idarə sistemi yarandı. Hələ 1254-cü ildə Azərbaycanda
10 yaşından 60 yaşınadək bütün kişi cinsindən olanlar siyahıya
alınmışdı. Elxanilərin iqtisadi siyasətinin əsasım yerli feodalları
hər vasitə ilə torpaq sahibliyindən məhrum etmək və rəiyyətin
amansız istismarından alman bütün gəlirləri mənimsəmək təşkil
edirdi. Monqol canişinlərinin hakimiyyəti dövründən başlanan bu
siyasət əsasən ilk elxanlar zamanı həyata keçirildi və Qazan xanın
dövrünə kimi davam etdi. Bir çox yerli feodallar torpaq
mülkiyyətindən məhrum oldular. İşğal olunmuş torpaqlar incu
(hökmdar və xan nəslinə məxsus) və divan (dövlət) torpaqlarına
çevrildi və köçmə feodalların – şahzadələrin, xatınların, əmirlərin,
dövlət əyanlarının ixtiyarına keçdi. Ölkədə əvvəlki vergilərlə
yanaşı, monqolların təyin etdikləri yeni vergilər (qopçur, tamğa,
kalan və s.) toplanırdı. Vergi və mükəlləfiyyətlərin sayı 40-dan artıq
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idi. Eyni verginin təkrar toplanması adi hala çevrilmişdi. Baş
divanda və yerlərdə özbaşınalıq hökm sürürdü. Vergilərin
toplanması əksər hallarda icarəyə (müqatiəyə) verilirdi. İcarədarlar
şəxsi mənafeləri naminə qanunsuzluqlara və sui-istifadəyə əl
atırdılar. Rəiyyət həmçinin biyara getməli idi.
Abaqa xanın hakimiyyətinin sonların-da feodal çəkişmələrinin
artması və mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi təsərrüfata və
iqtisadiyyata mənfi təsir göstərdi. XIII əsrin son rübündə Elxanilər
dövlətində iqtisadi və siyasi böhran baş verdi. Təsərrüfatda,
iqtisadiyyatda baş verən tənəzzül dövlət xəzinəsinin boşalmasına
gətirib çıxardı. Monqolların iqtisadi siyasətinin səmərəsizliyini hiss
edən Keyxatu xan xəzinənin boşalmasının qarşısını almaq məqsədi
ilə pul islahatı keçirdi; ölkədə çao adlanan kağız pullar tədavülə
buraxıldı. Lakin bu tədbir də səmərəsiz qaldı. İki aydan sonra çao
tədavüldən çıxarıldı.
Azərbaycan şəhərləri. XII – XIII əsrlərin astanasında
Azərbaycanda 60-dan çox iri və xırda şəhər fəaliyyət göstərirdi.
Gəncə, Təbriz, Naxçıvan, Marağa, Ərdəbil, Dərbənd əsas
şəhərlərdən idi. Onların bəzilərində 100 mindən artıq adam
yaşayırdı. Şəhər əhalisinin əsas hissəsini sənətkarlar, tacirlər və
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əkinçilər təşkil edirdilər. Təbriz,
Gəncə, Beyləqan və s. şəhərlər qala divarları ilə əhatə olunmuşdu.
Monqol yürüşləri ölkənin şəhər həyatına da ziyan vurdu. Ərdəbil,
Beyləqan, Gəncə, Marağa, Şamaxı, Naxçıvan, Xoy, Salmas, Sərab,
Şəmkir, Kağızkonan, Bərdə, Uçan və başqa şəhərlər həmin
yürüşlərdən daha çox ziyan çəkdilər. Bəzi şəhərlərdə aqrarlaşma
prosesi getdi. Buna baxmayaraq, Azərbaycan şəhərləri öz potensial
qüvvəsini itirmədi. Zaman keçdikcə şəhər həyatında canlanma baş
verdi. Qazan xanın islahatları, xüsusilə vergi və ticarət sahəsindəki
tədbirləri bu işdə mühüm rol oynadı. Təbriz, Marağa, Sultaniyyə
şəhərləri daha gur inkişaf etdi və müxtəlif vaxtlarda dövlətin
paytaxtı oldu. Təbrizin ərazisi, şəhərətrafı sahələrlə birlikdə, 4 min
hektara çatırdı. Şəhərdə 180 – 200 min ev, 1 milyona yaxın adam
var idi. Azərbaycanda Mahmudabad və başqa şəhərlər salındı.
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Lakin XIV əsrin ikinci yarısında siyasi vəziyyət şəhər həyatına da
təsir etdi. Naxçıvan, Mərənd, Sərab və başqa şəhərlər daha
acınacaqlı hala düşdülər.
Sənətkarlıq və ticarət. Şəhər əhalisinin sosial tərkibində
sənətkarlar və tacirlər üstünlük təşkil edirdi, şəhərlərdə sənətkarlıq
və ticarət yüksək inkişaf etmişdi. Şəhərdə müxtəlif sənət növləri
üzrə rastalar – cərgələr mövcud idi; misgərlər, sərraclar, zərgərlər,
nalsazlar və s. bazarlar fəaliyyət göstərirdi. Toxuculuq, xalçaçılıq,
metalişləmə, dulusçuluq, dəri istehsalı, ağac emalı, bədii sənətkarlıq
növləri daha çox inkişaf etmişdi. Şirvan ipəyi dünyada
məşhurlaşmışdı. Beyləqan öz qənnadı məmulatı ilə, Kağızkonan
şəhəri kağız istehsalı ilə tanınırdı. Metalişləmə sahəsində soyuq
silah istehsalına xüsusi diqqət yetirildi. Sənətkarlar, eləcə də tacirlər
və şəhər əhalisinin aşağı təbəqələri əxi adlanan dini-ictimai-siyasi
təşkilatlarda və peşə təşkilatlarında birləşmişdilər.
Avropa – Asiya iqtisadi əlaqələrində Azərbaycanın rolu.
Hülakü dövlətinin Asiya, Avropa və Afrikanın bir çox ölkələri ilə
ikitərəfli intensiv ticarət əlaqələri var idi. Venesiya, Genuya,
Rusiya, Hindistan, Çin, Misir xüsusilə fərqlənirdi. Hülakülər
dövlətinin ərazisi, xüsusilə Azərbaycan dünya əhəmiyyəti kəsb edən
mühüm karvan yollarının kəsişdiyi məkana çevrilmişdi. Cənub
yolu, Şərq yolu, Qərb yolu və Şimal yolu kimi tanınan əsas ticarət
yolları ölkədə ticarətin inkişafına geniş imkanlar yaratmışdı.
Azərbaycan daxilindən keçən karvan yollarının ümumi uzunluğu
2000 km-dən artıq idi. XIII əsrin sonlarında ölkə ticarətində böyük
canlanma baş verdi. Qazan xanın ticarət və pul islahatları bu işdə
mühüm rol oynadı. Ticarət yolları üzərində karvansaralar tikildi,
karvanların təhlükəsizliyi təmin edildi, karvansalar dəstələri
yaradıldı.
Ticarətin əsas hissəsini ölkənin müxtəlif yerlərində istehsal
olunan əmtəə məmulatı təşkil edirdi. Bakı nefti, Şirvan ipəyi, Təbriz
və Şirvan xalçaları, Şəmkirin yun parçaları, Şəkinin dəri məmulatı,
Naxçıvanın duzu və s. mallar xarici ölkə bazarlarında yüksək
qiymətləndirilirdi. Azərbaycanın, xüsusilə Təbrizin bazarlarında
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dünyanın əksər ölkələrindən gətirilmiş müxtəlif çeşidli mallara
təsadüf etmək olurdu.
Azərbaycanın bir çox şəhərlərində zərbxanalar fəaliyyət
göstərirdi. Tədavüldə tümən, qızıl və gümüş balış, dinar, danq, fils,
dirhəm və s. pul vahidlərindən istifadə olunur.
Qazan xanın torpaq və vergi islahatları. Hülakü dövlətini
iqtisadi və siyasi böhrandan xilas etmək üçün Qazan xan bir sıra
islahatlar keçirdi. Bu islahatlar əhalinin istismarını nizama salmaq,
dövlət xəzinəsinə gəlirlərin davamlı axınını təmin etmək, bu sahədə
monqol əyanlarının özbaşınalığına son qoymaq və sıravi
monqollara torpaq sahələri verməklə onların yaşayışı üçün şərait
yaratmaq məqsədi güdürdü. Qazan xanın islahatlarının təşkilində və
həyata keçirilməsində vəzir, tarixçi alim, həkim Fəzlüllah
Rəşidəddinin rolu böyük olmuşdur.
Qazan xan torpaq, vergi, məhkəmə, rabitə və ticarət
sahələrində islahatlar keçirməyi qərara aldı. Torpaq islahatı
monqolların orta təbəqəsinin və Elxanilərə xidmət edən yerli
əyanların mənafeyinin və yaşayışının təmin olunmasına
istiqamətlənmişdi. İslahatın əsasını monqol qoşun hissələrində
qulluq edənlərə torpaq sahələrinin verilməsi təşkil edirdi. İqta
adlanan belə torpaqlar incu və divan torpaqları, həmçinin bayrat
adlanan istifadəsiz qalmış torpaqlar hesabından verilirdi. Torpaq
sahələri ilə yanaşı, həmin ərazilərdəki kəndlər, suvarma şəbəkələri
və s. iqta sahibinin sərəncamına keçirilirdi. Qazan xanın 1303-cü
ildə verdiyi fərmanla kəndlilərin bir yerdən digərinə getməsi
qadağan edilirdi. İqta torpaqları satılıb-alına, bağışlana, cehiz və ya
başqa şəkildə digərinə verilə bilməzdi. İqtalar iqta sahibinin
ölümündən sonra onun hərbi işi davam etdirən xələfinə və ya hərbi
işə təyin olunmuş başqa şəxsə çatırdı.
Qazan xan bayrat torpaqların becərilməsi üçün təsirli tədbirlər
gördü: belə sahələr qeydə alındı, onların sahibkarlığı
müəyyənləşdirildi, sahibsiz torpaqlar divanın sərəncamına verildi,
becərilməyən mülklər də satın alınaraq dövlət torpaqlarına qatıldı.
Həmin torpaqlar yeni sahibkarlara paylandı və onların bu ərazilər
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üzərindəki hüquqları divan sənədləri ilə qanuniləşdirildi. Yeni
sahibkarlar öz torpaqlarını becərməli, lazım gələrsə sata, bağışlaya
və ya icarəyə verə bilərdilər. Dövlət vergilərinin miqdarı torpaqların
məhsuldarlığından asılı olaraq müəyyənləşdirilirdi.
Qazan xanın vergi islahatı vergilərin növləri, həcmi, toplama
üsulu, vaxtı və s. kimi məsələlərdə dəqiq qayda-qanun yaratdı.
Vergi verənlərin siyahısı tutuldu, hər bir kəndin, şəhərin ödəyəcəyi
vergi məbləği lövhələrə həkk olunub baxımlı yerlərdə nümayiş
etdirildi. Qeyri-qanuni vergilərin toplanması qadağan olundu.
Vergilərin nağd pulla və ya natura şəklində toplanması və toplanma
vaxtı dəqiqləşdirildi. Vergi toplanması mərkəzi divana həvalə
olundu və vilayət hakimlərinin bu işə müdaxiləsinə yol verilmədi.
Vergilərin toplanmasının icarəyə verilməsi və əldə olunmuş
vergilərin məsrəfi üzərində ciddi nəzarət qoyuldu. Vergi islahatı
kəskin mübarizə şəraitində həyata keçirildi.
Qazan xanın məhkəmə və rabitə islahatları. Ticarətə qayğı.
Ölkədəki hüquqi qanunsuzluqların, özbaşınalığın, rüşvətxorluğun,
məhkəmələrdəki yarıtmaz vəziyyətin qarşısını almaq məqsədi ilə
Qazan xan məhkəmə sahəsində islahat keçirdi. Əsas diqqət qazı
vəzifəsinə layiqli din xadimlərinin təyin olunmasına, alqı-satqı
işlərində qayda-qanun yaradılmasına yönəldildi. 30 illik tarixi
keçmiş iddia sənədləri öz qanuni qüvvəsini itirmiş elan olundu.
Mühakimələr üçün alı-nan ödənclər dəqiqləşdirildi. Şəhər, mahal,
kənd və s. qazılarının səlahiyyətləri müəyyənləşdirildi. Qazı
vəzifəsinə təyin olunanlardan qanuna ciddi əməl edəcəkləri barədə
iltizam alınması tətbiq olundu. Cinayətkarların qanuni
cəzalandırılmaları üçün tədbirlər görüldü. Lakin Qazan xanın
məhkəmə islahatı tam şəkildə həyata keçirilə bilmədi.
Qazan xanın rabitə sahəsində tədbirləri ölkədə vahid rabitə
sisteminin yaranmasına səbəb oldu. Əsas yollarda hər 3 fərsəxdən
(təxminən 20 km) bir rabitə dayanacaqları – yamlar yaradıldı.
Yamlara əmirlər təyin olundu, onların sərəncamına lazımi qədər
qulluqçular, atlar, qoşqu vəsaiti və s. verildi. Elçilərin və yam
işçilərinin əhalidən vəsait alması qəti qadağan edildi. Yollarda
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karvansaralar tikildi. Rabitə sahəsindəki islahat iki il müddətində
həyata keçirildi.
Qazan xan ticarətin inkişafını təmin etmək üçün vahid pul
sistemi yaratdı, çəki və ölçü vahidlərini sabitləşdirdi, ticarət
yollarında və bazarlarda gömrük toplanması, karvanların, ticarət
mərkəzlərinin qorunması üçün əsaslı tədbirlər gördü.
Qazan xanın islahatları ilk vaxtlarda təsirli nəticələr verdi,
əhalinin vəziyyəti nisbətən yüngülləşdi, iqtisadiyyatda canlanma
baş verdi, sui-istifadə halları azaldı. Mərkəzi dövlət, müvəqqəti olsa
da, qüvvətləndi və Hülakü dövlətinin labüd tənəzzülü bir müddət
təxirə salındı.
XIV əsrin 30 – 90-cı illərində iqtisadi həyat. Qazan xanın
tədbirlərinin müsbət nəticələrinə baxmayaraq, XIV əsrin 30-cu
illərində ölkənin iqtisadi vəziyyəti yenidən pisləşməyə başladı. Əbu
Səidin dövründə mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi, Xorasanda,
Gürcüstanda və başqa vilayətlərdə baş vermiş iğtişaşlar, Qızıl Ordu
xanlarının
Azərbaycana
yürüşləri
ölkənin
təsərrüfatına,
iqtisadiyyatına güclü zərbə oldu. Oturaq təsərrüfatı aradan götürmək
niyyətində olan Çobanilər əhalinin aramsız istismarı xəttini
yeritdilər. Çobani əmiri Əşrəfin zülm və çapqınçılıqla topladığı
vəsait və mal-dövlət 17 xəzinədə saxlanılırdı. Sonralar, Əşrəf
Təbrizdən qaçmağa cəhd göstərərkən, onun əmlakını daşımaq üçün
10000 dəvə və 4000 qatır lazım olmuşdur. Azərbaycan əhalisi
Çobani feodallarının zülmündən təngə gəlib vətəni tərk edir, Gilana,
Şirvana, Qızıl Orduya, Gürcüstana, Bağdada və s. yerlərə gedirdilər.
Cəlairilər dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatında və
təsərrüfatında müəyyən canlanma baş verdi. Şeyx Üveysin həyata
keçirdiyi islahatlar bu işdə az rol oynamadı. Ölkədə abadlıq işləri
aparıldı, suvarma kanalları çəkildi, kənd təsərrüfatına və
heyvandarlığın inkişafına diqqət artırıldı. Lakin XIV əsrin 80-ci
illərində ölkədə başlanan feodal çəkişmələri yenidən iqtisadi
böhrana gətirib çıxardı. Toxtamış və Teymurun ara verməyən
hücumları, daxili ara müharibələri şəhərlərin, kəndlərin
dağılmasma, təsərrüfatın daha da geriləməsinə səbəb oldu.
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Naxçıvan, Mərənd, Əhər, xüsusilə Təbriz şəhərləri Toxtamışın
qoşunları tərəfindən talan edildi. 1385 – 1392-ci illərdə Təbriz
uğrunda gedən ara müharibələri şəhər təsərrüfatına, sənətkarlığa,
ticarətin inkişafına, əhalinin həyat səviyyəsinə mənfi təsir göstərdi.
Maarifin təşkili. Monqol-türk qəbilələrinin Azərbaycana
gəlişi ölkədə elm və mədəniyyətin inkişafına təsir etdi.
Elmin və mədəniyyətin inkişafı ilk növbədə ölkədəki təlim və
tərbiyənin səviyyəsindən, maarifin inkişafından asılı idi.
Azərbaycanda təhsil sisteminin əsasını məktəb və mədrəsə təşkil
edirdi. Məktəb əsasən ibtidai təhsil verən elm ocağı idi. Məktəbə 56 yaşlı uşaqlar qəbul olunurdular. Onlar 15 yaşına kimi burada
təhsil alır və mədrəsəyə daxil olmağa hazırlaşırdılar. Əsas diqqət
şəriət dərslərinə, dini ehkamların təliminə, Quran oxunmasına
yönəldilmişdi. Yetim uşaqların təhsil alması üçün “Dar ül-itam”
(Yetimlər evi), “Beyt ül-təlim” (Təlim evi) adlanan məktəblər
fəaliyyət göstərirdi. Burada hər 10 uşağa bir tərbiyəçi – atabəy
təhkim olunurdu. Atabəylər uşaqların tərbiyəsi və təhsili ilə məşğul
olurdular. Təhsilin Məzhər forması da mövcud idi. Təhsilin bu
formasında şagirdlər elmin müxtəlif sahələri ilə müstəqil məşğul
olur, vaxtaşırı öz ustadının yanına gedib məsləhət alır və onun
mühazirələrini dinləyirdilər.
Mədrəsələr əsasən orta təhsil verirdi. Mədrəsələrdə dini təlim
ilə yanaşı, dünyəvi elmlər, o cümlədən ictimai və texniki fənlər
keçilirdi. Tədrislə iki müdərris məşğul olurdu. Onlardan biri şəriət
dərslərini, digəri dünyəvi fənləri tədris edirdi. Mədrəsələrin xərcləri
şəxsi hesabdan və ya vəqf əmlakının gəlirlərindən ödənilirdi.
Azərbaycan maarifində, təhsil sistemində həmin dövrdə
Təbrizdə fəaliyyət göstərmiş xüsusi elm ocağının – ali mədrəsənin
rolu böyük olmuşdur. Şəhərin Rəbi Rəşidi məhəlləsində yerləşən bu
mədrəsə, Bağdadın Nizamiyyə mədrəsəsindən sonra, Şərqdə
yaradılmış ilk ali təhsil ocağı idi. XX əsrin əvvəllərinə kimi
Azərbaycanda və İranda bu tipli mədrəsə olmamışdır. Onun təsisçisi
görkəmli alim, dövlət xadimi, həkim Fəzlüllah Rəşidəddin
olmuşdur. Onun öz oğlu Xacə Sədəddinə məktubunda Təbriz ali
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mədrəsəsi barədə yazdıqlarından aydın olur ki, bu elm ocağında
500-ə qədər alim dərs demiş, 7000 tələbə təhsil almışdır. Onların
6000 nəfəri Təbrizə başqa ölkələrdən və şəhərlərdən gəlmiş
tələbələr idi. Müdavimlər təqaüd alır, yataqxana ilə təmin
olunurdular. Buraya ayrı-ayrı ixtisaslar – təbiətşünaslıq, fəlsəfə,
tarix, təbabət, astronomiya, məntiq, ilahiyyat və s. üzrə
şöbələr fəaliyyət göstərirdi. Müəllifin Təbrizdə Rəbi Rəşidi
məhəlləsindəki ali mədrəsə barədəki məlumatı müasir dövrün
tanınmış universitetlərinin göstəriciləri səviyyəsindədir. Bu faktlar
hələ 700 il bundan əvvəl Təbrizdə ali təhsil verən elm ocağının –
Universitetin (Darülfünun) mövcud olduğunu, onun Azərbaycanda
və Yaxın Şərqdə elmin inkişafında böyük mövqe tutduğunu bildirir.
Məktəb, mədrəsə və ali təhsil müəssisələri nəzdində
kitabxanalar fəaliyyət göstərirdi. Rəbi Rəşidi məhəlləsində 60000
nüsxə kitaba malik kitabxana var idi. Şam-Qazanda fəaliyyət
göstərən iki kitabxana qiymətli kitablar xəzinəsi hesab olunurdu.
Elmin inkişafı. Rəsədxanalar. XIII – XIV əsrlərdə
Azərbaycanda elmin bütün sahələrində inkişaf baş verdi.
Astronomiya (nücum), riyaziyyat, tibb, tarix, coğrafiya, ədəbiyyat,
dil, musiqi, memarlıq, incəsənət və s. elm sahələrində yeni-yeni
nailiyyətlər əldə olundu. 1259-cu ildə Marağada Nəsrəddin Tusinin
rəhbərliyi ilə tikilmiş rəsədxana, həmçinin, XIV əsrin əvvəllərində
Şam-Qazanda (Təbrizdə) tikilmiş rəsədxana Şərqdə nücum elminin
mərkəzinə çevrildi. Urgənc və Rey rəsədxanaları əsasında
yaradılmış Marağa rəsədxanasında 100-dən artıq alim çalışırdı.
Rəsədxananın 400 min əlyazmaya malik kitabxanası var idi. Marağa
rəsədxanasında aparılan tədqiqatlar Avropada elmin inkişafına,
Uluqbəy (Səmərqənddə), Pekin və bir sıra Qərbi Avropa
rəsədxanalarının elmi fəaliyyətinə müsbət təsir göstərdi.
Marağa rəsədxanasının fəaliyyətində onun banisi görkəmli
alim, dövlət xadimi Nəsrəddin Tusinin (1201 – 1274) rolu əvəzsiz
oldu. O, təhsil aldığı Tus şəhərinin adı ilə Tusi ləqəbi qəbul
etmişdir. Bir müddət Ələmut qalasında həbsdə qalan Tusi Hülakü
xanın əmri ilə azad edildi, əvvəl onun məsləhətçisi, sonra isə Abaqa
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xanın vəziri oldu. Onun dövlət idarəçiliyində, ölkənin maliyyə
sisteminin tənzimlənməsində rolu böyük idi. Tusi Bağdada səfər
zamanı vəfat etmişdi. Alimin qəbri üzərində bu sözlər yazılmışdır:
“Elmin köməkçisi, elm ölkəsinin şahı. Dövrün anası belə oğul hələ
doğmamışdır.” Nəsirəddin Tusi bir çox əsərlərin müəllifi idi.
Bunlardan “Zic Elxani” (“Elxani cədvəlləri”), “Əxlaqi Nasiri” və s.
əsərləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Alimin ilk əsərində planetlərin
geosentrik orbitinin əsas elementləri, çoxlu riyazi, astronomik və
coğrafi cədvəllər verilmişdir. “Əxlaqi Nasiri” Yaxın və Orta Şərq
məktəblərində əxlaq dərsliyi kimi şöhrətlənmiş, “Təhriri Öqlidis”
(“Evklidin şərhi”) əsəri isə həndəsənin inkişafına əsaslı təsir
göstərmişdir.
Tibbin inkişafı. Şəfa evləri. XIII – XIV əsrlərdə
Azərbaycanda elmin digər sahələrində, xüsusilə dəqiq elmlərdə
yüksək inkişaf baş verdi, qiymətli əsərlər meydana gəldi. Tibb
sahəsində daha qabarıq işlər görüldü. F.Rəşidəddinin bu işdə
mövqeyi böyük oldu. Onun tibbə aid əsərləri Şərqdə böyük şöhrət
tapdı. Azərbaycanlı tibb mütəxəssisləri Qahirə, Dəməşq, Bağdad və
s. şəhərlərdə tanındılar, yerli mədrəsələrdə tibbi fənlərin tədrisi ilə
məşğul oldular.
Azərbaycan alimi Məhəmməd Naxçıvani sağlamlığı insanın
əqli və fiziki inkişafının əsas özəyi hesab edir, ölkədə əhalinin
xəstəliklərdən mühafizəsi və müalicəsi məqsədi ilə xüsusi
müəssisələrin – dar üşşəfaların (şəfa evlərinin) fəaliyyət göstərdiyini
xəbər verirdi. Təbrizin Rəbi Rəşidi məhəlləsində fəaliyyət göstərən
şəfa evi öz möhtəşəmliyi ilə seçilirdi. Burada Hindistan, Çin, Misir,
Şam və s. vilayətlərdən gəlmiş 50 tanınmış həkim çalışırdı. Şəfa
evləri də vəqf gəlirləri hesabına işləyirdi. Burada vəfat etmiş
kimsəsiz adamların xəstəxana hesabına dəfni üçün vəsait ayrılmışdı.
Şəfa evlərində hər 5 ildə 2 yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlanırdı.
ölkədə daruxanalar (aptek) mövcud idi.
İctimai
elmlərin
inkişafı.
Dövrün
tarixinin
işıqlandırılmasında Hülakü dövlətinin baş vəziri, tanınmış təbib,
tarixçi Fəzlullah Rəşidəddinin fəaliyyəti daha çox diqqəti cəlb edir.
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Ömrünün əsas hissəsini Təbrizdə keçirən alim 14 əsərin müəllifi idi.
Bunlardan bir qismi tibbə, bir neçəsi tarixə, biri kənd təsərrüfatına
həsr olunmuşdur. Alimin “Came ət-təvarix” (“Tarixlər toplusu”)
əsəri dövrün tarixinin işıqlandırılmasında xüsusi yer tutdu. Əsərdə
Hülakü xandan Qazan xanın hakimiyyətinin sonuna kimi olan dövr
müfəssəl şərh olunur. “Came ət-təvarix” dünyanın bir sıra
ölkələrinin tarixini də əhatə edir.
Gəncəli Kirakos Qafqaz Albaniyası ərazisində XIII əsrdə baş
vermiş hadisələri, albanların başına gələn müsibətləri qələmə aldı.
Nizaməddin Şami, hadisələrin şahidi kimi, Teymurun Azərbaycana
yürüşlərini və Azərbaycanda gördüyü işləri, o cümlədən apardığı
abadlıq işlərini şərh etdi.
Coğrafiya sahəsində Zəkəriyyə Qəzvininin, Həmdullah
Qəzvininin, Azərbaycan alimi Əbdürrəşid Bakuvinin əsərləri
meydana gəldi. Həmdullah Qəzvininin “Nüzhət əl-qülub” (“Könül
nəşəsi”) əsəri Şərqin, o cümlədən Azərbaycanın coğrafi mövqeyi,
şəhərləri, gölləri, çayları, ticarət yolları və s. barədə qiymətli faktları
əks etdirdi. Əbdürrəşid Bakuvi əsərində Bakıya və Azərbaycanın
digər şəhərlərinə xüsusi yer ayırdı və ölkəsinin coğrafi mühitini
daha ətraflı şərh etdi.
Dilçilik sahəsində Azərbaycan alimləri Hinduşah Naxçıvani
və oğlu Məhəmməd Naxçıvani daha çox tanındılar. Bu dövrdə bir
sıra ikidilli, üçdilli lüğətlər meydana gəldi. “Azərbaycan dili”
ifadəsi işlənməyə başladı. Lüğətlərdə 10 minlərlə Azərbaycan sözü,
termini özünə yer tapdı. Əsirəddin Əndəlusinin ərəb dilində yazdığı
“Türk dilinin dərketmə kitabı” bu baxımdan diqqəti cəlb etdi.
Burada 2300 sözü əhatə edən Azərbaycanca-ərəbcə lüğət,
Azərbaycan dilinin morfologiyası və sintaksisi öz əksini tapdı.
Azərbaycan fəlsəfə, hüquq və s. elmlərdə də inkişaf etdi.
Azərbaycan mütəfəkkiri Mahmud Şəbüstəri (1287 – 1320) ərəb və
fars dillərinin kamil bilicisi, fəlsəfə, məntiq, etika, psixologiya,
anatomiya, mineralogiya elmləri sahəsində tanınmış şəxsiyyət idi.
onun “Gülşəni-raz” (“Sirlər gülşəni”), “Səadətnamə” əsərləri bütün
Şərqdə yüksək qiymətləndirildi.
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Memarlıq. XIII – XIV əsrlərdə Azərbaycanda memarlıq daha
da inkişaf etdi. Arran, Naxçıvan, Şirvan, Təbriz, Abşeron memarları
qiymətli sənət nümunələri yaratdılar. Təbriz memarlıq məktəbi
Beyləqandan Həmədana, Qəzvindən Şərqi Anadoluya kimi olan
böyük bir ərazidə şəhərsalma işinin geniş inkişaf etməsində mühüm
rol oynadı.
Monqolların ikinci yürüşündə tamamilə dağıdılan Gəncə
1239-cu ildən bərpa olunmağa başladı. XIII əsrin sonu – XIV əsrin
əvvəllərində Sultaniyyə şəhəri tikildi, Qazan xan Xəzər dənizi
yaxınlığında Mahmudabad şəhərini inşa etdirdi. Bu şəhərlərin
salınmasında Təbriz, Marağa, Ərdəbil memarları yaxından iştirak
etdilər.
Tarixi memarlıq abidələrindən olan Abşeron qalalarından
dördü – Mərdəkandakı dairəvi qala və dördkünc qala, Nardaran və
Ramana qalaları XIII – XIV əsrlərdə inşa olundu.
XIII – XIV əsrlərdə Azərbaycanın müxtəlif yerlərində Şərq
memarlığına məxsus kubşəkilli, səkkizbucaqlı, qülləvarı türbələr
meydana gəldi. Naxçıvanın Rüstəm padşah dəfələrlə Kərkiyə Mirzə
Əliyə hədələyici məktub göndərib İsmayılı tələb etdi. O, isə
İsmayılı zənbildə sıx yarpaqlı ağacdan asdı və Qurana and içib onun
Gilan torpağında olmamasını 300 süvari ilə gəlmiş Qasım bəyə
bildirdi.
İsmayıl 6 il Lahicanda qaldı. Rumdan, Qaracadağdan,
Ərdəbildən İsmayılın yanına çoxlu tərəfdar gəlir, onunla həmrəy
olduqlarını bildirirdilər.

3.1.4. XV əsrdə Azərbaycanda ictimai-iqtisadi
həyat və mədəniyyət
Dövlət quruluşu, inzibati idarələr, hərbi qüvvələr. XV əsrdə
Şirvanşahlar, Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri müsəlman
Şərqinin ən güclü dövlətləri idi. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlət
aparatında Azərbaycan tayfalarının hərbi feodal əyanları – Baharlı
və Bayandur tayfaları rəhbər rol oynayırdılar. Hər iki sülalənin
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dövlət başçıları padşah titulu daşıyırdılar. Uzun Həsən özünün
Osmanlı və Teymuri sultanları səviyyəsində hökmdar olduğunu
qeyd etmək məqsədi ilə sultan titulunu qəbul etmişdi. Şirvanda isə
dövlət hakimiyyəti feodal əyanlarına mənsub idi. Şirvanşahlar
dövlətinin başçıları özlərini şah adlandırırdılar.
Ordunun hakim sülalə üzvlərindən və ya məşhur əmirlərdən
təyin olunan baş komandanı əmir-əl-üməra (əmirlər əmiri) titulunu
daşıyır, padşahdan sonra ikinci şəxs sayılırdı. Sonrakı yerdə sədrəzəm dayanır və mövlana (ağa) ləqəbini daşıyırdı. O, ruhanilərə
başçılıq edir, vəqf mülklərinə, onlardan vergilərin toplanmasına,
mədrəsələrə və dini müəssisələrə başçılıq edir, məhkəmə işlərini
nizamlayırdı.
Mərkəzi dövlət aparatında sonrakı yeri baş vəzir tuturdu. O,
daxili inzibati və xarici işlərə, dövlət gəlirinin hesablanmasına və
maliyyə işlərinə baxırdı, şahın möhürdarı, sahibi – divan idi.
Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin bütün hərbi-təşkilati
işləri köçmə adəti ilə sıx bağlı idi. Qoşun hissəsi ailə üzvləri ilə
birgə olurdu. Onların qadınları çox səliqəli geyinir, at minir və onu
məharətlə sürürdülər.
Mənbələrin məlumatına görə, ordu hissələri ox, nizə, qılınc,
qalxan, toppuzla silahlanmışdılar. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu
dövlətlərinin hər birinin imtiyazlı qvardiya dəstələrindən əlavə, 100
min, Şirvanşahlar dövlətinin isə 60 minə qədər qoşunu vardı.
Torpaq sahibliyi, vergi mükəlləfiyyətləri. Bu dövrdə
Azərbaycanda feodal torpaq sahibliyi formalarında bəzi
dəyişikliklər əmələ gəlmişdi. Dövlət (divan), sülalə (xas), xüsusi irs
(mülk) və müsəlman ruhanilərinə məxsus olan vəqf torpaqları var
idi.
Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu qoşunun dayağı olan hərbi-köçmə
əyanlara xidmət üçün iqta əvəzinə irsən keçən soyurqal adlanan
torpaq paylanırdı. İqtaya nisbətən soyurqal sahibinin hüquqları daha
geniş idi. Onlar vergi toxunulmazlığı hüququna malik idilər.
Azərbaycan kəndliləri və sənətkarları 40-dan çox vergi verir
və mükəlləfiyyət icra edirdilər. Malcəhət adlanan məhsul vergisi
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rəiyyəti var-yoxdan çıxarırdı. Malcəhət Uzun Həsənin
“Qanunnamə”sinə əsasən məhsulun 1/5 hissəsini təşkil edirdi.
Kəndlilər sudan istifadə müqabilində bəhrə adlı vergi də ödəyirdilər.
Maldarlardan çobanbəyi vergisi də almırdı. Sənətkarlar və tacirlər
monqollardan qalma tamğa və bac vergisini də verirdilər. Əhalidən
can vergisi alınırdı.
Şəhərlər, sənətkarlıq. Xarici ticarət əlaqələri. XIV əsrin 70ci – XV əsrin 30-cu illərində Azərbaycanda şəhər həyatı, ticarət,
xüsusilə də sənətkarlıq ticarəti tənəzzül etmişdi. Bu, ölkənin
həyatında baş vermiş ictimai-iqtisadi, hərbi və siyasi hadisələrlə sıx
bağlı idi.
Lakin XV əsrin 30 – 80-ci illərində ölkədə vəziyyətin qismən
sabitləşməsi tənəzzül prosesinin dayandırılmasına səbəb oldu.
Cahanşahın, Uzun Həsənin, Sultan Yaqubun hakimiyyətləri
dövründə şəhər həyatı xeyli canlanmışdı. Uzun Həsənin həyata
keçirdiyi islahat şəhərlərin yüksəlişini təmin edən rəsmi tədbir idi.
Təbrizin ticarət-sənətkarlıq mərkəzi kimi rolu yenə də güclü
idi.
XV əsrin ikinci yarısında Xəzərdə başlıca limana çevrilən
Bakı şəhəri Moskva knyazlığı və Mərkəzi Asiya ilə ticarət
əlaqələrində mühüm rol oynayırdı. Burada neft hasil olunur,
sənətkarlıq və ticarət inkişaf edirdi. Şəhərdə sikkəxana da fəaliyyət
göstərirdi.
Şamaxı da Azərbaycanın mühüm şəhəri olaraq qalırdı.
A.Kontarini Təbrizi və Şamaxını müqayisə edərək belə nəticəyə
gəlmişdi ki, Şamaxı həyat üçün əlverişli məhsulların çoxluğu
baxımından Təbrizdən üstün olmuşdu.
XV əsrdə Təbriz, Gəncə, Ərdəbil və Şamaxı şəhərləri
ölkəmizin mühüm toxuculuq mərkəzləri sayılırdı. Gəncə əhalisi
ipəkqurdunun yetişdirilməsində və ipəyin hazırlanmasında mahir
idi. Şirvanın ipək parçaları dünya şöhrəti qazanmışdı.
XV əsr Azərbaycanda xalçaçılığın inkişafında mühüm
mərhələdir. Bu dövrdə Azərbaycan xalçalarına böyük tələbat vardı.
Beynəlxalq bazarlarda Təbriz və Şirvan xalçaları xüsusi şöhrət
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qazanmışdı. ölkəmizdə dulusçuluğun ən böyük mərkəzi Təbriz idi.
Təbriz ustalarının yaratdıqları göy, mavi, ağ və firuzəyi rəngli tikinti
materialları bir çox ölkələrdə tikililəri bəzəyirdi.
Metal emalının əsas sahəsi kimi misgərlik və dəmirçilik
peşələri yaxşı inkişaf etmişdi. XV əsrdə mis qablar əhalinin
məişətində özünə möhkəm yer tutmuşdu. Hətta Uzun Həsənin
sarayında əsas qab-qacaq misdən idi.
XV əsrdə Şirvanşahlar dövləti ilə böyük Moskva knyazlığı
arasında əlaqə yaranmışdı. Azərbaycan-Rusiya ticarət əlaqələrində
Həştərxan mühüm rol oynayırdı. Azərbaycan tacirləri su və karvan
yolu ilə Moskvaya, Tverə və Rusiyanın digər ticarət mərkəzlərinə
də gedirdilər.
Rusiya tacirləri isə Həştərxandan cənuba enir, Şamaxıya gəlir,
buradan İrana gedirdilər. Onlar Azərbaycana xəz-dəri, bal, mum,
kətan parçalar, gön, qab-qacaq və s. gətirirdilər.
XV əsrdə Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə əlaqələri də
genişləndi. Azərbaycanla Venesiya Respublikası, Roma papalığı,
Neapol krallığı, Avstriya, Macarıstan, Çexiya, Almaniya dövlətləri,
Burqundiya hersoqluğu, habelə Kipr, Rodos arasında əlaqələr
yaranmışdı. Bu əlaqələrin dərin iqtisadi əsasları vardı. Avropa ilə
Asiyanı əlaqələndirən mühüm beynəlxalq karvan yolları
Azərbaycandan keçirdi. Avropalılar Azərbaycanın ticarət
mərkəzlərindən çeşidli şərq malları, xüsusilə xam ipək, pambıq
parçalar və s. alıb aparırdılar.
Azərbaycan tacirləri isə o dövrdə Bursa, İstanbul, Trabzon,
Hələb, Şam (Dəməşq) kimi məşhur ticarət mərkəzlərində
avropalılarla qızğın ticarət edirdilər. Qərb ölkələri ilə əlaqələrdə
Azərbaycan ipəyi mühüm rol oynayırdı. Azərbaycan ipəyinin əsas
alıcıları olan italyan tacirləri Qara dənizdən Azov və Don vasitəsilə
Volqaya keçir, Xəzərsahili ticarət mərkəzləri ilə geniş əlaqə
yaradırdılar.
1474-cü ilin avqust – sentyabr aylarında Təbrizdə olmuş
Venesiya diplomatı A.Kontarini Azərbaycanın beynəlxalq ticarət
əlaqələrindən bəhs edərkən göstərir ki, “buraya (yəni Təbrizə) çoxlu
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ipək gətirilir, sonra bu ipək karvanlarla Hələbə yola salınır.” 1475-ci
ilin payızında Şamaxıya gəlmiş A.Kontarini göstərir ki, “bu şəhərdə
bizdə talaman ipəyi adı ilə məşhur olan ipək istehsal olunur.”
Azərbaycan ipəyi Bursa və İstanbul şəhərlərindəki toxuculuq
müəssisələrinin də xamalla təmin olunmasında mühüm rol
oynayırdı. Təbrizi Bursa ilə birləşdirən və o zaman ipək yolu kimi
məşhur olan karvan yolunun Osmanın iqtisadiyyatı üçün böyük
əhəmiyyəti var idi.
Xalq hərəkatı. 1484-cü ilin yazında, Maku şəhərinin cənubşərqindəki Sofi kəndində Qaraqoyunlu Topal Əhmədin başçılıq
etdiyi kəndli çıxışları oldu.
Bundan xəbər tutan Ağqoyunlu Yaqub padşah üsyanı
yatırmaq üçün Maku ərazisinə böyük hərbi qüvvə göndərdi. 1484cü ilin aprelində Qarabulaq kəndi yaxınlığında qəti döyüş oldu.
Üsyançılar məğlub oldular. Topal Əhməd öldürüldü.
Ədəbiyyat. XV əsrdən etibarən Azərbaycan ədəbiyyatında
farsca yazmaq ənənəsi getdikcə zəifləyir. Ana dilində yaranan
poeziya daha da qüvvətlənir. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu
sülalələrinin hakimiyyəti dövründə hakim dairələrin özləri də ana
dilində şeirə xüsusi maraq göstərirdilər. Ağqoyunlu hökmdarı
Sultan Yaqub əsərlərini doğma dildə yazan Həbibi, Kişvəri kimi
şairlərə xüsusi qayğı göstərmişdir.
Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimi canlı xalq dilində
yazılan şeirləri ilə Azərbaycan ədəbiyyatını yeni bədii formalar və
surətlərlə zənginləşdirmişdir.
XV əsrdə Azərbaycanın mədəni həyatında görkəmli rol
oynamış şəxsiyyətlərdən biri də şair Cahanşah Həqiqidir. O, 1397-ci
ildə Xoy şəhəri yaxınlığında doğulmuşdur. Həqiqi şeirə, musiqiyə,
folklora böyük həvəs göstərmiş, dövrünün mütərəqqi şəxsləri ilə
yaxın əlaqə saxlamış, elmə və maarifə rəğbət bəsləmişdir.
Qasimi (“İşıq şüaları saçan”) təxəllüsü ilə məşhur olan
görkəmli şair Şah Qasım Ənvar (1355 – 1433) Azərbaycan və fars
dillərində yazıb-yaradırdı. Nəsimi kimi o da hürufilər hərəkatında
iştirak edirdi.
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Kişvəri Təbrizinin lirik şeirləri, Xətai Təbrizinin “Yusif və
Züleyxa” poeması, Həqirinin “Leyli və Məcnun”u bu dövrdə geniş
şöhrət tapmışdır. Nizaminin motivləri üzrə fars dilində “Xəmsə”
yaratmış Əşrəf Marağai daha çox tanınmışdı.
İncəsənət. Memarlıq. XV əsrdə Azərbaycanda bir sıra
musiqiçilər xalqın klassik irsinə daxil olmuş bir sıra mahnılar
bəstələmiş və nəzəri əsərlər yazmışdılar. Məsələn, Əbdülqadir
Marağai Yaxın və Orta Şərq ölkələrində geniş yayılan muğamlar,
mahnı və rəqs melodiyaları yarat mışdır.
Azərbaycan rəssamlarından Əmir Dövlətyar, onun şagirdləri
Əbdül Müsavir və başqaları məşhur idilər.
XV əsrdə Bakıda ucaldılan, Azərbaycan memarlığının incisi
Şirvanşahlar sarayı kompleksinin binalarından biri divanxanadır.
Burada məhkəmə işlərinə baxılır, əyanların yığıncaqları keçirilirdi.
Şirvanşahlar sarayı kompleksində qabarıq təsvirlərdən,
yazılardan ibarət olan “Bayıl daşları”nın bədii tərtibatı, Şirvanşahlar
dövlətinin hərbi qüdrətini, ictimai-iqtisadi inkişafını göstərən
Mərdəkan qalası kitabəsi və s. diqqəti xüsusilə cəlb edir.

3.1.5. Azərbaycan XVI-XVIII əsrlərdə
Kənd təsərrüfatı. XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrin birinci
yarısında Azərbaycan əhalisinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik idi.
Kənd əhalisi buğda, arpa, bəzi yerlərdə isə çəltik əkirdi. Ölkənin
təsərrüfat həyatında oturaq maldarlıq, bağçılıq və bostançılıq da
mühüm yer tuturdu. Həmdullah Qəzvini və Övliya Çələbinin
yazdıqlarına görə, Azərbaycanda yeddi növ pambıq yetişdirilirdi.
Torpaq sahibliyinin möhkəmlənməsi. XVI əsrin ikinci –
XVII əsrin birinci yarısında Azərbaycanda beş torpaq mülkiyyət
forması qalmaqda idi.
Bu beş mülkiyyət formasından əlavə kənd icmasının
(camaatın) istifadə etdiyi torpaq – camaat torpağı da vardı, lakin bu
torpaqlar da xəzinənin və ya feodalların ixtiyarında idi. İcmanın
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başçısı ağsaqqal hesab olunurdu. O, vergiləri müəyyən edir,
toplayır, əvəzində isə məhsulun müəyyən hissəsini alırdı.
Şəhərlər. Şəhər həyatı. Azərbaycanda əhalinin müəyyən
hissəsi şəhərlərdə yaşayır və sənətkarlıqla məşğul olurdu. XVI əsrin
ikinci – XVII əsrin birinci yarısında Təbriz ustalarının toxuduqları
gözəl xalçalar və bəzəkli parçalar indi də dünyanın bir çox
muzeylərinin bəzəyi hesab edilir.
1565-ci ildə I Təhmasib vilayətlərin hər birindən alman
təqribən 80 min tümənlik tamğa vergisini ləğv etdi. Bu,
sənətkarlığın və ticarətin inkişafına müsbət təsir göstərdi.
Bu dövrdə Təbriz, Gəncə, Ərəş, Ərdəbil, Culfa, Bərdə,
Naxçıvan, Marağa, Dərbənd şəhərləri iqtisadi və siyasi-inzibati
mərkəz idilər. Təbriz ən böyük şəhər hesab olunurdu. Səyyahlar
qeyd edirdilər ki, o zaman burada 300 min nəfər əhali var idi. Lakin
Səfəvi – Osmanlı müharibələri şəhərin sənətkarlıq və ticarət
həyatına böyük zərbə vurdu. Səfəvi dövlətinin paytaxtının
Təbrizdən Qəzvinə köçürülməsi də şəhərin iqtisadiyyatmı zəiflətdi.
Şamaxı Şirvanın iqtisadi və siyasi mərkəzi idi. XVI əsrdə
Cənubi Qafqazda ipək istehsalı və ticarətinin, demək olar ki, hamısı
Şamaxı və Ərəşdə mərkəzləşmişdi. A.Cenkinson Şamaxını gözəl
“şahlıq şəhəri” adlandırırdı. Şamaxıda 25 min nəfərə qədər əhali
yaşayırdı.
Bakıdan bir sıra ölkələrə dəniz yolu ilə müxtəlif mallar və neft
göndərilirdi. O zaman Bakıya gələn səyyahlar qeyd edirdilər ki,
şəhərin ətrafında 500-ə qədər neft quyusu var.
Bəhs edilən dövrdə Ərdəbil yenidən dirçəldi və Səfəvilər
dövlətinin mədəni mərkəzlərindən birinə çevrildi. Səfəvilər şəhərin
abadlığına ciddi əhəmiyyət verirdilər. Burada tikilmiş Şeyx Səfi
məqbərəsinə ölkənin hər yerindən ibadətə gəlirdilər. Misilsiz sənət
incisi, I Şah Təhmasibin 1536-cı ildə toxutdurduğu “Şeyx Səfi
xalçası” hazırda Londonun “Viktoriya və Albert” muzeyində
saxlanılır.
XVI əsrdə ingilis səyyahları Ərəşi Cənubi Qafqazda
ipəkçiliyin iri mərkəzlərindən biri kimi təsvir edirdilər. A.Cenkinso140

nun məlumatına görə, Ərəş bazarında müxtəlif çeşidli 100 funt ipək
almaq olardı. XVI əsr Venesiya taciri və səyyahı Minadoi yazırdı
ki, Ərəşdə əla növ ağ ipək istehsal olunur.
XVI əsrin ikinci və XVII əsrin birinci yarısında Culfa
beynəlxalq ipək ticarəti yolunun üstündə yerləşirdi. Culfa tacirləri
ipəyi onun istehsal olunduğu yerlərdən – Şamaxıdan, Ərəşdən və
Gilandan alır, Venesiyada, Amsterdamda, Marseldə, habelə Suriya,
Türkiyə və Hindistan şəhərlərində satırdılar. 1581-ci ildə Culfada
3000 ev vardı, 1520 min nəfər əhali yaşayırdı. XVI əsrin ikinci
yarısı – XVII əsrin birinci yarısında Ordubad, Naxçıvan, Əylis
kimi şəhərlərin mühüm ticarət əhəmiyyəti var idi. Gəncə Qarabağ
bəylərbəyiliyinin mərkəzi idi. Don Juan adı ilə Avropada yaşayan
tarixi-coğrafi əsərlər müəllifi Oruc bəy Bayat burada 50 min ailənin
(225 min nəfər) yaşadığını qeyd etmişdi.
Böyük coğrafi kəşflər. Qərb dövlətlərinin müstəmləkə
ticarətinin Azərbaycan üçün nəticələri. Böyük coğrafi kəşflər,
Afrika və Asiya ətrafından keçən dəniz yolunun Vasko da Qama
tərəfindən kəşfi yeni tarixi mərhələnin başlanğıcını qoydu. Avropa
burjuaziyasının Asiya ölkələrinə marağı gücləndi. Tezliklə ingilis
nümayəndələri Rusiya dövlətinin ərazisindən keçərək Azərbaycana
kəşfiyyat səfərləri etməyə başladılar. Moskva dövləti də İngiltərə ilə
ticarət əlaqələrini inkişaf etdirmək, ingilis kapitalının yardımı ilə
Şərq bazarlarında möhkəmlənmək, gələcəkdə ticarət əlaqələrində
vasitəçilik etməklə maddi baxımdan zənginləşmək istəyirdi. Əslində
belə ticarət müstəmləkə ticarəti idi, Avropa və Rusiya ticarət
burjuaziyası üçün kapital yığımına şərait yaradır, Azərbaycanda və
qonşu
Şərq
ölkələrində
onların
inhisar
mövqeyini
möhkəmləndirirdi.
Xəzər – Volqa yolu ilə Azərbaycan – Rusiya əlaqələri. Xəzər
– Volqa yolu ilə Azərbaycan – Rusiya ticarət əlaqələrinə gəldikdə
isə XVI əsrin ortalarında etibarən bu yol Rusiya dövlətinin Avropa
və Asiya ölkələri ilə münasibətdə əsas ticarət arteriyası rolunu
oynamağa başladı. Tacirlər Həştərxana gəlir, Xəzərin qərb sahilləri
ilə gəmilərlə Dərbəndə daxil olmadan Niyazabad limanına çatır,
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yüklərini boşaldır, sonra ticarət karvanları ilə Şabrandan keçərək
Şamaxıya çatırdılar. Onlar Azərbaycanın cənubuna, Ərdəbilə
Təbrizə və digər şəhərlərə də gedirdilər.
1562-ci ildə Moskva şirkəti təcrübəli kəşfiyyatçı və tacir
Antonio Cenkinsonu Səfəvi dövlətinin ərazisinə göndərdi.
Cenkinson şirkətin Azərbaycana gələn ilk nümayəndəsi idi. o,
Şirvan bəylərbəyi Abdulla xan Ustaclıdan gömrüksüz və maneəsiz
ticarət etmək imtiyazı ala bildi.
Nəhayət, ingilis
tacirlərinin Azərbaycan bazarlarında
möhkəmlənmək cəhdləri iflasa uğradı. Çünki rus tacirləri Rusiya
çarından ingilislərin Volqa – Xəzər yolundan istifadə etmələrinə son
qoyulmasını və onların ticarət imtiyazlarının ləğv edilməsini tələb
edirdilər. Bu tələb Rusiya dövlətinin Azərbaycanla ticarətdə inhisar
mövqeyini qazanmaq məqsədinə uyğun gəlirdi. Ona görə də rus
tacirlərinin arzusu həyata keçirildi.
Sosial təbəqələşmə. Bu dövrdə Azərbaycanda beş feodal
zümrəsi var idi: şah və hakim sülalə üzvləri, yarımköçmə qızılbaş
hərbi əyanları, ali şiə ruhaniləri, mülki bürokratiyanın yuxarı
təbəqəsi, qədim oturaq əyanlar.
Şah Səfəvi dövlətinin ən iri torpaq sahibi idi. o, dövləti idarə
edirdi. Münbit və gəlirli torpaqlar şaha və onun soyadını daşıyanlara
mənsub idi.
Azərbaycan qızılbaş tayfa əyanları həm mərkəzdə, həm də
ucqarlarda yüksək yer tuturdular. Siyasi və hərbi işləri onlar idarə
edirdilər.
Sosial münasibətlərin kəskinləşməsi. Xalq üsyanları. Səfəvi
– Osmanlı müharibələri dövründə ağırlaşmış maliyyə vəziyyətini
vergilər hesabına düzəltmək cəhdləri xalqın güzəranına
çətinləşdirdi. Vergilərin ağırlığı yenə də əvvəlki kimi rəiyyətin
üzərinə düşürdü. Onlar ötən dövrlərdə olduğu kimi, 50-yə qədər
vergi verməli və mükəlləfiyyət daşımalı idilər.
Xalqın I Təhmasibin siyasətindən və qızılbaş feodallarının
zülmündən narazılığı 1572-1573-cü illərdə Təbrizdə üsyanla
nəticələndi.
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I Təhmasib Yusif bəy Ustaclını Təbrizin yeni hakimi təyin
etdi. Yusif bəy təbrizlilərlə danışığa başladı və şəhər kübarlarına
qarşı mübarizəni dayandırmaq haqqında məhəllə başçılarının
razılığını aldı. Bu razılıq andla rəsmiləşdirilir. Lakin şəhərin yoxsul
sakinləri əldə olunmuş sazişdən narazı qaldılar. Üsyan yenidən
başlandı.
Qaradağın irsi hakiminin oğlu Söhrab bəy şahın əmrinə
əsasən, hərbi hissə ilə Təbrizə daxil oldu. Təbriz üsyanı 1573-cü
ildə yatırıldı. Şah təbrizlilərə bəzi güzəştlərə getdi, şəhər
sənətkarlarından alınan verginin məbləğini bağışladı. Sonra isə o,
Təbrizi bütün divan vergilərindən azad etdi. Beləliklə, şəhər vergi
toxunulmazlığı hüququ qazandı.
1615 – 1616-cı illərdə Dəli Məlik təxəllüslü Məlik Pirinin
başçılığı ilə Şirvanda böyük üsyan oldu. Az sonra Gəncə
yaxınlığındakı Dəngi vilayətinin əhalisi də mübarizəyə qoşuldu.
Dəli Məlik müvəffəqiyyətsizliyini görərək 1616-cı ildə
Gürcüstanda, sonra isə Dağıstanda gizləndi.
Xanlıqların iqtisadı həyatı. Sənətkarlıq və ticarət
Xanlıqların iqtisadi həyatında əsas yeri kənd təsərrüfatı
tuturdu. Əhalinin çoxu kəndlərdə yaşayır, əkinçilik, maldarlıq,
bostançılıq, arıçılıqla məşğul olurdu. XVIII əsrin ikinci yarısında
ayn-ayrı bölgələrdə bəzi təsərrüfat sahələri üzrə ixtisaslaşma
gedirdi.
Quba, Qarabağ, Şamaxı, Gəncə, Şəki xanlıqlarında dənli
bitkilər, Lənkəran xanlığı, Şirvanın Bərgüşad mahalında çəltik,
Dərbənd, Quba və Bakı xanlıqlarında qızılboya, zəfəran
yetişdirilirdi. Şəki, Şirvan, Gəncə ipəkçilik mərkəzi kimi məşhur
idilər.
Gəncə, Şəmkir, Xəzəryanı bölgələrdə əkinçilik tədricən ticarət
səciyyəsi alırdı.
Kənd təsərrüfatı alətləri və aqrotexniki mədəniyyət hələ
lazımi səviyyədə deyildi. Kənd təsərrüfatı alətləri xış və kotandan
ibarət idi.
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Torpaqların becərilməsində süni suvarmadan istifadə
olunurdu. Şamaxı, Cavad, Qazax, Aran Qarabağ, Gəncə, Talışda
Kür və Araz çaylarının suyundan istifadə olunurdu. Bundan əlavə,
Bərgüşad, Əkərə, Tərtər çayları hövzələrində də xeyli suvarılan
torpaqlar vardı. Qarabağ xanlığında Kürək arxı, Müqəddəs arx,
Meymənə arxı, Gəmçi arxı, Sarı arx, Azay arxı, Taymaqlı arxı,
Gavurarx və s. vardı. Qarabağ xanları bu arxların bərpa olunmasına
xüsusi diqqət verirdilər.
Suvarma şəbəkəsində kəhrizlər də böyük yer tuturdu.
Suvarma şəbəkəsinin genişliyi kənd təsərrüfatında məhsuldarlığın
artırılmasında xüsusi rol oynayırdı.
Kənd təsərrüfatının digər mühüm sahəsi maldarlıq idi. Quba,
Dərbənd, Ərdəbil, Şamaxı, Qarabağ, Salyan, Cavad başlıca
maldarlıq bölgələri idi.
Balıqçılıq da inkişaf edirdi. Xəzər dənizi və Kür çayı
sahillərinə yaxın ərazilərdə yaşayan əhali balıqçılıqla məşğul
olurdu. Balıq ovu rus və yerli tacirlərə iltizama verilirdi.
Xanlıqlar
dövründə
Azərbaycan
kəndində
aqrar
münasibətlərdə ciddi dəyişiklik olmamışdı. Əvvəlki torpaq
mülkiyyəti formaları, demək olar ki, qalırdı. Dövlət (divan) və saray
(xalisə) torpaqları xan torpaqları adlanmağa başlamışdı. Xanların
əlində böyük maddi sərvət cəmləşmişdi.
Torpaq mülkiyyətinin digər forması mülk üzərində
mülkədarın – mülk sahibinin tam mülkiyyət hüququ var idi. O, xan
qarşısında xidmətlə bağlı deyildi, mülkünü sata və ya ala bilərdi.
Tiyul şərti torpaq mülkiyyəti olub, müəyyən xidmətlərə görə
verilirdi. Xan tiyul verərkən onu xüsusi sənədlə təsdiq edirdi. Tiyul
tədricən nəsli səciyyə alırdı. Tiyulun mülkə çevrilməsi prosesi
getdikcə genişlənirdi. Bu, bir tərəfdən iqtisadi inkişafın nəticəsi idi,
digər tərəfdən tiyuldarın ictimai-siyasi həyatda mühüm rol
oynaması ilə izah olunurdu.
Müsəlman məscidlərinə və digər dini idarələrə məxsus vəqf
torpaqları ilə yanaşı, evlər, dükanlar, karvansaralar da vəqf ola
bilərdi. Vəqf xan xəzinəsinə vergi və mükəlləfiyyətlərdən azad idi.
144

Kənd icma torpağı da mövcud idi. İcma kəndliləri ərazi
əlamətinə görə birləşdirirdi. Lakin icma torpaqlarının zorla
tutulması nəticəsində onun sahəsi getdikcə azalırdı.
Şəhərlar. Xanlıqların yaranması şəhərlərin sənətkarlıq və
sənətkarlıq və ticarət mərkəzləri kimi inkişafına şərait yaradırdı. Bu
dövrdə XVIII əsrin birinci yarısında dağıdılmış şəhərlər bərpa
edilirdi. Hətta Pənahabad (Şuşa) kimi şəhər yüksəlməyə başlamışdı.
Şəhərlərin dirçəlməsinin mühüm göstəricisi əhalinin artması idi.
XVIII əsrin sonu – XIX əsrin əvvəllərində Şamaxı, Bakı, Şəki, Şuşa
və Dərbənd şəhərlərinin hər birində 4 mindən 10 min nəfərə qədər
əhali yaşayırdı. Təbriz yenə də Azərbaycanın ən böyük şəhəri
olaraq qalırdı.
Quba şəhəri və onun ətrafındakı karxanalarda əl
dəzgahlarından istifadə olunurdu. Orada «Çiçi» xalçaları toxunur və
xarici bazara çıxarılırdı. Urmiyada «Əfşar» xalçaları toxunurdu.
Şamaxı əvvəlki şöhrətini bərpa etməyə başlamışdı. Burada
ipək parça istehsalı üstünlük təşkil edirdi.
Şəki ipək istehsalı mərkəzi kimi şöhrət qazanmışdı. Burada
ipək parça toxunur, mis məmulatları hazırlanır, ağacdan şəbəkələr
düzəldilirdi. Şəki tikmələri də geniş yayılmışdı. Təbriz, Ərdəbil,
Marağa və Urmiya şəhərlərində də ipək parçalar istehsal olunurdu.
Azərbaycan şəhərlərində sənətkarlar başlıca olaraq sənətkar
sexlərində və ev şəraitində fəaliyyət göstərirdilər.
Metalişləmə sahəsində Lahıc kəndi şöhrət qazanmışdı.
Lahıcda xəncər, qılınc, çaxmaqlı silahlar hazırlanırdı. Azərbaycan
şəhərlərində metal məmulatları satılan çoxlu dükanlar vardı. Qızıl
və gümüşdən zərgərlik məmulatları hazırlanmasına da xüsusi diqqət
verilirdi.
Gəncə, Şamaxı, Dərbənd, Cavad kimi maldarlıq bölgələrinin
yaxınlığında dəri istehsalı və onun emalı yayılmışdı. Bu sənətkarlıq
emalatxanalarında satış məqsədilə yəhər, başmaq, ayaqqabı, çarıq
və s. məmulat istehsal olunurdu.
Bakıda boyaqçılıq, Təbriz və Ərdəbildə yun və ipək parçalar,
zərgərlik məmulatları istehsalı inkişaf etmişdi.
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Xanlıqlarda ticarətin inkişafında müəyyən dəyişiklik nəzərə
çarpırdı. Xanlıqlarla Hindistan, İran, Osmanlı dövləti, Rusiya və
başqa ölkələrlə ticarət əlaqələri saxlanırdı. Azərbaycandan neft, duz,
zəfəran, xam ipək, sənətkarlıq məmulatları, çeşidli xalçalar və s.
aparılırdı. Kənardan isə mahud, boyaq, malları, qənd, dəmir, şal,
düyü və s. gətirilirdi. Şamaxı ipəyini Osmanlı tacirləri həvəslə
alırdılar. Ərdəbil şəhəri də ipək məmulatı istehsalında məşhur idi.
buradan çox zaman Hələbə, İzmirə və İstanbula xam ipək, həmçinin
ipək məmulatı karvanlarla aparılırdı. Xanlıqlararası ticarət əlaqələri
də genişlənirdi. Lakin ümummilli daxili bazar üçün hələ tam şərait
yaranmışdı.
XVIII əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın özünəməxsus pul
sistemi formalaşırdı. Xanlıqların mərkəzi şəhərlərində zərbxanalar
da yaradılmışdı. Burada yalnız mis və gümüş pullar kəsilirdi. Pul
vahidləri abbası, tümən, şahı və s. idi. Ticarətdə əcnəbi pullardan da
istifadə edilirdi.
Xanlıqların sosial həyatı. Dövlət idarəçiliyi
XVIII əsrdə Azərbaycanda müstəqil dövlət qurumlarının –
xanlıqların yaranması prosesi sosial zümrələrə də bu və ya digər
dərəcədə təsir göstərirdi. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın hakim
zümrəsi formalaşmağa başlamışdı. Bu zümrənin başında dövlətin
başçısı xan dururdu. Xandan sonrakı yeri sultan və məliklər
tuturdular. Bu titullar nəslən keçirdi. Həmin hüquq hər dəfə xan
tərəfindən təsdiq edilməli idi. Sultanlar və məliklər geniş məhkəmə
və inzibati hüquqlara malik idilər. Qarabağdakı məlikliklərin
başçıları, Qəbələdə və Şəki xanlığındakı bəzi hakimlər də məlik
titulu daşıyırdılar.
Ali zümrənin əsas hissəsini geniş torpaq sahələrinə sahib olan
bəylər təşkil edirdilər. Onlar da irsi və şəxsi bəylərə bölünürdülər.
Vaxtilə Səfəvi şahlarından bəylik titulu alanlar daha varlı və nüfuzlu
idilər. Bəylərin mülki hüququ irsi idi. Onlar kəndlilər üzərində
inzibati hakimiyyətə malik olub, xanın qarşısında istənilən
xidmətə hazır idilər.
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Qazax, Şəmşəddil və Borçalıda bəy hüququna malik olan və
kəndləri idarə edənlər ağa adlanırdılar.
Bəylər xanlıqda böyük siyasi qüvvə idilər. Xanın
hakimiyyətinin möhkəmliyi xeyli dərəcədə bu zümrədən asılı idi.
Bununla bərabər, xanlar bəylərin iqtisadi və siyasi cəhətdən
güclənməsinə ehtiyatla yanaşır, buna imkan verməməyə
çalışırdılar. Köçmə təsərrüfatla məşğul olan tayfaların – elatların
başçıları – elbəyilər də feodal zümrəsinə daxil idilər. Elbəyilər
xan qarşısında hərbi mükəlləfiyyət daşıyırdılar.
Ali zümrə içərisində ruhanilər də mühüm yer tuturdular.
Onlar da ali və aşağı dərəcələrə bölünürdülər. Ruhanilər vergi və
mükəlləfiyyətlərdən azad idilər. Ruhanilər vəqflərin və dini
rüsumların (xüms, zəkat və s.) hesabına dolanırdılar.
Azərbaycan sosial zümrəsində maaflar imtiyazlı təbəqə
idilər. Maaf rütbəsi xanlar tərəfindən verilirdi. Onlar xanlıqda
asayiş qoruyucusu idilər, həm də qoşunun əsasını təşkil edirdilər.
Maafların üzərinə qoyulan vəzifələri layiqincə yerinə
yetirmək üçün xan onları vergilərdən azad edirdi. Maaflıq irsən –
atadan oğula keçirdi.
Kəndlilər cəmiyyətin aşağı zümrəsini təşkil edirdilər. Onlar
hüquqi və mülki vəziyyətlərinə görə rəiyyət, rəncbər, elat və s.
bölünürdülər.
Rəiyyətlər divan, mülk və vəqf torpaqlarında yaşayırdılar.
Onların bir qismi isə kənd icmasının ayırdığı torpaqları əkibbecərirdi. Dövlət rəiyyətlərinə nisbətən sahibkar rəiyyətlərinin
vəziyyəti daha ağır idi. Çünki onlar həm xəzinə, həm də sahibkarlar
tərəfindən istismar olunurdular.
Vergilərin miqdarının dəqiq müəyyən edilməməsi onların
toplanması zamanı özbaşınalıqlara gətirib çıxarırdı. Bu, rəiyyətin
vəziyyətini daha da ağırlaşdırırdı.
Təsərrüfatı – torpağı olmayan kəndlilər rəncbər adlanırdılar.
Onlar ali zümrə nümayəndələrinə məxsus mülklərdə çalışır və əldə
edilən məhsulun çox az bir hissəsini alırdılar. Lənkəran xanlığında
belə kəndlilər əkər adlanırdılar.
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Qarabağ, Şamaxı və başqa xanlıqlarda yarıköçmə maldarlıqla
məşğul olub köçmə həyat sürən əhali elat adlanırdı. Elat bəyin
sürüsünü otarır, qoyununu qırxır, başqa mükəlləfiyyətlər yerinə
yetirir, peşkəş şəklində vergilər verirdi. Elatın vəziyyəti rəiyyətə
nisbətən yüngül idi. Bu, bir tərəfdən hakim təbəqənin əsas gəlirinin
əkinçi əhalidən toplanması, digər tərəfdən xan qoşununun əsas
hissəsini elatın təşkil etməsi ilə əlaqədar idi.
Kəndlilər hüquqi baxımdan sahibkarlardan şəxsən asılı
olmadıqlarına görə Azərbaycanda təhkimçilik münasibətləri
olmamışdır. Sahibkarla kəndli arasındakı münasibət kəndlinin onun
torpaqlarından istifadə etməsilə müəyyən olunurdu.
Kəndlilərin və şəhər yoxsullarının ağır güzəranı bəzən onların
hakim zümrəyə qarşı mübarizəyə qalxmasına səbəb olurdu. Bu
mübarizə fəal və qeyri-fəal formada təzahür edirdi. Kəndlilər etiraz
əlaməti olaraq ərizə ilə divana şikayət edir, öz el-obalarından qaçır,
son həddə isə çıxışlar edirdilər.
İdarəetmə sistemi və inzibati quruluş
Xanlıq hakimiyyətin siyasi qurumu kimi təkhakimiyyətliliyə
əsaslanırdı. Onu qeyri-məhdud qanunverici, məhkəmə və icra
hakimiyyətinə malik olan xan idarə edirdi. Bir sıra xanlıqlarda, o
cümlədən, Şəki, Şirvan, Quba və Qarabağda xanın yanında
məşvərətçi səslə divan və ya xan şurası fəaliyyət göstərirdi.
Divanın, yaxud şuranın mövqeyi bəzən xanın çıxardığı qərara təsir
göstərə bilirdi.
İdarəetmə sistemində saray məmurları geniş yer tuturdu.
Onların içərisində vəzirin rolu daha böyük idi.
Xan sarayında vəzirdən başqa, sərkərəli (maliyyə işlərinə
baxan), eşikağası (xanın şəxsi təsərrüfatını idarə edən), sandıq ağası
(xəzinədar), anbar ağası və digər vəzifələr də vardı.
Saray məmurluğu ilə birlikdə, xanlıqda maliyyə, asayiş
xidməti və hərbi qüvvəyə xüsusi fikir verilirdi.
Maliyyə fəaliyyətinin əsasını pul sisteminin yaradılması,
onun tənzimlənməsi, vergilərin toplanması təşkil edirdi. Bu sahədə
naib, yasavul, kətxudalar və xanın təyin etdiyi sərkərlər əsas rol
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oynayırdılar. Natural vergilərin yığılması ilə darğalar məşğul
olurdular. Asayiş xidməti xanın buyruqlarının vaxtında yerinə
yetirilməsinə kömək edir, cəza tədbirlərini icra edirdi.
Xanın hakimiyyətinin əsasmı ordu təşkil edirdi. Qoşunun əsas
hissəsini elatlardan toplanan maaflar təşkil edirdilər. Müharibələr
zamanı qoşunun daimi hissəsi yeni silahlı qüvvələr hesabına
artırılırdı. Döyüşçülərin silahlandırılması və xərci əhali hesabına
ödənilirdi.
Xanlıqlar inzibatı cəhətdən mahallara bölünürdü. Şəki
xanlığında 8, Gəncə xanlığında 5, Qarabağ xanlığında 21, İrəvan
xanlığında 14, Quba xanlığında 10, Lənkəran xanlığında 6,
Naxçıvan xanlığında 5, Xoy xanlığında 11, Urmiya xanlığında isə
14 mahal var idi. Mahallar kəndlərə bölünürdü.
Mahalların idarəsi ilə iri torpaq sahiblərindən təyin olunan
mahal bəyləri və naibləri məşğul olurdular. Bu vəzifə irsi olsa da,
hər dəfə xan tərəfindən təsdiq edilməli idi. Kəndlər yüzbaşı və
kətxudalar, şəhərlər kələntər və qalabəyi tərəfindən idarə olunurdu.
Xanlığın idarəetmə sistemində çalışanlar maaş almırdılar.
Onların xidməti xəzinə üçün toplanan vergi hesabına ödənilirdi.
Xanlığın idarə olunmasında məhkəmə orqanlarının böyük rolu
vardı. Burada başlıca yeri şəriət məhkəməsi tuturdu. Bununla
yanaşı, bu sahədə xanın müstəsna hüququ vardı. Bəzən mahal
naibləri də hakim vəzifəsini yerinə yetirirdilər.
Xanlığın idarə sistemi bütövlükdə xanın qeyri-məhdud
hakimiyyətinin qorunmasına, onun iradəsinin sözsüz yerinə
yetirilməsinə əsaslanırdı və öhdəsinə düşən hər cür vəzifəni
lazımınca yerinə yetirirdi.

3.1.6. Azərbaycan XIX əsrin 30-50-ci illərində
Azərbaycan Rusiya-İran arasında parçalandığından sonra bu
qədim diyarda iki idarə üsulu, iki iqtisadi-siyasi həyat meydana
gəldi. Rusiya hakim dairələri Şimali Azərbaycanda komendant idarə
üsulu yaratdı. Bu hərbi idarəetmə sistemi idi. ölkə əyalət və
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dairələrə bölündü. Hər bir əyalət və dairələrin başında rus zabiti,
komendant dururdu.
Bu dövrlərdə İrandan, Türkiyədən ermənilər, Rusiyan 30-a
qədər rus kənd əhalisi, 2 alman koloniyası şimali Azərbaycana
köçürüldü. Bu köçürülmə ruslar üçün möhkəmlənmək üçün olduğu
halda azərbaycanlıların təsərrüfat həyatına – iqtisadiyyatına ziyan
vurur, əhalinin yaşayış səviyyəsini aşağı salırdı. Müəllim, tələbə və
şagirdlərə iqtisadi yüksəlişi səbəb olan amillərlə yanaşı, zərər vuran
amilləri tarixi faktlarla çatdırmalıdır.
Şimali Azərbaycanda XIX əsrin 30-cu illərində əhalinin
sosial tərkibi. Rusiya-İran müharibələri Azərbaycanda əhalinin
sayca azalmasına səbəb olmuşdu. Müharibə gedən bölgələrin əhalisi
doğma el-obalarını tərk edərək Araz çayının cənub hissəsinə
köçürdü. Müharibə qurtardıqdan sonra vəziyyət nisbətən
dəyişmişdi. Şimali Azərbaycanın təsərrüfat həyatında dirçəliş baş
vermiş, köçüb gedənlərin böyük bir hissəsi öz ev-eşiklərinə
qayıtmış və ona görə də əhalinin sayı xeyli artmışdı. Qarabağ
xanlığında 1823-cü ildə əhalinin sayı 19 min və nəhayət, 1833-cü
ildə 38 mindən çox olmuşdu. Çarizmin köçürmə siyasəti nəticəsində
erməni, rus və almanların Şimali Azərbaycan torpaqlarında
yerləşdirilməsi də əhalinin ümumi sayının artmasına təsir
göstərmişdi.
Şimali Azərbaycanda 1850-ci ildə əhalinin sayı təxminən 1
milyona çatmışdı. Əhalinin sayına görə Qarabağ, Şirvan və Quba
əyalətləri fərqlənirdi. Əhalinin çox hissəsini kəndlilər təşkil edirdi.
1850-ci ildə Şimali Azərbaycanın iri şəhərlərindən olan Şamaxı,
Gəncə və Şuşanın hərəsində 10 min nəfərdən çox adam yaşayırdı.
Sonralar 10 min nəfər və daha çox əhalisi olan şəhərlərimizin sayı 2
dəfəyə qədər artmışdı. Şəhər əhalisi ümumi əhalinin 10%-ni təşkil
edirdi.
Əhalinin sosial tərkibi. XIX əsrin 30-50-ci illərində Şimali
Azərbaycanda əhalinin sosial tərkibi, əvvəllərdə olduğu kimi, hakim
təbəqə xan, bəy, ağa, sultan və başqaları, aşağı təbəqə isə
kəndlilərin müxtəlif kateqoriyaları (rəiyyət, rəncbər, elat və
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başqaları) ilə təmsil olunmuşdu. Bundan başqa "Üçüncü
zümrə"nin-tacir və sənətkarların da ümumi əhalinin sosial
tərkibində xüsusi çəkisi artmaqda idi.
Çarizm Şimali Azərbaycanın sosial zümrələrinin hüquqi
vəziyyəti və kəmiyyət göstəricilərinin müstəmləkəçilik siyasətinə
uyğun şəkildə tənzimlənməsinə xüsusi fikir verirdi. Hakim
təbəqənin Şimali Azərbaycanda hələ də böyük olan nüfuzunu
müxtəlif yollarla zəiflətməyə çalışırdı. Lakin onların əhaliyə güclü
təsiri olduğunu nəzərə alaraq, bəzən müəyyən güzəştlərə də getməli
olurdu. XIX əsrin 30-cu illərində Şimali Azərbaycanda mövcud
olan müstəmləkə rejiminə qarşı çevrilmiş azadlıq hərəkatında yerli
hakim təbəqələrin fəal iştirakı güzəştlər edilməsinə təsir göstərən
amillərdən idi.
Xanlıqlar ləğv edildikdən sonra hakim təbəqə içərisində
başlıca yeri bəylər tuturdu. Türkmənçay müqaviləsindən keçən az
bir müddətdə çarizmin hakim təbəqə nümayəndələrinə
münasibətində bəzi dəyişiklik baş verdi. I Nikolayın 1830-cu il
iyulun 13-də verdiyi fərmanla feodalların torpaqları özlərinə
qaytarıldı. Çarizm müəyyən etdiyi bu xətti axıradək davam
etdirmədi. 1841-ci ildə ağaların tiyul torpaqlarını müsadirə etdi və
yalnız 1846-cı il 6 dekabr fərmanı ilə onların əvvəlki mülkiyyət
hüquqları təsdiq olundu.
Ağalar, sultanlar, məlmər də əhalinin sosial tərkibində
müəyyən yer tuturdular. Hakim təbəqələrin nümayəndələrinin onda
doqquzu kəndlərdə yaşayırdı.
Ali zümrəyə daxil olan ruhanilər də (şeyxlər, axundlar,
qazılar, seyidlər və b.) çarizmin siyasətində mühüm yer tuturdular.
1829-cu ildə müsəlman ruhanilərinin hüquq və vəzifələrini
müəyyən edən komitə yaradılmışdı. Şimali Azərbaycanda şiə
əhalinin dini işləri ilə məşğul olmaq üçün şeyxülislam və sünnilər
üçün müfti vəzifələri təsdiq edilmişdi. 1823-1852-ci illərdə
şeyxülislam vəzifəsini Salyan Axundu Məhəmməd Əli tutmuşdu.
Kazan şəhərində yaşayan Tacəddin Mustafa Əfəndi isə müfti
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vəzifəsinə dəvət edilmişdi. 1842-ci ildə onu bu vəzifədə Qazaxlı
Axund Osman əvəz etmişdi.
Mollalar, dərvişlər və başqaları müsəlman ruhanilərinin aşağı
təbəqələrinə daxil idilər.
Çarizm Şimali Azərbaycanda nəinki müsəlman ruhanilərinin,
həm də alban katolikosluğunun hüquqlarını məhdudlaşdırmışdı. Çar
hökuməti 1836-cı ildə rəsmi olaraq alban katolikosluğunu ləğv etdi.
Hökumətin bu addımı atmasında, heç, şübhəsiz mürtəce erməni
ruhani başçılarının həlledici rolu olmuşdu.
Şimali Azərbaycan əhalisinin sosial tərkibində kəndlilər əsas
yeri tuturdular. XIX əsrin ortalarında kəndlilər bütün əhalinin 90%dən çoxunu təşkil edirdilər. Şimali Azərbaycanda kəndlilərin əsas
hissəsi dövlət kəndlilərindən ibarət idi. Bu, xanlıqlar ləğv
edildikdən sonra xan divanına məxsus torpaqların dövlətin əlində
cəmləşməsi nəticəsində baş vermişdi. Dövlətə məhsul və pul rentası
verən bu kəndlilər rəiyyətlər və xəzinə təsərrüfatlarında işləyən
rəncbərlərə bölünürdülər. Azərbaycanda feodal – asılı kəndlilərin
ikinci qrupuna sahibkar kəndliləri daxil idilər. Onlar da rəiyyət və
rəncbərlərə bölünürdülər. Lakin bu rəiyyətlər məhsul və pul
rentasını sahibkarlara (bəylərə, ağalara və b.) verir və rəncbərlər isə
bu sahibkarların təsərrüfatlarında çalışırdılar. Tacirlər, sənətkarlar
və başqaları, əsasən, şəhərlərdə cəmləşmişdilər.
XIX əsrin 30-50-ci illərində Şimali Azərbaycan əhalisinin
sosial tərkibində baş vermiş bəzi kəmiyyət və keyfiyyət
dəyişikliklərinə baxmayaraq, onun müstəmləkə mahiyyəti özünü
açıq-aydın göstərirdi.
Çarizmin iqtisadi siyasəti
Türkmənçay müqaviləsindən sonra Rusiyanın
qarşısında
duran əsas problem yeni işğal olunmuş torpaqlara dair məqsədyönlü
iqtisadi siyasət tətbiq etməkdən ibarət idi. Bu siyasət Rusiya
dövlətinin müstəmləkəçi mahiyyətilə müəyyən edilirdi. 1828-ci ildə
Qriboyedov-Zavileyski tərəfindən tərtib edilmiş “Rusiya-Cənubi
Qafqaz ticarət şirkəti”nin layihəsi də bu siyasətin həyata
keçirilməsinə yönəldilmişdi. Layihədə şirkətin təsərrüfat
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fəaliyyətini təşkil etmək üçün ona 120 min desyatin torpaq
ayrılması nəzərdə tutulmuşdu. Şirkətin böyük gəlir əldə etməsindən
ötrü ona öz fəaliyyətində tam inhisar hüququ verilməsi tələb
olunurdu. Rusiya-Cənubi Qafqaz şirkətinin layihəsi hazırlanarkən
oxşar şirkətlərin – ingilis "Ost-Hind", "Rusiya-Amerika" və
başqalarının təcrübəsi nəzərə alınmışdı. Layihəyə görə səhmlərin bir
hissəsi yerli tacirlərə və başqa imtiyazlı şəxslərə verilməli idi.
Şirkətin təşkili əslində rus zadəganlarının mənafeyini əks etdirirdi.
Şirkətin layihəsinin rus sahibkarlarının maraqlarına uyğun
tərtib edilməsinə baxmayaraq, o, rədd edildi.
Kənd təsərrüfatı. Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən
işğalından sonra feodal torpaq mülkiyyətinin iki əsas forması –
xəzinə və xüsusi sahibkar torpağı formaları mövcud idi. Hakim
təbəqədən müsadirə edilmiş torpaqlar dövlətin (xəzinənin)
ixtiyarına keçmişdi. Mülkiyyətin bu forması ilə yanaşı, iri və xırda
feodalların mülkiyyətində olan torpaqlar da vardı. Bununla bərabər
torpaq mülkiyyətinin köhnə formaları, yəni tiyul, mülk, mülkixalisə və vəqf qalmaqda davam edirdi. Çar hökuməti tiyul
torpaqlarının (xidmət əvəzində verilən) bağışlanmasının əvvəlki
qaydalarını əsasən saxlamışdı. Tiyul torpaqlarının bəxş edilməsi
üçün feodalların hərbi və digər xidmətləri, onların mövcud rejimə
sədaqəti əsas götürülürdü.
Mülk ali hakimə xidmət borcu ilə əlaqədar olmayan irsi, tam
feodal torpaq mülkiyyəti forması idi. Mülk satıla, başqasına güzəşt
edilə və bağışlana bilərdi. Mülk sahibi onun tam sahibi kimi
"mülkədar" adlanırdı. Torpaqla bərabər, su da mülk ola bilərdi.
Mülki-xalisə də mülkün bir növü hesab olunurdu. Bəylərə
məxsus olan mülki-xalisə torpaqları onların tam xüsusi
mülkiyyətində idi. Mülk VƏ mülki-xalisə torpaqlarında yaşayan
kəndlilərdən yığılan bütün vergilər sahibkarların ixtiyarına keçirdi.
Nəhayət, ölkəmizdə məscidlər, monastırlar və digər dini
idarələr feodal mülkiyyətçiləri rolunda çıxış edirdilər. Müxtəlif
daşınar və daşınmaz əmlakdan ibarət olan vaqflər onların
mülkiyyətində idi. Vəqf torpaqlarının xüsusi çəkisi cüzi idi.
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Dövlət torpaqlarında yaşayan kəndlilər bütün kəndlilərin üçdə
ikisindən çoxunu təşkil edirdilər. Onlar bir qayda olaraq dövlətə
məxsus olan pay torpaqlarından istifadə edirdilər. Dövlət rəiyyətləri
çoxlu vergi verir və müxtəlif mükəlləfiyyətlər daşıyırdılar.
Sahibkar torpaqlarında yaşayan kəndlilər də onlara ayrılmış
pay torpaqlarını əkib-becərirdilər. Onların sahibkarlara verdikləri
vergilərin və ödədikləri mükəlləfiyyətlərin sayı 35-ə çatırdı. Bütün
kəndlilər suvarma suyundan istifadə əvəzində su sahiblərinə "bəhrə"
adlı vergi verirdilər.
Rəiyyətlərə nisbətən dövlətə və sahibkarlara məxsus
rəncbərlərin həyatı daha ağır keçirdi. Onların öz təsərrüfatları yox
idi və ancaq öz sahibləri üçün işləyirdilər.
XIX əsrin 30-50-ci illərində Şimali Azərbaycanın kənd
təsərrüfatında əsas yeri, əvvəllərdə olduğu kimi, əkinçilik və
maldarlıq tuturdu. Əkinçilikdə buğda, arpa və düyü becərilməsi
üstünlük təşkil edirdi. Buğda bütün əyalətlərdə becərilirdi. Qarabağ
və Şirvan əyalətləri buğda istehsalında xeyli fərqlənirdilər. Arpa
becərilməsilə ölkəmizin hər yerində məşğul olurdular. Arpa
istehsalında da Qarabağ və Şirvan irəlidə gedirdi. Düyü (çəltik)
becərilməsində Lənkəran bölgəsi mərkəz hesab olunurdu. Əkinçilik
məhsullarının əsas istehsalçısı kəndli təsərrüfatları idi. Toplanan
taxılın çox az bir hissəsini mülkədar təsərrüfatları verirdilər.
Qədim tarixə malik olan ipəkçilik kənd təsərrüfatında mühüm
rol oynayırdı. XIX əsrin 30-50-ci illərində ölkəmizin əsas ipəkçilik
bölgələrində (Nuxa, Şuşa, Şamaxı qəzaları və Car-Balakən
dairəsində) barama becərilməsi geniş vüsət almışdı. Bu, Rusiyanın
ipəktoxuma sənayesinin xam ipəyə tələbatı ilə bağlı idi. İpəkçilik
getdikcə kənd təsərrüfatının əmtəə istehsal edən sahəsinə çevrilirdi,
çünki baramanın, demək olar ki, hamısı satın alınaraq emal
olunurdu.
Nuxa qəzasında baramaçılığın geniş miqyas almasında
(xüsusən 50-ci illərdə) 1843-cü ildə Nuxa şəhərində "Təcrübə
ipəkçilik məktəbi"nin fəaliyyətə başlamasının böyük rolu olmuşdu.
1836-cı ildə təsis edilmiş "Cənubi Qafqazda ipəKçiliyi və ticarət
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sənayesini yayan cəmiyyət“in də Şimali Azərbaycanda ipəkçiliyin
inkişafına müsbət təsiri xüsusi olaraq qeyd edilməlidir.
Şimali Azərbaycanda qızılboya (marena), pambıq, zəfəran və
b. məhsullar da istehsal olunurdu. 40-cı illərdə qızılboyaya
sənayenin tələbi artmışdı. Moskva tacirləri Azərbaycanda becərilən
qızılboyanı böyük həvəslə alırdılar. Hətta onun emalı üçün Moskva
yaxınlığında bir zavod da inşa etmişdilər. 50-ci illərdə qızılboya
istehsalında coşqun yüksəliş başlanmışdı. Quba əyalətində 335 min
pud qızılboya istehsal olunmuş və Nijni – Novqorod yarmarkasına
göndərilmişdi. Bu dövrdə pambıqçılıq sahəsində elə bir irəliləyiş
baş verməmişdi. Dənli bitkilərə ehtiyacın artması pambıq
becərilməsinə marağı azaltmışdı. Xəzinənin saldığı pambıq
plantasiyalarından əldə edilmiş məhsul heç də gözlənilən nəticəni
vermədi.
Abşeronda becərilən ənənəvi bitkilərdən biri də zəfəran idi.
Burada bütün kəndlərdə bu bitki əhalinin mühüm gəlir mənbəyi
hesab edilirdi. 30-cu illərdə zəfəranın illik istehsalı 1000 puda
çatırdı. Lakin sonrakı dövrlərdə zəfəran istehsalı yarıbayarı
azalmışdı. Çarizmin iqtisadi siyasəti bu sahəyə mənfi təsir
göstərirdi.
Kənd təsərrüfatında əkinçilikdən sonra maldarlıq ikinci yeri
tuturdu. Geniş əraziləri əhatə edən Muğan, Mil, Şirvan və digər
düzənliklər mal-qara saxlamaq üçün gözəl qış otlaqları idi. Yayda
alp çəmənlikləri-yaylaqlar da mal-qaranın saxlanması üçün olduqca
əlverişli idi. Deməli, 1857-ci ildə Şimali Azərbaycanda (Naxçıvan
qəzası və Zaqatala dairəsi nəzərə alınmadan) 2 milyon başdan çox
iribuynuzlu mal-qara, davar və at olmuşdu. Əmtəəlik maldarlıq
getdikcə genişlənirdi.
Bağçılıq, üzümçülük və bostançılıq Şimali Azərbaycan
kəndində geniş yayılmışdı. 40-cı illərdə rus köçmələri tərəfindən
buraya gətirilmiş kartof bitkisinin də becərilməsinə başlanmışdı.
Beləliklə, ölkəmizin kənd təsərrüfatında baş vermiş müəyyən
inkişaf, məhsulun bir hissəsinin bilavasitə satış üçün istehsal
olunması nəticəsində kənd təsərrüfatının əvvəlki qapalılığı öz yerini
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əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafına və şəhərlə kənd arasında
əlaqələrin müəyyən qədər artmasına verirdi. Bu isə öz növbəsində
natural vergilərdən 1852-ci ildə pul vergisinə keçilməsinə şərait
yaratmışdı.
Sənətkarlıq. Sənayenin manufaktura mərhələsi
Şimali Azərbaycanda hərbi əməliyyatların dayandırılması
sənətkarlığın da dirçəldilməsinə səbəb oldu. Əsas sənətkarlıq
sahələri, əvvəllərdə olduğu kimi, xalçaçılıq, toxuculuq, dulusçuluq,
ipəkaçma, metal emalı və başqaları idi.
Ölkəmizin hər yerində xalçaçılıqla məşğul olurdular.
Xalçaçılığın ən çox inkişaf etdiyi bölgə Qarabağ sayılırdı. XIX əsrin
40-cı illərində xalça-gəbə istehsalı artıq məişət tələblərini ödəməklə
yanaşı daxili və ümumrusiya bazarlarına çıxarılır, hətta əcnəbi
ölkələrə də satılırdı. Xalça-gəbə ilə yanaşı kilim, palaz, məfrəş,
xurcun, heybə və s. məmulat da istehsal edilirdi. Qarabağ və
Qubada xalçaları xüsusi iri emalatxanalarda toxuyurdular. Quba
qəzasında Fransadan alınmış rəsmlər əsasında gəbə toxunduğu
məlumdur. Şimali Azərbaycanın Şuşa, Gəncə, Nuxa və Şamaxı
şəhərlərində ipək parçalar və kəlağayı toxumurdu. Bu sənətkarlıq
sahəsi Şamaxı və Nuxada daha geniş yayılmışdı. 30-40-cı illərdə
Şamaxı şəhəri və ətraf kəndlərdə müxtəlif çeşidli ipək parçalar
istehsal edilirdi.
Bəhs edilən dövrdə Şimali Azərbaycanda manufaktura tipli
müəssisələr meydana gəlmişdi. 1829-cu ildə Nuxa şəhərində
fəaliyyətə başlamış Xanabad "fabriki" belə müəssisələrdən biri idi.
1836-cı ildə Xanabad manufakturası dövlətin təsis etdiyi "Cənubi
Qafqazda ipəkçiliyi və ticarət sənayesini yayan cəmiyyət”in
ixtiyarına keçdi.
Təkcə Nuxada deyil, başqa yerlərdə və istehsal sahələrində də
manufaktura tipli müəssisələr vardı.
Azərbaycanda manufaktura feodal istehsal münasibətlərinin
mövcud olduğu bir şəraitdə yaranıb inkişaf edirdi. Lakin bu
manufakturalar öz ictimai təbiətinə, inkişaf meylinə görə əsl
kapitalist müəssisələri idi. Şimali Azərbaycanda inkişaf etmiş
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manufaktura istehsalı bir növ mərkəzi Rusiya fabriklərinin əlavəsi
rolunu oynayırdı.
Şimali Azərbaycanda manufaktura mərhələsi uzunömürlü
olmamışdır. Kapitalist inkişafının bu forması yalnız ipək emalı
sənayesində təxminən bir əsrə qədər davam etmişdir. Deməli, ipək
emalı istehsalı sənaye kapitalizminin bütün inkişaf mərhələlərini
keçə bilmişdir.
Azərbaycanda yeyinti məhsulları istehsalı sahəsində balıq və
balıqdan hazırlanan məhsullar xüsusi yer tuturdu. Balıq, əsasən, Kür
çayında ovlanırdı. 1829-cu ildə buradakı balıq vətəgələri bütünlüklə
dövlətin sərəncamına keçmişdi. Salyan balıq vətəgələri əsasında
"Salyan xəzinə qəyyumluğu" adlı kommersiya şirkəti yaradılmışdı.
Sonrakı dövrlərdə ölkənin bütün balıq vətəgələri tədricən
"qəyyumluğun" istifadəsinə verilmişdi.
Yeyinti məhsulu sahəsində narın (şor) və daş duz istehsalı
xüsusi yer tuturdu. Narın duz Abşeronda, Cavad qəzası və
Ağcabədidə olan göllərdən yığılırdı. Duz gölləri bir qayda olaraq
iltizama verilirdi. Naxçıvanda daş duz Şıxmahmud, Cəhri və Sust
kəndləri arasındakı dağlıq ərazidə çıxarılırdı. 1828-ci ilədək daş duz
mədənləri Kəlbalı xanın ixtiyarında idi. Sonradan isə duz mədənləri
iltizama verilmişdi.
Dağ-mədən istehsalı. 30-50-ci illərdə Azərbaycanın yeraltı
sərvətlərinə (neft, mis filizi və s.) maraq xeyli artmışdı. Neft
mədənlərinin iltizama (müqatiəyə) verilməsi davam edirdi. İltizam
sisteminin yararsızlığı üzündən neft, duz, zəy və başqa sahələrdə
inkişaf olduqca ləng gedirdi. Neft mədənlərinin istismarında
Balaxanı və başqa kəndlərin kəndlilərinin məcburi əməyinin tətbiqi
də neft hasilatının aşağı səviyyədə olmasına müəyyən təsir
göstərirdi. 1848-ci ildə Bibi-heybətdə texnik F.Semyonov dünyada
ilk dəfə qazma üsulu ilə neft quyusu qazdı. Halbuki belə bir quyu
ABŞ-da bundan 11 il sonra, yəni 1859-cu ildə qazılmışdı.
Gədəbəydə və onun yaxınlığındakı ərazilərdə zəngin mis filizi
ehtiyatı vardı. Ona görə bu sərvətdən istifadə etmək məqsədilə
1855-ci ildə burada xırda bir misəritmə zavodu inşa edilmişdi.
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Ölkəmizdə əlvan metallurgiya sənayesinin gələcək yüksəlişi məhz
buradan başlanmışdı.
Zəylik kəndi yaxınlığındakı zəy yataqları da, uzun müddət
(1828-1850) iltizama verilmişdi. Mədənlərdən çıxarılan filizi
emaldan keçirməkdən ötrü bir neçə soba quraşdırılmışdı. Lakin bu
sobalar lazımi texniki səviyyədə olmadıqlarına görə, burada alman
zəy miqdarca çox az və keyfiyyətcə aşağı olurdu.
Ticarət
İki Rusiya-İran müharibəsi, çarizmin Cənubi Qafqazda ticarət
və gömrük siyasətinin qeyri-sabitliyi, ölkəmizdə müxtəlif çəki, ölçü
və pul sisteminin tətbiqi əsrin birinci otuz ilində ticarətə mənfi təsir
göstərən amillərdən idi. Ona görə də ticarətin inkişafına mane olan
əngəllərin, eləcə də feodal qaydalarından birinin-rəhdarın (daxili
gömrük haqqının) ləğv edilməsinə başlanıldı. 1839-1843-cü illərdə
həyata keçirilən pul islahatı nəticəsində köhnə əsginaslar gümüş
pulla əvəz edildi. Bu pul dövriyyədə üstünlüyü ələ ala bildi. Rusiya
çəki və ölçü vahidlərini tətbiq etmək üçün ölkəmizdəki bütün
dükanları Rusiyadan gətirilmiş ölçü və çəki vahidləri ilə təmin
etməyə başladılar.
1821-ci il oktyabrın 8-də çar fərmanı ilə Cənubi Qafqazda
güzəştli ticarət tarifi tətbiq olunmağa başlandı. Bu tarifə görə,
buraya gətirilən əcnəbi malların yalnız 50%-dən gömrük haqqı
alınırdı. Həmin tarifin qüvvədə olduğu 10 il ərzində Şimali
Azərbaycanda da ticarət müəyyən dərəcədə canlandı. Lakin tarif rus
Cənubi Qafqazda tam ağalığını təmin edə bilmədi. ona görə 1831-ci
il 3 iyun ticarət “Əsasnamə”silə yeni tarif tətbiq olundu. Yeni tarif
əsasınsa Avropa malları daha Cənubi Qafqaz vasitəsilə üçüncü
ölkəyə aparıla bilməzdi. “Əsasnamə”də rəhdarın ləğvi nəzərə
alınmışdı. Amma bu iş bir qədər gec həyata keçirildi – 1836-cı il 6
iyun fərmanı ilə rəhdar sistemi ləğv edildi.
Azərbaycanda yeni-yeni ticarət məntəqələri yaranır, ticarət
müəssisələrinin sayı və dövriyyəsi çoxalır, ayrı-ayrı bölgələr
arasında əmtəə mübadiləsi genişlənirdi. Bu da öz növbəsində əmtəə-
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pul münasibətlərinin inkişafına kömək edirdi. Bu sahədə Bakı
şəhəri bir növ ötürücü rolunu oynayırdı.
Azərbaycanın Rusiya ilə ticarət əlaqələrində Bakı şəhəri
müstəsna rola malik idi. Ticarətə hazır olan məhsullar Bakıdan yola
salınırdı. Azərbaycandan Rusiyaya başlıca olaraq ipək mallar,
qızılboya, düyü, az miqdarda neft, zəfəran, balıq məhsulları, dəri,
yun, xalça və s. aparılırdı. Rusiyadan Azərbaycana isə, əsasən
pambıq-parça məmulatı xırdavat, qab-qacaq, metal, metal məmulatı
və s. gətirilirdi.
Azərbaycan tacirləri təkcə Rusiya ilə deyil, İran, Osmanlı
imperiyası, Almaniya və s. ölkələrlə də ticarət edirdilər. Beləliklə,
bəhs edilən dövrdə Şimali Azərbaycanda əmtəəlik məhsulların
həcmi artmış və əmtəə tədavülü inkişaf etmiş, ticarət kapitalı
çoxalmış, bazarın həcmi, əmtəə-pul münasibətləri genişlənmişdi.
Üsyanlar, demək olar ki, eyni səbəblər üzündən məğlubiyyətə
uğradı.
Üsyanların məğlub olmasına baxmayaraq, onların tarixi
əhəmiyyəti böyükdür. Azadlıq mübarizəsi itkisiz olmur. Yüzlərlə
mübariz edama və sürgünə məruz qalsa da, bu cəzalar xalqın
mübarizə əzmini sındıra bilmədi. Üsyanlar müstəbidlərə sübut etdi
ki, xalqımız öz azadlığını qorumaq əzmindədir.
Bu xalqla indən belə kölə kimi rəftar etmək olmaz.
Üsyançıların cəsarəti kiçik məmurlardan tutmuş çarın özünə qədər
hamını vahiməyə salmışdı. Çar anladı ki, ölkəni talan etmək və
xalqı əzmək üçün yaradılmış komendant idarə üsulunu davam
etdirməK daha mümkün deyildir.
XIX əsrin 40-cı illərində islahatlar
İslahatların hazırlanması və həyata keçirilməsi
Çarizm müstəmləkəçilik üsyanları yatırsa da,
ölkədə
ümumxalq qəzəbini söndürə bilmədi. 30-cu illərin sonu – 40-cı
illərin əvvəllərində Cənubi Qafqaz diyarında, xüsusilə
Azərbaycandakı siyasi böhranın səbəblərini araşdıran ali rütbəli
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məmurlar
və
senatorlar
(İ.F.Paskeviç,
P.İ.Kutaysov,
Y.İ.Meçnikov, İ.l.Vasilçikov, P.V.Qan və b.) I Nikolayı
inandırdılar ki, buradakı mövcud idarə qaydası dəyişilmədən nə
xalqı sakİtləşdirmək, nə də çarizmin müstəmləkəçilik mövqeyini
möhkəmləndirmək mümkün olacaqdır. Bu idarə üsulu Azərbaycan
iqtisadiyyatının
müstəmləkə
istismarının
tələblərinə
uyğunlaşdırılmasını ləngidirdi.
Həqiqətən də, Komendant idarə üsulu çarizmin iqtisadi
mənafeyinə daha çox ziyan vururdu.
Komendant idarə üsulunun ləğv edilməsi və burada inzibatiməhkəmə sistemində islahat keçirilməsinin zəruriliyi barədə
təkliflər 30-cu illərin əvvəlində İ.F.Paskeviç tərəfindən irəli
sürülmüşdü. 30-cu illərin sonlarına yaxın qraf İ.İ.Vasilçikov,
P.V.Qan və b. Cənubi Qafqazda islahatlar keçirilməsinə dair
layihələr hazırlayıb Dövlət Şurasına təqdim etdilər. Bu layihələrdə
və təkliflərdə çarizmin müstəmləkəçi məqsədi əks etdirilirdi. Burada
yaradılacaq yeni inzibati və məhkəmə idarələrinə rus zadəganları
içərisindən çıxmış generallar və məmurlar başçılıq etməli idilər. Hər
yerdə imperiya qanunları rəhbər tutulmalı idi.
Uzun müzakirələrdən sonra çar I Nikolay 1840-cı il aprelin
10-da Cənubi Qafqazda inzibati və məhkəmə islahatı haqqında
qanun verdi. Qanun 1841-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə mindi.
İnzibati-məhkəmə islahatı haqqında 10 aprel qanunu.
İslahatın həyata keçirilməsi
Bu qanunla komendant idarə üsulu ləğv edildi. Cənubi
Qafqazın inzibati quruluşunda dəyişiklik edildi və o,
Ümumimperiya inzibati-ərazi bölgüsünə uyğunlaşdırıldı. Cənubi
Qafqaz diyarı mərkəzi Tiflis olan Gürcüstan-İmeretiya
quberniyasına və mərkəzi Şamaxı olan Xəzər vilayətinə bölündü.
Quberniya və vilayət özləri də qəzalara, qəzalar isə nahiyələrə
bölündü. Xəzər vilayətində 7 qəza və 32 nahiyə təşkil olundu.
Dərbənd, Quba, Bakı, Şamaxı, Nuxa, Şuşa və Lənkəran qəzaları
Xəzər vilayətinə tabe idi. Bu inzibati bölgü ilə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü və sərhədləri pozuldu. Torpaqlarımız parçalandı. Belə ki,
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Qazax və Şəmşəddil nahiyələri ilə birlikdə Yelizavetpol (Gəncə)
qəzası, Car-Balakən dairəsi, İrəvan və Naxçıvan qəzaları Gürcüstan
İmeretiya quberniyasının tərkibinə daxil edildi. Bununla da ərazi və
milli münaqişələrin bünövrəsi qoyuldu.
Mahal naibləri vəzifəsi ləğv edildi. Azərbaycanlı məmurlar
inzibati və məhkəmə aparatının bütün pillələrində ruslarla əvəz
olundu. Bu islahatlardan sonra da ali hakimiyyət Qafqazın baş
hakiminin əlində qalırdı. Onu vəzifəyə yalnız çarın özü təyin edə
bilərdi. Qubernatoru və Xəzər vilayətinin rəisini çar təyin etsə də,
onlar Baş hakimə tabe idilər. Baş hakimin sədrliyi ilə Baş İdarə
Şurası yaradıldı. Bu orqan böyük səlahiyyətə malik idi.
1840-cı il 10 aprel qanununa əsasən məhkəmə sistemi yenidən
quruldu. Ümumimperiya qanunları əsasında fəaliyyət göstərən
quberniya, vilayət və qəza məhkəmələri yaradıldı. Azərbaycanda
milli-dini ənənələrə əsasən şəriət məhkəmələri saxlanılırdı. Onlar
yalnız kəbin-talaq və vərəsəlik məsələləri ilə məşğul ola bilərdilər.
Qəza məhkəməsi hakimdən və iclasçılardan ibarət idi. İnzibatiməhkəmə islahatları müstəmləkə zülmünü daha gücləndirirdi.
Həyata keçirilən tədbirlər əhali arasında narazılığı daha da artırırdı.
Baş hakimdən qəza rəislərinə qədər məmurlar məhkəmənin
funksiyasına qarışır və adamlara cəza verə bilirdi. Lakin bununla
belə yeni məhkəmə sisteminin yaradılması ilə feodal – asılı
münasibətlərin yumşaldılması sahəsində xeyli iş görüldü. Artıq
cinayət işlərinə hərbi məhkəmələrdə deyil, mülki məhkəmələrdə
baxılırdı.
İslahatların uğursuzluğu
40-cı illərdə keçirilmiş inzibati-məhkəmə islahatı yerli
imtiyazlı təbəqələrin hüquq və imtiyazlarını əllərindən aldı,
torpaqlarının əllərindən çıxmasına səbəb oldu. Bunlar təkcə hakim
təbəqələrdə deyil, eyni zamanda bütün əhalidə narazılıq yaratdı.
Onlar Rusiya müstəmləkəçilərinə düşmən kəsildilər.
Qəzalarda çarizmə qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə hər
birində 20-40 nəfərin iştirak etdiyi onlarla silahlı dəstə fəaliyyət
göstərirdi. Dağlılarla müharibənin qızğın bir dövründə qəzalarda
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müstəmləkəçilərə qarşı silahlı çıxışların kütləvi hal alması
hakimiyyət dairələrini çox qorxutdu. Ona görə də I Nikolay hərbi
nazir Çernışevi və Qafqaz Komitəsinin sədri Pozeni Cənubi
Qafqaza göndərdi. Onlar Azərbaycanda əhalinin nümayəndələri ilə
görüşdülər. İslahatın tam uğursuzluğuna əmin oldular. İslahat
haqqında fərmanlar hazırlanarkən əhalinin psixologiyası və
ənənələri, yerli şərait nəzərə alınmamışdı. Daha ciddi səhv ağaların
və bəylərin torpaqlarının müsadirəsi haqqında fərmanların verilməsi
idi.
Təftişin nəticəsi barədə çara məlumat verdilər. 1842-ci ildə
ağaların və bəylərin torpaqlarının müsadirəsi dayandırıldı. I
Nikolayın göstərişi üzrə ağaların mülkiyyət hüququ barədə
"Əsasnamə" hazırlamaq üçün komitələr yaradıldı.
Mütləqiyyət
əleyhinə
başlamış
mübarizə
getdikcə
genişlənirdi. 1844-cü ilin payızında Şəmşəddil, Borçalı və Qazax
nahiyələrinin kəndlərindən gələn dəstələr Şıxlı kəndinə toplaşdılar.
kəndlilər vergiləri verməkdən, mükəlləfiyyətləri icra etməkdən,
hökumətin sərəncamlarına tabe olmaqdan imtina etdiklərini bəyan
etdilər. Kəndli həyəcanları dalğası artaraq Yelizavetpol, Şuşa, Nuxa,
Quba qəzalarını da bürüdü. Bu çıxışlar hökumətin yerli feodallarla
yaxınlaşmaq meylini artırırdı. Çar məmurları artıq başa
düşmüşdülər ki, kəndliləri sakitləşdirib itaətdə saxlamaq və digər
mühüm məsələləri həyata keçirmək üçün yerli feodalları mövcud
rejimin sosial dayağına çevirmək lazımdır.
40-cı illərdə keçirilən inzibati və məhkəmə islahatları
gözlənilən nəticəni vermədi. Əksinə, yeni problemlər yaratdı,
narazılığa səbəb oldu. Hökumət Cənubi Qafqazın idarə olunmasında
yeni tədbirlərə əl atmağa və ciddi dəyişikliklər etməyə məcbur oldu.
Belə tədbirlərdən biri 1844-cü ildə Qafqazda canişinliyin
yaradılması oldu. Cənubi Qafqazın Baş hakimliyi ləğv edildi.
Canişinə müstəsna dərəcədə geniş səlahiyyətlər verilmişdi. Onu çar
özü təyin edirdi. O, yalnız çarın qarşısında hesabat verirdi.
Qraf S.M.Vorontsov Qafqazın ilk canişini təyin edildi (18441854). I Nikolayın Qafqazın idarə olunmasına dair verdiyi
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proqramda "ali müsəlman silki"nin sahibkarlıq hüquqları üzrə yeni
siyasi xətti həyata keçirmək mühüm yer tuturdu.
Yeni inzibati-ərazi bölgüsü, onun müstəmləkə xarakteri
S.M.Vorontsov Tiflisə gəldİkdən sonra hər şeydən əvvəl 40-cı
il inzibati-ərazi bölgüsündə dəyişiklik etdi. 1846-cı il dekabrın 14də çarın fərmanı ilə Gürcüstan-İmeretiya quberniyası və Xəzər
vilayəti ləğv edildi. Onların əvəzində burada 4 quberniya – Tiflis,
Kutais, Dərbənd və Şamaxı quberniyaları yaradıldı. Quba qəzası
Dərbənd quberniyası tərkibində qaldı. Yelizavetpol və Naxçıvan
qəzaları nahiyələri ilə birlində Tiflis quberniyasının tərkibində
saxlanıldı. Car-Balakən torpağı və İlisudan ibarət Car-Balakən
dairəsi təşkil edildi. Şamaxı quberniyası Bakı, Şamaxı, Nuxa, Şuşa
və Lənkəran qəzalarından ibarət idi. 1849-cu ildə İrəvan quberniyası
təşkil olundu. Naxçıvan və Ordubad qəzaları həmin quberniyaya aid
edildi. Quberniyaları çar tərəfindən təyin edilən hərbi qubernatorlar
idarə edirdilər. 40-cı illərin aqrar islahatları
Rusiyanın Azərbaycanda aqrar siyasəti. 1841-ci il 25 aprel
və 28 may qanunları, onların uğursuzluğu
XIX əsrin 40-cı illərinin əvvəllərində müstəmləkəçi
hakimiyyət dairələrində yerli imtiyazlı təbəqələrə arxalanmağın
mümkünsüzlüyü fİkri meydana çıxmışdı. Ona görə çarizmin torpaq
siyasətini dəyişmək qərara alındı.
1840-cı il 10 aprel qanununun həyata keçirilməsi ilə yanaşı,
yerli hakim zümrənin torpaqlarının müsadirə edilməsi planı da
reallaşmağa başladı.
1841-ci il 25 aprel tarixli qanunla Qazax, Şəmşəddil və
Borçalı nahiyələrində yaşayan ağalar torpaq sahibliyindən və həmin
torpaqları becərən kəndlilər üzərindəki hüquqlarından məhrum
edildilər. 1841-ci il 28 may tarixli qanunla Xəzər vilayətinin
bəylərinin də tiyul torpaqları müsadirə olunmalı idi. Bəylər
həmçinin kənd idarəçiliyindən uzaqlaşdırılırdı.
Lakin bu qanunların icrası onların verilməsindən az sonra
dayandırıldı. Çünki Cənubi Qafqazda yeni idarə sisteminə keçid
əhalinin, xüsusilə bəy və ağaların narazılığına səbəb olmuşdu.
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Müsəlman əyalətlərində yeganə sosial dayaq ola biləcək bəy
və ağalardan istifadə etmək zəruriyyəti bu zümrənin torpaq
hüququna hökumətin münasibətini əsaslı surətdə dəyişdirdi.
İmperator I Nikolay Vorontsovu Qafqazda canişin təyin
edərkən ali müsəlman silkinin hüquqlarını qaydaya salmağı bir
vəzifə kimi qarşıya qoymuşdu. İmperator belə hesab edirdi ki,
torpağın ağaların və bəylərin əlindən alınması yanlış addımdır və
onları öz sahiblərinə qaytarmaq lazımdır.
Bəy və ağaların torpaq mülkiyyəti hüququnun təsdiqi. 1846cı il 6 dekabr reskripti
Vorontsov canişin vəzifəsinin icrasına başlayan və ağaların
torpaq hüquqları məsələsinin həllinə girişdi. Az sonra I Nikolay
1846-cı il dekabrın 6-da bəy və ağaların hüquqları haqqında resnript
(sərəncam-red.) imzaladı.
Bu reskriptlə ilk dəfƏ olaraq bəy və ağalara məxsus olan bütün
torpaqlar irsi mülkiyyət kimi təsdiq edilirdi. "Ali müsəlman silki"
nümayəndələrinə torpaq verilməsi onların hüququnun təsdiqi kimi
deyil, "monarxın mərhəməti” kimi təqdim edilirdi. Azərbaycanda
mülk, mülki-xalisə torpaqları ilə bərabər tiyul da rəsmi olaraq bəy
və ağaların mülkiyyəti elan olunurdu. Reskript bəy və ağaların silki
hüquq və mənafelərindən çıxış edərək torpaqların özgə silklərə keçməsinin qarşısını alırdı.
Bu reskript torpaq sahibinə kəndlilər arasında qayda-qanun
yaratmaq və onlar üzərində polis idarə üsulunu həyata keçirmək
hüququ da verirdi. 1846-cı il 6 dekabr reskripti ilə Rusiya hökuməti
yerli feodallarla ittifaqa doğru mühüm bir addım atdı və çar
hökuməti "ali müsəlman silki"ni mərkəzi hakimiyyətə
yaxınlaşdırmış oldu.
Bu reskriptin müəyyən əhəmiyyəti var idi. Şimali
Azərbaycanın "ali müsəlman silki" torpaq hüquqları baxımından
Rusiya zadəganları ilə bərabər hüquq qazandı. Lakin onlar diyarın
idarəsində kütləvi şəkildə iştirak etmək hüququna malik olmadılar.
Reskriptin əsl mahiyyəti isə onun sonunda daha aydın şəkildə
ifadə edilmişdi. İmperator bildirirdi ki, Cənubi Qafqazın "ali
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müsəlman silki" onlara edilmiş mərhəmət müqabilində bu silkin
yaşlı üzvləri ilk çağırışla ordu sıralarına qoşulmağa və onun üzərinə
qoyulacaq başqa vəzifələri can-başla yerinə yetirməyə borcludur.
Reskriptdə sahibkar kəndlilərinə rəiyyət, rəncbər, nökər, elat adları
əvəzinə ümumi mülkədar tabelisi adı verilirdi.
1847-ci il "Kəndli əsasnamələri"
Azərbaycanda mövcud olmuş bəy-kəndli
münasibətlərini
qanuni şəklə salmaq üçün 1847-ci il aprelin 20-də və dekabrın 28də "Kəndli əsasnamələri" adlı sənədlər qəbul olundu. Bu
əsasnamələrdən birincisi Şamaxı, Şuşa, Nuxa, Lənkəran, Bakı və
Quba qəzalarının bəy kəndlilərinə, ikincisi isə Qazax, Şəmşəddil və
Borçalı nahiyələrində ağa torpaqlarında yaşayan kəndlilərə aid idi.
Bu "Əsasnamələr"ə görə kişi cinsindən olan və 15 yaşına
çatmış hər bir kəndliyə 5 desyatindən az olmayaraq yararlı torpaq
sahəsi ayrılırdı. Əvəzində isə kəndli taxıl məhsulunun onda birini
bəy və yaxud ağa üçün ayırırdı. Məhsulla ödənilən bu vergi
malcəhət adlanırdı. Kəndli pay torpağını bəyin iş heyvanı, toxum və
əkinçilik alətlərindən istifadə etməklə becərdikdə isə məhsulun
beşdə biri torpaq sahibinə çatırdı. Kəndlilər bəyin otlaqlarından
istifadə əvəzində xüsusi rüsum olan çöpbaşı ödəməli idilər.
Bəy təsərrüfatında biyar işləri görmək üçün hər bir kəndli
ailəsi bir kişi ayırmalı idi. Biyara gedən kəndli ildə 18 gün
müddətində iş heyvanları və alətləri ilə bəy təsərrüfatında çalışırdı.
Kəndin bütün kəndliləri 2 gün hamılıqla bəy təsərrüfatında
iməciliyə (əvrəzə) çıxmalı idilər. Biyar Kəndli təsərrüfatının
inkişafına ciddi maneə törədirdi. Kəndli bəyin torpağını becərdikdə,
öz təsərrüfatına lazımi qayğı göstərə bilmirdi. Bəy və ya ağa 18
günlük bölgünü istədiyi kimi müəyyənləşdirirdi. Bu isə kəndlinin öz
işlərini vaxtında görməsinə mane olurdu.
"Əsasnamələr"ə görə, sahibKarlar kəndlilər üzərində polis və
məhkəmə hüququ alırdılar. Sahibkar torpaqlarında yaşayan
kəndlilərə başqa sahibkarların yanına köçmək hüququ verilirdi.
Dövlət və sahibkar kəndliləri. Dövlət kəndlilərinin idarə
olunmasında dəyişikliklər
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Azərbaycanda
kəndlilərin iki kateqoriyası mövcud idi:
sahibkar və dövlət kəndliləri. Kəndlilərin əksəriyyəti dövlət
torpaqlarında yaşadıqlarından onlar dövlət kəndliləri hesab edilirdilər. İnzibati-idarə sistemindəki islahatlarla əlaqədar olaraq dövlət
kəndlilərinin hüquqi vəziyyətində də dəyişikliklər edildi.
Əvvəllər dövlət kəndlilərinin bir yerdən başqa yerə köçmək
hüququ var idi. Bunun üçün onlar həm yaşadığı, həm də köçmək
istədiyi kənd icmasının razılığını almalı idilər. 1853-cü ildə isə
dövlət kəndlilərinin bir yerdən başqa yerə köçmək hüququ ləğv
olundu. Lakin bu qanun da köçmə prosesinin qarşısını ala bilmədi.
1852-ci ildən Şimali Azərbaycanda tətbiq olunmağa başlamış
yeni vergi sisteminə əsasən dövlət kəndliləri xəzinəyə vergini
məhsulla yox, pulla ödəməli idilər. Bunun üçün kəndlilər istehsal
etdikləri məhsulu bazara çıxarıb satırdılar. Bu isə öz növbəsində
əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafına təkan verirdi.
İslahatlar
Rusiyanın müstəmləkəçilik siyasətinin tərkib
hissəsi kimi
Rusiya dövlətinin 40-cı illər də Şimali Azərbaycanda
keçirdiyi islahatlar hakim təbəqələrlə kəndlilərin birgə
mübarizəsinin nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər. 1846-184 7-ci
illərin aqrar qanunları bəy və ağaların mülkiyyət hüquqlarının
bərpasına, onların imtiyaz və üstünlüklərinin qorunub
möhkəmləndirilməsinə istiqamətlənmişdi. Kəndlilərin narazılığının
qarşısını almaq, mövcud ziddiyyətləri mümkün qədər yumşaltmaq,
son nəticədə xəzinənin gəlirini artırmaq məqsədilə vergi və
mükəlləfiyyətlərin miqdarında dəyişiklik edilmişdi.
1846-1847-ci illərin aqrar qanunları Şimali Azərbaycanın
təsərrüfat həyatına da müəyyən təsir göstərdi. Maldarların torpaq
vergisindən azad edilməsi nəticəsində əkinçiliyin miqyası bir qədər
azaldı, maldarlıq isə genişləndi.

Cənubi Azərbaycan XIX əsrin 30-50-ci illərində
Sosial-iqtisadi vəziyyət
Ölkənin sosial-iqtisadi həyatı
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Cənubi Azərbaycanda əhalinin əsas məşğuliyyəti kənd
təsərrüfatı – əkinçilik və maldarlıq idi,
XIX əsrin 30-50-ci illərində Cənubi Azərbaycanda buğda
arpa, çəltik və başqa dənli bitkilərlə ya-naşı, texniki bitKİlər, o
cümlədən pambıq, tütün əkilirdi. Barama becərilir və müxtəlif
meyvələr yetişdirilirdi. 1837-1840-cı illərin məlumatına görə
Azərbaycanın Xoy mahalında becərilən pambıq öz keyfiyyətinə
görə bütün İranda istehsal edilən ən yaxşı pambıq hesab olunurdu.
Bir çox şəhər və kəndlərdə nar, heyva, albalı, ərik, şaftalı, alma,
armud, püstə, badam, qoz, fındıq və müxtəlif növ üzüm
yetişdirilirdi. Marağa və Urmiya bölgələrində yüksək keyfiyyətli
kişmiş hazırlanırdı. Kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən olan
maldarlıq əhalinin mühüm məşğuliyyətini təşkil edirdi. Əldə edilən
külli miqdarda yun, gön-dəri ölkədə neçə, yəhər hazırlanmasında,
nəfis xalçalar, şal və s. istehsalında işlənirdi.
Şəhərlərin sosial-iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan
sənətkarlar ölkədə istehlak edilən əsas sənaye mallarının başlıca
istehlakçıları idilər.
Xalça, keçə və s. istehsal sahələri isə xarici malların
rəqabətinə məruz qalmadığı üçün daxili və xarici bazarın tələbatı ilə
əlaqədar inkişaf edirdi. Təbriz özünün yüksək keyfiyyətli yun
malları, ipək parçaları ilə məşhur idi. xoy, Urmiya və Qaradağda
bəsit də olsa, şüşə qablar istehsal edən müəssisələr mövcud idi.
Cənubi Azərbaycan şəhərində manufaktura tipli müəssisələr
də inkişaf edirdi. Beləliklə, bir tərəfdən pambıq, ipək, yun parça
istehsalı və s. sahələr artır, xalçaçılıq kimi mühüm və geniş yayılmış
sahədə isə hələlik ilk addımlar atılır, yəni yeni kapitalist istehsal
üsulunun inkişafı başlayırdı.
Ticarət. Cənubi Azərbaycanın Təbriz, Ərdəbil, Marağa,
Urmiya, Zəncan şəhərlərinin məmulatları həm daxili və həm də
xarici bazarlara çıxarılırdı. Xalçaları, ipəyi və pambıq-kətan
parçaları ilə məşhur olan Təbrizin ticarət əhəmiyyəti böyük idi.
Ticarət yolları qovşağında yerləşən Təbriz İranın ən böyük ticarət

167

mərkəzlərindən biri idi. 1833-1851-cı illər ərzində Təbrizdən
göndərilən malların yarıya qədəri Rusiyaya ixrac edilmişdi.
Miyanə öz xalçaları, Marağa və Urmiya tutunu və Kişmişi,
Xoy geyim malları ilə məşhur idi.
Rusiyaya ixrac edilən malların mühüm hissəsini sənətkarlıq
məhsulları təşkil edirdi. Bu məhsulların əksəriyyəti Şimali
Azərbaycanda satılırdı. Şimali Azərbaycandan isə buraya zəfəran,
ağ neft, ipək, az miqdarda mis və s. göndərilirdi.
Sosial-siyasi quruluş. Azərbaycan Babilər hərəkatının
mərkəzi kimi
Kəndlilərin və sənətkarların vəziyyəti
XIX əsrin ortalarında ölkə əhalisinin əsas hissəsi kəndlilərdən
ibarət idi. Şəhərlərdə yaşayan əhalinin böyük bir qismi kənd
təsərrüfatının müxtəlif sahələri ilə, xüsusilə bağçılıq və bostançılıqla
məşğul olurdu. Şəhər əhalisinin qalan hissəsi isə tacirlərdən,
sənətkarlardan və digər zümrələrdən ibarət idi.
XIX əsrin ortalarında torpaq üzərində mülkiyyət forması,
demək olar ki, əvvəlki kimi qalırdı. Cənubi Azərbaycanda tiyul
torpaqları bir qayda olaraq, hər hansı mülki və ya hərbi xidmət
müqabilində verilmişdi.
Şah oturaq və yarımköçmə həyat sürən ayrı-ayrı tayfalara
dövlət qarşısında hərbi xidmətə görə torpaq sahələri bağışlayırdı.
Bütün tayfanın sərəncamına verilən bu torpaqlar "ilati" – elat (ellər)
torpağı adlanırdı. Feodalların xüsusi mülkiyyətində olan "mülk"
sahələri nisbətən az idi. Torpaqların bir qismi dini idarələrə (məscid,
məqbərə, mədrəsə və s.) məxsus vəqf adlanan torpaqlardan ibarət
idi. Ərdəbildə Şeyx Səfi məscidinə və məqbərəsinə məxsus
torpaqlar Cənubi Azərbaycanda ən böyük vəqf torpaqları sayılırdı.
Cənubi Azərbaycan kəndlilərinin cüzi hissəsinin xüsusi
torpaqları var idi. "Xırdamalik" adlanan bu torpaqlara daha çox
Urmiya əyalətində təsadüf edilirdi.
Kəndli bir qayda olaraq, becərdiyi məhsulların təqribən
yarısını, istehsal şərtlərindən asılı olaraq, bəzən daha çox hissəsini
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torpaq sahibinə renta və dövlətə vergi kimi verirdi. Renta, vergi,
əsasən, məhsul və qismən də pulla ödənilirdi.
Şəhərin imtiyazlı təbəqələrini irsən müxtəlif vəzifə və ali
mənsəblərə məxsus olan əyan və əşrəflər təşkil edirdilər. Bu
qəbildən olan iri torpaq sahibləri iqtisadi cəhətdən də qüdrətli idilər
və əsasən, şəhərlərdə yaşayırdılar. Ruhanilər də şəhər əhalisi
hesabına varlanırdılar. Şəhər əhalisinin dövlət vergisinə cəlb olunan
hissəsi tacir və sənətkarlar idi. sex təşkilatları kimi, tacirlərin də öz
ittifaqı var idi. şəhərin ən varlı və nüfuzlu taciri bu ittifaqın başında
durur, məliküttüccar ləqəbini daşıyırdı. Sənətkar və tacirlər arasında
vergilər müvafiq olaraq bu təşkilat və ittifaq vasitəsilə bölünürdü.
XIX əsrin 60-cı illərdə Şimali Azərbaycanda sosial-iqtisadi
vəziyyət. Burjua islahatları
Sənayedə kapitalist münasibətlərinin yaranması
XIX əsrin ikinci yarısında Mərkəzi Rusiyada kapitalist
münasibətlərinin sürətli inkişafı müstəmləkələrin də bu prosesdə
iştirak etməsini zəruri edirdi. Mərkəzi Rusiya ilə müstəmləkələr
arasında iqtisadi əlaqə ikitərəfli xarakter daşıyırdı. Rusiya
imperiyasına daxil olan bəzi müstəmləkələr
kimi
Şimali
Azərbaycan da tədricən Ümumrusiya ictimai əmək bölgüsünə cəlb
olunur və Ümumrusiya bazarına qoşulurdu.
Azərbaycanda kapitalist münasibətlərinin əsl inkişafı 60-cı
illərə təsadüf edir. Bu dövrdə isə buxar gücünə və muzdlu əməyin
tətbiqinə əsaslanan iri fabrik-zavod istehsalı ortaya çıxırdı. Bunlar,
əsasən, xammal istehsal edən sahələrdə və dağ-mədən sənayesində
yaranırdı.
İltizam sistemi yeni fabrik-zavod istehsalının qarşısını tam ala
bilmədiyinə görə ayrı-ayrı istehsal sahələrində (neft çıxarılması, duz
mədənləri, balıq vətəgələri, sənətkar emalatxanaları və s.) muzdlu
əməyin tətbiqi tədricən genişlənməkdə idi. Rusiya imperiyasının
bütün diyarın iqtisadi fəthinə girişməsi bu dövrdə metallurgiya, ipək
və neft istehsalının irəliləyişinə böyük təkan vermiş oldu.
İltizam sistemi, neftin çıxarılmasında kəndlilərin məcburi
əməyindən istifadə edilməsi, neft və neft məhsullarına tələbatın
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nisbətən azlığı, neft mənbələrindən istifadə qaydalarının
tənzimlənməməsi də neft istehsalı işinə mənfi təsir edən amillərdən
idi.
Bakı, Şəki, Şamaxı şəhərlərindəki manufaktura tipli
müəssisələrlə yanaşı bir sıra sənətkarlıq emalatxanalarında,
Naxçıvan duz mədənlərində, Salyan balıq vətəgəsində, Zəylik zəy
zavodunda bu və ya başqa formada muzdlu əmək tətbiq olunurdu.
1864-cü ildə Balaxanı neft mədənlərində kəndlilərin icbari əməyi
ləğv edildi. Sonralar Naxçıvan duz mədənlərində və Zəylik zəy
zavodunda da kəndlilərin icbari əməyinə son qoyuldu. Bu
tədbirlərin böyük əhəmiyyəti var idi. Bundan sonra dağ-mədən
sənayesində bütünlüklə azad muzdlu əməkdən istifadə olunmağa
başlandı.
Bakıda neft istehsalı və neft emalı sənayesi
XIX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq Rusiyadakı sənaye
müəssisələrində neftdən sənaye miqyasında istifadə olunmağa
başlandı. Nəticədə neft məhsullarına olan tələbat və neft hasilatını
artırmağa maraq gücləndi.
Neft məhsullarına tələbatın artması Bakıda neft emalı
sənayesinin meydana gəlməsinə səbəb oldu. İlk dəfə olaraq ağ neft
istehsal olunmağa başladı. Belə ki, 1859-cu ildə Suraxanıda rus
kapitalistləri Kokorev və Qubonin neft emal edən iri zavod inşa
etdilər.
Ağ neft emal edən zavodun işə salınması digər kapitalistləri
də həvəsləndirdi. 1861-ci ildə Pirallahı adasında Tiflis əczaçısı Vitte
parafin zavodunu işə saldırdı. Bu zavodda neftdən parafin, parafin
şamı və parafin yağı istehsal edilirdi. İş adamı Cavad Məlikov
özünün hazırladığı layihə əsasında 1863-cı ildə ağ neft zavodunu
inşa etdirdi.
50-ci illərin sonu – 60-cı illərin əvvəllərində Cənubi Qafqazda
strateji əhəmiyyəti olan teleqraf xətlərinin çəkilişində iştirak edən
Valter Simens Peterburq sənayeçisi olan qardaşı Karla yazdığı
məKtubda Gədəbəydə zəngin mis filizi yataqları olduğunu bildirir
və burada zavod tikməyin mənfəətli olacağına onu inandırmağa
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çalışırdı. Karlın bu işə razılıq verməsindən sonra "Simens qardaşları
və K" səhmdar cəmiyyəti 1863-cü ildə burada misəritmə zavodunun
inşasına başladı. Zavodun tikintisi 1865-ci ildə başa çatdırıldı. Bu
zavod o dövrkü Rusiyada ən iri misəritmə müəssisəsi hesab edilirdi.
Simens qardaşları 1865-ci ildə Daşkəsəndə kobalt zavodu inşa
etmişdilər. Çar hökuməti Gədəbəydə 10 min desyatindən çox meşə
sahəsini posessiya əsasında "Simens qardaşları və K°” şirkətinin
istifadəsinə vermişdi.
Mərkəzi Rusiyada ipək toxuculuğu sənayesinin xam ipəyə
olan böyük tələbatı Azərbaycanda bu sahədə canlanma yaratmışdı.
Moskva sənayeçilərindən Alekseyev və Voronin qardaşları 1861-ci
ildə Nuxada böyük bir ipək fabrikinin əsasım qoydular. Bu fabrik
Avropada ən böyük müəssisə idi. 1862-ci ildə Londonda keçirilən
ümumdünya sərgisində bu fabrikin məhsulları medala layiq
görülmüşdü.
Buxar mühərrikləri olan belə fabriklər başqa yerlərdə də
vardı. 1866-cı ildə Aşağı Əylis kəndində Fransadan alınmış
dəzgahlarla təchiz edilmiş bir fabrik işə salınmışdı.
Kənddə feodal-asılı münasibətləri sarsıtmaq cəhdi.
Kənd cəmiyyətlərinin yaradılması
Azərbaycanda sənaye kapitalizminin inkişafı nəticəsində kənd
təsərrüfatında da ticarət əkinçiliyi artmışdı. kəndin getdikcə daha
pul münasibətlərinə cəlb edilməsi nəticəsində satlıq
məhsulların istehsalı və növü çoxalır, keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
diqqət artırılırdı. Azərbaycan qəzalarının bir çoxu kənd
təsərrüfatının müxtəlif sahələri üzrə ixtisaslaşırdı. Bu özünü ən çox
taxılçılıqda, üzümçülükda və tütünçülükdə göstərirdi.
Şimali Azərbaycanda vergi verən kənd əhalisi ilə torpaq
sahibləri arasındakı qarşılıqlı münasibətləri qaydaya salmaq üçün
hökumət kənddə feodal-asılı münasibətləri sarsıtmağa yönəldilmiş
daha bir cəhd etdi. 1865-ci ildə kənd cəmiyyətləri haqqında qanun
verildi. Rusiyanın mərkəzi quberniyalarında mövcud olan kənd və
nahiyə idarələrindən fərqli olaraq, Azərbaycanda hüquqları xeyli
məhdud olan vahid kənd idarəsi yaradılırdı. Kənd cəmiyyətini
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kətxuda, cəmiyyətə daxil olan ayrı-ayrı kəndləri isə onun
köməkçiləri idarə etməli idilər.
Kənd idarəsinə 3 il müddətinə, yaşı 25-dən yuxarı olan
kəndlilər seçilə bilərdilər. Onlar isə qubernator tərəfindən təsdiq
olunmalı idi. Qanuna görə kənd cəmiyyətinin ali orqanı kəndlilərin
yığıncağı idi. Kəndli yığıncağının kənd məmurlarını seçmək, onları
kənd cəmiyyəti üzvlüyündən çıxarmaq, qəyyumlar təyin etmək,
ictimai torpaqlar haqqında sərəncam vermək, dövlət vergilərini
qaydaya salmaq, cəmiyyətin ehtiyaclarını həll etmən səlahiyyəti var
idi. Mühüm məsələlərin həlli üçün bütün əhalinin səslərinin 2/3-si
tələb olunurdu.
Kənd cəmiyyətləri haqqında qanunun əhəmiyyəti ondan
ibarətdir ki, Şimali Azərbaycanda bəylər kənddə inzibati məhkəmə
işlərindən uzaqlaşdırılırdı.
Əhalinin müxtəlif sosial qruplarında çar Rusiyasına
münasibətdə də mühüm dəyişikliklər baş verirdi. Müstəmləkçilərlə
"ali müsəlman silki" arasında 40-cı illərin sonunda yaradılmış ittifaq
getdikcə daha geniş və möhkəm xarakter alırdı.
Burjua islahatları
1870-ci il 14 may islahatı
Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatını
müstəmləkə istismarı
şəraitinə uyğunlaşdırmaq, məhsuldar qüvvələrin və kapitalizmin
inkişafı yolundakı maneələri aradan qaldırmaq üçün Rusiya hakim
dairələri Cənubi Qafqazda da kəndli islahatı keçirməyə məcbur
oldular.
Cənubi Qafqazda kəndlilərin feodal-asılı münasibətlərinin
ləğv edilməsini hazırlamaq məqsədilə 1861-ci ildə Cənubi Qafqaz
Mərkəzi İslahat Komitəsi yaradıldı. 1861-ci ilin iyununda təsdiq
edilmiş Cənubi Qafqaz diyarının mərkəzləşdirilməsi haqqında
"Əsasnamə" əsasında dövlət, sahibkar torpaqlarının və kəndlilərin
pay torpaqlarının sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsinə başlanıldı. Bu
tədbir islahatın hazırlanması üçün atılan ilk addım idi.
1866-cı ildə Bakı, Şuşa, Tiflis və İrəvan bəy komissiyalarının
yaradılması isə islahatın hazırlanması yolunda ikinci addım oldu.
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Bəy komissiyaları öz işini qurtardıqdan sonra islahatı
keçirmək üçün Əsasnamə layihəsinin hazırlanmasına başlanıldı.
Nəticədə 1870-ci il mayın 14-də imperator II Aleksandr "Cənubi
Qafqaz quberniyaları: Yelizavetpol, Bakı, İrəvan və qismən Tiflis
quberniyaları "ali müsəlman silki"ndən olan şəxslərin torpaqlarında
sakin olan kəndlilərin torpaq quruluşu haqqında Əsasnama"ni
imzaladı.
İslahatın yarımçıq və müstəmləkə xarakteri
“Əsasnamə” də kəndlilərin feodal asılılığının ləğv edilməsi,
torpaq və vergi məsələlərinə toxunulurdu. "Əsasnamə"yə əsasən
Şimali Azərbaycanda kəndlilər feodal asılılığından azad edilirdilər.
1870-ci il 14 may "Əsasnamə"si də 15 yaşına çatmış kəndliyə
(kişiyə) 5 desyatin yararlı torpaq payı verilməsini nəzərdə tuturdu.
Yeni "Əsasnamə"ni 1847-ci il "Əsasnamələri"ndən fərqləndirən
cəhət ondan ibarət idi ki, kəndlinin 5 desyatindən artıq torpaq sahəsi
mülkədarın xeyrinə kəsilib götürülürdü. Bundan başqa, torpaq
sahiblərinə bütün torpaqların 1/3 hissəsini öz sərəncamında
saxlamaq hüququ verilmişdi.
İslahatın məhdud cəhətlərindən biri də kəndliyə verilən
torpağın onun mülkiyyətinə keçməməsi idi. Lakin "Əsasnamə"də
göstərilirdi ki, kəndlilər bu torpaqlardan daimi istifadə hüququna
malikdirlər. Kəndliyə öz pay torpağını satın alıb öz mülkiyyətinə
çevirmək hüququ da verilmişdi. Kəndlilər yalnız tələb olunan pulu
ödədikdən sonra torpağın mülkiyyətçisinə çevrilə bilərdilər. Bu
məhdudiyyət özü Rusiyanın milli müstəmləkə siyasətinin təzahürü
idi.
1870-ci il islahatı ilə kəndlilərdən yığılacaq vergilər də 1847ci il "Əsasnamələri"ndə nəzərdə tutulduğu kimi qalırdı. Yəni kəndli
öz məhsulunun 1/10 hissəsini malcəhət kimi torpaq sahibinə
verməli idi.
1870-ci il 14 may islahatının məhdud cəhətlərindən biri də
onun yalnız sahibkar kəndlilərinə aid edilməsi idi. Şimali
Azərbaycanda kəndlilərin böyük əksəriyyətini təşkil edən dövlət
kəndliləri islahatdan kənarda qalırdı. 1870-ci il kəndli islahatı Quba
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qəzasına 1877-ci ildə aid edildi. Zaqatala dairəsi isə 1913-cü ilədək
gözləməli oldu.
Bütün məhdudiyyətlərinə, yarımçıq və milli-müstəmləkə
səciyyəsi daşımasına baxmayaraq 1870-ci il 14 may islahatı
mahiyyət etibarilə burjua islahatı idi. Bu islahat Şimali
Azərbaycanda feodal-asılı münasibətlərə güclü zərbə endirərək
kapitalist münasibətlərinin sonrakı inkişafına əlverişli şərait yaratdı.
Kəndli islahatı ilə yanaşı, Şimali Azərbaycanda məhkəmə,
şəhər və inzibati idarə islahatları da həyata keçirildi.
Azərbaycanda məhkəmə islahatı 1866-cı ildə keçirildi. Bu
islahata əsasən keçmiş silki məhkəmələr ləğv edilir və bütün silklər
üçün vahid məhkəmələr yaradılırdı. Məhkəmə iclasları açıq
keçirilirdi. Hökumət Rusiyaya nisbətən Şimali Azərbaycanda
məhkəmə islahatını yarımçıq keçirdi. Rusiyada hakimlər seçildiyi
halda, Azərbaycanda onlar yalnız ruslardan təyin olunurdu.
Məhkəmə iclasları rus dilində aparılırdı. Hakimlər çox vaxt adətənənələrə hörmətsizlik edir, rüşvət-xorluğa qurşanır, qanunsuz
hərəkətlərə yol verirdilər.
Rusiya hökuməti şəhər islahatmı Şimali Azərbaycanda xeyli
gec, 1878-ci ildə həyata keçirdi. Şəhər özünüidarəsi ilk dəfə Bakıda
tətbiq olundu.
"Əsasnamə"yə görə şəhər idarələri və dumalara seçkilərdə
silki məhdudiyyətlər ləğv olunmuşdu. Lakin seçkilərdə əmlak senzi
saxlanılırdı. Şəhərdə yaşayıb vergi verən əhalinin hər biri seçkidə
iştirak edə bilərdi. Əmlak senzi tətbiq edildiyinə görə fəhlələr,
qulluqçular və ziyalılar bələdiyyə seçkilərində iştirak edə
bilməzdilər. Seçkilərdə 25 yaşına çatmayanların və qadınların
iştirak etmək hüququ yox idi.
Şəhər dumalarının yalnız kiçik təsərrüfat işləri ilə məşğul
olmaq hüququ var idi. Dumanın fəaliyyətinə qubernator nəzarət
edirdi.
Rusiya hakim dairələri Şimali Azərbaycanda müsəlman
əhalisinin dövlət hakimiyyət orqanları yaratmasına imkan vermir,
onlara dövlətçilik ənənələrini unutdurmağa səy edirdi. Qafqazda
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bütün hakimiyyət canişinin, quberniyalarda isə qubernatorların
əlində cəmləşmişdi. Qəzalar isə qəza rəisləri tərəfindən idarə
olunurdu.
Rusiya hökuməti Cənubi Qafqazda keçirdiyi islahatlara uyğun
olaraq inzibati quruluşda da müəyyən dəyişikliklər apardı. 1859-cu
ildə Şamaxıda zəlzələ baş verdi. Şəhər, demək olar ki, dağıldı.
Bununla əlaqədar olaraq quberniyanın mərkəzi Bakıya köçürüldü və
adı dəyişdirilərək Bakı quberniyası adlandırılmağa başlandı. 1860cı ildə Dərbənd quberniyasının ləğv edilməsi ilə əlaqədar Quba
qəzası da Bakı quberniyasının tərkibinə qatıldı.
1868-ci ildə Bakı, Tiflis və İrəvan quberniyalarından alınmış
ərazilər hesabına mərkəzi Yelizavetpol (Gəncə) şəhəri olan
Yelizavetpol quberniyası yaradıldı. Bu quberniya Şuşa,
Yelizavetpol və Zəngəzur qəzalarından ibarət idi. Sonradan
yaradılmış Cavad və Göyçay qəzaları Banı quberniyasının tərkibinə
daxil edildi. 1874-cü ildə təşkil edilmiş Ərəş, eləcə də 1883-cü ildə
yaradılmış Cəbrayıl və Cavanşir qəzaları da Yelizavetpol
quberniyası tərkibinə daxil edilmişdi.
1870-ci ildə yaradılmış və əhalisinin çoxu azərbaycanlılardan
ibarət olan Şərur-Dərələyəz və Naxçıvan qəzaları İrəvan
quberniyasının tərkibində saxlanıldı. 1883-cü ildə Qafqaz
canişinliyi ləğv edildi. Qafqazın idarəsi mülki hissə üzrə rəisə
tapşırıldı.
Şimali Azərbaycanda keçirilən digər burjua islahatları kimi
inzibati
islahat
da
müstəmləkə
hakimiyyətinin
möhkəmləndirilməsinə xidmət edirdi. Ölkənin əhalisi idarə işlərində
iştirak etmək hüququndan məhrum idi. İnzibati-ərazi dəyişiklikləri
edilərkən əhalinin milli tərkibi, məişəti və iqtisadi həyat tərzi, maraq
və mənafeləri nəzərə alınmır, onların heç bir rəyi soruşulmurdu.
Əkinçilik. Kənddə kapitalist münasibətlərinin inkişafı
1870-ci ol kəndli islahatlarından sonra Azərbaycanın kənd
təsərrüfatında kapitalist münasibətlərin inkişafı əhəmiyyətli
dərəcədə sürətlənmişdi. Bunun nəticəsində kənddə bir sıra
dəyişiklik baş verdi: Kənd təsərrüfatında təkmil alətlərin tətbiqi,
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ticarət əkinçiliyinin, ilk növbədə texniki bitkilər sahəsində
genişlənməsi, təsərrüfatın bəzi sahələrinin məhsul istehsalında
ixtisaslaşması və s. başlandı. Bağçılığa və üzümçülüyə kömək
etmək məqsədilə Mərdəkanda H.Z.Tağıyev bağçılıq məktəbi
açmışdı. İslahatdan sonrakı dövrdə əkin sahələri getdikcə
genişlənirdi. Buğda, arpa və çəltik əkilməsinə üstünlük verilirdi.
Dənli bitkilər suvarılan və dəmyə torpaqlarda becərilirdi. Əkin üçün
yararlı torpaqların dördə üç hissəsindən çoxunda buğda və arpa
əkilirdi. Yelizavetpol quberniyası Azərbaycanın taxıl anbarı hesab
edilirdi. Çəltikçilikdə Lənkəran və Nuxa qəzaları bir növ
ixtisaslaşmışdı. Əldə olunan taxılın az bir hissəsi ixraca gedirdi.
Taxıl istehsalının həcminə görə Azərbaycan Cənubi Qafqazda
birinci yeri tuturdu.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsində və yığımında
muzdlu əməyin tətbiqi getdikcə artırdı. 70-90-cı illərdə muzdlu
əmək kənd təsərrüfatının, demək olar ki, bütün sahələrində tətbiq
edilirdi. Muzdlu işçi qüvvəsinin əsas mənbəyi çox kasıb və
torpaqsız, habelə cüzi pay torpağına malik olan kndlilər idi. Qonşu
ölkələrdən iş dalınca ölkəmizə gələn kəsbkarlar da muzdla
işləyirdilər.
Kapitalizmin inkişafı şəraitində torpaq daha çox alqı-satqı,
girov obyektinə çevrilir, icarəyə verilmiş
sahələr artırdı. Torpaq icarəsi kəndlilərin müxtəlif təbəqəsinin
təsərrüfat həyatında mühüm rol oynamağa başlamışdı. Qolçomaqlar
öz torpaqlarmı icarəyə götürülmüş torpaqlar hesabına
genişləndirirdilər. Belə təsərrüfatlarda əlavə işçi qüvvəsinə ehtiyac
yaranırdı və bu da muzdlu əməyin tətbiqini artırırdı.
Kənd təsərrüfatında təkmil əkinçilik alətlərinin tətbiqində
1850-ci ildə Tiflisdə yaradılmış "Qafqaz Kənd təsərrüfatı
cəmiyyəti'nin və onun yerlərdəki şöbələrinin mühüm rolu olmuşdu.
Bakıda, Nuxada, Zaqatalada, Şuşada kənd təsərrüfatı maşınları və
alətləri satan kontorlar fəaliyyət göstərirdi. Gəncədə kənd təsərrüfatı
alətləri hazırlayan və təmir işləri ilə məşğul olan emalatxanalar
təşkil edilmişdi.
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Azərbaycanda yeni becərmə üsullarının yayılmasında Həsən
bəy Zərdabinin "Əkinçi" qəzetinin müstəsna rolu olmuşdu.
Texniki bitkilər
Yenə də texniki bitkilər becərilməsi kənd təsərrüfatının
gəlirli sahələrindən hesab olunurdu. Qızılboya becərilməsində Quba
qəzası mərkəz olaraq qalırdı. Qızılboyadan Rusiya toxuculuq
sənayesində təbii boyaq kimi istifadə edirdilər. 1869-cu ildə süni
boyaq-alizarinin kəşf olunmasından sonra bu sahə tədricən
tənəzzülə doğru getdi.
Azərbaycan kəndliləri barama istehsalına xüsusi fikir
verirdilər. Baramaçılıqla yenə də, əsasən, Nuxa-Zaqatala, ŞamaxıQuba və Qarabağ-Naxçıvan bölgələrində məşğul olurdular. İkinci
növ barama və sap qırıntıları təkrar emaldan keçirilmək üçün Lion,
Marsel və Milan şəhərlərinə göndərilirdi.
1887-ci ildə Tiflisdə "Qafqaz ipəkçilik stansiyası" açıldı.
Onun Nuxa, Ağdam, Qax, Bərgüşad, Vartaşen (indiki Oğuz) və
Lənkərandakı şöbələrinin fəaliyyəti nəticəsində kümdarlıqdaipəkçilikdə böyük canlanma yaranmışdı.
Azərbaycanın sahibkar kəndliləri daha ağır vəziyyətdə idilər.
Vergilər içərisində əsas yeri malcəhət və suvarma suyu üçün alınan
bəhrə tuturdu. Malcəhət əldə olunmuş məhsulun onda birini təşkil
edirdi. Bütün bunlarla bərabər 1887-ci ildən başlayaraq Azərbaycan
kəndliləri hərbi vergi adlanan mükəlləfiyyət də daşıyırdılar. Çar
hökuməti azərbaycanlılara etibar etmədiyi üçün onları orduya
çağırmırdı. Zadəgan uşaqları isə istisnalıq təşkil edirdilər. Hərbi
vergi orduya səfərbərliyə alınmalı şəxslərin üç illik orta qazancı
nəzərə alınmaqla hesablanırdı. Bu, çarizmin Azərbaycanda yeritdiyi
böyük dövlətçilik-müstəmləkə siyasətinin bariz təzahüründən başqa
bir şey deyildi.
Çarizm ən yararlı torpaqları köçürmə fondu deyilən fonda aid
etdiyinə görə, yerli əhalinin vəziyyəti daha da ağırlaşmışdı. 50-70-ci
illərdə Rusiyanın daxili quberniyalarından köçürmə dayandırılsa da,
bu illərdə Azərbaycanda xeyli yeni kəndlər salınmışdı. 80-90-cı
illərdə köçürülüb gətirilənlərə heç bir məhdudiyyət qoyulmamışdı.
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Rusların məskunlaşdığı əsas qəzalar Şamaxı, Lənkəran, Gəncə və
Qazax idi. Azərbaycana köçürülənlərin pay torpaqlarının sahəsi
yerli kəndlilərin
istifadəsində
olan torpaq
sahəsindən
müqayisəolunmaz dərəcədə çox idi.
80-ci illərdən etibarən Azərbaycan kəndində sosial
təbəqələşmə getdikcə güclənirdi. Sosial təbəqələşmə kəndlilərin
şəhərlərə – fabrik-zavodlara, kənd təsərrüfatı sahələrinə daimi və
mövsümi işlərə getmələrində özünü göstərirdi. Bu proses həm də
kənd icmalarının dağılmasına kömək edirdi. İcmaların istifadəsində
olan torpaq sahələri azalır, əksinə, varlı təbəqələrin, şirkət və
səhmdar cəmiyyətlərinin əlinə keçən torpaqların ümumi sahəsi getgedə artırdı. İcma daxilində vergi və mükəlləfiyyətlərin həyətbaşına
bölünməsi isə onun daxilindəki bərabərsizliyi dərinləşdirirdi.
Neft sənayesinin inkişafı
Azərbaycanın yeraltı sərvətləri içərisində əsas yer tutan neft
ehtiyatlarından uzun zaman səmərəli istifadə olunmamışdır. Bunun
başlıca səbəbi neft sənayesində iltizam (müqatiə) sisteminin
mövcud olması idi. Neft quyularını uzun müddətə iltizama
götürmüş sahibkarlar növbəti müzayiqələrdə (hərraclarda) olan
itirmək təhlükəsindən sığortalanmamışdılar. Ona görə texniki
yeniliklərin tətbiqi üçün lazım olan iri kapital qoymağa maraqlı
deyildilər və bu sahədə göstərilən bütün cəhdlərə mane olurdular.
Bununla belə, ölkəmizdə buruqla neft quyusu qazılması iltizam
sisteminin ləğvindən əvvəl baş vermişdi. 1871-ci ildə Balaxanda
buruqla ilk neft quyusu qazılıb istifadəyə verildi.
Rusiya imperiyasında duru yanacağa artan tələ-bat çar
hökumətini iltizam sistemi haqqında fikirləşməyə məcbur etdi.
1872-ci il fevralın 17-də iltizam sistemi ləğv olundu. Qanuna əsasən
bu vaxtdan başlayaraq neft yataqları açıq satış vasitəsilə ayrı-ayrı
şəxslərə birdəfəlik satılmalı idi. 1872-ci ilin dekabrında neft
yataqları ilk dəfə müzayiqə (hərrac) vasitəsilə satışa qoyuldu. Neft
mədənləri, eləcə də neftli torpaq sahələri, əsasən, rus və xarici
kapital nümayəndələrinin əllərinə keçirdi. Yeni sahibkarlar arasında
H.Z.Tağıyev də vardı. Çar hökuməti neftli torpaqları istefada olan
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yüksək rütbəli hərbçilərə və məmurlara bəxşiş olaraq da verirdi.
Neftli torpaqlar problemi sonrakı bütün dövrlərdə hökumətin daim
diqqət mərkəzində olmuşdu.
70-80-ci illərin hərraclarında neftli torpaqlara sahib olmuş
neft sənayeçiləri arasında Musa Nağıyev, Şəmsi Əsədullayev,
Murtuza Muxtarov və başqaları da vardı. Onu da demək lazımdır ki,
neft sənayesinin təşəkkülündə yerli-milli kapital həlledici rola malik
olmuşdur.
1873-cü ildə Balaxanıda ilk dəfə vuran neft fontanı neft
sənayesinə olan marağı olduqca artırdı. Bu hadisə eyni zamanda
neftin qiymətini aşağı saldı, çünki neft hasilatı xeyli çoxalmışdı.
1878-ci ildə isə Bibi-Heybətdə qazılan neft quyusu fontan vurdu.
H.Z.Tağıyev və Zubalovun buradakı az tanınan mədənləri böyük
müəssisələrə çevrildi.
Neft sənayesinin inkişafa başlaması buraya kapital qoyan
şirkətlərin sayını artırmışdı. 80-ci illərdən etibarən neft sənayesinə
rus və xarici kapitalın güclü axını başladı. Bakı neft sənayeçiləri
içərisində rus kapitalını Kokoryev, Qubonin, Benkendorf, Şibayev
və başqaları təmsil edirdilər. 1879-cu ildə İsveç təbəəsi Nobel
qardaşları “Nobel qardaşları şirkəti”nin əsasını qoydular. 80-ci
illərdə Banıya bankir Rotşildin simasında fransız kapitalı nüfuz etdi.
90-cı illərdə isə başda Vişau olmaqla ingilis kapitalı Bakı neft
sənayesində mühüm yer tutdu.
Neft sənayesinə kapital axınının güclənməsi neftin hasilatı və
emalı texnikasının yaxşılaşdırılmasına, neft məhsullarının daşınma
vasitələrinin təkmilləşdirilməsinə səbəb oldu. 70-ci illərdən etibarən
zərbə üsulu ilə neft quyularının qazılmasına başlanıldı. 1873-cü ildə
quyuların qazılmasında ilk dəfə istifadə edilmiş buxar mühərrikləri
80-ci illərdə daha da çoxalmışdı. Bu kimi texniki yeniliklər neft
sənayesində manufaktura mərhələsindən fabrik-zavod istehsalına
keçilməsi demək idi.
Yeni qazma texnikası tətbiqinin miqyası getdikcə
genişlənməkdə idi. Bu isə Abşeronun, demək olar bütün ərazisində
neft hasilatı ilə məşğul olmağa şərait yaradırdı. Əgər Balaxanı və
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Suraxanı neft hasilatında qədim rayonlar hesab edilirdilərsə, əsrin
sonunda artıq birinci yerə Sabunçu çıxmışdı. Neftin fontan yolu ilə
çıxarılması neft sərvətlərinin vəhşicəsinə məhvinə gətirib çıxara
bilərdi. Həm də bu üsul çoxlu itkiyə səbəb olurdu. Ona görə də
neftin bu yolla çıxarılması get-gedə azalırdı.
Neft məhsullarının saxlanması və daşınma vasitələri də
təKmilləşdirilirdi. 1878-ci ildə mədənləri neftayırma müəssisələri
ilə birləşdirən buxar mühərrikli nasoslarla təchiz olunmuş ilk neft
kəməri işə salındı. 1880-ci ildə mədənlər arasında neft və sərnişin
daşımaq üçün b yolu çəkildi. Neft və neft məhsullarım saxlamaq
üçün ilk vaxtlar taxta çənlərdən, anbarlardan və sonralar metal
çənlərdən istifadə olunurdu. Neft hasilatı və emalının artması,
xüsusilə Rusiyaya daşınması, neft hasilatı və emalı texnikasını
təkmilləşdirməyi tələb edirdi.
1878-ci ildən etibarən Bakı neftinin və neft məhsullarının
Rusiya bazarlarına çıxarılmasında maye daşıyan tanker tipli
gəmilərdən istifadə olunmağa başlanıldı. "Nobel qardaşları
şirkəti"nin sifarişi ilə İsveçdə hazırlanmış dünyada birinci neft
tankeri "Zoroastr" ("Zərdüşt") Bakı ilə Həştərxan arasında
hərəkətə başladı.
Neft emalı sənayesinin inkişafı. İnhisarlaşmanın
başlanması
Abşeronda neft hasilatının görünməmiş inkişafı bilavasitə
onunla bağlı olan neft emalı sənayesinin yüksəlişinə təkan vermişdi.
Ağ neftə, sürtgü yağlarına, mazuta və digər neft məhsullarına
tələbatın bu sənaye məhsullarına marağı xeyli artırmışdı. 1873-cü
ildə, sonralar Qara şəhər adlanan zavodlar rayonu yaradıldı. Bir
qədər sonra Keşlə və Ağ şəhər adlanan yerlərdə fabrik-zavodlar
meydana gəldi. Bakı şəhəri həm neftçıxarma və həm də neft emalı
mərkəzinə çevrildi.
1884-cü ildə Bakıda kapitalistlərin xüsusi təşkilatı – Neft
Sənayeçiləri Qurultayı təşkil edildi. Bu təşkilata Qurultay şurası
rəhbərlik edirdi. Qurultaya ən iri səhmdar cəmiyyətlərinin
nümayəndələri seçilirdilər. Hökumət qarşısında neft sənayeçilərinin
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mənafeyini müdafiə edən və neft maqnatlarını yüksək mənfəətlə
təmin etməyə çalışan Qurultay Şurası həm də fəhlə hərəkatına qarşı
mübarizənin təşkili ilə məşğul olurdu.
Neftayırmada da məhsulun çoxunu iri şirkətlər və səhmdar
cəmiyyətlərinin müəssisələri verirdilər. "Nobel qardaşları şirkəti”,
"Xəzər-Qara dəniz səhmdar cəmiyyəti", eləcə də Şibayev,
Tağıyev, Nağıyev, Əsədullayev və b. məxsus şirkətlər bu sahədə
xüsusi rol oynayırdılar.
Hasilatın və istehsalın sürətlə artması neft sənayesində
kapitalın mərkəzləşməsi və istehsalın təmərküzləşməsi prosesini
gücləndirir və bu əsasda inhisarlar meydana gəlirdi. Hər iki halda
səhmdar cəmiyyətləri həlledici rol oynayırdılar.
1893-cü ildə neft sənayeçilərinin Peterburqda keçirilən
müşavirəsində "Bakı ağ neft zavodçuları ittifaqı"-ən böyük inhisar
birliyi yaradıldı. Bu inhisarın yaradılması nəticəsində ağ neft
istehsalçıları ilk dəfə olaraq Amerikanın "Standart Oyl" şirkəti ilə
dünya ağ neft bazarını bölüşdürməyə nail oldular. LaKİn bu inhisar
birliyinin ömrü uzun olmadı. 1897-ci ildə daxili didişmələr üzündən
"İttifaq" dağıldı. Bütün bunlar Azərbaycan neft sənayesinin
inhisarlaşmasının yüksək səviyyədə olduğuna əyani sübutdur.
Bir çox istehsal sahələri neft hasilatı və neft emalı ilə üzvi
şəkildə bağlı idi. İstehsalın quruluşu ilə bağlı olaraq, iri neft
sənayeçiləri həmişə əlavə xammal mənbələri axtarırdılar.
"Nobel qardaşları" inhisar birliyi 90-cı illərdən ölkəmizin
qərbindəki dağ-mədən sənayesi ilə əlaqə yaratmışdı. 1893-cü ildə
"Simens qardaşları və K°" səhmdar cəmiyyəti ilə bağlanmış
müqavilə üzrə bu cəmiyyət "Nobel qardaşları" inhisarının
neftayırma zavodları üçün hər il 80-200 min pud kükürd kolçedanı
verirdi.
kükürd kolçedanından neftin emalından ötrü son dərəcə vacib
olan kükürd turşusu alırdılar. Bu işi Bakıdakı neft-kimya zavodları
həyata keçirirdi. Gədəbəy bölgəsindəki dağ-mədən sənayesi
müəssisələri ilə iqtisadi bağlılıq "Nobel qardaşları şirkəti"nin
timsalında neft sənayesində inhisarlaşma prosesinin güclənməsi və
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dərinləşməsi ilə nəticələndi. Ona görə də bu dağ-mədən sənayesi
müəssisələrinin fəaliyyəti həm də "Nobel qardaşları şirkəti" ilə sıx
vəhdətdə olmuşdu.
Azərbaycan iqtisadiyyatının başqa sahələrinə neft sənayesində
qazanılmış kapitalın nüfuz etməsi milli burjuaziyanın iri
nümayəndələrinin fəaliyyətində özünü aydın göstərirdi. “H.Z.
Tağıyev və K°” şirkəti 80-90-cı illərdə neft sənayesində mədənlərə,
çoxlu müəssisələrə və çox sahəli təsərrüfata malik idi. Şirkət
neftayırma zavodlarının istehsal gücünə görə 4-cü yerdə gedirdi.
1897-ci ildə ölkəmizin başqa sənaye sahələrinə kapital
qoymaq üçün H.Z.Tağıyev özünün neft mədənlərini müəssisələrlə
birlikdə ingilis kapitalistlərinə 5 milyon manata satdı. Lakin o,
həmin müəssisələr əsasında yaradılmış "Oleum" səhmdar
cəmiyyətinin 1,6 milyon manatlıq səhmini öz əlində saxlamışdı ki,
bu da ona iri bir səhmdar kimi neft sənayesi hesabına kapital
yığımını davam etdirmək imkanı verirdi. Həmdə H.Z.Tağıyev
cəmiyyətin icraçı direktorlarından biri idi. 1897-ci ildə Tağıyev əsas
kapitalı 2 milyon manat olan "Lifli maddələr emal edən Qafqaz
səhmdar cəmiyyə-ti"ni təsis etdi. Bu, Rusiya ucqarlarında ən iri
toxuculuq müəssisəsi idi. 1900-cü ildən H.Z. Tağıyevin toxuculuq
fabrikinin işə salınması Azərbaycanın kənd təsərrüfatında inkişaf
etməkdə olan pambıqçılığı toxuculuğun xammal bazasına
çevirməK, yəni müstəmləkə iqtisadiyyatına xas olan birtərəfliyi
aradan qaldırmaq yolunda bir irəliləyiş idi. Rəsmi hökumət dairələri
açıq etiraf edirdilər ki, yerli kapitalistlər öz milyonlarını qəzalarda
pambıq zavodlarının tikintisinə sərf etməklə xam pambıq
istehsalını, əsasən, Muğan düzündə yerləşdirmək fikrindədirlər.
Halbuki, çar hökumətinin fikrincə, “İranla həmsərhəd olan ərazidə
müsəlman əhalisinin sakin olmasına siyasi nöqteyi-nəzərdən yol
vermək olmazdı və bu düzdə yalnız rus əhalisi yerləşdirilə bilərdi.”
1890-cı ildə H.Z. Tağıyev 1 milyon 136 min manata "Kaspi"
gəmiçilik cəmiyyətini ələ keçirərək, on gəmidən ibarət şirkət
yaratmışdı. Göründüyü kimi, o, öz kapitalını təkcə neft sənayesinə
deyil, həm də yeyinti, tikinti və hətta kənd təsərrüfatı sahələrinə də
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qoyurdu. H.Z. Tağıyev Azərbaycan iqtisadiyyatının müstəmləkə
xarakterinə zərbə vuran, onu sındıran ilk sənayeçi olmuşdur. H.Z.
Tağıyev böyük zəhmətdən və uzun müddət apardığı mübarizədən
sonra toxuculuq fabrikini işə salmaqla ölkəmizdə bir sənaye
sahəsinin inkişafını başqa istiqamətə yönəldə bilmişdi.
Beləliklə, neft sənayesi hesabına əldə edilmiş kapitalın
müəyyən hissəsini Azərbaycan qəzalarında yeni sahələrə sərf
edilməsi ölkənin sosial-iqtisadi həyatının inkişafını ciddi təsir
göstərirdi.
Sənayenin başqa sahələri. Nəqliyyat və rabitə
Mexaniki zavodları Dağ-mədən sənayesi
Bakıda neft sənayesi ilə yanaşı, başqa sənaye sahələri də
mövcud idi. Burada fəaliyyət göstərən mexaniki zavodlar, əsasən,
neft sənayesi ilə bağlı idi. Şəhərdə gəmi təmiri emalatxanaları,
buxar mühərrikləri ilə hərəkətə gətirilən dəyirmanlar, tütün
fabrikləri, yeyinti məhsulları, tikinti materialları istehsalı
müəssisələri də fəaliyyət göstərirdi.
Azərbaycanın digər şəhərlərində və qəzalarında kapitalist
sənaye müəssisələri Bakıdan xeyli əvvəl yaranmışdı. Bu sənaye
sahələri yerli xammal bazası ilə bağlı idi.
XIX əsrin son rübündə Rusiya miqyasında əlvan metallurgiya
sahəsində mühüm yerlərdən birini tutan və Azərbaycanın mis
sənayesini filizlə təchiz edən mədənlər ölkənin qərb bölgəsində
yerləşirdi. Mis filizi Gəncə qəzasında, Gədəbəydə İlanqayası adlı
yerdə, Cavanşir qəzasında Həndzəsarda, dəmir və kobalt filizi
Daşkəsəndə gümüş, qurğuşun filizi isə Cavanşir və Naxçıvan
qəzalarında yerləşən mədənlərdən çıxarılırdı. Neft emalında istifadə
edilən mis və kükürd kolçedanı mədənləri Daşkəsəndə və
Çaykənddə yerləşirdi. Bundan başqa Zəylik kəndi yaxınlığında az
miqdarda zəy əldə edilirdi. Mis filizi çıxarılması və mis istehsalı
"Simens qardaşları və K°" şirkətinin əlində idi. Şirkətə məxsus bu
zavod 80-90-cı illərdə yüksək inkişaf mərhələsinə çatmış ən iri
kapitalist müəssisəsinə çevrilmişdi. 1883-cü ildə inşa edilmiş
Qalakənd misəritmə-missaflaşdırma zavodu Rusiya imperiyasında
183

misi saflaşdıran ilk müəssisə idi. "Simens qardaşları və K°"
şirkətinin bundan başqa neft kəməri, darxətli dəmir yolu,
müəssisələrin yanında müxtəlif emalatxanaları vardı. Gədəbəydə
çörək zavodu, xəstəxana, məktəb və poçtxana fəaliyyət göstərirdi.
Buraya Gəncədən teleqraf xətti çəkilmişdi. Azərbaycanın əlvan
metallurgiya sənayesi rus və alman kapitalı əsasında meydana
gəlmişdi.
İpək emalı sənayesi
Azərbaycanın yüngül və yeyinti sənayesi sahələri də yerli
xammal əsasında inkişaf edirdi. İpək emalı sənayesinin geniş
yayılması inkişaf etmiş baramaçılıqla bağlı idi. Rusiyada
ipəktoxuma sənayesinin sürətlə inkişaf etməsi Azərbaycanın
baramaçılıq təsərrüfatında mühüm dəyişikliyə səbəb olmuşdu.
Ölkədə ipəkçiliyin-baramaçılığın geniş yayıldığı ərazilərdə
əhali aztorpaqlılardan ibarət idi. İpək emalı fabrikləri də ən çox belə
yerlərdə təsis edilirdi. Azərbaycanda ipək emalı sənayesi başlıca
olaraq, onun şimal-qərb və qərb hissələrində yayılmışdı (NuxaZaqatala, Qarabağ və Naxçıvanda).
Təkcə Azərbaycan yox, Cənubi Qafqazda ipək emalı
sənayesinin mərəkzi olan Nuxa şəhəri haqlı olaraq, “Qafqaz Lionu”
adlandırılırdı. Burada buxar mühərrikləri ilə hərəkətə gətirilən
dəzgahlarla təchiz edilmiş fabriklər istehsalda mühüm rol oynayırdı.
Sənayeçilərdən Ağa Musa Məmmədov, Məşədi İbrahim
Ənbər oğlu, Hacı Məmməd Rəhim oğlu, Mustafa Rəsul oğlu və
başqalarına məxsus şirkət və ticarət evlərinin müəssisələrində
yüksək keyfiyyətli ipək istehsal olunurdu. Azərbaycan ipəyinin
yüksək keyfiyyətdə olduğunu müxtəlif sərgilərdə ona verilən
qiymətdən də görmək olar. Məsələn, Q.Babayevin fabriki əla növ
ipək istehsal etdiyi üçün 13 dəfə qızıl medalla təltif edilmişdi.
Azərbaycanın xam ipəyi Moskva, Lodz, Milan, Marsel və Lion
şəhərlərinə ixrac olunurdu.
Kustar ipəktoxuma istehsalı əhali arasında davam etdirilirdi.
Müxtəlif növ ipək məmulatı başlıca olaraq Nuxada, Şuşada, Şamaxıda, Ordubadda və bəzi kəndlərimizdə (Basqal və s.) hazırlanırdı.
184

Digər sənaye sahələri
Azərbaycanda sənaye pambıqçılığının inkişafı ilə bir vaxtda
pambıqtəmizləmə
zavodları
da
yaranmaqda
idi.
İlk
pambıqtəmizləmə zavodlarından biri 1882-ci ildə Naxçıvanda inşa
olunmuşdu.
Yeyinti sənayesində balıq emalı mühüm yer tuturdu. Dənizdə
balıq ovlanmasına XIX əsrin 90-cı illərində başlanılmışdı. İri balıq
vətəgələri balıq ovu və balığın emalında xüsusi olaraq seçilirdilər.
Belə vətəgələrin, demək olar ki, hamısında balıqçılıq təsərrüfatları
və balıq sənayesi ilk vaxtlardan kapitalist əsaslarda qurulmuşdu.
Balıq sənayesində azərbaycanlılar sahibkarlıq fəaliyyətinə
nisbətən gec başlamışdılar. 80-90-cı illərdə 10-12 iri balıq
sənayeçisindən yalnız dördü azərbaycanlı idi. Azərbaycanın balığı
və balıq məhsulları qonşu quberniyalara, Rusiyaya, Almaniyaya,
Avstriyaya, Fransaya, Polşaya və Amerikaya ixrac edilirdi.
Yeyinti sənayesinin başqa sahələrində – şərab, spirt, konyak,
tütün, duz, biyan kökü emalı istehsalında da Azərbaycan Cənubi
Qafqazda mühüm yer tuturdu. Rusiya imperiyasında biyan kökü
emalı sənayesinin mərkəzi də məhz Azərbaycan idi. Azərbaycanda
əldə edilən tütün yarpağı Bakı kapitalistlərinə və Nuxada Məşədi
Həsən Dadanova məxsus tütün fabriklərində emal olunurdu.
Yeyinti sənayesinin başqa bir sahəsi də Naxçıvan qəzasında
daş duz, Bakı və Cavad qəzalarında şor-narın duz çıxarılmasından
ibarət idi. Bakı qəzasında duz çıxarılan göllərin çoxu xəzinənin
ixtiyarında idi. 80-90-cı illərdə ölkəmizə kənardan narın duz
gətirilməzi Abşeronda duz istehsalına mənfi təsir göstərmiş və ona
görə də narın duz alınması səviyyəsi aşağı düşmüşdür.
Banklar, nəqliyyat və rabitə
Sənaye sahələrinin, demək olar ki, hamısında kapitalist
mülkiyyətinin inkişaf etmiş formaları – şirkət və səhmdar
cəmiyyətləri mühüm rol oynayırdı.
Sənayenin inkişafı ona çoxlu kapital qoyuluşu tələb edirdi.
Odur ki, Bakıda və qəza mərkəzlərində bank-kredit müəssisələri
yaradılırdı. Azərbaycanda Rusiya xarici ticarət bankının, Azov185

Don Kommersiya bankının, Rusiya ticarət sənaye bakının şöbələri
fəaliyyət göstərirdi.
Ölkəmizdə iqtisadiyyatın inkişafı nəqliyyat vasitələrinin də
irəliləyişinə səbəb olmuşdu. Xəzər dənizində dünyada ilk dəfə neft
daşıyan gəmilər üzürdü. Gəmi sahibləri arasında azərbaycanlı
kapitalistlər – Tağıyev, Hüseynovlar, Zeynalov, Aşurov, Rəsulov və
başqaları vardı.
Xəzər dənizi ticarət donanmasının inkişafında hələ əsrin
ortalarında təşkil edilmiş "Qafqaz və Merkuri", eləcə də "Lebed",
"Kaspi" kimi iri gəmiçilik şirkətləri əhəmiyyətli rol oynayırdılar.
1883-cü ilin aprelində Cənubi Qafqazda Tiflis-Bakı dəmir
yolu işə salındı. 1900-cü ildə Biləcəri stansiyasını Petrovsk
(Mahaçqala) ilə birləşdirən dəmir yol xətti istifadəyə verildi.
Bununla da Rusiya imperiyası ərazisində birinci dərəcəli sənaye
mərkəzi olan Bakı Ümumrusiya bazarına bilavasitə çıxmaq imkanı
əldə etdi.
Dəmir yolları çəkilişi ölkəmizin şəhərləri və yaşayış
məntəqələrinin kapitalistcəsinə inkişafını sürətləndirdi. Əsrin
sonunda Ağstafa, Yevlax, Ləki, Ucar, Kürdəmir, Hacıqabul
dəmiryol stansiyaları sənaye və ticarət mərkəzlərinə çevrilmədə idi.
Dəmir yollarından nisbətən uzaqda olan Nuxa, Şamaxı və Şuşa
şəhərlərinin ticarət mərkəzi kimi əhəmiyyəti bir qədər azalırdı.
Dəmir yolu stansiyalarından qəza mərkəzlərinə şose yolları
çəkilişinə başlanmışdı. Bu şose yolları dəmiryol stansiyalarından
nisbətən uzaqda olan ərazilərdə becərilən məhsulları daşıyıb bu
stansiyalara gətirməyə imkan verir, ən uzaq bölgələri belə bazar
əlaqələrinə cəlb edirdi. Nəqliyyatın inkişafı təkcə ayrı-ayrı bölgələr
arasında iqtisadi əlaqələrin güclənməsinə deyil, həm də xarici
ticarətin inkişafına güclü təsir göstərirdi.
Kapitalist təsərrüfatının genişlənməsi həm də rabitə
vasitələrinin təkmilləşməsini tələ
edirdi. 1864-cü ildə Tiflis-İrəvan-Naxçıvan-Culfa, 1868-ci
ildə Bakı-Tiflis teleqraf xətləri çəkilmişdi. Bundan başqa Gəncə-
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Gədəbəy arasında da belə bir xətt vardı. Bakı şəhərini əhatə edən ilk
mərkəzləşdirilmiş telefon stansiyası 1886-cı ildə işə salınmışdı.
Şəhərlər
XIX əsrin ikinci yarısında ölkəmizdəki iqtisadi inkişaf
şəhərlərdə də müəyyən dəyişikliklərə ərə səbəb olmuşdu. Bu dövrdə
Şimali Azərbaycanda 10 şəhər və 5 qəza mərkəzi vardı. Bakı,
Şamaxı, Quba, Lənkəran şəhərləri Bakı quberniyasına, Gəncə,
Nuxa, Şuşa şəhərləri Yelizavetpol quberniyasına, Naxçıvan və
Ordubad şəhərləri İrəvan quberniyasına, Zaqatala şəhəri isə
Tiflis quberniyasına daxil idi.
Bakı XIX əsrin ikinci yarısında əhalisinin sayı 112 min
nəfərdən çox olan iri kapitalist şəhərinə çevrilmişdi. 70-ci illərdən
başlayaraq, neft sənayesinin coşqun inkişafı şəhər əhalisinin sayını
artırmışdı. Əhalinin artma sürətinə görə Bakı təkcə Rusiya
imperiyasında deyil, hətta Avropa miqyasında belə kəskin şəkildə
fərqlənirdi.
Kapitalist sənayesinin inkişafı Şimali Azərbaycan şəhərlərinə,
xüsusilə Bakıya, kəsbkarların axınını gücləndirmişdi. Cənubi
Azərbaycandan, Şimali Azərbaycanın müxtəlif qəzalarından və
Rusiyadan gələnlər sayca üstünlüyə malik idilər. Əhalinin sayına
görə, Bakıdan sonra Gəncə şəhəri gəlirdi.
XIX əsrin sonuna yaxın 100 min nəfərdən çox əhalisi olan bir
və 20 min nəfərdən çox əhali yaşayan 4 (Gəncə, Şamaxı, Nuxa,
Şuşa) və 10-15 min əhalisi olan 2 (Quba, Naxçıvan) şəhərimiz
vardı. Lənkəranda 8 min və Ordubadda 7 min nəfər yaşayırdı. 1897ci ilin əhali sayına görə şəhər əhalisinin ümumi sayı 270 min nəfərə
çatmışdı ki, bu da öz növbəsində Azərbaycanın bütün əhalisinin
14%-dən çoxunu təşkil edirdi. Şəhər əhalisinin milli tərkibində
azərbaycanlılar 53% təşkil edirdilər.
Bəhs olunan dövrdə Azərbaycanda kapitalist münasibətləri
inkişaf edib dərinləşdikcə şəhər əhalisinin sosial tərkibində də ciddi
dəyişikliklər baş verirdi. Hakim təbəqələrin şəhərlərdə xüsusi çəkisi
yüksək deyildi. Belə ki, tərkibinə xanların, bəylərin, ağaların, eləcə
də rus zadəganları nümayəndələrinin daxil olduğu qrup azlıqda
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qalır. 1870-ci ildə onların sayı 6,6 min nəfər idi. XIX əsrin sonunda
isə hakim təbəqəyə daxil olanların ümumi sayı 15 min nəfəri
keçmişdi.
Azərbaycan şəhərlərində sahibkarlar o qədər də çox deyildilər.
Onların içərisində tacirlər sayca çoxluq təşkil edirdilər.
XIX əsrin 70-90-cı illərindən başlayaraq sənaye-texniki
tərəqqi ziyalıların sayını artırmışdı. Məhsuldar qüvvələrin inkişafı
və zehni əməyin tətbiq edildiyi sahələrin genişlənməsi alimlərin,
mühəndislərin, texniklərin çox olmasını tələb edirdi. Yerlərdəki
çoxsaylı dövlət idarələri, ölkənin sosial strukturunun genişlənməsi
ideoloji vəzifələri yerinə yetirən məmurların, qulluqçuların və
ziyalıların sayca artmasına güclü təsir göstərirdi. Əsrin sonunda
ziyalıların xeyli hissəsi şəhərlərdə, xüsusən Bakı və Gəncədə
toplanmışdı.
Azərbaycan şəhərləri inkişaf etdikcə onlar öz aqrar xarakterini
itirirdi. Kənd təsərrüfatı ilə məşğuliyyət köməkçi səciyyə daşıyırdı.
Şəhərlilərin təsərrüfat fəaliyyətinin əsas növləri sənətkarlıq, ticarət
və sənaye istehsalı idi.
Kapitalizmin inkişafı nəticəsində şəhərlərdə ixtisaslaşma baş
verirdi. Banı başlıca olaraq sənaye şəhəri olduğu halda, Gəncə
ticarət mərəzi olmaqla bərabər burada əhalinin sənaye fəaliyyəti də
artmışdı. Nuxa əsrin sonlarında ticarətlə yanaşı, həm də ikinci
sənaye mərkəzinə çevrilməkdə idi. Başqa şəhərlərimizdə isə
ticarətlə sənayenin nisbəti çox da fərqlənmirdi.
Şəhər islahatı
Başqa sahələrdə olduğu kimi, çar hökuməti şəhər islahatı
keçirmək qərarına gəlmişdi. 1870-ci il iyunun 16-da təsdiq edilmiş
"Əsasnamə"yə əsasən şəhər idarələri və dumalar yaradılmalı idi.
Dumalara seçkilərdə əmlak senzinin nəzərə alınması əhalinin aşağı
təbəqələrinin burada iştirakını məhdudlaşdırırdı. Bundan başqa,
seçilmiş deputatların yalnız 50%-i müsəlmanlardan ibarət ola
bilərdi. Şəhər “özünüidarə” orqanları məhdud səlahiyyətlərə malik
idilər. 1870-ci ilin şəhər “Əsasnamə” si yalnız 1878-ci ildə Bakıda
tətbiq olundu. Bakı şəhər özünüidarəsinin icarəyə orqanı dörd il
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müddətinə seçilən və duma üzvlərindən olan Şəhər bələdiyyəsi idi.
Bakıda Duma üzvlərinin sayı 72 nəfərdən artıq ola bilməzdi.
Halbuki Rusiyanın öz iri şəhərlərində deputatların sayı çox idi.
şəhər ictimai özünüidarə məsələlərinin həll edilməsi, vergilər və
rüsumların təyin olunması, şəhər əmlakına rəhbərlik edilməsi,
büdcəyə baxılması və onun təsdiq edilməsi və s. Dumanın
fəaliyyətinin əsasını təşkil edirdi.
Bakının şəhər Duması ilk seçkilərdə əsasən sənaye sahibləri,
tacirlər, hökumət məmurları və b. deputat mandatı almışdılar.
Onların içərisində H.Z. Tağıyev, M.Nağıyev və digərləri də vardı.
Görkəmli ictimai xadim və maarifçi H.Zərdabi və görkəmli
pedaqoq H.Mahmudbəyov da Dumanın mütərəqqi fikirli
deputatları sırasında idi.
Şəhər islahatı yuxarı dairələri təmin etmədiyi üçün 1892-ci
ildə çar tərəfindən yeni şəhər əsasnaməsi təsdiq olunmuşdu. Bu
əsasnamə Gəncə şəhərinə də şamil edilirdi.
Şəhər inkişaf etdikcə onların xarici görkəmi də dəyişirdi.
Kapitalist Bakısı hə də təzadlar şəhəri kimi qalırdı. Bakıda 1859-cu
ildə “Qubernator bağı” adlanan və bağ və 1882-1883-cü illərdə
“Nobel bağı” salınmışdı. Bu şəhərdə ilk elektrik stansiyası
“Qafqaz və Merkuri” cəmiyyətinə məxsus idi. Əsrin sonunda
təsis edilmiş “Elektrosial” səhmdar cəmiyyəti sonralar Bayılda və
Ağ şəhərdə iki güclü elektrik stansiyası tikdirmişdi. Ona görə də
Bakıda konka (at dəmir yolu) yalnız 1889-cu ildə açılmışdı.
Şəhərlərin, xüsusilə Bakının, su təchizatı yarıtmaz vəziyyətdə idi.
Sənətkarlıq və ticarət
Şimali Azərbaycanın ictimai-iqtisadi həyatında baş vermiş
irəliləyiş ölkədə sənətkarlığın ümumi vəziyyətinə də təsir
göstərmişdi. Əhalinin məişət və təsərrüfat ehtiyacları hələ də sənaye
məhsulları ilə tam təmin olunmadığından Azərbaycanın sənətticarət mərKƏzlərində (Şamaxı, Şuşa, Nuxa, Quba, Gəncə və b.) bir
sıra Kustar sənət və peşə növləri sahəsində fəaliyyət davam
etdirilirdi. Bununla belə, şəhərlərdə sənətkarlığın bəzi sahələri
nisbətən ucuz fabrik-zavod məhsullarının rəqabəti üzündən
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tənəzzülə uğramışdı. Elə sənət növləri vardı ki, onların buraxdığı
məhsulları fabrik-zavod malları ilə əvəz etmək mümkün deyildi.
İstər daxili və istərsə də xarici bazarlarda bu məhsullara tələbat çox
idi. Tikməçilik və xalça-gəbəçilik deyilənə misal ola bilər. XIX
əsrin 60-90-cı illərində tikmə sənəti çiçəklənmə dövrü keçirirdi.
Ölkəmizdə şərbaflıq sənətində Şamaxı şəhəri və ətraf kəndlər öz
mövqelərini qoruyub saxlaya bilmişdilər.
Azərbaycan xalça-gəbələrini heç bir fabrik məmulatı əvəz edə
bilməzdi. Xalça-gəbə toxunması işi Qarabağ-Şirvan bölgələrində
daha çox tərəqqi etmiş-di. Azərbaycan xalça-gəbələri dünyanın hər
yerində tanınırdı. 90-cı illərdə xalçaçılıq-gəbəçilik artıq ev
peşəsindən bazar üçün məhsul hazırlayan əmtəə istehsalı
səviyyəsinə yüksəlmişdi.
Əhalinin böyük ehtiyacı olduğu sənət sahələrindən biri də
dulusçuluq idi. Azərbaycanın çox yerində dulusçuluqla məşğul
olurdular.
Metalişləmə sənətinin müxtəlif sahələri – mis-gərlik,
zərgərlik, dəmirçilik və s. Kustar istehsalı formasında davam
etdirilirdi. Lahıc kəndi misgərliyin mərkəzi olaraq qalırdı. Burada
min nəfərə qədər adam bu sənətlə bağlı idi. Sənətkarlıq təkcə
şəhərlərdə deyil, kəndlərdə də əhalinin məşğuliyyətində mühüm yer
tuturdu. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
Kənd əhalisinin yaşayış ehtiyaclarım lazımi səviyyədə ödəyə
bilmədiyinə görə kəndlilər arasında sənət və peşələrə meyl daha da
güclənirdi.
Ticarət. XIX əsrin 60-90-cı illərində Şimali Azərbaycanda
ticarət sürətlə genişlənməyə başlamışdı. Ölkədə kapitalist sənayesi
və kənd təsərrüfatının inkişafı, nəqliyyat vasitələrinin yaxşılaşması
şəhərlərimizdə tacirlərin sayını, ticarət müəssisələrinin miqdarını,
onların dövriyyəsini çoxaldır, ticarət kapitalının həcmini artırırdı.
80-90-cı illərdə Şimali Azərbaycanda daxili ticarətin təşkili
sisteminin təkmilləşməsinə və onun yeni formalarının yaranmasına
baxmayaraq, burada ənənəvi forma olan bazar ticarətinin
əhəmiyyəti azalmırdı. 1895-ci ildə Yelizavetpol quberniyasında
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ticarət əhəmiyyətinə görə Azərbaycan hüdudlarından çox-çox
kənara çıxan Ağdam və Ağdaş bazarları kimi bazarlar fəaliyyət
göstərirdi. Ticarətin yarmarka forması 1887-ci ildə Bakıda təşkil
edilmişdi. Yarmarkalar Nuxa və başqa şəhərlərdə də fəaliyyət
göstərirdi.
1876-cı ilin mart ayından gildiya ticarət qaydası
Azərbaycanda da tətbiq edilməyə başladı. Bundan sonra tacirlərin
hər biri malik olduğu kapitalın həcmindən və fəaliyyət dairəsindən
asılı olaraq gildiyanın hər hansı dərəcəsinə yazılmalı və öz
müəssisələri üçün müəyyən bilet almalı idi.
Birinci gildiya tacirinə çox böyük hüquqlar verilirdi. o, bütün
dövlətlərin mallarım "Rusiyanın hər yerində yük ilə, həm də tay,
yaxud top" ilə satmaq üçün lazım olan qədər kontor, anbar və dükan
açmaq hüququna malik idi.
İkinci gildiya şəhadətnaməsi alanlar isə şəhadətnamə aldıqları
quberniya, qəza və kəndlərdə istənilən qədər dükan açıb, Rusiya və
digər dövlətlərin mallarını sata bilərdilər.
Bəhs edilən dövrdə birinci gildiya tacirləri və sənayeçilərinə
H.Z. Tağıyev, Hacı Şıxəli Dadaşov, Hacı Mirzəqulu Qədirov,
Aşurov, M.Nağıyev və başqalarını misal göstərə bilərik.
Asiya və Avropanın ayrıcında yerləşən Azərbaycanın zəngin
sərvətləri onun xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə imkan
verirdi. Ölkəmiz üçün xarici bazar rolunu oynayan Rusiya, eləcə də
İran, Osmanlı və Avropa dövlətləri ilə ticarət edilirdi. Xarici
ticarətdə neft, ipək və ipək məmulatı, qızılboya, xalça məmulatı,
balıq məhsulları xüsusi yer tuturdu. Ticarətin inkişafına görə Bakı
seçilirdi. Ticarət müəssisələrinin və tacirlərin çoxu burada idi.
Ticarət evləri və səhmdar cəmiyyətlərinin də böyük əksəriyyəti
Banı şəhərində fəaliyyət göstərirdi. Bakıda ticarət kapitalının
mərkəzləşməsi ilk inhisarların meydana gəlməsinə gətirib
çıxartmışdı. Ticarətin ən mütərəqqi forması olan birja da ilk dəfə
məhz Bakıda yaradılmışdı. Bu, Cənubi Qafqazda ilk belə müəssisə
idi. Azərbaycanın daxili ticarətində də Bakı böyük rol oynayırdı.
Bakı liman şəhəri kimi xarici ticarətdə də həlledici rola malik idi.
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Azərbaycandan ixraca gedən məmulatın çoxu Banı vasitəsilə həyata
keçirilirdi. Ona görə də Bakı şəhəri yük dövriyyəsinə görə
Rusiyanın liman şəhərləri ilə müqayisədə ikinci yerdə idi.

Millətin təşəkkülü
Millətin təşəkkülünün şərtləri. Hər bir millətin formalaşması
üçün ilkin obyektiv zəmin olmalıdır. Bunsuz millətin təşəkkülü
mümkün deyildir. Həmin amillər aşağıdakılardan ibarətdir:
Kapitalizmin inkişafı; ümumi bazarın yaranması; iqtisadi və
mədəni mərkəzlərin meydana gəlməsi; cəmiyyətin strukturunun
dəyişməsi; burjuaziya və fəhlələrin formalaşması. Milləti təşkil
edən bu amillərin hamısı eyni dərəcədə vacibdir.
Başqa millətlərdə olduğu kimi, Azərbaycan millətinin
təşəkkülündə vacib amillərdən biri ərazi birliyi idi. Tariximizdən
bilirsiniz ki, ən qədim zamanlardan xalqımızın ulu babaları
Cənubda Qızılüzən çayından şimalda Qafqaz sıra dağlarına qədər,
Şərqdə Xəzər dənizi sahillərindən tutmuş Qərbdə Göyçə gölü də
daxil olmaqla və Gürcüstan sərhədlərinə qədər geniş ərazidə sakin
olmuşlar. Lakin XIX əsrin 40-cı illərində keçirilən inzibati islahatlar
nəticəsində sərhədlərimizin tarixi bütövlüyü pozuldu. Şimali
Azərbaycan ərazisi ayrı-ayrı quberniyaların tərkibinə qatıldı.
Azərbaycan millətinin təşəkkülünü səciyyələndirən vacib
əlamətlərdən biri də dil birliyidir. Azərbaycan dili insanların
ünsiyyət vasitəsi kimi ümummilli dil idi. İqtisadi və mədəni
mərkəzlərin yaranması, ölkənin bölgələri arasında iqtisadi və
mədəni əlaqələrin genişlənməsi milli dilimizin inkişafı üçün şərait
yaradırdı. Ədəbi-bədii dilin birləşdirici rolu artırdı. Bütün ticarətiqtisadi və mədəni həyatın inkişafında mədəniyyət mərkəzi Bakının
rolu misilsiz idi. Ona görə də millətin vahid halda olmasında,
hamının anlaya biləcəyi milli dilin təşəkkülündə də onun rolu böyük
olmuşdu.
Artıq Şimali Azərbaycanın iri şəhərlərində milli sənaye-ticarət
Kapitalının bir çox görKəmli nümayəndələri yetişmişdi.
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Azərbaycan tarixən aqrar ölkə kimi tanınırdı.

Cənubi Azərbaycanda XIX əsrin 60-90-ci illərində
Sosial-iqtisadi həyat
XIX əsrin ikinci yarısında Cənubi Azərbaycanda taxılçılıq,
maldarlıq və bağçılıq kənd təsərrüfatının əsasını təşkil edirdi.
Burada xarici bazar üçün quru meyvə, pambıq, müxtəlif boyaq
maddələri, qismən tütün istehsalı genişlənirdi. Cənubi
Azərbaycanda təbii-coğrafi şərait maldarlığın inkişafı üçün geniş
imkanlar yaradırdı. Qoyunçuluq əldə edilən yundan xalça-palaz
toxunurdu.
Cənubi Azərbaycanda torpaqların əsas hissəsi dövlətin
mülkiyyətində idi. Xalisə adlanan bu torpaqlarının idarə edilməsi
yarıtmaz halda olduğundan 1886-cı ildə şah bu torpaqların satılması
haqqında fərman verdi. Bu fərmandan sonra çoxları xalisə
torpaqlarını satın almağa başladı.
Kəndlilərin əksəriyyəti torpaqsız idi və onlar əkin sahələrini
torpağın sahibindən paydarlıq əsasında icarəyə götürürdülər.
Bundan əlavə, kəndli torpaq sahibinə natura şəklində töycü
verir, biyara gedir və başqa mükəlləfiyyətlər daşıyırdı. İri feodallar,
xüsusilə iri ruhanilər böyük qazanc əldə etmək məqsədilə taxıl
möhtəkirliyi ilə də məşğul olurdular. Taxıl möhtəkirliyinin
amansızlığı 1898-ci ildə Təbrizdə əhalinin etiraz çıxışlarına səbəb
olmuşdu.
Vergi sistemi.
Maliyyə vəziyyəti
Dövlət vergisi bir qayda olaraq, torpaq sahibinin əldə etdiyi
gəlirdən deyil, həmin torpaqları əkib-becərən paydar kəndlilərin
ümumi un məhsulundan alınırdı.
Dövlət kəndlilərdən məhsulun onda bırı qədər sabit torpaq
vergisi alırdı. Bundan başqa kəndlilər "baş pulu", yarımköçmə
həyat sürən maldarlar heyvanların sayına görə "sərkəllə" və
otlaqlara görə "qapı pulu" və s. verirdilər.
193

Elatlar hərbi xidmətə daha çox cəlb edilir və bır qayda olaraq
torpaq vergisi hərbi xidmətlə əvəz olunurdu.
Xarici ölkələrə xalça, şal və s. sənaye malları ilə yanaşı,
pambıq, yun, badam, xurma, dəri və s. ixrac edilir, əvəzində
manufaktura, ərzaq məhsulları gətirilirdi. Tacirlər həm də
sələmçiliklə məşğul olurdular. Bu tacir-sələmçilər kəndliyə əvvəlcə
borc və ya beh verməklə onun məhsulunu mümkün qədər ucuz
qiymətə alırdılar. Çox zaman kəndli borcu qaytara bilmədiyindən
bunun əvəzində torpaq sahəsini sələmçiyə verməli olurdu.
Cənubi Azərbaycan kəndinə xarici kapital, ilk növbədə rus
kapitalı müxtəlif yollarla nüfuz edirdi.
İqtisadiyyata xarici kapital qoyuluşu əcnəbi banklar vasitəsilə
həyata keçirilirdi. Rusiyanın İranda fəaliyyət göstərən "İran hesabborc bankı" yerli torpaq sahiblərinə və tacirlərə, qismən də
xırdamalik kəndlilərə borc verməklə onları özündən asılı
vəziyyətdə saxlayır, borclar ödənilmədikdə isə bu şəxslərin
əmlakını ələ keçirirdi.
Şəhərlər. Sənətkarlıq. Ticarət. Xarici kapitalın iqtisadi
təzyiqin davam gətirmək məqsədilə XIX əsrin 90-cı illərində iri
ticarət burjuaziyasının nümayəndələri birləşməyə meyl göstərirdilər.
1897-ci ildə Təbrizdə Hacı Mehdi kuzekonanı qardaşları, eləcə də
Hacı Seyid Murtuza Sərraf tərəfindən yaradılmış və 15 il fəaliyyət
göstərmiş "Ettehadiyyə" cəmiyyəti maliyyə əməliyyatı ilə məşğul
olan mühüm yeni birlİK idi.
Həm xarici kapital nümayəndələrinin, həm də yerli
burjuaziyanın
Cənubi
Azərbaycanda
açdıqları
sənaye
müəssisələrində fəhlələr təşəkkül tapmaqda idi. Cənubi
Azərbaycanda fəhlələrin təşəkkülünün mühüm xüsusiyyətlərindən
biri onun qonşu Cənubi Qafqaz (əsasən Şimali Azərbaycan) və
Mərkəzi Asiyanın iqtisadi və siyasi həyatı ilə qırılmaz surətdə bağlı
olmasıdır.
Sexlərdə birləşmiş sənətkarların da sosial-iqtisadi vəziyyəti
qeyri-sabit idi. Şəhər əhalisinin köməyə ehtiyacı olan orta
təbəqəsinə xırda tacirlər və ruhanilər, eləcə də ziyalılar daxil idi.
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Hakim dairələrə qarşı çıxışlarda həmin qüvvələr çox fəal şəkildə
iştirak edirdilər.
XIX əsrin 80-90-cı illərindən etibarən İran iqtisadiyyatının
getdikcə daha çox xarici bazardan asılı olması Cənubi
Azərbaycanda özünü qabarıq şəkildə göstərirdi. Burada sənayenin
inkişafı da xarici bazardan, xüsusilə Rusiya bazarından asılı idi.
XIX əsrin 70-90-cı illərində ölkədə sex sənətkarlığı ilə
yanaşı, onlarla fəhləsi olan kapitalist müəssisələri də vardı. Cənubi
Azərbaycanda xalça istehsalı geniş yayılmışdı. Dünya bazarında
xalçaya tələbatın daim yüksək olması sənətkarlığın bu sahəsini
yaşadırdı. Xalça istehsalı kapitalist inkişaf yoluna düşən sahələrdən
idi. Yüksək zövqlə, müxtəlif çeşidlərdə toxunan Azərbaycan
xalçaları Amerika və İngiltərə bazarlarında böyük həvəslə alınırdı.
Əkinçilik və maldarlıq, eləcə də xalça məmulatı Cənubi
Azərbaycanın xarici ticarətində mühüm yer tuturdu. Bu inkişaf
şəhər əhalisinin çoxalmasına səbəb olurdu.
Təbriz şəhəri ticarətdə mühüm rol oynayırdı və bir növ əsas
ticarət mərkəzinə çevrilmişdir. Buradan həm qərbə (Osmanlı
dövlətinə), həm Şimala (Rusiyaya), həm də cənub-şərqə (İranın
mərkəzinə) karvan yolları gedirdi. XIX əsrin son illərində Cənubi
Azərbaycanın idxalat və ixracatında Rusiya mühüm yer tuturdu.
Burada istehsal olunan müxtəlif növ məhsulların xeyli hissəsi
Rusiyaya ixrac edilirdi.
Cənubi Azərbaycan demək olar ki, Rusiya sənayesi üçün
xammal mənbəyinə və satış bazarına çevrilmişdi.
Kəsbkarlıq. Cənubi Azərbaycan əhalisinin böyük bir hissəsi
çörək pulu qazanmaq üçün kənarda iş axtarmağa, kəsbkarlığa
getməyə məcbur idi. Kəndlərdə kəsbkarlıq getdikcə kütləvi şəkil
alırdı.
Cənubi Azərbaycandan xaricə iş dalınca gedən kəsbkarların
az bir qismi Osmanlı dövlətinə, əsasən Cənubi Qafqaza, başlıca
olaraq Şimali Azərbaycana, Volqaboyuna, Mərkəzi Asiyaya və b.
yerlərə gedirdilər. Onlar Bakı, Yelizavetpol quberniyalarının kənd
təsərrüfatında və sənayesində "qara fəhlə" kimi çalışırdılar. Burada
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əkin və məhsul yığımında, suvarma kanallarının təmizlənməsində,
neft mədənlərində ən ağır işlərdə çalışanların əksəriyyəti Cənubdan
gələn kəsbkarlar idi. Onlar yerli fəhlə və muzdurlardan xeyli az
maaş alırdılar.

3.1.7. Azərbaycan XX əsrdə
Şimali Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişaf
Neft sənayesinin vəziyyəti. İnhisarlar
1900-1903-cü illərin dünya iqtisadi böhranı və onun
Azərbaycanın neft sənayesinə təsiri
XX əsrin başlanğıcında Rusiya imperiyasında sənaye
kapitalizminin inhisarçı mərhələsinin genişlənməsi dünya iqtisadi
böhranı ilə bir araya düşmüşdü. 1900-1903-cü illərdə Rusiya
imperiyasının iqtisadiyyatı, ilk növbədə sənayesi, ağır böhrana
düçar olmuşdu.
Bu dövrdə neft sənayesində yeni texnikanın tətbiqi sahəsində
bir sıra irəliləyiş olmuşdu. Elektrik motorları, daxili yanacaqlı
mühərriklər və qaz motorları istismara verilirdi. Elektrik enerjisi
ilə hərəkətə gətirilən maşınların sayı artırdı. Böhran ərəfəsində
Bakıda iri inhisar birliklərinin mədənlərində hasilat sürətlə artırdı.
Məsələn, "Nobel qardaşları şirkəti" 1900-cü ildə 192 milyon pud
neft məhsulu satmış və il ərzində onun xalis gəliri 6 milyon manat
olmuşdu. Qiymətlər getdikcə aşağı düşürdü. Hökumətin gördüyü
tədbirlərə baxmayaraq, böhran illərində neftin qiyməti üç dəfəyə
yaxın aşağı düşmüşdü.
Böhran Bakıda neft sənayesinin bütün sahələrinə mənfi təsir
göstərmişdi. Qazma işləri, neft hasilatı və emalı ixtisar olunur,
kəşfiyyat işlərinin həcmi azalır, dayanan quyuların sayı çoxalırdı.
Böhran illərində xırda və orta müəssisələrin iflasa uğraması
nəticəsində istehsalın təmərküzləşməsi xeyli güclənmişdi.
İnhisarların istehsalda xüsusi çəkisi artmışdı. Məhsulun çoxunu
onlara məxsus mədənlər və müəssisələr verirdi. Həm də fəhlələrin
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böyük əksəriyyəti həmin müəssisələrdə cəmləşmişdi. Bakı neft
sənayesi kapitalın mərkəzləşməsi səviyyəsinə görə təkcə Rusiyada
deyil, bütün dünyada ön sıralarda dayanırdı. Təmərküzləşmə
prosesi neft emalı sənayesinə də davam edirdi. Emaledici
müəssisələrin sayca azalmasına baxmayaq, məhsul istehsalı
artmaqda idi. 1900-cü ildə altı iri zavod ağ neftin 44%-ni, 1904-cü
ildə isə yeddi belə müəssisə emal edilmiş bütün məhsulun 50%-dən
çoxunu vermişdi.
Neft sənayesinə xarici kapital qoyuluşunun güclənməsi.
Bu dövrdə Bakı neft sənayesinə xarici kapital qoyuluşu
güclənməkdə idi. 1903-cü ilədək ingilis şirkətləri Bakının neft
müəssisələrinə 60 milyon manat kapital qoymuşdular. 1904-cü ildə
İngiltərə ağ neftə olan tələbatının 47%-ni, Fransa isə 71%-ni
Bakının hesabına ABŞ-ın “Standart oyl” şirkətinin fəaliyyəti
sonralar Bakıdan ağ neftin xaricə ixrac edilməsinə təsir göstərmişdi.
Neft kralları ölkədəki iri banklar və səlahiyyətli çar məmurları
ilə əlaqədə idilər. Yüksək rütbəli çar məmurlarının özləri də Bakının
neft sənayesində fəal iştirak edirdilər. Qafqaz canişini VorontsovDaşkovun Balaxanıda neft mədəni var idi.
Neft sənayesinin təmərküzləşməsi və iri inhisar birlikləri.
Durğuluq dövründə istehsalın təmərküzləşməsi xeyli artmışdı.
İnhisarlar neftin istehsalı, emalı, daşınması və satılışını öz əllərində
cəmləşdirirdi. Əsas mövqelər “Nobel qardaşları şirkəti”,
“Nobmazut”, “Oyl”, “Sell” inhisarlarına mənsub idi. İnhisarçılar
bazarları öz aralarında bölüşdürməkdə və qiymət məsələsində
ümumi razılığa gəlirdilər. Onlar məhsulun qiymətini endiribqaldırmaqla rəqiblərini sıradan çıxarırdılar.
Təmərküzləşmə prosesi neft emalı sənayesində daha güclü idi.
Nobel qardaşları, Rotşild, Şibayev kimi 5-6 iri şirkətə məxsus
zavodlar ağ neftin 75%-ni emal edirdilər.
Rusiya sənayesində 1909-cu ildə başlanan canlanma
Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını təşKİl edən neft sənayesinə o
qədər də təsir göstərə bilmədi. Əvvəllərdə olduğu kimi, Bakıda neft
hasilatı sabitləşə bilmirdi. Bu gerilik neft emalı sahəsində özünü
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daha qabarıq şəkildə göstərirdi. Neft emalı sənayesinin texniki
geriliyinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görülmürdü. İnhisarçılar
süni surətdə istehsalın inkişafının qarşısını alır və neftin qiymətini
qaldırmaqla böyük həcmdə inhisar mənfəəti götürürdülər.
Neft sənayesindəki durğunluğun səbəbləri çox idi. Demək
olar ki, yeni geoloji-kəşfiyyat işləri aparılmırdı. Yeni neft
quyularının qazılması bir yana qalsın, mövcud quyuların ancaq
48%-dən istifadə olunurdu. Külli miqdarda gəlir əldə edən
sahibkarlar mədənlərin texniki cəhətdən təkmilləşdirilməsi və yeni
texnologiyadan istifadə edilməsi ilə az məşğul olurdular. Elektrik
motorları və daxili yanacaqlı mühərriklərdən qismən, başlıca olaraq
isə buxar mühərriklərindən istifadə olunurdu. 1901-1913-cü illərdə
Azərbaycanda neft hasilatı 33%-dən çox azalmışdı. Bu, Rusiyanın
dünya neft istehsalındaki birinciliyini itirməsi ilə nəticələndi və
Amerika Birləşmiş Ştatları bu sahədə birinci yerə çıxdı. Azərbaycan
nefti dünya bazarlarında getdikcə sıxışdırılırdı.
Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Azərbaycanda neft
hasilatı, onun emalı və satışı əsasən iri inhisar biliklərinin: “Nobel
qardaşları şirkəti”, “Nobmazut”, “Oyl” və “Şell”in əlində
cəmlənmişdi. 1912-ci ildə Rusiyanın və xarici ölkənin yeddi nəhəng
bankı tərəfindən təşkil edilmiş "Oyl" inhisar birliyi iyirmi firmanı
birləşdirirdi.
Dünya neft satışı bazarlarında ağalıq uğrunda ABŞ inhisarı
"Standart oyl" ilə bu inhisarlar arasında mübarizə davam edirdi.
Bakıdakı 20 iri neft sənayesi şirkəti sırasına Azərbaycan Kapitalının
nümayəndələri Musa Nağıyev və Şəmsi Əsədullayevin şirkətləri
də daxil idilər.
XX əsrin əvvəllərində Quba, Şamaxı və Cavad qəzalarında
neft inhisarları, nəhəng ticarət-səhmdar bankları və yüksək rütbəli
məmurlar tərəfindən təkində neft olması güman edilən 330 min
desyatindən çox torpaq sahəsi icarəyə götürülmüşdü. 1913-cü ildə
Quba, Şamaxı və Cavad qəzaları ərazilərindəki neft
mədənlərindən 1 milyon puddan çox neft çıxarılmışdı.
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Gəncə qəzası ərazisində fəaliyyət göstərən "QaramanNaftalan" səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyəti Rusiyanın nəhəng
səhmdar-kommersiya banklarından olan Rus-Asiya bankının
nəzarətində idi.
Dünya iqtisadi böhranı və onun qəzaların iqtisadiyyatına
təsiri
Azərbaycanın iqtisadi geriliyi, onun sənaye kapitalizmi
mərhələsini keçməməsi haqqında vaxtilə söylənilmiş ədalətsiz,
yanlış və qərəzli baxışın əksinə olaraq, XX əsrin əvvəllərində
kapitalist münasibətləri yalnız Bakıda deyil, Azərbaycanın
qəzalarında da inkişaf etməkdə idi. Ölkəmizin təbii sərvətləri
sənayenin başqa sahələrinin – dağ-mədən, mexaniki istehsal,
energetika, toxuculuq, pambıqtəmizləmə, ipək emalı, yeyinti
sənayesi, eləcə də nəqliyyat, rabitə, bank-kredit sistemi, ticarət və
şəhərlərin də inkişafına imkan verirdi.
Mexaniki istehsal
Bakının mexaniki istehsal sahəsində maşınqayırma xüsusi yer
tuturdu. Maşınqayırma zavodları neft quyuları üçün dəzgah və
başqa avadanlıq, eləcə də ağ neft-yağ zavodlarında istifadə edilən
qazanlar və s. istehsalı ilə məşğul olurdu. Bu müəssisələrin çoxu
“Vulkan” səhmdar cəmiyyətinə məxsus idi.
Ümumi yükgötürmə qabiliyyətinə görə Rusiya limanlarını çox
geridə qoyan Bakıda gəmilərin təmiri böyük əhəmiyyətə malik idi.
Gəmi təmiri zavodlarının çoxu “Qafqaz və Merkuri”, “Xəzər neft
sənayesi və ticarəti”, “Nobel qardaşları şirkəti” səhmdar
cəmiyyətlərinin əlində cəmləşmişdi. Azərbaycanlı Kapitalistlərdən
H.Z.Tağıyev, A.Dadaşov, İ.Vəliyev, Hüseynov qardaşları və
başqalarının da gəmi təmiri müəssisələri vardı.
Əlvan metallurgiya sənayesi
Azərbaycanda əlvan metallurgiya-sənayesi də yüksək inkişaf
mərhələsinə çatmışdı. Gəncə quberniyasındakı SƏKKIZ mis zavodu
içərisində Gədəbəydəki zavodlar fərqlənirdi. Gədəbəy misi dünyada
ən təmiz və qiymətli mis hesab edilirdi. Hələ keçən əsrdən misi
saflaşdıran Qalakənd zavodunda istehsal prosesində qiymətli
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metallar əldə edilir, onların sonrakı emalı Almaniyada davam
etdirilirdi. XX əsrin əvvəllərində Moskvada bu növ zavodlar inşa
edildiyinə görə, QalaKənd zavodu 1906-cı ildə istehsalı
dayandırmışdı.
Filizçıxarma zamanı qazma işində ağır əl əməyini elektrik
enerjisi əvəz etdi. Almazla qazma üsulunun tətbiqi genişləndirildi.
Hətta QalaKənd çayı üzərində ikiturbinli elektrik stansiyası tikildi.
Bu, Azərbaycan qəzalarında yaradılmış ilK su-elektrik stansiyası
idi.
Rus-yapon müharibəsinə hazırlıqla əlaqədar olaraq, mis
məftillərə və kabelə olan ehtiyac son dərəcə artmışdı. Nəzərdən
Keçirilən dövrdə elektrik və elektrotexnika sənayesində misdən
istifadə genişlənmişdi. Belə mühüm bir amil ölkəmizdə də mis
istehsalının artmasına səbəb olmuşdu. Üstəlik, 1906-cı ildə idxal
olunan misin üzərinə qoyulan gömrük haqqının xeyli artırılması da
daxili istehsalın yüksəlişinə gətirib çıxartmışdı. 1900-cü ildə
"Simens qardaşları və K°" cəmiyyəti ilə “Voqau və K” konserni
arasında bağlanmış müqaviləyə görə, istehsal edilmiş mis Moskva
mis prokatı zavodlarına yalnız bu inhisar vasitəsilə satılmalıydı. Bu
müqavilə
ölkəmizin
əlvan
metallurgiya
sənayesinin
inhisarlaşmasının başlanğıcı oldu.
1907-ci ildə Rusiyada yeddi mis zavodunun ittifaqı - "Mis"
sindikatı yaradıldı. Gədəbəy zavodu 1917-ci ilədək bu inhisarın
tərkibində qaldı. 1914-cü ilin sentyabrında çarın fərmanı ilə
düşmən təbəələrinin Rusiyadakı müəssisələri müsadirə olunmağa
başladı. Lakin Simens qardaşları cəmiyyətinə məxsus Gədəbəy
zavoduna qoyulmuş kapitalın çox cüzi hissəsini alman kapitalı
təşkil etdiyinə görə, müəssisə fəaliyyətini sonralar da davam
etdirmişdi.
"Simens qardaşları və K°" 1914-cü ildə Almaniyanın altı
nəhəng metallurgiya zavodunu xammalla təmin edən "Ştuden
Gezelşaft" inhisarı ilə 30 il müddətinə müqavilə bağlamışdı.
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Yüngül və yeyinti sənayesi sahələri
İpək emalı sənayesi
İki mindən çox kəndin kümdarları Azərbaycanın ipək emalı
fabriklərini xammalla təchiz edirdilər. Xammal bolluğu ipək emalı
fabriklərinin sayca artmasına şərait yaradırdı.
İpək sənayesi ölkəmizin şimal-qərb və cənub-qərb hissəsində
geniş yayılmışdı. Cənubi Qafqazda ipək emalı sənayesinin mərkəzi
Nuxa şəhəri idi. 1900-cü ildə xırda müəssisələr nəzərə alınmasa,
Nuxa-Zaqatalada 46 fabrik var idi. Qarabağda və Naxçıvanda,
xüsusən
Ordubadda
xeyli
ipək
fabriki
işləyirdi.
1913-cü ildə Azərbaycanda 125-dək buxar fabriki vardı. Bütün
fabriklər xarici ölkələrdən gətirilmiş texnika ilə təchiz edilmişdi.
Ölkəmizdə istehsal edilən ipək dünya bazarlarında uğurla
rəqabət aparırdı. SahibKarlardan Hacı Məmməd Hacı Rəsul oğlu,
Salam Lətifov, Rzaqulu Rzayev və başqalarının fabriklərində
istehsal edilən xam ipək beynəlxalq və Ümumrusiya sərgilərində
qızıl və gümüş medallar almışdı. Azərbaycanın xam ipəyindən tək
ölkəmizin özündə deyil, Moskvanın, Lodzun, Milanın, Marselin
və Lionun ipəktoxuma sənayesində də istifadə edirdilər.
Pambıqtəmizləmə sənayesi
Pambıqçılığın inkişafı ilə bir vaxtda pambıqtəmizləmə
sənayesi də irəliləməkdə idi. Sənayenin bu sahəsinin coşqun inkişafı
XX əsrin əvvəlinə təsadüf edir. Bu dövrdə Şimali Azərbaycanda
100-dən çox pambıqtəmizləmə zavodu vardı.
Bu sahədə Gəncə quberniyası birinci yerdə gedirdi. Gəncədə
pambıq zavodları "Xlopok", "Ulduz", "Ümid" şirkətlərinə,
Hindarxda Fərrux bəy Vəzirova və b. məxsus idi.
Bakı quberniyasında zavodlar əsasən Ucarda, Kürdəmirdə,
Göyçayda, Hacıqabulda yerləşirdi. Cavad qəzasının Xıllı
Kəndindəki zavod H.Z.Tağıyevə məxsus idi.
Pambıqtəmizləmə zavodları ildə 2 milyon puddan çox mahlıc
istehsal edirdilər. Pambıqtəmizləmə sənayesinə qoyulan Kapitalın
80%-i milli burjuaziyaya mənsub idi. Cənubi Qafqazdakı 5 pambıqparça fabrikindən dördü azərbaycanlı kapitalistin əlində idi. İrəvan
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quberniyasındakı pambıqtəmizləmə zavodlarının 40%-i (80
zavod) azərbaycanlı Kapitalistlər tərəfindən inşa edilmişdi.
Mahlıcın müəyyən hissəsi H.Z.Tağıyevin Bakıdakı,
Mahmudbəyov qardaşları və Məstanzadənin Tiflisdəki toxuculuq fabriklərinə satılırdı, qalanı isə Rusiyanın və Polşanın pambıqparça toxuculuğu sənayesi sahibləri tərəfindən alınırdı.
Gön-dəri istehsalı
Azərbaycanda maldarlığın geniş yayılması gön-dəri istehsalı
üçün hərtərəfli imkanlar açırdı. Azərbaycanın, eləcə də Rusiyanın
gön-dəri sənayesi üçün ildə 600 min ədəd dəri satılırdı.
1913-cü ildə Azərbaycanın gön-dəri istehsalı müəssisələrinin
sayı o qədər də artmamışdı. Lakin hər birində 40 nəfərdən çox fəhlə
çalışan zavodların sayı artmışdı.
Şərab istehsalı
Yeyinti sənayesinin mühüm sahələrindən olan şərabçılığın,
spirt və Konyak istehsalının xammal mənbəyini üzümçülük təşkil
edirdi. 1900-cü ildə ölkəmizdə 1000-dən çox şərab-spirt və araq
istehsal edən zavod vardı. Ağdamda, Gəncədə və Kürdəmirdə
inşa edilmiş konyak zavodları, istehsal gücünə görə, iri müəssisələr
hesab edilirdilər. 1913-cü ildə Cənubi Qafqazda hazırlanan
konyakın 45%-ni Azərbaycan vermişdi.
Azərbaycanda pivə də istehsal edilirdi. İri pivə zavodları
Zığda (Bakı) və Yelenendorfda (indiki Xanlar) yerləşirdi.
Tütün sənayesi
Tütünçülük ən çox Zaqatala dairəsində, Nuxa, Cavanşir
və Şamaxı qəzalarında intişar tapmışdı. Bakı, Gəncə, ŞƏKI,
Şamaxı və Ağdaşda on tütün fabriki və papiros gilizi hazırlayan
müəssisə vardı.
Azərbaycanda ilK tənbəki fabriki hələ XIX əsrin ikinci
yarısında Nuxada fəaliyyətə başlamışdı. Bəhs edilən dövrdə burada
bu cür daha iKI fabrik işə salınmışdı. Belə fabriklər Gəncə, Ağdaş
və Şamaxıda da fəaliyyət göstərirdi.
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Balıq sənayesi
Azərbaycan təbiətinin qiymətli sərvəti olan balıq dünya
bazarına çıxarılan ənənəvi mallardan idi. Azərbaycanın yeddi
qəzasında balıqçılıqla məşğul olunurdu. Balıq vətəgələri hərrac
yolu ilə üç ilə icarəyə verilirdi.
Azərbaycanın çay və göllərində balıqçılıq və balıq emalı ilə
otuz bir vətəgə məşğul olurdu. Kür çayı boyunca yerləşmiş iri
vətəgələrdə ovlanmış balıqlar duzlanır və konservləşdirilirdi. Nərə
balıq növləri təzə halda da satılırdı. Bu qiymətli balıqlar ticarətdə
"Qırmızı", yəni bahalı adlandırılır.
1906-cı ildən başlayaraq balıq sənayesinə milli kapital axını
güclənmişdi. 1906-1909 və 1912-ci illərin hərracında bir çox iri
vətəgə azərbaycanlı sahibkarların – H.Z.Tağıyev, M.Nağıyev,
M.Muxtarov, T.Səfərəliyev, Baxışbəy Rüstəmbəyov və
başqalarının əllərinə keçmişdi. H.Z.Tağıyev 1912-ci ildə Xəzərin
Yalama-Dəvəçi hissəsində və Dağıstanda 30 vətəgə icarəyə
götürmüş, onların hər cür texnika və soyuducularla təchizinə, buz
istehsal edən və çəllək zavodlarının tikintisinə 6,5 milyon manat
xərcləmişdi. Maraqlı cəhət orasıdır KI, 1912-ci ildə balıq
sənayeçilərinin 70%-ni azərbaycanlı kapitalistlər təşkil edirdilər.
Ölkəmizdə balıqçılıq təsərrüfatı və balıq sənayesinin məhsulu
Rusiyaya və oradan da xarici ölkələrə göndərilir, az bir hissəsi isə
Cənubi Qafqaz bazarlarında xırıd edilirdi. Alqı-satqı işlərində
Almaniyanın "Dikman va Qanzen" səhmdar cəmiyyəti mühüm rol
oynayırdı. Qara kürünün demək olar KI, hamısı bu cəmiyyət
vasitəsilə Avropa ölkələri və Amerikaya satılırdı.
Məhsulun ümumi həcminə VƏ fəhlələrin sayına görə Şimali
Azərbaycanda balıq sənayesi neft sənayesindən sonra ikinci yeri
tuturdu.
Biyan kökü emalı. Bitki yağı istehsalı
Rusiyada biyan kökü emalı ilə məşğul olan yeddi zavoddan
dördü Azərbaycanda yerləşirdi. Çünki dünyanın ən Keyfiyyətli
biyanı məhz bizim ölkədə yetişirdi. Bu sahənin inkişafı xarici
kapital ilə bağlı olmuşdur. 1902-ci ildə Gəncə, Kürdəmir, Ucar və
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Ləkidəki biyan kökü emalı zavodları ingilis şirkətinin nəzarətinə
Keçmişdi.
Azərbaycanda hər il yığılan 5-6 milyon pud biyan kökü
zavodlarda emaldan keçirilirdi. Emal prosesində alınan mayecövhər başlıca olaraq yeyinti sənayesində işlənirdi. Bundan
əczaçılıqda müxtəlif dərmanların hazırlanmasında, toxuculuqda sarı,
sarı-qonur rəngli parçalar istehsalında və s. istifadə edilirdi.
1902-ci ildə yerli kapitalla inşa edilmiş Ləki çiyid yağı
zavodunda əla keyfiyyətli yağ istehsal olunurdu. 1906-cı ildə bu
müəssisənin əsasında "Qafqaz yağ zavodu" səhmdar cəmiyyəti
təsis edilmişdi.
Duz istehsalı
Sənayenin bu sahəsinin əsl inkişafı XX əsrin əvvəllərinə
təsadüf edir. Naxçıvan qəzasında dövlətə məxsus duz mədənləri
icarəyə verilirdi. "Kalbalıxanov qardaşları və K" şirkətinin Süst
mədənlərində daş duz əldə edilirdi.
Azərbaycanda 30-dan çox göldən şor (narın) duz əldə
edilirdi. Bu göllərin yarıdan çoxu Abşeronda, qalanı isə Cavad
qəzasında yerləşirdi.
1911-ci il 1912-ci il
Kənd təsərrüfatı. Rusiya imperiyasının köçürmə siyasəti
Əkin sahələrinin genişləndirilməsi
XX əsrin əvvəllərində də kənd təsərrüfatının əsasını əkinçilik
və maldarlıq təşkil edirdi. Ölkəmizdə əkin sahələri ildən-ilə
genişlənirdi. Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində 1,3 milyon
desyatin əkin sahələrinin yarıdan çoxunda buğda, arpa və düyü
əkilirdi. Əkinçilikdə dəmir kotanlar mühüm rol oynayırdı. Bundan
başqa, mülkədar – bəy və varlı kəndli (qolçomaq) təsərrüfatlarında
traktorlar, dəmir dırmıxlar da geniş şəkildə tətbiq edilirdi.
Əkin sahələri genişləndikdə və məhsul istehsalı artdıqca
əmtəəlik məhsullar da çoxalırdı. 1913-cü ildə ölkəmizdə 60 milyon
puda qədər taxıl əldə edilmişdi.
İctimai təbəqələşmə nəticəsində meydana gəlmiş kənd
burjuaziyası-qolçomaqlar kənd əhalisinin az bir hissəsini təşkil
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etmələrinə və təsərrüfatların 10%-nə sahib olmalarına baxmayaraq,
əmtəəlik taxılın böyük bir hissəsini onlar verirdilər. Kapitalistcəsinə
təşkil edilmiş mülkədar-bəy təsərrüfatlarında da taxılın müəyyən
hissəsi bazar üçün istehsal edilirdi.
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı alətləri və maşınları istehsal
edən zavodlar demək olar ki, yox idi. Belə maşınları kənardan
gətirmək isə baha başa gəlirdi. Onları varlı kəndlilər alırdılar.
Yerlərdə istehsal edilən alətlər ehtiyacı ödəmirdi. İxtisaslı
mütəxəssislərin az olması da işə mənfi təsir göstərirdi.
Əkin sahələrini suvarmaq üçün suvarma arxlarının yenidən
bərpası, yararlı hala salınması ilə yanaşı, çayların sahilində suvuran
qurğular qoyulur, kanallar çəkilirdi. Əsrin əvvəllərində Kür və Araz
çaylarının sahillərində 150-yə qədər suvuran qurğu qurulmuşdu.
Taxılçılıq sahəsində Lənkəran, Gəncə, Nuxa, Ərəş, Şuşa
qəzaları daha çox fərqlənirdi. Çəltik bir neçə qəzada becərilsə də,
Azərbaycanda onun əsas vətəni Lənkəran idi.
Azərbaycanda texniki bitkilər əkini xeyli genişlənmişdi
Onların içərisində pambıqçılıq xüsusi olaraq fərqlənirdi. Sənaye
pambıqçılığının inkişafı da bu dövrə təsadüf edir.
Pambıq əkinində kotanlarla bərabər, traktorlardan da istifadə
olunurdu. 1913-cü ildə Rusiyada əkinçilikdə istifadə edilən 152
traktordan altısı Azərbaycanda idi. Cənubi Qafqazdakı pambıq
əkilən sahələrin 70%-dən çoxu Azərbaycanın payına düşürdü.
Becərmədə xeyli irəliləyiş gözə çarpırdı. Pambıqçılıq
təsərrüfatlarında cərgəli əkin üsulu getdikcə üstünlük təşkil edirdi.
Azərbaycanda hər il orta hesabla 5-6 mln. pud pambıq yığılırdı.
Toplanan pambıq yerli pambıqtəmizləmə zavodlarına satılırdı.
1909-cu ildən etibarən Azərbaycanda borc-kredit şirkətlərinin
təşkili bu sahədə möhtəkirliyə mane olurdu. 1913-cü il-də burada
129-dan artıq kredit şirkəti və borc əmanət kassaları fəaliyyət
göstərirdi.
İpəkçilik
Azərbaycanda
inkişaf
etmiş ipək sənayesinin əsasını geniş
yayılmış ipəkçilik təşkil edirdi. XX əsrin əvvəllərində ölkəmizdə
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ipəkçiliklə-kümdarlıqla məşğul olan kəndlərin sayı artdıqca çəkil
plantasiyalarının sahələri də genişlənirdi. İpəkçilik kapitalist əmtəə
istehsalının inkişaf etdiyi kənd təsərrüfatı sahələrindən birinə
çevrilmişdi.
Azərbaycanda becərilən baramanın demək olar ki, hamısı
yerli ipək fabriklərində emaldan keçirilirdi. Lakin onun az bir
hissəsindən kəndlilər məişətdə işlədilən müxtəlif növ məmulat
hazırlayırdılar. ÖLKƏmizin ipək emalı fabriklərində işlənən,
kəndlilərin məişət ehtiyacları üçün istifadə olunan və ölkənin
sərhədlərindən kənara göndərilən baramanın ümumi dəyəri 6 mln.
manatdan yuxarı idi.
Tütünçülük
Azərbaycanda tütünçülüyün inkişaf etdirilməsi üçün hər cür şərait
vardı. Tütünə tələbat artdıqca tütün yarpağı becərilən plantasiyaların
sahələri də genişlənirdi. Sənaye tütünçülüyü XX əsrin əvvəllərində
geniş vüsət almışdı. Zaqatala dairəsi bu cəhətdən xeyli fərqlənirdi.
Burada (əsasən Balakən və Qabaqçöldə) sarı tütün, Trabzon və
Samsun növləri yetişdirilir və yüksək məhsul götürülürdü. Cənubi
Qafqazda ən böyük tütün plantasiyası (40 desyatin) Zaqatalada
yerləşirdi. Azərbaycanda yığılan tütün yarpağı əsasən yerli
fabriklərdə emal edilir, az bir qismi isə İrana ixrac olunurdu.
Azərbaycanda tütünçülüyün, eləcə də tütün məmulatının geniş
miqyas almasına əngəl olan başlıca amil yüksək aksiz vergisi
alınması (puda 3-4 manat) idi.
Üzümçülük
Azərbaycanda üzümçülüyün sənaye bağçılığına çevrilməsi
keçən əsrin sonunda baş vermişdi. Azərbaycanın bütün qəzalarında
üzümçülüklə məşğul olurdular. Lakin Gəncə quberniyasında Şuşa
və Gəncə, Bakı quberniyasında isə Şamaxı və Göyçay üzüm
istehsalında fərqlənirdi. Üzümlüklərin demək olar ki, hamısı bu və
ya digər şəkildə su çıxarılması mümkün olan sahələrdə salınırdı.
1901-1913-cü illərdə Azərbaycanda üzüm istehsalı 3 milyon
puddan 6 milyon puda qalxmışdı. Əhalinin yeyintiyə işlətdiyi
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üzümü də nəzərə alsaq, onda sonuncu rəqəm 7-8 mln. pud
götürülməlidir.
Üzümlüklərin böyük hissəsi mülkədarların, qolçomaqların və
ayrı-ayrı şirkətlərin əllərində cəmləşmişdi. Bütün üzüm bağlarının
9%-ə qədəri qolçomaqlara məxsus idi. İri şirkətlər həm üzüm, həm
də şərab istehsalında həlledici rol oynayırdılar.
Maldarlıq
Azərbaycanda maldarlığın inkişafı üçün kifayət qədər şərait vardı.
Ona görə də qəzaların hamısında maldarlıq bu və ya digər dərəcədə
inkişaf etmişdi. Maldarlığın əsas növləri qoyunçuluq, iribuynuzlu
mal-qara və atçılıq idi. Bunlardan başqa, keçi, dəvə, donuz və qatır
da saxlanılırdı. Maldarlıqla məşğul olanlar bir neçə qrupa
bölünürdü. Bilavasitə əkinçiliklə və ya kənd təsərrüfatının başqa
sahəsi ilə məşğul olanlar üçün maldarlıq ancaq istehlak məqsədi
daşıyırdı. Belə ailələrdə mal-qaranın sayı minimum həddə idi.
Maldarlıqla müntəzəm məşğul olan kəndlilər üçün əmtəə maldarlığı
xüsusi əhəmiyyətə malik idi.
Yenə də köçmə maldarlığı maldarların əsas məşğuliyyəti
olaraq qalırdı. Yaylaqlar və qışlaqlar əsasən dövlətə məxsus
olduğundan maldarlar onları ağır şərtlərlə icarəyə götürürdülər.
Maldarlığın daha çox inkişaf edən və faydalı sahəsi
qoyunçuluq idi. Qoyunlar qabayunlu idi. Lakin 50-60 min baş
zərifyunlu qoyun yalnız Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasında
saxlanılırdı.
1913-cü ildə davarların və mal-qaranın sayı 5 mln. başı
keçmişdi. Ölkəmizdə müxtəlif illərdə orta hesabla 200 min başadək
at olmuşdur. Heyvanların çoxu mülkədarlara, qolçomaqlara və
qismən ortabab kəndlilərə məxsus idi. On minlərlə baş mal-qarası
olan mülkədar və qolçomaq təsərrüfatları vardı. İri maldarlıq
təsərrüfatlarında əmtəə südçülüyü, eləcə də əmtəəlik mal-qara
bəslənməsi geniş miqyas almışdı. Ölkə daxilində yundan hər cür
məmulat hazırlanırdı. Azərbaycan xalça və gəbələri dünya
bazarında böyük həvəslə alınırdı və indi xarici ölkələrdəki bir çox
muzeyin bəzəyi hesab edilir.
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Kənd təsərrüfatında iribuynuzlu qaramalın, xüsusən kəllərin,
öküzlərin, həmçinin atın və dəvənin faydası çox idi. Torpağın
şumlanmasında, təsərrüfat işlərinin görülməsində, yüklərin mənzil
başına çatdırılmasında, eləcə də minik və nəqliyyat sahəsində atın,
öküzün və dəvənin rolu misilsiz idi.
Balıqçılıq
Ölkəmizdə bağçılıq və meyvəçilik kənd təsərrüfatının faydalı
sahəsi kimi əhəmiyyətini saxlamışdı. Qubanın, Şamaxının,
Göyçayın, Ordubadın iqtisadiyyatında meyvəçilik mühüm yer
tuturdu. Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasının Qazax, Gəncə,
Gavanşir, Şuşa qəzalarında meyvəçilik inkişaf etmişdi.
Azərbaycanın ən iri meyvəçilik bölgələri Quba və Göyçay
idi. Məhz bu bölgələrdən ən çox quru meyvə ixrac olunurdu.
Naxçıvan qəzası da onlardan geri qalmırdı. Zaqatala dairəsindən hər
il 350 min puddan çox qoz-fındıq və başqa meyvələr satışa
göndərilirdi.
Azərbaycanın kənd təsərrüfatında kapitalizmin inkişafı
muzdlu əmək tətbiqini genişləndirmişdi. Təsərrüfatların müəyyən
hissəsi Kapitalist əsaslarla qurulmuşdu.
Rusiya imperiyasının köçürmə siyasəti və bunun
Azərbaycan kəndlilərinin həyatına mənfi təsiri
Azərbaycanda
kəndlilərin
pay
torpağının
azlığına
baxmayaraq, çarizmin müstəmləkəçilik və ruslaşdırma siyasəti
nəticəsində Rusiyadan buraya köçürülənlərin sayı get-gedə artırdı.
Onlar yerli kəndlilərin hesabına torpaqla təmin edilirdilər. 1905-ci
ildən etibarən Muğanda rusları məskunlaşdırmağa başladılar.
Hesablamalara görə, əsrin birinci beş ilində təkcə Bakı quberniyası
ərazisinə köçürülənlər üçün 44 min desyatin yararlı torpaq sahəsi
ayrılmışdı. Quberniyada bəzən bütöv bir kəndin torpaqlarını gəlmə
rus kəndlilərinə verirdilər. Rəsmi çar məmurlarından biri etiraf
edirdi ki, indi Alar kəndinin camaatı öz yerlərindən "köçürülüb
torpaqla təmin edilmədən başlıbaşına buraxılmışdır". 1909-cu ildə
Quba qəzasında ən münbit torpaqların bir hissəsi Kiyev
quberniyasından buraya köçürülmüş 2 min kəndliyə verilmişdi.
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Çarizmin köçürmə siyasəti Azərbaycanda zorla həyata
keçirilirdi. Köçürmə siyasəti nəticəsində aztorpaqlı və torpaqsız
kəndlilərin sayı ildən-ilə artırdı.
Əhalinin etirazlarına məhəl qoymayan çar hökuməti
köçürmə–müstəmləkə siyasətini davam etdirirdi. 1912-ci ildə Bakı
quberniyasında 60 və Gəncə quberniyasında isə 29 rus kəndi
salınmışdı. Bakı quberniyası üzrə rus əhalisi ən çox Cavad
qəzasında yerləşdirilmişdi. Rusiyadan müxtəlif vaxtlarda Muğana
KÖçürülmüş əhalinin yaşadığı 49 belə kənd vardı. Yerli kəndlilərdən
qorunmaq üçün Muğandakı rus kəndlilərinə dövlət rəsmi qaydada
odlu silah verirdi.

Azərbaycan I Dünya müharibəsi illərində.
Müharibənin iqtisadiyyata və əhalinin güzəranına təsiri
Müharibənin Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri
Müharibənin Rusiyaya vurduğu ziyan ölçüyəgəlməz dərəcədə
böyük idi. Rus-yapon müharibəsinin bir ilinə sərf edilmiş vəsait bu
müharibənin bir ayına xərclənirdi. Cəbhənin təchizi üçün bir çox
sənaye sahələri hər vəchlə inkişaf etdirilirdi. İqtisadiyyatı hərbi rels
üzərinə keçirmək məqsədi ilə hərbi-sənaye komitələri təşkil
edilmişdi. Cənubi Qafqazda müəssisələrin hərbiləşdirilməsi
Rusiyanın daxili quberniyalarındakından yüksək idi. Bu isə öz
növbəsində iri inhisarlarla dövlət aparatının qarışıb-qovuşmasına
gətirib çıxarmışdı. Müharibə Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasmı
təşkil edən neft sənayesindəki böhranı daha da dərinləşdirdi.
Müharibə dövrünün tələbatı ilə əlaqədar olaraq duru yanacağa olan
ehtiyac çox yüksək idi. Neft hasilatı nə sənayenin, nə də hərbi
idarələrin tələbatını ödəyə bilirdi.
Buna baxmayaraq, müharibənin tələbatını ödəmək üçün zəruri
tədbirlər görülürdü. Rusiyada hasil edilən neftin 80%-dən çoxu
Azərbaycanın payına düşürdü. Müharibəyə qədər Bakıda neftin
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emalı üçün lazım olan turşuları burada 15 kimya zavodu istehsal
edirdi.
Dəmir yolu Müdafiə nazirliyinin xidmətinə verildiyindən
mülki yüklərin daşınması çətinləşmişdi. Dəniz gəmiçiliyi daşımanın
öhdəsindən gələ bilmirdi.
Müharibə dövründə istehsalın təmərküzləşməsi yüksək idi.
Neft çıxarmada iri şirkətlərin rolu böyük idi. Altı iri səhmdar
cəmiyyəti 1915-ci ildə Bakıda çıxarılan neftin 38%-ni, 1916-cı ildə
isə 40%-ni vermişdi.
Müharibə ilə əlaqədar bütün məhsulların qiyməti gündəngünə artmaqda idi. Dövlət istehsalı və qiymətləri tənzim etmək üçün
tədbirlər görürdü.
Müharibə başlanan kimi, Gədəbəydəki misəridən zavod hərbi
sifarişləri yerinə yetirməyə cəlb olundu. Lakin mis istehsalı kəskin
şəkildə azalmışdı. Zavodun əhəmiyyəti nəzərə alınaraq müharibə
dövründə orada çalışan qeyri-müsəlman fəhlələrə möhlət verilir,
orduya çağırılmırdı.
Müharibə dövründə ölkədə istehsal olunan strateji
məhsullardan biri pambıq idi. Cənubi Qafqazda istehsal olunan
mahlıcın 72%-i Azərbaycanın payına düşürdü. Pambıq-parça
sənayesində də inhisarçı kapitalla dövlət aparatı qarışıbqovuşmuşdu. H.Z.Tağıyev də dövlətlə müqavilə bağlamışdı.
Müharibənin ilk illərində ipək emalı sənayesində də geriləmə
baş vermişdi. Bununla belə, Cənubi Qafqazda istehsal olunan ipəyin
dörddə üçünü Azərbaycan verirdi. 1915-ci ildə istehsal edilmiş xam
ipəyin hamısı Rusiyanın ipəktoxuma fabriklərinə göndərilmişdi.
Müharibə illərində tələbatın artmasına baxmayaraq, Azərbaycanda tütün istehsalı xeyli zəifləmişdi. 1916-cı ildən Azərbaycanın
tütün emalı fabrikləri cəbhə üçün işləyən strateji müəssisələr sırasına daxil edilmişdi.
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı da böhran keçirirdi. Əkin
sahələri ixtisar edilmiş və mal-qaranın sayı azalmışdı. 1915-ci il
iyun tarixli fərmana əsasən Azərbaycandan 50 mindən artıq
gəncin səfərbərliyə alınaraq arxa cəbhədə işlədilməsi kəndlərdə işçi
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qüvvəsinin sayını xeyli azaltmışdı. Atlar, öküzlər və arabalar da
hərbi ehtiyac üçün müsadirə edilmişdi.
Müharibənin əhalinin güzəranına təsiri
Yaşayış üçün zəruri olan ərzaq məhsullarının qiyməti 300500% artmışdı. Dəmir yolu ilə hərbi sursat daşındığından Şimali
Qafqazdan Azərbaycana taxıl və un gətirilməsi çox
məhdudlaşmışdı. Qıtlıq və aclıq başlanmışdı.
Şimali Azərbaycan Qafqaz cəbhəsinə yaxın olduğundan təsərrüfat dağınıqlığı və böhran burada daha tez başlanmışdı. Cəbhə
bölgələrindən hər gün Bakıya və qəzalara yüzlərlə yaralı gətirilirdi.
Bundan əlavə Bakıda iri qoşun hissələri yerləşdirilmişdi.
Qaçqınların və əsgərlərin hesabına Bakıda əhalinin sayı 70 min
nəfər artmışdı. Ərzaq böhranı şəraitində buraya əhali axını vəziyyəti
daha da gərginləşdirirdi.

Azərbaycan sosialist inqilabı illərində
Sosialistcəsinə yenidənqurmalar, onların sosial-iqtisadi və
siyasi nəticələri
20-ci illərin ikinci yarısından etibarən Azərbaycanda da xalq
təsərrüfatının bütün sahələrinin sosialistcəsinə yenidən qurulmasına
başlanıldı. Məqsəd Stalin və onun həmfikirlərinin sosializm
ideyalarını əməli olaraq Azərbaycanda da gerçəkləşdirmək idi.
Tələm-tələsik sənayeləşdirmə, fərdi kəndli təsərrüfatlarını zorla
kollektivləşdirmə, bolşevizm ideologiyasına xidmət edən mədəni
quruculuq, planlaşmada və idarəçilikdə sərt mərkəzləşmə,
kommunist partiyasının cəmiyyətdə bölünməz və şəriksiz ağalığını
bərqərar etmək sözügedən yenidənqurmaların başlıca istiqamətləri
idi.
Birtərəfli sənayeləşdirmə siyasəti.
Sənayeləşdirməni əməli olaraq həyata keçirmək 1925-ci ilin
dekabrında irəli sürülmüşdü. Rusiyadan fərqli olaraq Azərbaycanda
sənayeləşdirmə özünəməxsus yolla aparılırdı. Əgər Rusiyada
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sənayeləşdirmədə üstünlük ən çox ağır sənayeyə, maşınqayırmaya
və hərbi sənayeyə verilirdisə, müstəmləkə vəziyyətində olan
Azərbaycanda əsas üstünlük neft sənayesinin inkişafına və elektrik
enerjisi istehsalına yönəldilmişdi. Yüngül sənaye müəssisələrinin və
ilkin xammal emalı (pambıqtəmizləmə, ipəkçilik və b.) obyektlərinin yaradılması da Azərbaycanda sənayeləşdirmənin tərkib hissələrindən idi. Tez bir müddətdə güclü sənaye ölkəsinə çevrilmək finişi
götürmüş Sovet İttifaqı sənayeləşdirməni çox ağır şəraitdə həyata
keçirirdi. Xarici kapitaldan və texnologiyadan məhrum olan, SSRİ
sənayeləşdirməni öz daxili ehtiyatları hesabına, kütlələri, xüsusən o
zaman əhalinin əksəriyyətini təşkil edən kəndlilərin istismarı
hesabına həyata keçirməyə məcbur olmuşdu. Ağır vergilər qoymaq,
müsadirələr, "sənayeləşdirmə istiqrazları" yolu ilə topladığı milyardlarla kapitalı iri sənaye obyektlərinin tikilməsinə sərf edirdi.
Sovet sənayeləşdirməsinin qısa müddətli uğurlarının başlıca
səbəblərindən biri də zəhmətkeş kütlələrin, xüsusən fəhlələrin
böyük ruh yüksəkliyi ilə bu işə qoşulması idi. Kommunist
təbliğatından məst olmuş, bu gün-sabah "Hər kəsdən qabiliyyətinə,
hər kəsə tələbatına görə" prinsipinə əsaslanan kommunizm cəmiyyəti qurmaq ümidi ilə yaşayıb-işləyən fəhlələr böyük ruh yüksəkliyi
ilə yeni-yeni nəhəng sənaye obyektləri ucaldırdılar. Onları çox ağır
şəraitdə: ac-yalavac, savadın-texnikanın olmadığı şəraitdə quru əllə
tikirdilər. Bu əsil qəhrəmanlıq, əsil rəşadət idi. Mərkəzdən verilən
planların – birinci və ikinci beşillik planlarının yerinə yetirilməsi
naminə bolşeviklər tərəfindən irəli sürülən "sosializm yarışı",
"zərbəçilik", "ictimai yedək", müxtəlif məqsədli iməciliklər və s.
fəhlələrin sənayeləşdirmədə fəal iştirakının təmin edilməsində mühüm rol oynamışdılar.
SSRİ-nin yeganə duru-yanacaq-neft bazası olan Bakı,
Azərbaycan fəhlələri də öz növbəsində, sovet sənayeləşdirməsinin
həyata keçirilməsində fəal iştirak etmişdi. Onlar yeni neft
yataqlarının istismara verilməsində, onlarla sənaye obyektlərinin
tikilməsində böyük mətanət göstərmişdilər. Hətta, canlarını belə
qurban
vermişdilər.
Sənayeləşmə
illərində
Bakıda
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neftmaşınqayırma zavodları (L.Şmidt, Suraxanı mexaniKI zavodu),
o cümlədən, sürtgü yağları, ağ neft, benzin, gəmi təmiri, karbid
zavodları, Gəncədə əyrici-toxuculuq kombinatı, Gəncə, Ucar,
Yevlax pambıqtəmizləmə zavodları, Lənkəranda və Ordubadda
konserv zavodları, Şəkidə, Xankəndində, Zaqatalada, Salyanda və
Füzulidə istilik və su elektrik stansiyaları tikilib işə salınmışdı.
Artıq 30-cu illərin ikinci yarısında Azərbaycanda istehsal
olunan sənaye məhsulunun 95%-dən çoxunu 20-30-cu illərdə
tikilmiş və yenidən qurulmuş müəssisələr verirdi.
SSRİ-nin neft istehsalı üzrə dünyada ikinci yerə çıxmasında
Bakı neftçilərinin çox mühüm rolu olmuşdu. 1937-ci ildə SSRİ-də
hasil edilən neftin 76%-ni Azərbaycan vermişdi.
Bu illərdə 822 kilometrlik olan Bakı - Batum neft kəmərinin,
400 kilometr uzunluğunda olan Ələt – Culfa dəmir yol xəttinin
çəkilməsi başa çatdırıldı. SSRİ məkanında ilk dəfə Bakıda, şəhər ilə
neft rayonları arasında elektrik dəmir yolu xətti istifadəyə
verilmişdi.
Sənayeləşmə öz çətinlikləri və mənfi nəticələri ilə bərabər
Azərbaycanın ümumən inkişafına xeyli təkan vermişdi. Bu illərdə
fəhlə sinfinin sayı 1926-cı ildəki 47 min nəfərdən 1932-ci ildə 325
minə çatmışdı. Onların texniki səviyyəsi də yüksəlmişdi.
Beləliklə, sənayeləşmə xəttinin həyata keçirilməsi sayəsində
Azərbaycan aqrar ölkədən aqrar-sənaye ölkəsinə çevrilmişdi. Yeni
iş yerlərinin açılması hesabına Azərbaycanda işsizliyə də son
qoyulmuşdu. Bununla belə sənayeləşmənin Azərbaycan yolu onun
SSRİ-nin xammal bazasına çevrilməsinə gətirib çıxarmışdı.
Zoran Kollektivləşdirmə və onun nəticələri.
Kənd təsərrüfatının sosialistcəsinə yenidən qurulması –
kollektivləşmə Azərbaycanın 20-30-cu illər tarixini dəhşətli
səhifələrindəndir. Bu illər Azərbaycan kəndinin də tarixinə ən ağır,
əzablı və dəhşətli dövr kimi daxil olmuşdur.
Azərbaycanda ilk kollektiv təsərrüfatlar hələ 1920-ci ilin
yayından yaradılmağa başlamışdı. Artıq 1922-ci ildə onların sayı
178-ə çatırdı.
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Kənd təsərrüfatının kollektivləşdirilməsi 20-ci illərin
sonlarında günün ən vacib vəzifəsi kimi qarşıda dururdu. Bu 19281929-cu illərdə ölkədə yaranmış taxıl çətinliyi və dövlət
sənayeləşmə siyasətinin ilk uğurları ilə əlaqədar idi. Rusiya üçün
nəzərdə tutulmuş bu siyasət milli regionlarda da, o cümlədən
Azərbaycanda həyata keçirilməyə başladı. Kollektivləşmənin məna
və mahiyyətini hələ tamamilə dərk etməmiş, ona hazır olmayan
Azərbaycan üçün bu proses çox dəhşətli keçmişdi.
Ümumittifaq miqyasında başlamış bu proses Azərbaycanda
daha ağrılı həyata keçirilmişdi. Azərbaycan rəhbərliyi yarışmaq
prinsipindən istifadə etmişdi. Mərkəzdən müəyyən olunmuş
müddətə görə hələ 4 il (1933-cü ilin yazma qədər) vaxtın qalmasına
baxmayaraq, Azərbaycan rəhbərliyi tələsərək 1930-cu ilin yazına
kimi elliklə kollektivləşməni başa çatdırmaq qərarına gəlmişdi. Bu
məqsədə çatmaq üçün yerli sovet, partiya orqanları, komsomol
təşkilatları və məmurlar inzibati, zorakılıq yolu ilə kəndliləri
kolxozlara toplamağa başlamışdılar. Bu məqsədlə 1929-cu ilin sonu
- 1930-cu ilin əvvəllərində kollektivləşmə həftəlikləri təşkil
edilmişdi. Kolxoza könüllü gəlməyənləri məcbur edir, həbs edir,
"kulaka" salır, hədələyir və digər inzibati tədbirlər həyata
keçirirdilər. Hətta bəzi mahalların rəhbərləri (Quba, Şəki-Zaqatala,
Lənkəran, Goranboy öz rayonlarını elliklə Kollektivləşmə rayonları
elan etmişdilər. Geniş miqyasda kağız üzərində kolxozlar yaratmağa
başlamışdılar.
Kollektivləşmənin ən dəhşətli faciələrindən biri qolçomaqlara
və onların tərəfdarlarına divan tutulması idi. Sovet rejimi yarandığı
gündən qolçomaqlara düşmən münasibət bəsləyirdi. 1928-ci ildən
sonra onları məhdudlaşdırmaq və sıxışdırmaq siyasəti yürüdülürdü:
onlara yüksək vergilər qoyulur, artıq taxılları zorla müsadirə edilir,
muzdur saxlanmaq, torpağını və texnikasını icarəyə vermək
məhdudlaşdırılırdı. Lakin kütləvi kolxoz hərəkatı başlandıqdan
sonra elliklə kollektivləşmə əsasında qolçomaqları bir sinif kimi
ləğv etmək siyasətinə keçildi. Respublikada yüz minlərlə qolçomaq
və varlı kəndli ailəsi məhv edildi və ya sürgün olundu.
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SSRİ-nin digər yerlərində olduğu kimi Azərbaycanda da
kollektivləşmə dinə, milli ənənələrə qarşı mübarizə ilə müşayiət
olunmuşdu. Bu prosesdə çox yerlərdə məscidlər ya dağıdılır, ya da
anbara, kluba, kitabxanaya çevrilirdilər. Qadınların çadraları əlindən
alınırdı. Bu baxımdan, Azərbaycan SSRİ-də birinci yerdə dururdu.
Kollektivləşmədə Azərbaycanda ilk dəfə 1930-cu ilin yazında
Bərdə və Q.İsmayılov (Goranboy) rayonlarında təşkil edilən Maşın
Traktor Stansiyalarının mühüm rolu olmuşdu. Həmin stansiyalar
kənddə dövlətin dayaq nöqtələri, siyasi və texniki nəzarətçisi idilər.
Artıq 1932-ci ildə respublikada 24 MTS fəaliyyət göstərirdi. 19291930-cu illərdə kollektivləşdirmə gedişində yol verilmiş kobud
səhvlər, inzibatçılıq və zorakılıq kəndliləri çox bezdirdi. Onlar
kütləvi olaraq kolxozlardan getməyə başladılar. Süni surətdə
yaradılmış kolxozlar da dağıldı. Respublikada kollektivləşmənin
səviyyəsi olduqca aşağı düşdü.
Partiya və sovet orqanlarının həyata keçirdiyi inzibati
tədbirlər sayəsində 1930-cu ilin sonu – 1931-ci ilin əvvəllərindən
etibarən kollektivləşmə dalğası yenidən yüksəlməyə başladı.
Kollektivləşdirmə sonrakı illərdə də inkişaf etdirildi. Artıq
1937-ci ildə bütün kəndli təsərrüfatları 86,5%, əkin sahələri 93,5%
kolxozlarda birləşdirilmişdi. Bu Azərbaycan kəndində kolxoz
quruluşunun tam həyata keçirilməsi demək idi.
Kolxoz quruculuğunda yol verilən əyintilər və səhvlər,
zorakılıq və inzibatçılıq, qolçomaqlara, varlı və ortabab kəndlilərə
qarşı çevrilmiş kobud, qeyri insani tədbirlər kəndlilərin kütləvi
narazılıqlarına səbəb olurdu. 1930-cu ilin birinci yarısında ŞəkiZaqatala mahalında, Naxçıvan MSSR-in Keçili kəndində, Xızı
dairəsinin Ağdərə kəndində, Şəmkirin Bitdili kəndində, Cəbrayıl
qəzasının Sirik kəndində və s. kəndli üsyanları baş vermişdi. Azərbaycanda sovet rejiminə və kollektivləşməyə qarşı kütləvi müqavimət hərəkatı başlamışdı. Təkcə 1931-ci ildə kollektivləşməyə qarşı
132 qaçaq dəstəsi mübarizə aparırdı. Kollektivləşmənin 4 ilində ona
qarşı 400-dən çox silahlı qaçaq dəstəsi mübarizə aparmışdı. Samux,
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Qazax, Qarabağ, Goranboy və Tovuz bölgələrində qaçaqçılıq
edənlərin sayı 5 mindən çox idi.
Sovet hökuməti orqanları bu hərəkatı hərbi hissələr vasitəsilə
çox amansızlıqla yatırmışdılar. Gəncə, Gədəbəy əməliyyatlarında
ələ keçirilən 1028 nəfərdən 366 nəfəri güllələnmiş, 316 nəfəri cəza
düşərgəsinə, qalanları isə Sibirə, Qazaxıstana sürgün olunmuşdular.
Zəyəm əməliyyatında 366 nəfər güllələnmişdi. Naxçıvan MSSR-in
Keçili Kəndində 70 nəfər adam güllələnmişdıi.
Beləliklə, Azərbaycanda da çox ağrılı, əzablı və dəhşətli
yollarla aparılan Kollektivləşmə nəticəsində kolxoz quruluşu
yaradılmışdı.
Kolxoz quruluşunun sosial-iqtisadi cəhətdən də qüsurları var
idi. Əvvəla o, sanki çarizmin ənənəvi təhkimçilik qaydaqanunlarının bərpası idi. Belə KI, 1950-ci illərin sonuna kimi
pasportu olmayan kolxozçu icazəsiz öz təsərrüfatı hüdudlarından
kənara gedə bilməzdi və ya istədiyi təsərrüfata keçmək hüququ yox
idi; ikinci, kolxozlar sanki əmək düşərgələrini xatırladırdı; üçüncü,
Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərinə yad bir qurum idi,
dinsizlik simvolu idi. Qadınlar üçün əzablı əmək düşərgəsi idi.
Kolxoz quruluşu, kolxoz üzvlərinin maddi marağını məhv edən,
insan şəxsiyyətini alçaldan sosial-iqtisadi və inzibati sistem
olmuşdur.
Ölkədə sosial-iqtisadi və siyasi sahələrdə, eləcə də mədəni
həyatda baş vermiş müəyyən irəliləyişlər, 30-cu illərin sonuna
yaxın durğunluq və irtica ilə əvəz olundu.
Şəhərdəki sosial proseslər kəndə nisbətən yüngül keçirdi.
Burada sosial proseslərin əsas təzahürü – fəhlələrin, ticarət-sənaye
burjuaziyasının formalaşması, "orta sinfi" təşkil edən hərbi-inzibati
bürokratiyanın, ziyalıların artmasında özünü göstərirdi. Lakin
iqtisadi və siyasi inkişafdakı mənfi cəhətlər sosial proseslərdə də öz
əksini tapırdı. Belə ki, fəhlə sinfinin təşəkkülü sənaye fəhlələrinin
əsasən ən ixtisaslı, şüurlu, mütəşəkkil hissəsinin hesabına deyil,
başlıca olaraq kiçik müəssisələrdə, yol tikintisində, inşaatda
səpələnmiş, hər cür işdən yapışmağa hazır olan «qara fəhlələrin»
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hesabına baş verirdi. 30-cu illərdə qəbul olunmuş və əməyi tənzim
edən qanunlar zahirən fəhlə əməyinin istismarını müəyyən
çərçivəyə salsa da əslində bu qanunlar kağız üzərində qaldı.
Fəhlələr rəsmən həmkarlar təşkilatlarında birləşə bilərdilər. Lakin
30-cu illərdə hökumətin təqibləri nəticəsində təşkilatın açıq
fəaliyyəti dayandırıldı. Onun bir sıra fəallar – o cümlədən
S.C.Pişəvəri də həbsə alındılar.
Təsərrüfat həyatı
Cənubi Azərbaycanın Birinci Dünya müharibəsi dövründə və
sonrakı bir neçə ildə zərər çəkmiş iqtisadiyyatı nisbətən qısa
müddətdə bərpa olundu. Cənubi Azərbaycan yenə də İran
iqtisadiyyatının, xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının
əsas bazarlarından biri olaraq qaldı. Lakin bu irəliləyiş uzun
sürmədi. Rza şah rejiminin Cənubi Azərbaycana qarşı qərəzli
siyasəti nəticəsində onun iqtisadi inkişaf sürəti, İranın digər
rayonlarına nisbətən, getdikcə gerilədi. 30-cu illərin sonuna yaxın
ölkə miqyasında onun xüsusi çəkisi xeyli azaldı.
30-cu illərin əvvəlindən başlayaraq İranla SSRİ, o cümlədən
Cənubi və Sovet Azərbaycanı arasında iqtisadi əlaqələrin zəifləməsi
və sonralar isə tamamilə kəsilməsi ölkənin iqtisadi həyatına
əhəmiyyətli dərəcədə zərbə vurdu. Cənubi Azərbaycanın kənd
təsərrüfatının bir sıra sahələri (quru meyvə istehsalı, texniki bitkilər
və s.) on illər boyu qonşu ölkə bazarının tələbatını ödəmək üçün bir
növ ixtisaslaşmışdı. Həmin bazarın bağlanılması onu çox çətin
vəziyyətə saldı. Həmin sahələrin başqa istiqamətdə dəyişdirilməsi
və inkişafı isə uzun vaxt və güclü vəsait tələb edirdi. Doğrudur, ilk
vaxtlar bu təsir özünü hələ tam gücü ilə göstərmirdi. Lakin 19291933-cü illərin dünya iqtisadi böhranı zamanı SSRİ ilə İran arasında
iqtisadi əlaqələrin məhdudlaşdırılması Cənubi Azərbaycanın kənd
təsərrüfatına ağır zərbə vurdu.
20-30-cu illərdə bütün İranda olduğu kimi, Cənubi
Azərbaycanda da sənayenin əsasını başlıca olaraq, əl əməyinə
əsaslanan, yaxud sadə mexanizmlərin tətbiq edildiyi xırda sənətkar
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emalatxanaları təşkil edirdi. Bununla bərabər, manufaktura tipli
müəssisələr də az deyildi.
Müasir fabrik-zavod sənayesi çox az inkişaf etmişdi.
Təbrizdə, Zəncanda və Ərdəbildə bir neçə toxuculuq, yun, iplik,
kibrit fabrikləri, şəkər zavodları fəaliyyət göstərirdi. İstehsal
həcminə, həm də fəhlələrin sayına görə bunlar çox da iri olmayan
orta müəssisələr idi.
20-30-cu illərdə İranda dövlət tərəfindən 100-ə qədər sənaye
müəssisəsi yaradılması ilə dövlət sənaye bölməsi meydana
gəlmişdir.
Cənubi Azərbaycanda xüsusi Kapital sahibləri dövlətin
verdiyi imtiyazlardan lazımınca istifadə edə bilmirdilər. Ona görə
də 30-cu illərin axırlarında Cənubi Azərbaycan kapitalı digər
rayonlara axıb getməyə başladı və bu proses sonrakı dövrdə,
xüsusən İkinci Dünya müharibəsindən sonra geniş miqyas aldı.
Nəticədə Cənubi Azərbaycanın sənayeləşməsi xeyli ləngidi.
İqtisadi inkişafın göstərilən xüsusiyyətləri 20-30-cu illərdə
sosial quruluşda, sosial-siyasi həyatda da özünü göstərirdi. Dövlətin
20-30-cu illərdə Keçirdiyi inzibati-siyasi islahatları mülkədar
üzərindəki despotik ağalığını bir qədər məhdudlaşdırmışdı. Lakin
indi həmin despotizmi saysız-hesabsız dövlət nümayəndələrinin
inzibati-polis, maliyyə məmurlarının "qanuni" ağalığı əvəz
etmişdi. Kəndlilər içərisində gedən sosial təbəqələşmə prosesi
kənddə yoxsulların sayını artırırdı. Çörək qazanmaq üçün kəndlilər
şəhərə axışır, lakin onların çoxu burada iş tapa bilmirdi. Sərhədlər
bağlandığından onlar, daha iş dalınca Şimali Azərbaycana, habelə
Qafqazın, Mərkəzi Asiyanın bəzi regionlarına gedə bilmirdi. Bütün
bunların nəticəsində sosial cəhətdən təminatsız, siyasi həyatda
passiv, kütlə halında qalırdı. Bu məşəqqətli həyata dözməyən
kəndlilər bəzən ağalara qarşı çıxmalı olurdular. 20-30-cu illərin
əvvəllərində belə kortəbii müqavimət çox vaxt "aqrar quldurluq",
qaçaqçılıq formasını alırdı. Lakin dövlətin hərbi-polis, məhkəmə
aparatı bu kimi çıxışları qəddarlıqla yatırırdı.
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Beləliklə, 20-30-cu illərdə Cənubi Azərbaycanın ictimaiiqtisadi və siyasi həyatında müəyyən müsbət dəyişikliklər baş verdi,
əvvəlki feodal hərc-mərcliyinə və özbaşınalığına son qoyuldu,
siyasi-inzibati sabitlik, müəyyən çərçivədə qanunçuluq, vahid
dövlətçilik prinsipləri bərqərar oldu. Lakin bunlar bütövlükdə geniş
xalq kütlələri üçün deyildi. Əhalinin böyük əksəriyyətinin vəziyyəti
ağır idi. 20-30-cu illərdə dövlət səviyyəsində aparılan ayrıseçkilik
və zorla farslaşdırma siyasəti Cənubi Azərbaycanda mənəvipsixoloji vəziyyəti gərginləşdirən çox mühüm amil idi.
Bu siyasət İran əhalisinin yarıya qədərini təşkil edən bütün
qeyri-fars xalqlara və birinci növbədə azərbaycanlılara qarşı
çevrilmişdi. Əslində hökumətin planlı şəkildə tətbiq etdiyi üsul fars
olmayan xalqların etnik və milli şüurunun artmasına, milli
mədəniyyətin inkişafına yol verməməyə yönəlmişdi. Başqa sözlə
deyilsə, 30-cu illərin ikinci yarısında alman faşizminin irqçilik
nəzəriyyəsinin təsiri altında bu siyasət Azərbaycan türklərinin
tam assimilyasiya edilməsi məqsədini güdürdü. Dövlət siyasətinin
ən mühüm ünsürlərindən birinə çevrilmiş paniranizm siyasəti
azərbaycanlılara zorla qəbul etdirilirdi: ana dilində təhsil almaq,
qəzet və kitab nəşr etmək, hətta məktəblərdə ana dilində danışmaq
belə qadağan olunmuşdu. Bütün bunlar Azərbaycan ədəbi dilinin
formalaşmasına imkan vermir, onu yerli (məhəlli) ləhcə səviyyəsinə
endirməyə yönəldirdi.
Beləliklə, Rza şah rejimi keçmişdə görünməmiş amansız milli
zülmün əsasını qoymuşdu.
Paniranizm ideologiyası Cənubi Azərbaycan ziyalılarının
kiçik bir hissəsi içərisində özünə tərəfdarlar tapmışdı (Şəfəq
Rzazadə, Seyid Əhməd Kəsrəvi kimiləri). Lakin ziyalıların
əksəriyyəti heç də öz milliyyətindən, mədəniyyətindən üz döndərmə
fİkrində deyildi və buna o zamankı şəraitdə mümkün olan
vasitələrlə müqavimət göstərirdi. Məsələn, 1927-ci ildə Təbrizdə
məktəblərin farslaşdırılmasına qarşı bir neçə etiraz çıxışı baş
vermişdi. Hökumət bu kimi etirazların iştirakçılarını işdən çıxarır,
hətta sürgün etdirirdi. Lakin belə amansız cəza tədbirləri milli
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şüurun formalaşmasının qarşısını ala bilməzdi. Əksinə, göstərilən
tədbirlər əks-təsir gücünə malik idi. Cənubi Azərbaycandakı
soydaşlarımız 40-cı illərə artıq formalaşmış milli şüurla daxil
olurdular. Sonrakı dövrlərdə baş vermiş siyasi hadisələr bunu bir
daha təsdiq etdi. Xaricə mühacirət etməyə məcbur olan soydaşlara
bəraət verilmədi.
1954-cü ildə Azərbaycan KP MK-nın Birinci Katibi
vəzifəsinə İmam Mustafayev gətirildi. O, xalqın vəziyyətini
yaxşılaşdırmaq və hücumlardan qorumaq üçün cəhdlər göstərdi.
Respublikanın iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunmasına çalışdı.
Sənayenin sürətli inkişafı nəticəsində Bakıda azərbaycanlıların sayı
xeyli artdı, demoqrafik şərait dəyişdi. Bu, N.S.Xruşşovun
beynəlmiləl şəhər olan Bakını Azərbaycanın tərkibindən çıxarıb
birbaşa Moskvaya tabe etmək planını pozdu.
İ.Mustafayev Azərbaycan dilinin rəsmi dövlət dili statusunun
təmin olunmasına çalışdı. Respublikada kargüzarlıq işlərinin ana
dilində aparılması üçün tədbirlər görüldü. Bütün bunlar Moskvanın
nəzərindən yayınmadı. 1959-cu ildə millətçilik üstündə
LMustafayev vəzifədən azad edildi. Onun yerinə Vəli Axundov
təyin edildi. Mərkəz Azərbaycanı qorxu altında saxlamaq üçün
Anastas Mikayan və Mixail Suslovun təşəbbüsü ilə növbəti dəfə
Dağlıq Qarabağı Ermənistana vermək məsələsini qaldırdı.
Yerevandakı Azərbaycan Pedaqoji Texnikumu Azərbaycanın
Xanlar rayonuna köçürüldü. Erməni pedaqoji institutundakı
Azərbaycan şöbəsi bağlandı. Ermənistanda Azərbaycan dilində
çıxan rayon qəzetləri qapandı.
Lakin ərazi məsələlərinə yenidən baxılması 30-a qədər milli
münaqişə ocağı olan ölkədə arzuedilməz nəticə verəcəyini başa
düşən N.Xruşşov məsələni Azərbaycanın xeyrinə həll etdi.
Buna baxmayaraq, Ermənistanda antiazərbaycan hərəkatı
getdikcə genişlənirdi. "Qarabağ Komitəsi" açıq fəaliyyətə
başlamışdı. Moskvanın köməyi ilə Azərbaycan rəhbərliyinin
qətiyyətsizliyi üzündən Azərbaycanda erməni lobbisi yaradıldı.
Dağlıq Qarabağda millətçilik
dərinləşir, ermənilər Yuxarı
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Qarabağdakı azərbaycanlıları açıq-açığına sıxışdırırdılar. Hətta
1967-ci ildə Xankəndində azərbaycanlılara divan tutuldu, bir neçə
nəfər qətlə yetirildi.
Respublika rəhbərliyi isə seyrçi mövqe tutaraq "xalqlar
dostluğunu"
möhkəmləndirmək üçün tədbirlər görürdü.
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 1969-cu il mayın 7də qərar verərək
sərhəd rayonlarda 2 min hektardan çox
Azərbaycan torpağının Ermənistana verilməsi haqqında hələ 1938ci mayın 5-də verilmiş qərarı təsdiq etdi. Lakin 1969-cu ilin
iyulunda hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev bu qərarın icrasına
imkan vermədi.
Beləliklə, müharibədən sonrakı illərdə SSRİ-də totalitar rejim
daha da gücləndi. Onun xalqları qorxudub mütiləşdirmə, parçalama
siyasəti fəallaşdı. Stalinin vəfatından sonra siyasi həyatda isinişmə
başlasa da partiya tənhakimiyyətliliyi ciddi dəyişikliklərə imkan
vermədi.
İqtisadi və sosial həyatı
İqtisadi həyat.
Müharibə
Azərbaycana, onun təsərrüfatına ciddi ziyan
vurmuşdu. 420 minə qədər azərbaycanlı cəbhədə həlak olmuşdu.
Minlərlə mütəxəssis, ixtisaslı fəhlə müharibədən qayıtmamışdı.
Təcrübəli neftçilərin bir çoxu SSRİ-nin başqa yerlərinə neft
axtarışına aparılmışdı. Sənayedən və Kənd təsərrüfatından minlərlə
texniki avadanlıq alınıb cəbhəyə göndərilmişdi. Bir çox müəssisə
profilini dəyişib hərbi sifarişlər üzrə işləyirdi. Neft hasilatı iki dəfə
azalmışdı. Kənd təsərrüfatında məhsul istehsalının səviyyəsi
getdikcə aşağı düşürdü. Müharibədən sonra qəbul edilmiş ilk
beşillik planda müharibənin vurduğu ziyanı aradan qaldırmaq üçün
Azərbaycanın iqtisadiyyatına əsaslı vəsait qoyuluşu xeyli artırıldı.
Düzdür, bununla mərkəz respublikanın sərvətlərini daha çox
istismar etmək, onun iqtisadi asılılığını dərinləşdirmək məqsədini
güdürdü. Müharibədən sonrakı on il ərzində Azərbaycanda 108
yeni iri sənaye müəssisəsi tikildi. Fəhlə və qulluqçuların sayı 1,5
dəfə artdı. On minlərlə mütəxəssis hazırlanıb istehsalata göndərildi.
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1948-ci ildə müharibədən əvvəlki ildə olduğu qədər məhsul istehsal
edildi. Neft sənayesində müasir texniki vasitə və texnologiyalar
tətbiq edilirdi. SSRİ-nin 80 zavodu Azərbaycan neft sənayesinin
sifarişlərini yerinə yetirirdi. Hovsan, Qaradağ, Qum adası Girovdağ
və s. yerlərdə yeni neft və qaz yataqlarının istismarına başlanıldı.
1948-ci ildə dünyada ilk dəfə açıq dənizdə neft-mədən estakadaları
quruldu. Neft daşlarında 1949-cu il noyabrın 7-də ilk dəniz neft
quyusu fontan vurdu. Neft hasilatı on il ərzində 1,4 dəfə artdı. 16,6
milyon tona çatdırıldı. Beş il ərzində on yeni neftayırma müəssisəsi
tikildi. 1953-cü ildə Yeni Bakı Neftayırma zavodu işə salındı. 1955ci ildə Azərbaycan SSR-də 5 min metr dərinliyi olan ən dərin neft
quyusu qazıldı. Lakin mərkəzin Azərbaycan neftinə marağı
azalmışdı, çünki Uralda və Sibirdə zəngin neft yataqları kəşf
edilmişdi.
1961-ci ildə Bakıda qaz emalı zavodu istifadəyə verildi. Neft
maşınqayırma zavodları yenidən quruldu. Respublikada yeni sənaye
obyektlərinin yaradılması işi davam etdirildi.
Bakıda elektrik mühərrikləri, neft sənayesi maşınları, boru və
traktor təmiri zavodları, diyircəkli yastıq (padşipnik) zavodu işə
salındı.
Müharibədən sonra respublikada kimya, dağ-mədən, qara və
əlvan metallurgiya, energetika sənayesi sahələri də inkişaf
etdirilirdi.
1945-ci ildə Sumqayıtda kimya zavodu işə başladı. 1952-ci
ildə burada boru prokatı, sintetik Kauçuk zavodları istifadəyə
verildi. 1955-ci ildə alüminium zavodunun birinci növbəsi işə
salındı. Sumqayıt iri sənaye mərkəzlərindən birinə çevrildi.
Energetikanın inkişafına da diqqət artırıldı. 1945 - 1950-ci
illərdə Sumqayıtda, Ağsuda, Şamaxıda, Xankəndində, Cəbrayılda
istilik, Qazaxda və Qubadlıda isə su elektrik stansiyaları tikildi.
1954-cü ildə Abşeronda "Şimali" Dövlət rayon elektrik stansiyası
(DRES) işə düşdü. 1945-1954-cü illərdə Mingəçevirdə Cənubi
Qafqazda ən böyük su elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verildi.
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Yeni sənaye mərkəzlərindən biri də Daşkəsən idi. 1954-cü
ildə burada dəmir filizi üçün saflaşdırma kombinatı tikildi. Lakin
Azərbaycanda iş yerlərinə böyük ehtiyac olmasına baxmayaraq,
onun məhsulunu emal edən zavod Gürcüstanda (Rustavidə) inşa
olundu.
Respublikada tikinti sənayesinə də diqqət artırıldı. 1951-ci
ildə Qaradağ sement zavodu işə düşdü. 50-ci illərin ortalarında
sənaye məhsullarının 35 faizi Bakıdan kənarda istehsal olunurdu.
Lakin Azərbaycanda ekoloji mühit pozulur, insanların sağlığına
ciddi ziyan dəyirdi.
1958 – 1966-cı illərdə Mingəçevirdə Kabel, Bakıda poladəritmə, soyuducu və şin, Sumqayıtda superfosfat və kimya
kombinatı, Gəncədə alüminium zavodları işə salındı. 1968-ci ildə
Əli-Bayramlıda istilik-elektrik stansiyası işə düşdü. 1964-cü ildə
Naxçıvanda Bakı radio zavodunun filialı açıldı.
50-60-cı illərdə Azərbaycanda onlarla yeni yüngül sənaye
müəssisələri yaradıldı. Onların sırasında Bakı ayaqqabı, gön-dəri,
mebel fabrikləri, Gəncə xalça-mahud kombinatı, Mingəçevir
pambıq parça fabriki və s. müəssisələr də var idi.
Respublikanın imkanlarından səmərəli istifadə etmək üçün
mərkəz burada kommunikasiya vasitələrinin inkişafına da fikir
verirdi. Dəmir yollarının elektrikləşdirilməsinə diqqət artmışdı.
1962-ci ildə Bakı – Türkmənbaşı Krasnovodsk gəmi-bərə yolu
istifadəyə verilmişdi. 1967-ci ildə Yevlax-Bərdə-Ağdam dəmir yolu
işə salınmışdı. Hava nəqliyyatı, dəniz nəqliyyatı da xeyli inkişaf
etdirilmişdi.
Kənd təsərrüfatı
Azərbaycanda həyata keçirilən aqrar siyasət imperiyanın
mənafeyinə xidmət edirdi. Pambıq, ipək, tütün, tərəvəz və üzüm
istehsalı artırılır, taxıl, kartof və b. ərzaq məhsulları istehsalına
lazımi diqqət verilmirdi. Bununla da mərkəzdən asılılıq daha da
artırdı.
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Xırda Kolxozlar ya ləğv edilir və ya başqa iri təsərrüfatlara
birləşdirilirdi. Onlara "etibarlı kommunistlər" rəhbər təyin edilirdi.
Aqrar sahəyə rəhbərliklə inzibati amirlik gücləndirilirdi.
Kənd rayonlarına yeni texniki vasitələr – traktor, kombayn,
yük maşını və s. verməklə kənd təsərrüfatının texniki təchizatı
yaxşılaşdırılırdı. Maşın-Traktor-Stansiyalarının xidmət səviyyəsi
yüksəldilirdi. 1958-ci ildə MTS ləğv edildi. Onların texnikası
kolxozlara verildi.
Suvarma şəbəkələri genişləndirildi. Bu dövr Yuxarı Qarabağ,
Samur-Abşeron kanalları işə salınmışdı. Mərkəzin marağı
olmadığından heyvandarlığın inkişafına diqqət azalmışdı.
50-60-cı illərin ortalarında Sov. İKP MK-sı aqrar sahədə bir
sıra islahatlar keçirməyə cəhd göstərsə də, ölkədə iqtisadi inkişaf
sürətinin durmadan aşağı düşməsinin qarşısını almaq mümkün
olmadı. Lakin imperiya elə bir mexanizm yarada bilmişdi ki,
respublikanın rəhbərliyi daha yüksək göstəricilər əldə etməklə
Moskvanı razı salmağa can atırdı.
Əhalinin güzəranı.
Respublikada əhalinin maddi vəziyyəti çətin idi. 1947-ci
ildə kartoçka sistemi ləğv edilsə də, bəzi ərzaq məhsullarının
satış qiyməti yüksəldilmişdi. Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı idi.
Məcburi satılan istiqrazlar da xalqın güzəranına mənfi təsir
göstərirdi.
Kəndlilərin maddi vəziyyəti daha pis, kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti ucuz, kəndə satılan malların qiyməti isə baha idi.
Müharibədən sonrakı onilliklərdə Azərbaycan iqtisadiyyatında istismar və mərkəzdən asılılıq artır, xammalın daha çox hazır
şəkildə aparılması üçün yeni sənaye mərkəzləri yaradılırdı.
Beləliklə, 50-60-cı illərdə Azərbaycan SSR-in iqtisadiyyatında müəyyən irəliləyiş baş vermişdi. Bununla belə, xalq təsərrüfatında mövcud olan mənfi proseslər getdikcə dərinləşirdi. Əkinçinin işə
marağı az, məhsuldarlıq aşağı idi. Bunları aradan qaldırmaq üçün
dövlətin keçirdiyi iqtisadi islahatlar səmərə vermir, əksinə, idarəçilik metodlarında edilən formal dəyişikliklər rəhbərliyi daha da
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zəiflədirdi. Azərbaycanda iqtisadi geriliyin səbəblərindən biri də
respublika rəhbərliyinin qətiyyətsizliyi, ölkənin hakim dairələrində
nüfuz qazana bilməməsi idi.
Sosial həyat.
50-ci illərin sonlarında respublikada əhalinin sayı
müharibədən əvvəlki səviyyəyə çatmışdı. 60-cı illərin sonunda isə 5
milyonu ötüb keçmişdi. Sosial tərkib də dəyişirdi. Şəhər əhalisi
sürətlə artırdı. İndi Azərbaycan əhalisinin yarısı şəhərlərdə
yaşayırdı. Fəhlələrin sayı çoxalır, kolxozçu kəndlilərin sayı isə
azalırdı. Bu dövrdə ziyalıların sayı da artmışdı. 158 min ali təhsilli
mütəxəssis var idi.
Əmək qabiliyyətli əhalinin 75 faizə qədəri ictimai
müəssisələrdə çalışırdı. Azərbaycanın əmək ehtiyatlarından SSRİnin başqa regionlarında da (Sibir, Qazaxıstan, TürKmənistan,
Şimali Qafqaz və s.) istifadə olunurdu.
Bu illərdə dövlət əmək haqlarını artırsa da, əhalinin böyük
əksəriyyətinin gəliri adambaşına yaşayış minimumu həddindən
yuxarı qalxmırdı. Çünki pulun alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşürdü.
1961-ci ildə növbəti pul islahatı keçirildi. Lakin ərzaq məhsullarının
qiymətləri xeyli artırıldığından pulun alıcılıq qabiliyyəti
yüksəlmədi.
Əhalinin istehlak malları ilə təmin etməkdə çətinlik var idi,
çünki respublikada istehlak malları istehsalı ləng artırdı. Kəndlilərin
şəxsi yardımçı təsərrüfatı sıxışdırılırdı ki, bu da ərzaq məhsullarının
artırılmasına mənfi təsir göstərirdi. 1963-cü ildə bütün ölkədə
olduğu kimi Azərbaycanda da çörək qıtlığı baş verdi.
50-ci illərin ikinci yarısı 60-cı illərdə respublikada əhalinin
məişət şəraitində müəyyən dəyişiklik baş verdi. Mənzil tikintisi
xeyli genişləndirildi. Şəhər və kəndlərdə yeni yaşayış evləri tikildi.
Bu dövrdə Banıda indiki Şəhriyar adına klub, Hökumət evi,
RespublİKa stadionu, Akademiya şəhərciyi, Bakı hava limanı,
Dövlət sirki və s. tikildi. 1949-cu ildən tikintisinə başlanmış Bakı
metropoliteninin 6 stansiyası 1967-ci ildə işə salındı.

225

Bununla belə, qayğısızlıq üzündən dağ rayonlarında yüzlərlə
azərbaycanlı kəndi boşalıb dağılırdı. DQMV-də erməni kəndləri
abadlaşdırılır, azərbaycanlı kəndləri isə xarabazara çevrilirdi.
Demək olar KI, həmin kəndlərdə heç bir sosial obyekt tikilmirdi.
Şəhərlərdə mənzil tikintisi xeyli artsa da, on minlərlə adam
mənzil növbəsində dayanırdı. Böyük şəhərlərdə minlərlə ailə əlacsız
qalıb «gecəqondularda» yerləşirdi.
Əhaliyə rabitə xidmətində də xeyli irəliləmə var idi. 1956:cı il
fevralın 14-də Azərbaycan televiziyası fəaliyyətə başladı. Bakıda və
Naxçıvanda telestudiyalar istifadəyə verildi. Telefonlaşdırma ləng
aparılırdı.
Respublikada tibb müəssisələrinin sayı artsa da, əhaliyə tibbi
xidmət tələbatı ödəmirdi.
Ekoloji vəziyyətin getdikcə pisləşməsi əhalinin sağlamlığına
mənfi təsir göstərirdi. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir və b. iri
şəhərlərdə ekoloji durum daha pis idi. İstifadəyə verilən yeni sənaye
obyektlərinin çoxunda ekoloji təmizlik nəzərə alınmır, ətraf mühitə
hər gün tonlarla zəhərli maddələr buraxılırdı.
Beləliklə, bu dövrdə əhalinin sosial tərkibi dəyişdi. Fəhlə və
ziyalıların sayı artdı. Lakin onların maddi həyat tərzi aşağı
səviyyədə qalmaqda davam edirdi. Verilən, məvaciblər dolanışığın
minimum həddini aşmırdı. Ekoloji vəziyyət getdikcə ağırlaşırdı.

Azərbaycan SSR 60-cı illərin sonu
80-ci illərin ortalarında
Respublikada idarəçiliyin gücləndirilməsi və milli dirçəliş
siyasəti.
Azərbaycan SSR-ə rəhbərlik 1969-cu ilin iyulunda Heydər
Əlirza oğlu Əliyevə tapşırıldı.
H.Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Naxçıvan şəhərində fəhlə
ailəsində anadan olmuşdur. 1941-ci ildən Naxçıvan MSSR Xalq
Daxili İşlər və Xalq Komissarları Sovetində şöbə müdiri, 1944-cü
ildən Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işləməyə başlamışdır.
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1964-cü ildə Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi
sədrinin müavini, 1967-ci ildə isə sədri təyin edilmişdir.
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilən H.Əliyev ilk
günlərdən Respublikada qanunçuluğun qorunması, idarəçiliyin
möhkəmləndirilməsi, kadrlara tələbkarlığın artırılması işində
əhəmiyyətli addımlar atdı. 0, korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizəyə
başladı.
H.Əliyev özünün bacarıqlı və ağıllı siyasəti ilə mərkəzin
diqqətini cəlb etdi. 0, ölkədə böyük nüfuz qazandı. 1976-cı ildə Sov.
İKP MK siyasi bürosu üzvlüyünə namizəd seçildi. Bu vəzifənin
verdiyi imkanlardan Azərbaycanın inkişafı naminə səmərəli istifadə
etdi.
Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə respublikaya rəhbərliyi
dövründə 250-dən çox zavod, fabrik, istehsal sexləri istifadəyə
verildi. 630 min nəfərlik yeni iş yerləri açıldı. H.Əliyev 1975-ci ildə
Bakıda Kondisionerlər zavodunun tikilməsinə nail oldu. Bakı,
Sumqayıt, Gəncə kimi şəhərlər böyüdü. 20 milyon Kvadrat metr
mənzil sahəsi istifadəyə verildi, minlərlə məktəb, klub, kitabxana,
xəstəxana, istirahət evi və s. tikildi. Bakının ətrafında yeni
mikrorayonlar, Badamdar, Əhmədli, Günəşli, Hövsan və s. kimi
yeni yaşayış massivləri salındı. İnsanların səmərəli işləməsi üçün
münasib şərait yaradıldı. Azərbaycan 12 dəfə Ümumittifaq
yarışlarının qalibi oldu, "Lenin" "Oktyabr inqilabı" və "Xalqlar
dostluğu" ordenləri ilə təltif edildi.
Həmin illərdə Nizaminin, Əcəminin, Nəsiminin, Tusinin,
Vaqifin, Aşıq Ələsgərin, Üzeyir Hacıbəyovun, Müslüm Maqomayevin, Hüseyn Cavidin yubileylərinin, Azərbaycan Milli teatrının 100
illiyinin qeyd edilməsi, 1982-ci ildə Hüseyn Cavidin cəsədinin
qalıqlarının İrkutsk vilayətindən gətirilib doğma vətənində, Naxçıvanda dəfn edilməsi xalqın mənəvi dəyərlərinə göstərilən qayğının
təzahürü idi.
Heydər Əliyev hakimiyyəti dövründə erməni separatçıları
açıq çıxışlardan çəkinirdilər. Bölgənin iqtisadi və mədəni inkişafı
diqqət mərkəzində saxlanılırdı. Şuşanın mədəni və iqtisadi inkişa227

fına qayğı göstərilirdi. 1973-cü ildə Xankəndində Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun filialı əsasında müstəqil pedaqoji institut açıldı.
1979-cu ildə Ağdamdan bura dəmiryolu çəkildi. Vilayətdə yeni bir
rayon – Əsgəran rayonu təşkil olundu. Lakin ermənilər bəd
əməllərindən əl çəkmədilər. 1977-ci ildə Dağlıq Qarabağ məsələsini
yenidən qaldırmaq cəhdinin qarşısı qətiyyətlə alındı. 70-ci illərdə
mərkəz ermənilərin təhriki ilə Kəlbəcər rayonunun perspektivsizliyi
bəhanəsi ilə oradan əhalinin köçürülməsi və rayon ərazisinin yaylaq
kimi respublikalar arasında bölüşdürülməsi
haqqında məsələ
qaldırdıqda H.Əliyev bölgənin iqtisadiyyatını qısa müddətdə
canlandırmaqla mərkəzin və erməni millətçilərinin niyyətlərini puça
çıxardı. Bu illərdə Kəlbəcərə «Muğan yolu» çəkildi.
Bu illərdə Azərbaycanda azadlıq ideyaları yayılmaqda idi.
Vətənpərvər şair və yazıçıların, alimlərin əsərlərində milli dirçəliş
ideyaları təlqin olunurdu.
60-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin bir qrup
tələbəsi Əbülfəz Əliyeyin (Elçibəy) rəhbərliyi ilə gənclər arasında
siyasi təbliğat işi aparmaqla onlarda milli şüurun oyanmasına
xidmət göstərmişdi.
Onlar Azərbaycan dilinin sıxışdırılmasını, kargüzarlıq
işlərinin rus dilində aparılmasını, Azərbaycanın xammal bazasına
çevrilməsini pisləyir və geniş xalq kütlələrinin diqqətini buna cəlb
edirdilər. Sumqayıt, Gəncə və digər şəhərlərdə də bu istiqamətdə iş
aparılırdı.
1978-ci ilin aprelində Azərbaycan SSR-in, mayında isə
Naxçıvan MSSR-in yeni Konstitusiyaları qəbul edildi. Azərbaycan
SSR Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili olması öz
əksini tapdı.
Partiya təşkilatçılığı, dövlət idarəçiliyi sahəsində böyük
qabiliyyəti sayəsində Heydər Əliyev 1982-ci ilin dekabrında Sov.
İKP MK siyasi bürosuna üzv seçildi, SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin
birinci müavini təyin edildi və bu imkanlardan da Azərbaycanın
inkişafı naminə istifadə etdi.
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İqtisadi və sosial yüksəliş
70-ci illərdə Respublikada idarəçiliyin güclənməsi, dövlət və
plan intizamının möhkəmlənməsi kadrlara qarşı tələbkarlığın,
tapşırılan iş üçün məsuliyyətin artırılması nəticəsində xalq təsərrüfatında mühüm irəliləyişlər əldə olundu. Respublikanın rəhbəri mərkəzdəki nüfuzundan istifadə edərək iqtisadiyyatın müxtəlif "sahələrinin inkişafı üçün müvafiq qərarlar qəbul edilməsinə, vəsait ayrılmasına nail oldu.
Neft sənayesində tənəzzülü aradan qaldırmağa cəhdlər göstərildi. Kəşfiyyat işləri genişləndirildi. Xəzərdə «28 aprel», «Bahar»,
«Günəşli», «Dan Ulduzu», «Əşrəfi» və b. zəngin neft və qaz
kondensatı yataqları aşkar edildi. 50-yə qədər (36-sx quruda) neft
yatağından istifadə olunurdu. Sualtı neft kəməri çəkildi.
Neftçıxarma texnikası və texnologiyası xeyli təkmilləşdirildi.
Dənizdə 2800-6500 metr dərinlikdə neft quyuları qazılmağa
başlandı. Müasir «Xəzər», «Bakı», «Xəzərdənizneft», «Şelf - 1»,
«Şelf - 3», «Şelf - 5» və başqa üzən qazma qurğularından geniş
istifadə olunurdu. 1970-ci ildə neft hasilatı 17,3 milyon ton
olmuşdu. Azərbaycanın neft yataqlarından 1972-ci ilin əvvəllərinədək artıq bir milyard ton neft çıxarılmışdı.
Azərbaycan neftçiləri SSRİ-nin bütün neft-qaz yataqlarında,
hətta xarici ölkələrdə, o cümlədən İranın Xəzər şelfində neft
quyularının qazılmasında, Kuba, Hindistan, Rumıniyada neft
kəşfiyyatı işlərində, Vyetnamın cənubunda dənizdə Vunqtau adlı
yerdə neftin kəşf olunmasında və hasilatına başlanılmasında fəal
iştirak edirdilər.
Respublikada daha dərin və zəngin qatlarda olan yataqların
istismarına başlanmışdı. Lakin bu daha çox vəsait, ən başlıcası isə
müasir texnika və texnologiyalar tələb etdiyindən sonrakı illərdə
hasilat durmadan azalmışdı. 1990-cı ildə respublikada cəmi 12,9
milyon ton neft və 8 milyard kub m. qaz çıxarılmışdı.
Neft emalı müəssisələri sürətlə inkişaf etdirilirdi. 1976-cı ildə
Yeni Bakı Neftayırma zavodunda, 1982-ci ildə isə Bakı Neftayırma
zavodunda neftin ilkin emalı üçün ELOU-AVT qurğusu işə düşdü.
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Bu müəssisələrdə 90 adda müxtəlif neft məhsulları - təyyarə, reaktiv
qurğu, avtomobil və dizel yanacağı, sürtgü yağları, aşqarlar, bitum,
neft-kimya sənayesi üçün xammal istehsal olunurdu.
Bu illərdə respublikanın neft – maşınqayırma zavodlarında da
əsas sexlər yenidən quruldu, yeni istehsal sahələri işə salırdı. 70-ci
illərdə 25 min ton istehsal gücü olan Cənubi Qafqazda ən iri
poladtökmə zavodu tikildi və istifadəyə verildi. 1985-ci ildə dərin
dəniz özülləri zavodu ilk məhsulunu istehsal etdi. 90-cı illərin
əvvəllərində SSRİ-də istehsal olunan neftçıxarma texnikasının üçdə
ikisini Azərbaycan verirdi. Neft maşınqayırma sahəsində
Azərbaycan ABŞ-dan sonra dünyada ikinci yeri tuturdu.
Doğrudur, respublikada neft hasilatının azaldığı şəraitdə neft
emalı və neft maşınqayırması sahəsində baha başa gələn müəssisə,
qurğu və sexlərin tikilib işə salınması mərkəzin Azərbaycanı
iqtisadi cəhətdən daha da asılı etmək məqsədindən irəli gəlirdi.
1983-cü ildə Qroznu – Bakı neft kəmərinin istifadəyə verilməsi ilə
Azərbaycan SSRİ-nin vahid neft kəmərinə qoşuldu, kükürdü, emalı
ekoloji baxımdan çox zərərli olan Sibir nefti Bakıya axmağa
başladı. Lakin belə müəssisələrin tikilməsinin respublika üçün
əhəmiyyətli cəhətləri də vardı: əmək ehtiyatları işlə təmin olunurdu.
Hansı məqsədlə tikilməsindən asılı olmayaraq, bu müəssisələr
respublikanın sərvəti idi.
Sənayedə struktur dəyişiklikləri davam edirdi. Cihazqayırma
sənayesinin yeni müəssisələri yaradılırdı. 70-ci illərdə Bakı və
Gəncə cihazqayırma zavodlarında yeni istehsal xətləri istifadəyə
verildi, yenidənqurma işləri aparıldı. 300 gənc ixtisaslaşma üçün
Yaponiyaya göndərildi. «Ulduz» elektrik cihazqayırma, «Azon»
zavodları, Sumqayıtda məişət kompressorları zavodları istifadəyə
verildi. 1984-cü ildə Bakıda ağır elektrik qaynaq avadanlığı zavodu
işə düşdü.
Əhalinin tələblərini ödəmək üçün istehlak malları istehsal
edən müəssisələr şəbəkəsi genişləndi. 70-ci illərdə Bakıda lampa
zavodu, tikiş, yeni ayaqqabı, Sumqayıtda trikotaj, xovlu iplik
fabrikləri, Gəncədə ət kombinatı, qənnadı fabriki, melixor qablar,
230

Yevlaxda yunun ilkin emalı zavodları, Xankəndində ayaqqabı
fabriki, 80-ci illərdə Bakıda «Şampan şərabları» zavodu, makaron,
Xırdalanda dəri mallar, Abşeronda iri broyler fabrikləri, Xırdalanda
metal örtük konstruksiyaları zavodu, habelə onlarla çörək, şərab
zavodları, «Sirab» mədən suları zavodu, konserv kombinatları işə
salındı. Tikinti materialları istehsalı artırıldı. Bakıda iki evtikmə
kombinatı, Sumqayıt və Mingəçevirdə evtikmə zavodları,
Sumqayıtda şüşə zavodu, Ələt ağac emalı kombinatı, habelə bir
neçə dəmir–beton konstruksiyalar istehsal edən müəssisə işə düşdü.
Enerji tutumlu sahələrin inkişafı respublikada elentrik enerjisi
istehsalının artmasını tələb edirdi. 1971-ci ildə Naxçıvan MSSR-də
Araz Su Elektrik stansiyası, 70-ci illərin ortalarında Tərtər su
elektrik stnasiyası, 1981-1984-cü illərdə Şəmkir su elektrik
stansiyası və Azərbaycan dövlət rayon elektrik stansiyası tikilib işə
salınmışdı. 500 Kilovoltluq elektrik xətləri çəkilmişdi. Hər il orta
hesabla 2800 kilometr eletrik xətləri çəkilirdi. 70-80-ci illərdə
elektrik enerjisi istehsalı iki dəfəyə qədər artmış, 1990-cı ildə 23,2
milyard kvt. saata çatmışdır. Azərbaycanın enerji müstəqilliyi təmin
olunmuşdu. Azərbaycan SSR-də 90-cı illərin əvvəllərində 1026
sənaye müəssisəsi vardı. Onların yarıdan çoxu ağır sənayenin
payına düşürdü. 70-80-ci illərdə respublika sənaye məhsulu istehsalı
3 dəfəyə qədər artmışdı. Əmək ehtiyatlarını istehsalata daha geniş
cəlb etmək üşün xırda və orta müəssisələrin çoxu paytaxtdan
kənarda tikilirdi. 1970-ci ildə sənaye məhsulunun 32, 1985-ci ildə
isə 42 faizi Bakı-Sumqayıt sənaye rayonunun hüdudlarından
KƏnarda istehsal edilirdi.
80-ci illərin 2-ci yarısında sənayeyə rəhbərliyin zəifləməsi
istehsalın artım sürətinin 80-ci illərdə əvvəlki 10 ildəkinə nisbətən
1,8 dəfə azalmasına səbəb olmuşdu.
Respublikada kənd təsərrüfatının, xüsusən pambıqçılığın,
tərəzəvçiliyin, tütünçülüyün, 70-ci illərin sonlarından isə həm də
üzümçülüyün inkişafına diqqət artırılmışdı. Kənd təsərrüfatında
texniki təchizat səviyyəsi, ittifaq üzrə ortagöstəricilərə belə çatmasa
da xeyli yaxşılaşmışdı. 1990-cı ildə kolxoz və sovxozlarda 36,1 min
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trantor, 4,5 min taxılyığan kombayn, 4,2 min pambıqyığan maşın,
10 minlərlə başqa texnika var idi. Buna baxmayaraq, işlərin
mexanikləşmə səviyyəsi çox aşağı idi. Pambıqçılıqda, tütünçülükdə,
tərəvəzçilikdə, yığım işlərində əsasən əl əməyi tətbiq olunurdu.
70-ci illərdə Baş Mil, Ciqar - Cibar, Abşeron, Lənkəran
kanalları, Araz su qurğusu, Arpa çay, Sərsəng, Yuxarı Xanbulançay,
Sirab, Şəmkir, Köndələnçay dəryaçaları tikilib istifadəyə verildi.
80-ci illərdə Əyriçay, Vələşçay, Bənənyar, Qozluçay, Cavanşir,
Aşağı Əkərə, İncəçay dəryaçaları yaradıldı, Yuxarı Qarabağ, Yuxarı
Şirvan kanalları, Şirvan kollektorları yenidən quruldu, Şəmkir
kanalı çəkildi. 80-ci illərin axırlarında respublikada 1,4 milyon
hektara qədər suvarılan torpaq vardı. Mərkəzin tələb etdiyi kimi,
texniki bitkilərin, xüsusən pambığın
əkin sahələri xeyli
genişlənmişdi. 1986-cı ildə artıq 300,4 min hektar sahədə pambıq
əkilirdi. Bərdə, Ağcabədi, Sabirabad və Beyləqan (o zaman Jdanov
adlanırdı) iri pambıq istehsalı rayonlarına çevrilmişdi. Dənli
bitKkilərin əkin sahəsi 412 min hektar təşkil edirdi.
Sonraki illərdə pambıq əkini sahələri ixtisar edildi. Dənli
bitkilərin əkin sahələri artırıldı. 80-ci illərin sonlarında respublikada
245 min hektar sahədə pambıq, 652 min hektar sahədə isə taxıl
əkilirdi.
70-ci illərin sonu - 80-ci illərin birinci yarısında respublikada
üzümçülük intensiv surətdə inkişaf etdirildi. 90 min hektara qədər
üzümlüklər salındı. 1985-ci ildə burada 268 min hentar üzümlük
vardı. Lakin 80-cı illərin ikinci yarısında bütün sovet imperiyasında
alkoqolizmə qarşı nıübarizə kompaniyası başlanandan sonra yüz
min hektardan çox üzümlük məhv edilmiş, xalqa böyük ziyan
vurulmuşdu.
50-60-cı illərdə respublikanın dağlıq rayonlarında kiçik
heyvandarlıq təsərrüfatlarnın ləğv edilməsi burada heyvandarlığın
inkişafının xeyli ləngiməsinə səbəb olmuşdu. Hətta 70-80-cı illərdə
iri heyvandarlıq komplekslərinin tikilməsi, təsərrüfatlararası
heyvandarlıq müəssisələrinin yaradılması, yem bazasının nisbətən
genişləndirilməsi də bu sahədə köklü dəyişikliyə şərait yaratmadı.
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80-cı illərin sonunda respublikada 2 milyon başa qədər iri buynuzlu
mal-qara, 6 milyon başa qədər qoyun və keçi vardı. Heyvandarlıq
ən zəif sahə olaraq qalırdı.
Bu illərdə respublikada tərəvəzçilik daha da inkişaf etdirildi.
Tərəvəz əkini sahələri, əsasən Lənkəran, Astara və Quba-Xaçmaz
zonalarında xeyli artırıldı. SSRİ-nin mərkəzi şəhərlərinə hər il yüz
min tonlarla tərəvəz göndərilirdi. 80-ci ililərin axırlarında hər il 900
min tona yaxın tərəvəz istehsal edən respublikanın əhalisi tərəvəzi
ölkə üzrə orta göstəricidən az istehlak edirdi.
70-80-cı illərdə Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatı məhsulu
istehsalı 2 dəfə artmışdı. Lakin texniki monokultura, şəxsi
təsərrüfatların sıxışdırılması, kəndlilərin, habelə bütün əhalinin
ərzaqla təminatını əsaslı şəkildə yaxşılaşdırmağa imkan vermirdi.
Respublika ərzaq sarıdan mərkəzdən, demək olar KI, tam asılı idi.
1990-cı ildə burada istehlak olunan taxılın cəmi 30, ətin 43, südün
32,3 faizini respublikanın təsərrüfatları verirdi.
80-cı illərin ikinci yarısında aqrar sahəyə diqqətin azalması
70-ci illərə nisbətən 80-ci illərdə kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı artım sürətinin 2,3 dəfə aşağı düşməsinə səbəb olmuşdu.
Bu illərdə Azərbaycan SSR-də mühüm təsərrüfat əhəmiyyəti
olan komunikasiya vasitələrinin inkişafı da diqqət mərkəzində
olmuşdu. 70-80-ci illərdə respublİKada 6 min Kin şosse, 260 km
dəmir yolları çəkilmişdi. 1979-cu ildə Ağdam-Xankəndi, 1984-85ci illərdə Yevlax-Balakən dəmir yol xətləri işə salınmışdı. 1975-ci
ilədək Bakı-Böyük-Kəsik (Gürcüstan sərhəddindədir) və Bak–
Yalama xətlərinin elektrikləşdirilməsi başa çatmışdı. 1985-ci ildə
Bakı-Aktau (Şevçenko) bərə yolu açılmışdı, Xəzər Dəniz "
Nəqliyyatı gəmiləri dünyanın 120 limanına yan alırdı. Bakıda
respublikanın 12, SSRİ-nin 80 şəhərinə hava yolları uzanırdı. Lakin
respublikanın yerli avtomobil yollarına, körpülərə lazımi diqqət
göstərilmirdi.
Bu illərdə respublikanın şəhər və kəndlərində mənzil tikintisi
xeyli genişlənmişdi. 70-80-ci illərdə ümumi sahəsi 38 milyon kv.m,
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o cümlədən kənd yerlərində 14 milyon kv.m olan yaşayış evləri
tikilmişdi.
Yaşayış məntəqələrində abadlıq işləri xeyli genişlənmişdi.
Minlərlə məktəb, klub, kitabxana, xəstəxana, xidmət müəssisəsi,
istirahət evi və başqa binalar tikilmişdi.
70-ci illərdə Banıda Dəniz vağzalı, indiki Respublika sarayı,
Respublika velotreki, «Moskva» mehmanxanası, 80-ci illərdə
Gülüstan sarayı, yeni zoopark, örtülü idman kompleksləri tikilmişdi.
İndiki «Azadlıq» meydanı memarlıq ansamblı yaradılmışdı. Bkıa
metropoliteni daha da genişlənmişdi. 1990-cı ildə onun yeraltı
yollarının uzunluğu artıq 28 km-dən çox idi, əhaliyə 18 metro
stansiyası xidmət göstərirdi. Dənizkənarı bulvar, park və bağlar
yenidən qurulmuş, yeni meydanlar, bağlar və parklar salınmışdı.
1987-ci ildə Bakı «Böyük kanalizasiyasının» I, 1990-cı ildə II
növbəsi istifadəyə verildi. Bu şəhərdə yaranan çirkab suyun 46
faizini təmizləməyə imkan verirdi. Bakıda yaşıllıqların sahəsı 9,7
min hektara, Gəncədə 2,3 min hektara, Sumqayıtda 700 hektara
çatdırıldı.
90-cı illərin əvvəllərində Respublikada 65 şəhər, 122 şəhər
tipli qəsəbə vardı.
İqtisadiyyatı inkişaf etmiş kənd rayonlarında yaşayış
məntəqələrinin siması çox dəyişmişdi. Bu kəndlərdə ağ daşdan,
aynabəndli, müasir evlər inşa olunmuşdu. Lakin «perspektivsiz»
adlandırılan kiçik, əsasən dağ rayonlarında, kəndlərə qayğı
göstərilmirdi. DQMV-nin azərbaycanlılar yaşayan kəndlərində də
vəziyyət belə idi.
Yaşayış məntəqələrinin enerji, su və qaz yanacağı ilə təchizi
nisbətən yaxşılaşmışdı. 80-ci illərin ikinci yarısında şəhər və
kəndlərə ikinci sərbəst elektrik xətti çəkilişinə başlanmışdı.
Əhalinin su ilə təchizini yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən işlər
görülmüşdü. 1971-ci ilin şentyabrında Kür su kəməri işə salınmış,
Kür suyu Bakıya gətirilmişdi. 1982-ci ildə Sabirabadda iri su
təchizatı kompleksi istifadəyə verilmişdi. Lakin vəziyyət əsaslı
şəkildə yaxşılaşmamışdı. Hələ də şəhərlərin 3, Kəndlərin 89 faizinin
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su kəməri yox idi. Baxımsızlıq üzündən kəhrizlərin çoxu
dağılmışdı. Kəndlərin əksəriyyətində açıq su mənbələrindən istifadə
olunurdu.
Şəhər və kəndlərdə mənzillərin qaz yanacağı ilə təchizini
yaxşılaşdırmaq üçün 70-ci illərdə Əlibayramlı - Astara
(«Transiran»), Yevlax-Şəki, Dəvəçi-Xaçmaz, Yevlax-XankəndiGorus-Naxçıvan, 80-cı illərdə Naxçıvan-Culfa-Ordubad, MozdokQazıməmməd-Qazax yüksək təzyiqli qaz kəmərləri çəkildi.
Əhalinin maye qaz yanacağı ilə təzhizi də yaxşılaşdı. 90-cı illərin
əvvəllərində respublikanın bütün şəhərlərində və kəndlərin 76
faizində əhali qaz yanacağından istifadə edirdi.
Televiziya verilişlərinin qəbulu və telefonlaşdırma sahəsində
də mühüm işlər görülmüşdü. 1990-cı ıldə respublinada 150-ə qədər
telestansiya vardı. 26 peyk əlaqə stansiyasından istifadə edilirdi.
Respublikada əhalinin artıq 95 faizinin respublika televiziyasının
verilişlərinə baxmaq imkanı vardı. Lakin qərb zonasında
telesiqnalların lazımı səviyyədə qəbul olunması üçün texniki
vasitələr kifayət qədər deyildi.
Şəhər və kəndlərdə telefon şəbəkəsi xeyli inkişaf etmişdi.
Şəhərlərarası telefon rabitəsi genişlənirdi. Lakin hələ minlərlə ailə
telefon növbəsində dayanırdı. Kommunikasiya vasitələrinin, telefon
xidmətinin texniki səviyyəsi aşağı idi.
Xəstəxanaların,
ambulatoriyaların,
sanitar-epidemioloji
stansiyaların sayı artmışdı.1990-cı ildə respublikada 68 mindən çox
çarpayısı olan 846 xəstəxana, xeyli ixtisaslaşdırılmış tibb
müəssisəsi, onkoloji, kardioloji, neyrocərrahiyyə, diaqnostika
mərkəzləri, eksperimental və klinik cərrahiyyə institutu, uralogiya,
travmatologiya və başqa xəstəxanalar fəaliyyət göstərirdi. Bu
müəssisələrdə 26 minə qədər həkim, 63 mindən çox orta tibb işçisi
çalışırdı. Lakin əhalinin xəstəxanalarda çarpayı-yerlərlə təmin
olunmasına görə respublika SSRİ-də ən axırıncı yerdə idi.
İdman kollektivləri və idmançıların sayı xeyli artmışdı. Bütün
bölgələrdə şahmat idman məktəbləri təşkil olunmuşdu.
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Milli-mədəni oyanış.
Sovet təbliğat maşını adamlarda belə bir inam yaratmağa
çalışırdı ki, guya sovet cəmiyyəti dünyada ən ədalətli cəmiyyətdir.
Sovet həyat tərzi kapitalist həyat tərzindən daha üstündür. Məqsəd
kommunist partiyasına və onun liderlərinə əhalini inandırmaqdan
ibarət idi. Təhsil sistemi mövcud rejimə sədaqətli kadrlar
yetişdirilməsi işinə tabe edilmişdi. 90-cı illərin əvvəllərində
Azərbaycan SSR-də 17 ali məktəb, 77 orta ixtisas məktəbi var idi.
Azərbaycan üçün SSRİ-nin digər ali məktəblərində ən zəruri ixtisas
sahələri üzrə on minlərlə kadrlar hazırlanırdı. Bu iş Heydər Əliyevin
rəhbərliyi dövründə daha da genişləndi. Belə ki, 1970-1982-ci
illərdə Heydər Əliyevin böyük qayğısı sayəsində SSRI-nin ən
mühüm ali məktəblərində Azərbaycan üçün 17 mindən çox yüksək
ixtisaslı mütəxəssis hazırlanmışdı.
1990-cı ildə respublikada 4500-dən artıq ümumtəhsil məktəbi,
182 texniki-peşə məktəbi vardı. Azərbaycanda milli hərbi kadrlar
yetişdirilməsi məqsədi ilə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1971-ci
ildə C.Naxçıvanski adına respublika orta ixtisaslaşdifilmış internat
məktəbinin açılması mühüm hadisə idi.H.Əliyevin Azərbaycan
xalqı qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri məhz onun istər
respublikadan kənarda, istərsə respublikada hərbi kadrlar
hazırlanmasını təşkil etməsi sayılmalıdır. Bu gün həmin məktəbin
məzunları gənc Azərbaycan ordusunun möhkəmləndirilməsinə töhfə
verirlər.
İmperiya həmin illərdə təhsilin ruslaşdırılması istiqamətində
fəal iş aparırdı. Məktəblərdə "SSRİ tarixi" adı altında Rusiyanın
tarixi tədris olunurdu. “Azərbaycan tarixi” müstəqil fənn kimi tədris
edilmirdi.
Texnikum və institutlara qəbul zamanı ədalətsizlik, qeyriobyektivlik adi hala çevrilmişdi. İstedadlı gənclər ali məktəblərə
çətinliklə qəbul olunurdular. Bacarıqlı mütəxəssislər çox zaman
layiq olduğu vəzifədən kənarda qalırdı.

236

Mənfi cəhətlərə baxmayaraq, Azərbaycan təhsil sistemi
inkişaf etməkdə idi. Ümumtəhsil məktəblərində 1,5 milyona yaxın
şagird, ali təhsil ocaqlaında 100 mindən çox tələbə təhsil alırdı.
Mədəni-maarif müəssisələrinin sayı da kifayət qədər
artırılmışdı. 1975-ci ildə Bakıda Ü.Hacıbəyovun və S.Vurğunun,
1981-ci ildə Naxçıvanda H.Cavidin, 1982-ci ildə Bakıda
C.Cabbarlının, Bülbülün ev muzeyləri fəaliyyət göstərməyə başladı.
Bütün bunlar hər cür təbliğat cəhdlərinə baxmayaraq, sovet
cəmiyyətinə inamı getdikcə azaldırdı.
1990-cı ildə respublikada 125 elmi idarə, 23 min nəfərdən çox
elmi işçi, o cümlədən 10 mindən çox elmlər doktoru, elmlər
namizədi, professor, dosent vardı. Görkəmli alimlər Xudu
Məmmədovun kristalloqrafiyanın, Zahid Xəlilovun, Əşrəf
Hüseynovun, Məcid Rəsulovun, Qoşqar Əhmədovun riyaziyyatın,
Tofiq İsmayılovun kosmik cihazqayırmanın, Həsən Abdullayevin,
Çingiz Cuvarlının fizikanın, Ümnisə Musabəyovanın, Sona
Vəlixanlılın, Zərifə Əliyevanın oftolmologiyanm, Mirəsədulla
Mirqasımovun, Mirməmməd Cavadzadənin urologiyanın, Həsən
Əliyevin torpaqşünaslığın, Cəlal Əliyevin bitgi fiziologiyasının
inkişafında, Validə Tutayuqun Qafqaz florasının öyrənilməsində
böyük xidmətləri olmuşdur. 1987-ci ildə Bakıda Kosmik
Tədqiqatlar Elm-İstehsalat Birliyi fəaliyyətə başladı. Azərbaycanda
yüzlərlə neftqaz, faydalı qazıntılar, tikinti materialları yataqları,
çoxlu mineral su mənbələri aşkar edildi. Neftçıxarma texnologiyası,
yeraltı hidrodinamika sahəsində akademik A.Mirzəcanzadənin və
onun yaratdığı elmi məktəbin nailiyyətləri böyük idi.
Geologiya-mineralogiya elmləri dotoru Fərman Salmanovun
rəhbərliyi altında Qərbi Sibirin neft və qaz yataqları kəşf
olunmuşdu. Təkcə Tümen vilayətində F.Salmanov 20-dən çox neft
yatağı kəşf etmişdi. Görkəmli neftçi-geoloq, alim Mirkazım
Məmmədov Neft Daşları, Bahar, Qaradağ, Kürovdağ, Qarabağlı və
başqa qazkondensat yataqlarının açılması və istismarı işlərinin
rəhbəri və iştirakçısı olmuşdu.
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Azərbaycan geofizikləri xəzər dənizinin İrana məxsus
bölməsində qonşu dövlətin xahişinə əsasən 44 perspektivli neft-qaz
strukturu aşkar etmişdilər.
Azərbaycan astronomlarının elmi işləri bütün dünyada
tanındı. Beynəlxalq Astronomiya İttifaqının qərarı ilə görkəmli
astronom N.İbrahimovun şərəfinə Mars planeti kraterlərindən birinə
"İbrahimov Krateri", üç asteroidə "Azərbaycan", "Nizami Gəncəvi"
və "ŞAR" (Şamaxı Astroloji Rəsədxanası) adı verildi. Lakin
elmlərin, xüsusən ictimai elmlərin inkişafına
kommunist
ideologiyasının güclü təzyiqi ləngidici təsir göstərirdi. Xüsusən
Azərbaycan tarixinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin sovet dövrü
birtərəfli öyrənilir, ictimai quruluşun, sosialist təsərrüfat sisteminin
qüsurları ört-basdır edilirdi. Bununla belə Ziya Bünyadov kimi
vətənpərvər alimlərimiz əsil həqiqətləri üzə çıxarmaq, tarixi
saxtalaşdıranlara qarşı öz sözünü deməkdən çəkinmirdilər.
Bu illərdə Azərbaycan mətbuatı da xeyli inkişaf etmişdi.
1970-cı ildən Bakıda «Sovet Türkologiyası» jurnalı çap olunmağa
başlamışdı. 1990-cı ildə respublikada 168 qəzet, 91 jurnal çap
olunurdu. Xalqın özünüdərk, milli dirçəliş prosesində «Qobustan»
incəsənət almanaxı və «Ulduz» jurnalı mühüm rol oynayırdı. Hər il
orta hesabla 1300 adda kitab nəşr edilirdi. 1976-1987-ci illərdə ilk
milli ensiklopediya – “Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası” çap
olundu.
Azərbaycan radiosu və televiziyası xeyli inkişaf etmişdi.
Respublika radiosu müxtəlif dalğalarda hər gün 1 proqram, «Araz»
və «Sterio» proqramları ilə müxtəlif dillərdə 37 saat veriliş verirdi.
Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu təsis edilmişdi. Respublika radiosu
və televiziyası bəşəri və milli dəyərlər fondunda sovet həyat tərzini
geniş təbliğ edirdi, milli oyanışa əhəmiyyətli təsir göstərirdi.
Bu illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı Anarın «Ağ liman»,
«Şəhərin yay günləri», Elçinin «Ağ dəvə», «Sos», İ.Əfəndiyevin
«Büllur sarayda», Y.Səmədoğlunun «Qətl günü» və b. əsərlərlə daha da zənginləşdi.
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Azərbaycan incəsənəti daha da inkişaf etdi. Azərbaycan
musiqisi Qara Qarayevin «ZərifliK» monoqrafiyası, «Dostluq
himni» kontatası, Fikrət Əmirovun «1001 gecə» və «Nizami»
baletləri dünyada ilk operayazan qadın bəstəkar Şəfiqə
Axundovanın «Gəlin qayası» operası, Rauf Hacıyevin, Emin
Sabitoğlunun, Ağabacı Rzayevanın, Polad Bülbüloğlunun və b.
mahnıları ilə zənginləşdi.
Müğənnilər Zeynəb Xanlarova, Fidan və Xuraman
Qasınovalar, Müslüm Maqomayev, Rübabə Muradova, Lütfiyar
İmanov, Qədir Rüstəmov və b., pianoçular Fərhad Bədəlbəyli,
Vaqif Mustafazadənin ifaçılıq sənəti özünəməxsus zəngin koloriti
ilə seçilirdi.
Azərbaycan səhnəsində Məlik Dadaşov, Əliağa Ağayev, Bəşir
Səfəroğlu, Lütfəli Abdullayev, Amalya Pənahova, Fuad Poladov,
Səməndər Rzayev, Yaşar Nuri, Rasim Balayev və b. rəngarəng
obrazlar yaratdılar.
Azərbaycan kinomatoqrafçıları «Yeddi oğul istərəm» rejissor
T.Tağızadə), «Nəsimi» (rejissor H.Seyidbəyli), «Babək» (rejissor
E.Quliyev), «İstintaq» (rejissor R.Ocaqov), «Dədə Qorqud»
(rejissor T.Tağızadə), «Yaramaz» (rejissor V.Mustafazadə) və b.
maraqlı kinofilmlər yaratdılar.
Görkəmli heykəltaraşlar Fuad Əbdürrəhmanovun «İbn Sina»
(Buxarada), Ömər Eldarovun “Ayni” (Düşənbədə), Cəlal Qaryağdının «N.Nərimanov», Tokay Məmmədovun və İbrahim Zeynalovun «Nəsimi», Mirələsgər Mirqasımovun «C.Məmmədquluzadə» və “C.Cabbarlı” və b. əsərləri möhtəşəmliyi və dərin ifadə tərzi
ilə seçilirdi.
Sovet siyasi sistemi ateist təbliğatına baxmayaraq xalq milli
ənənələrini qoruyub saxlayır, dini dəyərlərə söykənən bayram və
mərasimləri yaşadırdı. Belə olduqda gizli fəaliyyət göstərən
müsəlman birliklərini nəzarətdə saxlamaq üçün 1976-cı ildə Ali
Sovetin rəyasət heyəti "Azərbaycan SSR-də dini birliklər haqqında
əsasnamə" qəbul etməli oldu.
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Azərbaycanda iqtisadi dirçəlişin başlanması
Azərbaycanın iqtisadi və mədəni həyatı 80-ci illərin ikinci
yarısından başlayaraq ağır böhran keçirirdi. Bunun bir səbəbi ölkədə
gedən siyasi proseslər idisə, digər səbəbi sovet imperiyasının
dağılması ilə respublikanın köhnə iqtisadi əlaqələrinin demək olar
ki, pozulması idi. Müəssisələrdə istehsal gücünün cəmi 25-30
faizindən istifadə olunurdu. Xammal və materiallara tələbat 40 faiz
ödənirdi. Müəssisələrin istehsal gücündən 25-50 faiz istifadə
edilirdi.
Respublika sənayesinin aparıcı sahəsi olan neft sənayesində
vəziyyət daha ağır idi, sahə zərərlə işləyirdi. Kənd təsərrüfatı
torpaqlarının böyük hissəsi şoranlaşmışdı, müəssisələrin maşıntraktor parkı, meliorasiya qurğuları köhnəlmiş, çoxu sıradan çıxmış,
suvarma kanalları bərbad hala düşmüşdü.
Müharibə iqtisadiyyata böyük zərbə vurmuşdu. Yüz min
hektarlarla əkin sahəsi, otlaqlar, üzümlüklər, bağlar, qaramal və
davar, 700-dən çox yaşayış məntəqəsi, 60 mindən çox şəxsi
təsərrüfat, yüzlərlə sənaye müəssisəsi, kolxoz və sovxoz faydalı
qazıntı yataqları düşmən əlinə keçmişdi.
İqtisadiyyatda hərcmərclik baş alıb gedirdi. Əhalinin 60-70
faizi yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayırdı.
İqtisadiyyatın idarəetmə sistemi də pozulmuşdu. Bazar
münasibətləri üçün vacib olan özəlləşdirmə, çoxukladlı
təsərrüfatçılığa keçid ləng gedirdi.
Belə bir şəraitdə hakimiyyətə gələn H.Əliyev tez bir zamanda
dövlət intizamını gücləndirib, siyasi sabitlik yaratdı və iqtisadi
tənəzzülün qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görməyə başladı.
1994-cu ilin mayında maliyyə sistemini nizama salmaq üçün qəti
tədbirlər görüldü. Kredit siyasəti ciddiləşdirildi. 1995-ci ilin
fevralında valyuta bazarı haqqında fərman verildi, valyuta
ehtiyatları bazar vasitəsilə tənzimlənməyə başlandı. 1994-cü ilin
əvvəllərində milli valyuta - manat respublika ərazisində yeganə
ödəniş vasitəsi elan olundu. Beynəlxalq Valyuta Fondu və
Ümumdünya Bankı ilə müqavilələr bağlandı. Azərbaycan Avropa
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Yenidənqurma və İnkişaf Bankına qoşuldu. Bəzi sahələrə vəsait
ayrılması dayandırıldı. Büdcə Kəsirinə ciddi nəzarət edildi, onun
artmasına yol verilmədi. Nəticədə 1995-ci ildə inflyasiya kəskin
surətdə azaldı. 1998-ci ildə tam aradan qalxdı. Manatın məzənnəsi
(dollara nisbətən) artdı.
Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə
dövlət
mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi haqqında dövlət proqramı qəbul
edildi. Respublikada kiçik dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi
demək olar KI, 1997-ci ilin martında başa çatdırılmışdı. 20 minə
yaxın kiçik dövlət müəssisəsi özəlləşdirilmişdi. 1997-ci ilin martavqust aylarında hər bir vətəndaşa pulsuz verilən özəlləşdirmə payı
onların iqtisadi fəallığını xeyli artırmışdı. Özəlləşmənin ikinci
proqramının qəbul edilməsi ilə onun inkişafında yeni mərhələ
başlamışdır. Bu mərhələdə ölkə iqtisadiyyatı üçün mühüm
əhəmiyyəti olan strateji obyektlərin özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Ölkədə bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin tam formalaşmasına,
sahibkarlığın inkişafı məsələlərinə böyük diqqət yetirilir. Kiçik və
orta sahibkarlığa dövlət köməyinə dair dövlət proqramı (2000-ci
ilədək) qəbul edilmişdir.
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına əsaslanan özəl sektor artıq
formalaşmışdır. Əsrin sonunda ümumi daxili məhsulun 60 faizdən
çoxu özəl müəssisələrdə istehsal olunurdu. Qeyri-dövlət bölməsində
1 milyondan çox adam məşğul idi.
İqtisadiyyatı dirçəltmək üçün özünü tənzimləmə sisteminə
əsaslanan idarəetmə mexanizminin yaradılmasına xüsusi diqqət
yetirilirdi. İqtisadi fəallığa mane olan bürokratik qurumlar ləğv
olunmağa başladı. 1994-cü il aprelin 5-də xarici ticarətin
sərbəstləşdirilməsi haqqında fərman verildi. Xarici iqtisadi əlaqələr
liberallaşdırıldı. Taxıl məhsulları, sənaye-ticarət, xidmət,
"Azərmebelsənaye", "Xalq üçün mallar" və başqa dövlət
Konsernləri ləğv edildi. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
pambıqtəmizləmə
zavodları
özəlləşdirildi.
Bununla
da
özünütənzimlənmə sisteminin yaranmasına münasib şərait yaradıldı.
Məsələn, çörək mağazaları özəlləşdirildikdən sonra çörək qıtlığı
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aradan qalxdı. Bütün bunların nəticəsində sənayedə ciddi
irəliləyişlər baş vermişdir. Respublikada onlarla yeni sənaye
müəssisəsi, sex, istehsalat sahəsi, qurğu işə salındı. 1995-96-cı
illərdə Penzoyl (ABŞ) şirkətinin köməyi ilə Xəzərdə illərlə havaya
sovrulan yanacaq qazını tutub sahilə ötürən kompressor stansiyası
qurulub işə salındı və burada hər il orta hesabla 2 milyard 300
milyon kub.m. qaz hasil olunub istifadəyə verildi. 600-dən çox neft,
qaz quyusu istismara qaytarıldı. Şirvanın köhnə Murovdağ neft
yatağında yeni məhsuldar qatlar aşkar edildi. 1997-ci ilin yazında
bu yataqda qazılan iki quyu fontan vurdu. «Bahar» dəniz neft
yatağında da yeni üsulların tətbiqi nəticəsində neft quyusu fontan
etdi. Qaz emalı zavodu yenidən quruldu. 1994-95-ci illərdə
neftayırma zavodlarında iki yeni ALOW-2 qurğusu işə salındı.
Mövcud ALOW-6 qurğusu modernləşdirildi və müasir avadanlıqla
təchiz olundu.
Maşınqayırma sənayesi müəssisələri respublika sənayesi və
kənd təsərrüfatı üçün avadanlıq, texnika, ehtiyat hissələri istehsal
etməyə başladılar.
1997-ci ilin əvvəllərində Sumqayıtda «Azərboru» (Keçmiş
boru prokat zavodu) İstehsalat Birliyininin müəssisəsində hər biri
on tonluq 5 yeni elektrik sobası quraşdırıldı. Avropada ən böyük 150 tonluq Marten sobası yenidən işə salındı. Alüminium zavodu
yenidən işləməyə başladı. Daşkəsən alunit mədənləri tədricən işə
salınmağa başladı. 2000-ci ildə Şəmkir - Yenikənd güclü su elektrik
stansiyası istifadəyə verildi. Kimya sənayesi müəssisələrində
polietilen, kaustik soda, sulfat turşusu, alüminium sulfat və s.
istehsalı çoxaldı. Sənayedə ümumi məhsul istehsalı xeyli artdı. Əgər
1997-ci ildə sənaye məhsulunun artım həcmi 0,3 % idisə, 1999-cu
ildə 3,6 % olmuşdu.
İqtisadiyyatın struktur dəyişmələrinin mühüm stiqamətlərindən biri də aqrar islahatın həyata keçirilməsi oldu.
Prezident Heydər Əliyevin kənd təsərrüfatı sahəsində apardığı
məqsədyönlü siyasət nəticəsində Azərbaycanda aqrar islahatlar
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməyə başladı.
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1995-ci ilin martında. "Dövlət aqrar islahatı" komissiyası
yaradıldı. Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında hazırlanan,
onun siyasi iradəsinin məhsulu olan "Torpaq islahatı haqqında"
Qanun 1996-cı il iyulun 16-da qəbul edildi.
Bu qanuna görə torpaq sosial ədalət prinsipinə əsasən, bütün
post Sovet respublikalarından fərqli olaraq kənddə yaşayan
vətəndaşların xüsusi mülkiyyətinə pulsuz verildi. Respublikanın
vahid torpaq fondu əsasında üç - dövlət, bələdiyyə və xüsusi torpaq
mülkiyyəti forması müəyyən olundu. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının
22 faizi - 1 milyon 911 min hektar xüsusi, 45 faizi dövlət, 33 faizi
bələdiyyə mülkiyyətinə verildi. "Dövlət torpaqları haqqında",
"Torpaq vergisi haqqında" qanunlar, bunlara uyğun normativ aktlar
qəbul olundu. Bütün rayonlarda torpaqlar istifadəçilər üzrə
inventarlaşdırıldı, iqtisadi cəhətdən qiymətləndirildi. 1996-cı ilirı
iyulunda Aqrar kredit kassaları yaradıldı. Respublikada 3,5 milyon
vətəndaşa torpaq payı ayrıldı. Əsrin sonlarında kənd təsərrüfatında
sahibkarlığa əsaslanan 23 min kəndli (fermer) təsərrüfatı, yüzlərlə
istehsal kooperativi, kiçik müəssisə fəaliyyət göstərirdi.
Respublikada qaramalın 92,3, davarın 91 faizi özəl təsərrüfatlarda
idi.
1996-cı ilin oktyabrında "Sudan pullu istifadə haqqında
əsasnamə"
qəbul
olunması
meliorasiya
xidmətinin
yaxşılaşdırılmasına imkan yaratdı. Bütün bunların nəticəsi olaraq
aqrar sahədə də gözə çarpan irəliləyişlər baş verdi. 1998-ci ildə
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının illik artımı 4% təşkil
etmişdisə 1999-cu ildə 7,1% olmuşdur.
Azərbaycan 100-dən çox ölkə ilə ticarət əlaqələri saxlayırdı.
2000-ci ildən xarici ticarətdə idxal ixracı üstələməyə başlamışdı.
Böyük iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq adamların güzəranının
yaxşılaşdırılması, sosial müdafiəsi məsələləri Prezidentin daim
diqqət mərkəzində idi. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial
müdafiəsini təmin etmək üçün xüsusi proqram qəbul olunmuşdu və
həyata keçirilirdi.
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1994-cü il iyulun 24-də "Əhalinin sosial müdafiəsi haqqında"
Qanun qəbul edildi. Əhalinin orta aylıq əmək haqqı 1995-ci ildə
62,5 min manatdan, 1998-ci ildə 170 min manata yüksəlmişdir. Son
illərdə büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatlarda işçilərin əmək
haqları bir neçə dəfə artırılmış, aztəminatlı ailələrin sosial müdafiəsi
gücləndirilmişdi. 1999-cu ilin avqustunda dövlət büdcəsindən
maliyyələşdirilən bir sıra müəssisə və təşkilatlarda işləyən fəhlə və
qulluqçuların əmə haqları 1,8 dəfə, 2000-ci il yanvarın 1-dən təhsil
işçilərinin, aprelin 1-dən elm, səhiyyə, mədəniyyət və sosial təminat
sahələrində çalışan işçilərin əmək haqları 25% artırılmışdı.
Ölkədə abadlıq işləri, tikinti, xidmət sahələri sürətlə inkişaf
edirdi. Bakı daha da gözəlləşib müasir Avropa şəhərinə çevrilmişdi.
Xarici siyasətdə uğurlar. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr
Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə aradan qaldırılması,
Azərbaycanın
dövlət
müstəqilliyinin
və
suverenliyinin
möhkəmləndirilməsi, ölkənin dünya birliyində layiqli yer tutması
Prezident Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi ardıcıl və məqsədyönlü
xarici siyasətin ana xəttini təşkil edir. Təkcə 1993-1998-ci illərdə
Prezident 33 ölkəyə 79 səfər etmiş, 5 il ərzində Azərbaycan ilə
xarici ölkələr arasında 431 beynəlxalq sənəd imzalamışdı.
Azərbaycan Prezidentinin müdrik və səmərəli xarici siyasət
xətti nəticəsində respublikamız ilə dünyanın ən inkişaf etmiş
ölkələri arasında bərabər hüquqlu dostluq və əməkdaşlıq
münasibətləri yaradılmışdır. Prezident Heydər Əliyevin yüksək
səviyyədə keçirdiyi görüşlər Azərbaycanın xarici siyasətində tarixi
əhəmiyyət kəsb edir. Türkiyə ilə hərtərəfli əməkdaşlıq suveren
Azərbaycanın xarici siyasətində əsas yer tutmuşdur.
Heydər Əliyevin İran İslam Respublikasına, Səudiyyə
Ərəbistanına, Misirə, Pakistana rəsmi və işgüzar səfərləri
respublikamızın islam ölkələri, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə
əlaqələrinin inkişafında mühüm rol oynamışdır.
Heydər Əliyevin Çin Xalq Respublikasına, Yaponiyaya rəsmi
səfərləri diplomatiya tariximizdə yeni mərhələnin başlanğıcını
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qoymuşdur. Heydər Əliyev Asiya və Sakit okean regionunun digər
dövlətləri, eləcə də Afrika və Latın Amerikası ölkələri ilə
əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafına yollar açmışdır.
Azərbaycan rəhbəri MDB ilə əlaqələrin yaranmasına böyük
əhəmiyyət verirdi. 1993-cü il sentyabrın 24-də Azərbaycan
Respublikası bu birliyə daxil olmuşdur.
1994-cü ilin mayında Azərbaycan Respublikası NATO-nun
«Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramına qoşuldu. Avropa Atlantika
Əməkdaşlıq Şurasına qəbul edildi.
Heydər Əliyev 1994-cü ilin sentyabrında BMT-nin 49-cu və
2000-ci ildəki yubiley sessiyalarının tribunasından Azərbaycan
həqiqətlərini bütün dünyaya çatdırdı.
Dövlətimizin xarici siyasət fəaliyyətində Avropada
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının yeri ilk növbədə, xüsusən
Dağlıq Qarabağla bağlı Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsinin
sülh yolu ilə həll edilməsi prosesində bu qurumun oynadığı
vasitəçilik missiyası ilə müəyyən edilir. Azərbaycan bu təşkilata
1992-ci il iyunun 10-da daxil olmuşdur. 1994-cü il mayın 12-də
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin böyük səyi
nəticəsində ATƏT-in Minsk qrupu və Rusiyanın vasitəçiliyi ilə
Ermənistan - Azərbaycan münaqişəsində atəşkəs barədə saziş
imzalanmışdır.
1994-cü ilin dekabrında Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə
keçirilən sammitdə Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ATƏTin Minsk qrupu həmsədrləri təsisatı yaradılmışdır. Bu, vasitəçilərin
fəaliyyətində əlaqəsizliyi aradan qaldırmağa imkan vermiş, ATƏT
üzvü olan dövlətlərin münaqişənin həllinə yönəlmiş səylərinin
əlaqələndirilməsi mexanizmini işə salmışdı. Sammitdə ATƏT-in
münaqişələri nizama salmaq üçün xüsusi qüvvələrinin yaradılması
barədə Azərbaycanın təşəbbüsü də bəyənilmişdi. ATƏT-in 1996-cı
ilin dekabrında keçirilmiş Lissabon sammitinin nəticələri
Azərbaycan diplomatiyasının mühüm nailiyyəti olmuşdur. Zirvə
görüşündə Azərbaycan Prezidentinin qətiyyətli mövqeyi və
əzmkarlığı sayəsində ATƏT-in üzvü olan 54 ölkədən 53-ü Dağlıq
245

Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair qəbul edilmiş Bəyanatda
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipini dəstəkləmişdir. Lissabon
sammitindən sonra Minsk qrupu işini fəallaşdırmaq üçün ona üç
nüfuzlu dövlət - ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrlik etməyə başladı.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 1997-ci il sentyabrın 911-də Strasburqda Avropa Şurası üzvü olan dövlətlərin zirv
toplantısında iştirak etdi. "Avropada adi silahların azaldılması
haqqında müqavilə"nin cinah sənədi müzakirə olunduğu vaxt
Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova birlikdə çıxış edərək
GUAM adlı dördlər grupu yaratdılar. Təşkilatın üzvü olan
dövlətlərin başçıları iqtisadi artımı sürətləndirmək, xalqların rifahını
yüksəltmək üçün əlverişli şərait yaradılmasını, təhlükəsiz və
səmərəli nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizinin daha da inkişaf
etdirilməsini, faydalı ticarət münasibətlərinin dərinləşdirilməsini bu
əməkdaşlığın əsas vəzifələri kimi müəyyənləşdirdilər. Sonralar bu
birliyə Özbəkistan da qoşuldu.
1999-cu ilin noyabrında İstanbulda ATƏT-in növbəti zirvə
görüşü keçirildi. Burada 1990-cı ildə Parisdə imzalanmış xartiyadan
sonra dünyada baş vermiş böyük dəyişiklikləri əks edən yeni xartiya
imzalandı. Azərbaycan bir daha dünyada sülhün, təhlükəsizliyin
tərəfdarı olduğunu sübut etdi. Sammit bir daha göstərdi ki,
Azərbaycanın dünya miqyasında təklənməsinə artıq son
qoyulmuşdur. İstanbul sammiti bir daha göstərdi ki, sülh yolu indiki
zamanda düzgün yoldur, çünki belə olmasaydı neft sazişləri
olmazdı, bu gün Bakı-Ceyhan da olmazdı. Sammitdə Bakı-Geyhan
əsas ixrac neft kəməri haqqında sazişin imzalanması Azərbaycanın
gələcəyi üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu regionumuzun,
Azərbaycanın dünya bazarına çıxması, öz iqtisadi mövqelərini
getdikcə möhkəmləndirməsi, xalqımızın firavan yaşaması üçün
zəmin yaradır. Sammitdə prezident H.Əliyevin Cənubi Qafqazda
təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktının yaradılma-sına dair təklifləri
Qafqazın bu günü və gələcəyi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan Prezidentinin ölkəmizdə etnik, dil, din yaxınlığı olan
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Qazaxıstana, Özbəkistana, Türkmənistana və Qırğızıstana səfərləri
bu ölkələrlə əlaqələrin yüksələn xətt üzrə inkişafını təmin etmişdi.
Xarici siyasətdə başqa ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin
yaranmasına və möhkəmlənməsinə daha böyük diqqət yetirilirdi.
İstehsalı inkişaf etdirmək, Azərbaycana xarici investisiyaları daha
fəal cəlb etməkdən ötrü, "açıq qapı" siyasəti yeridilməyə
başlanmışdı. Xarici investitorlara və kreditorlara təminat verən,
onları müdafiə edən qanunlar qəbul edilmişdi. Beynəlxalq Valyuta
Fondu, Dünya Bankı, Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası, Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə əlaqələr yaradılmışdı. Təkcə
Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta fondu Azərbaycana 1 milyard
300 milyon dollardan çox kredit vermişdi. Heydər Əliyevin ABŞ,
Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya, Polşa, Norveç,
Rumıniya, Bolqarıstan və başqa ölkələrə rəsmi və işgüzar səfərləri
nəticəsində həmin dövlətlərlə Azərbaycan arasında davamlı iqtisadi
əməkdaşlıq münasibətləri yaradılmışdı. Bu ölkələrlə imzalanmış 90a yaxın mühüm sənəd Azərbaycanın Avropa iqtisadi münasibətləri
sisteminə inteqrasiyası prosesini sürətləndirmişdir.
1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkət
ilə ABŞ, Böyük Britaniya, Norveç, Rusiya, Türkiyə, Səudiyyə
Ərəbistanı, Yunanıstanın neft şirkətləri daxil olan konsorsium
arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan şektorunda “Azəri”, «Çıraq»
və «Günəşli» yataqlarının birgə işlənməsi haqqında 30 illik saziş
imzalandı. Bu sənəd «Əsrin müqaviləsi» adını aldı. Əsrin
sonunadək 14 ölkənin 30 neft şirkəti ilə 57 milyard sərmayə
qoyuluşu nəzərdə tutulan 20 neft müqaviləsi imzalandı.
ABŞ-ın
«EKSON»,
«AMOKO»,
«YUNOKOL»,
«PENZOYL», Böyük Britaniyanın «BRİTİŞ PETROLİYUM»,
Yaponiyanın «İTOÇİ», Norveçin «STATOYL», Səudiyyə
Ərəbistanının «DELTA», Rusiyanın «LUKOYL», Fransanın «ELF
AKİTEN» və «TOTOL», İtaliyanın «ACİL» kimi dünyada qabaqcıl
neft şirkətləri Azərbaycan neft, neft maşınqayırma sənayesinə
müasir texnologiyalar gətirdilər. Neft donanması, infrastruktur
yenidən quruldu.
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«Xəzərdənizneft» yarımdalma qazma qurğusu yenidən
quruldu, «Dədə Qorqud» adı ilə ikincisi həyata başladı. «ŞELF-5»
qazma qurğusu əsaslı şəkildə yenidən quruldu, müasir avadanlıqla
təchiz olundu, dünyada ən böyük üzən qazma qurğularından birinə
çevrildi və 1998-ci ildə «İstiqlal» adı ilə istifadəyə verildi. «Tofiq
İsmaylov» adına dalğıc, «Azərbaycan», «İsrafil Hüseynov» adına və
b. gəmilər təmir edilib yenidən avadanlıqlarla təchiz olundu. 2000ci ildə «Qurtuluş» müasir qazma qurğusu istifadəyə verildi. «Çıraq
– 1» platforması beynəlxalq standartlara uyğun, qərb texnologiyası
əsasında yenidən quruldu. Bu platformadan sahildəki 120 metr
dərinlikdə Yaponiyadan gətirilmiş polad borularla 176 km-lik neft,
Neft Daşlarına 48 km-liK qaz kəmərləri çəkildi. Səngəçal Terminalı
tikildi. Zığ zavodu sualtı boru üzlənməsi üzrə modernləşdirildi.
Çıxarılan neftin Avropa bazarlarına satılması üçün iki - BakıNovorossiysk və Bakı-Supsa (Gürcüstan) neft kəmərləri çəkildi.
Bakı-Ceyhan (TürKİyə) əsas neft kəmərinin tikilməsi üçün ABŞ-ın
şahidliyi ilə Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan və Qazaxstan
Respublikaları arasında müqavilələr bağlandı. Müqavilələrin
reallaşmağa başlaması əsrin sonuna kimi Azərbaycan Neft Fonduna
230 milyon ABŞ dolları həcmində vəsait gətirdi. Respublikada
iqtisadiyyatın başqa sahələrinin də inkişafı üçün imkanlar yarandı.
Azərbaycan Prezidentinin irimiqyaslı xarici siyasəti
nəticəsində tarixi Böyük İpək Yolunun bərpası işinə başlanılmışdı.
1998-ci il sentyabrın 8-də Bakıda İpək Yolunun bərpası üzrə
beynəlxalq konfrans (32 ölkə, 13 beynəlxalq təşkilatın iştirak etdiyi)
keçirilmiş "Avropa - Qafqaz - Asiya" dəhlizinin inkişafı üzrə
beynəlxalq nəqliyyat haqqında əsas çoxtərəfli saziş və Bakı
bəyannaməsi imzalanmışdır. Bu konfransda yaradılan beynəlxalq
təşkilatın mənzil qərargahı Bakıda yerləşdirilmiş, Azərbaycan bu
beynəlxalq strukturun mərkəzinə çevrilmişdir.
Azərbaycanın TASİS və TRASEKA proqramları çərçivəsində
Avropa İqtisadi Komissiyası ilə əməkdaşlığı nəticəsində respublikamızın nəqliyyat kommunikasiyalarından istifadə edilməklə Avropa -
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Asiya istiqamətində tranzit yüklərinin daşınmasının həcmini 10
dəfələrlə artırmışdır.
Azərbaycanın tarixinin ayrı-ayrı dövrlərdəki iqtisadi-siyasi və
mədəni inkişafı Azərbaycan xalqının, elm adamlarının, onun tarixi
şəxsiyyətlərinin fəaliyyətlərinin güzgüsü və pasportudur. Bütün
bunlar qürur doğurur. Bunların öyrədilməsi vətənpərvərlik, tərbiyə
vasitəsi, iqtisadi-siyasi dünyagörüşün formalaşmasıdır.
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IV. FƏSİL. AUDİTORİYADAN KƏNAR TƏDBİRLƏR

4.2.1. Azərbaycan tarixinə aid auditoriyadan
kənar tədbirlərə iqtisadi biliklərin verilməsi
imkanları və yolları.
Pedaqoji
baxımdan
auditoriyadankənar
(ümumtəhsil
məktəblərində
orta
ixtisas
məkəblərində
sinifdən
və
məktəbdənkənar tədnirlərin keçirilməsi tdris prossesindən saonra
elmi biliyin verilməsi işinə xidmət edir. Tədris plaına uyğun olarraq
nəzəri məsələlər tədris prossesində auditoriyada (sinifdə) həyatda
keçirilir. Lakin bəzi məsələlər, mövzular vardır ki, onların bir
hissəsi mühazirə və seminar zamanı vaxt çatdırılmadığından
nisbətən səthi öyrənilir. Həm də bəzi tarixi terminlər, hadisələr,
arixi kənarda qalır. Xüsusilə də müstəəqillik şəraitində öyrədilməsi
önəm daşıyan iqtisadiyyat, onunla bağlı bir çox terminlərin
öyrədilməsi lazım olur.
Auditoriyadankənar tədbirlərin keçirilməsi müxtəlif vasitə və
üsullarla həyata keçirilir:
1. Həyata keçirilən tədbirlər planı il ərzində keçirilıən
kursa uyğun tərtib edilməli.
2. aktual mövzu
lar seçillməli.
3. arxiv sənədləri ilə için aparılmaı qaydaları öyrədilməli.
4. Tarixi və əlamətdar günlərdə çıxışların hazırlanması
teüzisi göstərilməli.
5. Tarixi yerlərə, muzeylərə ekskursiya lar
nəzərdə
tutulmalı.
6. regionların tarixinə dair referatların yazılması plana
salınmalı.
7. Tarix kabinetinin güşəsinin hazırlanması yolları
müəyyən edilməli.
8. Tarixlə, iqtisadiyyatla bağlı telefilmlərin əldə edilməsi.
9. Azərbaycanın daxili və xarici əlaqələrinə dair materialların əldə edilməsi və ya öyrədilməsi.
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10. Auditoriyadankənar görülən, həyata keçiriən tədbirlər
müasir tədrisi metodlarına istinadən həyata keçirilməlidir.
11. Dövlətin iqtisadi konsepsiyasının öyrədilməsi.
12. Tarixi, pedaqoji, iqtisadi və s. terminlərin öyrənilməsi.
13. Aktuallıq kəsb edən siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni
sahələrinin öyrənilməsi
14. İnstitutun tələbə-elmi cəmiyyətin konfransların işində
iştirak etmək.
15. Fənnə dair ədəbiyyatlar əldə etmək.
16. Görülən işlərin hesabatını yazmaq və s.
17. İpək yolu və əsrin neft kontraktlarının sxem-guşəsini
hazırlamaq, iqtisadi səmərəsini göstərmək.
Bütün bu səpkili tədbirlər tələnələrin elmi dünyagörüşünün
yüksəlməsinə və
tədrisdə çatdırılmauyan materialların
öyrənilməsinə və həyata hazırlanması üçün yaxşı vasitədir.
Biz tarix dərslərində iqtisasdi biliklərin verilməsini nəzərə alaraq
iqtisadiyyatla bağlı anlayışların lüğətini, bazar iqtisadiyyatının
mahiyyətinin bəzi sahələrin və davamlı insan inkişafı haqqında qısa
məlumatlar varmək istərdik.
Qeyd: Müəllimi, tələbəni maraqlandıran digər sahələri də vermək
olar.
ƏLAVƏ 1.

3.2.2. İqtisadi bilgi terminləri
Bank — fiziki və hüquqi şəxslərin pul vəsaitinin depozit cəlb
etmək, həmin vəsaiti müddətlik və faizlə geri qaytarmaq şərti ilə öz
adından və öz hesabına yerləşdirmək, fiziki və hüquqi şəxslərin
hesablarını açmaq və aparat əməliyyatlarının məcmusunu həyata
keçirmək üçün müstəsna hüquqa malik kredit təşkilatı.
1 Barel neft = 15 8,988 kub dm-ə bərabərdir. 0,16 kub.m.
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Biznes — hüquqi və fiziki şəxslərin yüksək gəlir (mənfəət)
əldə etmələrinə yönəldilmiş fəaliyyət: a) iş, məşğuliyyət, iqtisadi
fəaliyyət; b) saziş, ticarət əməliyyatı; v) işgüzarlıq, sahibkarlıq,
kommersiya; q) kiçik müəssisə, kompaniya, firma, kəndli (fermer)
təsərrüfatı, iqtisadi subyekt.
Biznesmen — a) işgüzar adam, iş adamı, kommersant,
sahibkar, b) ümumiyyətlə faydalı (gəlirli) iş görən şəxs (adam,
mütəxəssis). Biznesmen analoqu olmayan yeni bir istehsal sahəsi,
yaxud başqa bir istehlak tələbatı ödəmək fəaliyyəti ilə məşğul olan
adamdır, mütəxəssisdir. Onun fəaliyyətinin son məqsədi və səbəbi
maksimum gəlir (mənfəət) qazanmaqdır.
Biznesmenin şəxsiyyətində fəallıq, təşəbbüskarlıq, ağıllı
surətdə riskə getmək bacarığı, özünü işə həsr etmək və biznesə
həvəs göstərmək kimi keyfiyyət göstəriciləri olmalıdır.
Birja - qiymətli kağızlar ticarəti, (fond birjası) və yaxud
nümunələr üzrə malların topdan satılması (əmtəə birjası) məqsədi
ilə daimi fəaliyyət göstərən bazardır.
Bölgü – istehsal ilə istehlak arasında əlaqə yaradan, ictimai
təkrar istehsal mərhələlərindən biri. Bölgü formaları və quruluşu
istehsal üsulunun xüsusiyyətindən asılı olaraq müəyyən edilir.
Briqada — istehsal və xidmət sahələrində vahid istehsal (iş)
tapşırığını birlikdə yerinə yetirən, görülən işin nəticəsi üçün ümumi
məsuliyyət daşıyan eyni işçilər qrupundan təşkil edilmiş kollektiv.
Büdcə — müəyyən müddət (il və s.) ərzində dövlətin,
müəssisənin, şirkətin, firmanın və təşkilatın qanunla təsdiq edilmiş,
balanslaşdırılmış pul gəliri və xərclərinin siyahısı; müəyyən vaxt
(müddət) ərzində ayrı-ayrı şəxslərin, ailənin gəlir və xərcləri.
Ölkənin iqtisadiyyatında mədaxil və məxaricin strukturu, büdcənin
yaranma mənbələri və rolu iqtisadiyyatın sosial-iqtisadi və siyasi
quruluşundan bilavasitə asılıdır.
Dövlət büdcəsi ölkədə iqtisadi vəziyyət barədə və hər şeydən
əvvəl, iqtisadiyyatda, milli gəlirin istehlakında və bölüşdürülməsində dövlətin roluna dair mühüm məlumat mənbəyi hesab edilir.
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Vergilər — dövlət tərəfindən, müəssisələrdən, firmalardan,
şirkətlərdən, təsərrüfatlardan, təşkilatlardan və vətəndaşlardan
tutulan məcburi ödəmələr. Bu ümumdövlət ictimai ehtiyacları
ödəmək məqsədilə, əhalinin, müəssisələrin və ictimai təşkilatların
gəlirlərinin bir hissəsinin planlı qaydada yenidən bölüşdürülməsinin
ən başlıca metodlarından biri hesab edilir. Vergi zəhmətkeşlərə
pulsuz tibbi xidmət, təhsil, təqaüd, yardım və digər tədbirlər kimi
qaytarılır, yəni ödənilir.
Qazanc — fəhlənin aldığı pul gəliri əmək haqqına bərabərdir,
qazanc fəhlənin sərf etdiyi əməyin miqdarından artıqdır.
Qənaət — hər bir insanın öz ehtiyacını ödədikdən sonra
qazancının bir hissəsini sonralar istehlak şeyləri almaq məqsədi ilə
bir kənara qoyması, müəyyən dövr ərzində gəlirdən istehlaka
xərclənən hissəni çıxdıqdan sonra qalan qalıq. Təbii ki, qənaət
yalnız o zaman əmələ gələ bilər ki, fərdin və ya ailənin qazancı
istehlakından çox olmuş olsun. Əgər qazanc istehlaka bərabər olsa,
qənaət yaranmır, yox, əgər qazanc istehlakdan az olarsa, onda fərd
və ya ailə borca düşmüş olur. Qənaət təkcə fərd və ailə üçün deyil,
dövlət üçün də çox gərəklidir.
Qənaət məfhumu – iş qüvvəsindən, maddi ehtiyatlardan,
əsaslı vəsaitdən səmərəli, fayda ilə istifadə etmək, habelə məhsulun
keyfiyyətini də yüksəltmək, az əmək, maddi amil, o cümlədən əsaslı
vəsait sərf etməklə çox miqdarda məhsul istehsalının təmin edilməsi
daxildir. Bu zaman şagirdlərə belə misal çəkmək olar ki, fəhlələr və
qulluqçular tarlaya, fermaya, idarəyə, müəssisəyə, digər istehsal
sahələrinə çatarkən, birisi dünənki filmdən, evdə gördüyü işdən,
təsadüfi hadisədən söhbət salırsa, başqalarının diqqətini işdən
yayındırırsa istehsal tam qüvvə ilə icra edilmir. Normanı yerinə
yetirmirlər. Yaxud maddi maraq olmadıqda nahar fasiləsinə tez
gedib gec qayıtmağa çalışırlar. Bütün bunlar isə iş vaxtının itkisidir.
Belə boş dayanmalar olmasaydı işi daha tez başa çatdırmaq, məhsul
itkisinə yol verməmək, məhsulun miqdarını da xeyli artırmaq,
keyfiyyətini də yaxşılaşdırmaq mümkün olardı.
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Dəyər – istehsalda yaranan və mübadilə zamanı özünü təzahür
edən, əşyanın (əmtəənin) ictimai xüsusiyyətini əks etdirən, başqa
sözlə, istehsalçıların əmtəədə təcəssüm olunmuş və maddiləşmiş
ictimai əməyi xarakterizə edir.
Dəyər qanunu – əmtəə istehsalının obyektiv qanunu olub,
əmtəə mübadiləsinin onların istehsalına sərf edilən ictimai zəruri
əməyə müvafiq olaraq aparılması. Bəzən buna, qiymətlərin əmələ
gəlməsi qanunu da deyilir.
Dispetçer – nəqliyyatın hərəkətini, müəssisə və ya idarə
işlərini müxtəlif əlaqə vasitələrini nizama salan.
Əmək məhsuldarlığı – bir vaxt vahidi ərzində bir şəxsin istehsal edə biləcəyi məhsul miqdarı: canlı əmək məsrəfləri səviyyəsinin
iqtisadi göstəricisi; cəmiyyətdə onun artırılması, məhsulun
çoxaldılması işçilərin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsinin ən
mühüm şərti. Başqa sözlə, bu, vaxt vahidi ərzində hazırlanmış
məhsulların kəmiyyəti ilə ölçülür. Belə ki, vaxt vahidi ərzində nə
qədər çox məhsul hazırlanarsa, deməli, əmək məhsuldarlığı bir o
qədər yüksək olar və yaxud əksinə.
Əmək məhsuldarlığı məhsul vahidinin istehsalına çəkilən
əmək məsariflərini və ya bir iş vaxtı vahidi ərzində istehsal olunan
məhsulun miqdarı deməkdir. Əmək məhsuldarlığının artırılmasının
çoxsaylı amilləri vardır ki, onların sırasında texnikanın, elmi-texniki
tərəqqinin inkişafı, elmin bilavasitə maddi məhsuldar qüvvəyə
çevrilməsi böyük rol oynayır.
Əmək müqaviləsi – işçilərlə müəssisə rəhbəri arasında
bağlanmış saziş olub, işçilərin daxili əmək intizamı qaydalarına
ciddi riayət etmək şərtilə müəyyən ixtisas, dərəcə, yaxud vəzifə üzrə
iş görmələri, müəssisə (idarə, təşkilat) müdiriyyəti isə onların əmək
haqqını vaxtında və tam ödəməklə əmək qanunvericiliyinə,
müqavilə və tərəflərin razılığına uyğun olaraq normal əmək şəraiti
yaratmağa cavab olmasının rəsmiləşdirilmiş sənədi.
Əmək haqqı – maaş; müvafiq iş vaxtı ərzində əmək
funksiyasını icra etmək üçün əmək müqaviləsi ilə əyyənləşdirilmiş,
işçinin gördüyü işə görə bilavasitə işəgötürən tərəfindən pul və ya
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natural formasında ödənilən gündəlik və ya aylıq məbləğ (miqdar),
eləcə də ona edilən əlavələrin, mükafatların və digər ödənclərin
məcmusudur. Əmək haqqı, milli gəlirin bir hissəsidir. İşçi öz
əməyinin nəticəsinə görə aldığı əmək haqqını vaxta muzd, işə muzd
müqaviləyə əsasən və başqa şəkillərdə alır.
Əmək haqqı – sərf edilən əməyin kəmiyyət və keyfiyyətindən
asılı olub zəruri iş vaxtından yaradılan zəruri məhsulun müəyyən
(əsas) formasıdır. Əmək haqqı fəhlə və qulluqçuların əvvəlcədən
müəyyən edilmiş normalar üzrə taarif maaşı, taarif dərəcəsi və
ixtisas arayış kitabçasına uyğun olaraq verilir. Əmək haqqı maddi
rifahın təmin edilməsinin başlıca mənbəyidir.
Mənfəət – istehsal olunan dəyərindən (əmək haqqı və maddi
istehsal xərcləri) çıxıldıqdan sonra qalan hissəsidir. Bunun xeyli
hissəsi (80-90%) uzun illər ərzində müxtəlif ödəmələr, normativlər
adı ilə mərkəzi dövlət aparatı tərəfindən mənimsənilmiş,
iqtisadiyyatın hərbiləşdirilməsini də daxil etməklə inzibati totalitar
üsul-idarəsinin saxlanılmasına sərf edilmişdir.
Yeni qaydaya əsasən mənfəətin 60%-i müəssisənin
sərəncamında qalır. Şagirdlərə başa salmaq lazımdır ki, müəssisədə
qalan mənfəətin xeyli hissəsi daxili ehtiyacların ödənilməsinə,
istehsalın genişlənməsinə, fəhlə və qulluqçuların mükafat kimi
verilməsinə istiqamətləndirilir, mədəni-məişət işlərinin yaxşılaşması
üçün sərf edilir.
İstehsal fondu – dedikdə, isə şagird milli gəlirin yığıma
ayrılan hissəsi deyil, əhalinin tələbatını birgə (ictimai istehlak fondu
– maarifə, səhiyyəyə, ictimai təminata və digər ehtiyatlara) və fərdi
qaydada (əmək haqqı) ödəmək üçün istifadə edilən hissəsini başa
düşməlidir.
Səmərəlik – fəaliyyət prosesinin faydalı yekununda, əldə
edilmiş konkret nəticənin xərclərdən artığına, alınan son qalığın
məsrəflərdən çoxluğuna, yeni az əmək sərf etməklə daha çox
məhsul əldə etməyə deyilir. Səmərəliyin ölçülməsinin çox variantlı
göstəriciləri sistemi — əmək məhsuldarlığının yüksəltmək,
məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırmaq, material tutumunu
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azaltmaq, fondla silahlanmanı və fondverimini çoxaltmaqdan
ibarətdir.
Şagirdlər bilməlidirlər ki, iqtisadi tərəqqinin əsasında ictimai
istehsalın səmərəliyinin yüksəldilməsi durur. Həmişə olduğu kimi
burada da meyara qiymətləndirmə əsas əlamət kimi qəbul edilən
ölçüdür. Səmərəliyin meyarı iqtisadi fəaliyyətin nəticəsini
qiymətləndirmək üzrə əsas əlamətdir. Bu baxımdan istehsal
amillərindən istifadənin ölçüsü kimi texniki iqtisadi səmərəlik ilə
istehsalın məqsədini və ona nail olması xarakterizə edən sosialiqtisadi səmərəliliyi fərqləndirmək lazımdır. Texniki-iqtisadi
səmərəlik sosial-iqtisadi səmərəlik üçün səbəbdir, şərtdir, mühüm
amildir.
İstehsalın səmərəliyinin ölçüsünün əmək məhsuldarlığı (ƏM)
göstəricisi yaradılan məhsulun canlı əmək məsrəflərinə nisbətidir:
M
. Burada, ƏM – əmək məhsuldarlığı, M – ə məhsul,
я
Ə – canlı əmək məsrəfi.
İctimai əmək məhsuldarlığı kimi gəlirin fiziki həcminin maddi
istehsal işçilərinin sayına olan nisbəti kimi də hesablanır.
Fondla silahlanmaq (FS), yaxud əməyin əsas istehsal fondları
ilə silahlanma səviyyəsi məhsuldarlıqla düz proposiyada dəyişir və
fondların dəyərinin canlı əməyə (işçilərin sayına)
nisbəti kimi ifadə olunur.
F
FS = FS  . Burada F — əsas istehsal fondlarının dəyəridir.
S
Fondverimi (FV) əsas istehsal fondlarından səmərəli istifadəni
xarakterizə edir və əsas fondların verilmiş kəmiyyətinə düşən
M
məhsulun miqdarı ilə ölçülür: FV = .
F

ƏM =
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Fondverimi, əmək məhsuldarlığı və fondla silahlanma
arasında səmərəliyin yüksəldilməsinə münasibətdə sıx qarşılıqlı
ЯМ
əlaqə və asılılıq vardır: yəni: FV =
.
ФС
Fondverimi o halda yüksəlir ki, əmək məhsuldarlığı onun
fondla silahlanmasına nisbətən çox artsın və əksinə əmək
məhsuldarlığı fondla silahlanmadan geri qalarsa fondverimi azalar.
Beləliklə, istehsalın səmərəliyi sərf olunan canlı və
maddiləşmiş əmək məsrəfləri ilə onun nəticələrinin, yəni tələbatı
ödəmək üçün istehsal edilmiş məhsullar kütləsinin nisbəti kimi
ifadə olunur. Onun yüksəldilməsi istehsalın və xalq istehlakının
artmasını, adamların həm iş vaxtından, həm də asudə vaxtdan
səmərəli istifadə etmələrini, sərbəst vaxtın çoxalmasını göstərir.
Cəmiyyət bu və ya digər əşyanın hazırlanmasına nə qədər az
vaxt sərf edərsə, həmin şəraitdə başqa tələbatların ödənilməsi üçün
zəruri əşyaların hazırlanmasına bir o qədər çox vaxt qalar. Qənaət
olunmuş iş vaxtının (bütün formasiyaların qəti qanununun)
məsrəflərə və istehsal resurslarına nisbəti hər bir cəmiyyətdə
istehsalın səmərəliyini xarakterizə edir.
Əmtəə — insanların öz istehlakları üçün deyil, bazar (satış,
mübadilə) üçün istehsal etdikləri məhsul (məmulatı, xidmət). Başqa
sözlə, tələbatı, yaxud ehtiyacı ödəyə bilən, alınması, istifadəsi və
yaxud istehlakı bazara təklif olunan hər bir şey.
Keyfiyyət — hər hansı bir obyektin bilavasitə müəyyənliyini
əks etdirən və yalnız bu müəyyənliklə ifadə olunan termin. Məsələn,
məhsulun keyfiyyəti deyildikdə, ictimai tələbatı ödəmək
qabiliyyətini özündə cəmləşdirən məhsulun faydalı istehlak
xassələri başa düşülür.
Kəmiyyət — bazarda, ticarətdə və s. geniş istifadə olunan
iqtisadi göstəricilərdən biri; riyaziyyat elmində mühüm riyazi
anlayış; fəlsəfədə isə hər hansı bir əşyanın, hadisənin və ya prosesin
mühüm və əsas cəhətlərindən birini əks etdirən ümumi kateqoriya.
Kəmiyyətdən iqtisadi göstəricilərdən biri kimi geniş istifadə olunur.
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Kommersant — mənfəət (qazanc, gəlir) əldə etmək məqsədilə
bilavasitə ticarətlə (bizneslə) məşğul olan şəxs, fərd, tacir.
Kommersiya — ticarət; gəlir (qazanc, mənfəət) əldə etməyə
istiqamətlənmiş fəaliyyət növü; kommersiya fəaliyyəti.
Kompensasiya — əvəzini vermək, qarşılığın ödənilməsi;
müvazinətləşdirmə.
Kredit — dövlət bankı tərəfindən pul vəsaitlərinin
müəssisələrə, firmalara, şirkətlərə, idarələrə və təşkilatlara borc
verilməsi. Bu dəyəri bir şəxsin, müəssisənin və ya dövlətin
qaytarılmaq şərtilə və adətən faizi ödənilməklə müvəqqəti olaraq
dəyər verərkən meydana çıxan iqtisadi münasibətlərin bir
formasıdır.
Gəlir — mənfəət; qazanc; xalis gəlirin formalarından biri;
xalis məhsulun dəyərini ifadə edir.
Gəlir vergisi — vergi ödəmə növü; hüquqi və ya fiziki şəxsin
fəaliyyəti, yaxud əmlakdan istifadəsi nəticəsində götürdüyü gəlirə
qoyulur.
Maddi istehsal — insanların şəxsi, yaxud ictimai maddi və
mənəvi istehlaklarını ödəmək məqsədi ilə maddi nemətlərin
yaradılmasında bilavasitə iştirak edən bütün sahələr. Buraya sənaye,
kənd təsərrüfatı, tikinti, yük nəqliyyatı, ticarət, ictimai iaşə, tədarük,
satış və s. daxildir.
Maddi yardım — pul və ya natura formasında verilən yardım,
müavinət.
Maddi tələbat — bilavasitə cəmiyyətdə insanların maddi
yaşayış tərzi sferasında baş verməklə, bu maddi nemətlərə və
xidmətlərə olan tələbatdır.
Maya dəyər — müəssisədə, firmada, şirkətdə və s. məhsulun
hazırlanması və satılması üçün zəruri olan maddi və canlı əmək
məsrəflərinin pul ilə ifadə edilmiş məcmusu.
Marketinq — termini ingilis dilində «market» sözündən
götürülüb «bazar» mənasını verir.
Menecer — iqtisadiyyatın idarəedilməsi üzrə yüksək ixtisaslı,
peşəkar, hüquq məsələlərini əla bilən, təsərrüfat problemlərində
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ensiklopedik biliyə malik , ən mürəkkəb şəraitdə idarəetmə
məsələlərini düzgün seçə bilən şəxsdir.
Menecment – istehsalın idarə edilməsi üzrə elə prinsiplər,
metodlar, idarəetmə vasitələri və formaları sistemidir ki, bunlar
istehsala tətbiq edilməklə onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi və
prinsiplərinin artırılması məqsədi güdülür. İstehsalın idarə edilməsi
üzrə elmdir. Aşağıdakı bölmələri mövcuddur: 1) firmadaxili
planlaşdırma; 2) işçi heyətini idarə edilməsi 3) istehsalın idarə
edilməsi; 4) maliyyə menecmenti; 5) kommersiya fəaliyyəti
menecmenti.
Pul – xüsusi əmtəə olub, digər növ əmtəələri dəyərlərinin
ümumi ekvivalent formasıdır.
Təlim prosesində şagirdlərə iqtisadi biliklər verərkən
tərbiyəedici funksiya gözlənilməlidir. Belə ki, verilən biliklər
şagirdlərdə iqtisadi tərbiyənin inkişafına müsbət təsir göstərməlidir.
İqtisadi tərbiyə və iqtisadi peşəyə yiyələnmə müxtəlif mənalı
məfhumlardır. İqtisadi peşəkarlıq – cəmiyyət üzvlərinin müəyyən
qrupunun konkret (müəyyən formada) əmək fəaliyyətinin
məzmununu, sahəsini ifadə edir. İqtisadi tərbiyə isə hamı, deməli,
şagirdlər tərəfindən də dərk edilmiş və qəbul olunmuş iqtisadi
fəaliyyət prinsiplərinin, normalarının şərtlərini əxz etmək, onların
tələblərini mənimsəmək, həyata keçirmək qabiliyyətinə malik
olmağa yönəldilən fəaliyyəti göstərir.
İqtisadi fəaliyyət – ehtiyacları ödəmək üçün məqsədyönlü
fəaliyyətdir. Ehtiyaclar sonsuz, imkanlar isə məhduddur. Odur ki,
insanlar bütün ehtiyacları ödəmək üçün həmişə çalışırlar. Əgər
ehtiyacı ödəmək hər hansı malı hazırlamaqla bağlıdırsa, insan
həmin mah istehsal etmək barədə düşünür, əgər ehtiyacı ödəmək
fiziki əmək sərf etməklə bir neçə ardıcıl işi görməklə bağlıdırsa,
yenə də insan o işləri yerinə yetirmək məcburiyyətindədir. Məsələn,
ət, yağ, süd istehsal etmək üçün insan heyvandarlıqla məşğul
olmalıdır. Onların saxlanılması, yedirilməsi, məhsulların emal
edilməsi və s. kimi işlər görməlidir. Əgər yaşamaq üçün evə
ehtiyacı varsa, o zaman yer qazılmalı, daş, qum, sement, taxta
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gətirilməli və ev tikilməlidir, üstü bağlanmalıdır, daxilində həyat
üçün zəruri olan bir çox işlər görülməlidir və s.
İqtisadi təhsil — istehsalın səmərəliliyinin yüksəlməsi,
material, əmək və maliyyə resurslarından daha səmərəli istifadəyə
nail olunması məqsədi ilə fəhlələrin, mühəndis-texniki işçilərin və
qulluqçuların bilik səviyyələrinin yüksəldilməsi prosesi olub,
kadrların hazırlanmasının, təkrar hazırlanmasının və ixtisaslarının
artırılmasının ayrılmaz tərkib hissəsidir.
İqtisadi təhsil şagirdləri peşə seçməyə hazırlamaqda özünü
doğrultmuş formalardan biridir. İqtisadi təhsilin şagirdlərə
çatdırılması yollan müxtəlifdir. Müəllim onları həm təlim
prosesində sinifdə və həm də məktəbdənkənar işlər zamanı, o
cümlədən əmək prosesində öyrədə bilər. Bununla yanaşı yaxşı olar
ki, ayrı-ayrı fənn kabinetlərində şagirdin yaşadığı diyarda daha çox
ehtiyac duyulan peşələri, həll edilməsi zəruri olan iqtisadi
problemlərin professioqramları hazırlanıb asılsın. Şagird müstəqil
olaraq könlünə yatan peşəni seçərkən, onun iqtisadi diaqramları ilə
də tanış olsun, çətinlik çəkdikdə başa düşmədiklərini müəllimdən
soruşsun. Bu həm də əyaniliyi təkrar-təkrar artırar və diyarın
iqtisadiyyatının öyrənilməsinə az vaxt sərf olunmasına şərait
yaradar.
İqtisadi mədəniyyət - cəmiyyət və insanının inkişafının
keyfiyyət xarakteristikası kimi, cəmiyyətə, təbiətə və özünə
münasibətləri ilə tarixi subyektə (sosial qrup, sinif, xalq və i.a.)
yiyələnməsi səviyyəsini ifadə edir. İnsan təbiətə və cəmiyyətə
münasibətində müəyyən dərəcədə azadlığa məhz iqtisadi
mədəniyyət, bilavasitə onun sərvətləri və normalarına tabe olması
ilə nail olur.
İqtisadi mədəniyyət özünün real inkişafı və fəaliyyət göstərməsi zamanı çoxcəhətli mürəkkəb dinamik sistem kimi canlanır və
üç qarşılıqlı əlaqədə olan aşağıdakı amillər bir-birinə təsir göstərmiş
olur: a) mədəni prosesin tarixən müəyyən subyektinin fəaliyyəti
(şəxsiyyət, kollektiv, sinif, bütövlükdə cəmiyyət); b) müəyyən
ictimai-iqtisadi formasiya sistemində həyata keçirilən maddi və
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mənəvi sərvətlərin yaradılması, yayılması (yəni istehsal və istehlak
olunması), istifadə olunmasına yönəldilmiş fəaliyyət; v) əvvəllər
yaradılmış maddi və mənəvi sərvətlərin insan və cəmiyyət
tərəfindən yaradılması və mənimsənilməsi vasitəsi ilə təkrar
istehsalı prosesi.
Bu amillər insanın sosial və mənəvi yüksəlişi üçün daha
əlverişli formada cəmiyyətimizin iqtisadi mədəniyyət sisteminə təsir
edir, özündə maddi və mənəvi sərvətlərin iqtisadi sisteminin statik
deyil, dinamik yüksələn xett üzrə inkişaf edən iqtisadi proses kimi
vəziyyətini təcəssüm etdirir. İnsan nəinki, sərvətləri yaradır,
zənginləşdirir, və istehlak edir, eyni zamanda bir şəxsiyyət kimi,
iqtisadi mədəniyyətin mahiyyətini yaradıcılıqla həyata keçirən
varlıq kimi özünün inkişaf etdirir.
Cəmiyyətin iqtisadi mədəniyyətinin mahiyyəti - şəxsiyyətin
formalaşmasının genişi zamanı həm də təkmilləşdirilməsində sosial
quruluş, ictimai münasibətlər, ideologiya, əxlaq, real həyat tərzi ilə
müəyyən edilir.
Cəmiyyətin iqtisadi mədəniyyətinin məzmunu - əhəmiyyətli
dərəcədə dövlət tərəfindən müdafiə olunan iqtisadi konsepsiya ilə
müəyyən edilir.
Cəmiyyət yüksək iqtisadi mədəniyyətə malik şəxsiyyəti
formalaşdırmaq üçün onun həyat fəaliyyətini istər peşə-əmək,
istərsə də məişəti kimi bütün sahələrinə bütövlükdə təsir göstərməyə
çalışır.
İqtisadi mədəniyyətin formalaşması, hər şeydən əvvəl, peşəəmək sahəsində baş verir, məhz orada həm şəxsiyyətin, həm də
kollektivin iqtisadi mədəniyyətinin gələcək inkişafının əsası
qoyulur. İqtisadi mədəniyyət özünü istehsalda, istehlakda,
idarəetmədə, əməkdə yaradıcılıq ünsürlərinin güclənməsində
təzahür etdirir.
Şagirdlər iqtisadiyyatın əsaslarını öyrənməli, əməyin iqtisadi
faydalılıq meyarını təhlil etmək vərdişləri, üsullarını bilməli, bütün
rəngarəng mənafelərin tələbləri baxımından vaxta və materiala
qənaət etmək yollarını axtarıb tapmağı bacarmalıdırlar. Məlumdur
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ki, iqtisadiyyat bir neçə iqtisad elmlərini özündə birləşdirir. Belə ki,
şagirdlər nəinki siyasi iqtisadın, indi cəmiyyətin iqtisadi həyatında
tədqiq edən iqtisadi nəzəriyyənin əsaslarını öyrənmək sayəsində
elementar iqtisadi biliyə malik olmalıdırlar, habelə onlar daha əvvəl
xalq təsərrüfatının bir sıra konkret sahələrinin iqtisadiyyatının ən
ümdə məsələlərindən də baş açmalıdırlar. Sənaye, kənd təsərrüfatı
iqtisadiyyatı və s. elmlər həmin qəbildəndir.
İqtisadi tərbiyənin əsaslarını təşkil edən iqtisadi təfəkkür,
anlayış qanunlarla birbaşa bağlı olaraq iqtisadi kateqoriyalar da
mühüm yer tutur. Cəmiyyətin iqtisadi həyat şəraitinin və tərzinin
formalaşdırılmasını əks etdirən anlayışlar iqtisadi kateqoriyalar
adlanır.
İqtisadi kateqoriyalar iqtisadiyyatın, iqtisadi münasibətlərin
nəzəri ifadəsidir. İqtisadi kateqoriyalar və iqtisadi qanunlar
anlayışları bir-birilə üzvi surətdə sıx bağlıdırlar. Belə ki, əksəriyyət
iqtisadi kateqoriyalar iqtisadi qanun səviyyəsinə qədər yüksəlmirlər.
Şagirdlərin iqtisadi tərbiyəsinin istiqaməti iqtisadi kateqoriya
və qanunlar haqqında anlayışları, yəni əməyə görə bölgü, istehsal,
istehlak, əmək aləti, əmək predmeti, əmək, əmək ehtiyatlan, ictimai
əmək, əmək bölgüsü, mülkiyyət, tədavül, mübadilə, tələbat, tələb,
təklif, əmtəə, maliyyə, kredit, inhisar, milli gəlir, yığım, milli sərvət,
kapital, əsas fond, dövriyyə fondu, pul dəyəri, dəyər qanunu, pul
tədavülü qanunu, əsas iqtisadi qanun, yığım, özünümaliyyələşdirmə,
icarə, podrat üsulu, təsərrüfat hesabı və s. öyrənilməsinə doğru
yönəlməlidir.
Nümunə üçün iqtisadi anlayışlardan bir neçəsinin izahını,
şərhini verməyi məqsədəuyğun hesab edirik:
Bazar – mübadilə, tədavül sferasında, alqı-satqı mühitində
təşəkkül tapan iqtisadi münasibətlərdə birgə fəaliyyət mexanizmini
əlaqələndirən sistemdir. Bazar bəşəriyyət cəmiyyətinin təbii – tarixi
inkişafının törəməsi kimi xalqların çoxəsrlik, birgə ənənələrinin
milli, mədəni, dini, psixoloji xüsusiyyətlərini də özündə ifadə etmək
iqtidarında olan kateqoriyadır. Bazarın yaranması, inkişafı, təşəkkül
tapması və daim inkişaf etməsi ümumbəşəri iqtisadi tərəqqiyə
262

müasir zamanda da fəal bir amil kimi böyük təsir göstərilir. Elə
buna görə də onun iqtisadiyyatda, iqtisadi-sosial həyatda rolu daim
yüksək xətt ilə getdiyini şagirdlərin nəzərinə çatdırmaq lazımdır.
Şagirdlərə bazarın aşağıdakı bir neçə təsnifatı haqqında məlumat
vermək olar:
a) əmtəə bazan;
b) istehsal vasitələrinin bazan;
v) işçi qüvvəsi bazan;
q) dünya bazarı;
d) məhəlli bazan, açıq bazar;
e) qiymətli kağızlar bazan və s.
Bazar iqtisadiyyatı – iqtisadiyyatın əmtəə təsərrüfatına və
bazar qanunlarına əsaslanmasını ifadə edir. Burada bazar
qanunlarına: dəyər qanunu, rəqabət qanunu, tələb və təklif qanunu,
mənfəət qanunu və s. aiddir. Bazar iqtisadiyyatının əsasını isə
rəngarəng mülkiyyət formaları, yəni çoxmülkiyyətlilik təşkil edir.
Başqa sözlə, burada mülkiyyət plüralizmi geniş yer tutur. Burada
özəl, səhmdar, dövlət, kooperativ, kollektiv, bələdiyyə, qarışıq,
fərdi, xarici şirkət və digər mülkiyyət formaları fəaliyyət göstərir.
Şagirdləri başa salmaq lazımdır ki, bazar iqtisadiyyatı
şəraitində mənfəət əldə etmək hərisliyi iqtisadi azadlıq və başqa
cəhətlər müxtəlif çeşidli əmtəə kütləsinin və xidmətlərinin dairəsini
daim genişləndirməyə sövq edir. Bu halda istehsalçılar fəallaşır,
istehlakçılar kütləsi artır. İstehsalçı – müxtəlif növ məhsulların,
məlumatların iri partiyalarla istehsalı ilə məşğul olan insanlar
nəzərdə tutulur. İstehsalın son məqsədi istehlakdır, istehlaksız hər
hansı bir məhsul istehsalının baş tutması boş işdir.
Bazar iqtisadiyyatında sahibkarlıq əsas aparıcı qüvvədir.
Bazar iqtisadiyyatı dövründə mülkiyyət üzərində yeni təsərrüfatçılıq
formalarının yaradılması, azad sahibkarlığa geniş yer verilməsi və
habelə iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi tələb olunur.
Sahibkarlıq iqtisadiyyatın yüksəlişində əsas rol oynadığı üçün
iqtisadi yüksəlişində öz növbəsində cəmiyyətin sosial-siyasi
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sabitliyini təmin edir. Sosial sabitlik olan yerdə sərmayə qanunu
artaraq maddi nemətlər bolluğu yaradılmalıdır.
Sahibkarlıq – gəlir əldə etmək naminə risk edərək bütün
əmlakın (istər daşınan, istərsə də daşınmaz) cavabdehliyi və
məsuliyyətini öz üzərinə götürən şəxsin işgüzar iqtisadi
fəaliyyətidir.
Bazar iqtisadiyyatının mühüm şərtləri xüsusi mülkiyyət, əmək
sahibkarlığı azadlığından ibarətdir. Sahibkarlıqdan geniş istifadə
etməkdə bazar iqtisadiyyatını formalaşdırmaq mümkündür. Əmək
bacarığı olan iş adamlarının fəaliyyəti bazar münasibətləri şəraitində
sərbəst iqtisadi fəaliyyət zamanı meydana çıxır.
Sahibkarlıq fəaliyyəti — hər hansı şəxsin gəlir və ya mənfəət
əldə etmək məqsədi ilə qanunla qadağan edilməyən istənilən
təsərrüfat fəaliyyətinin müntəzəm surətdə həyata keçirilməsidir.
Bir sözlə sahibkarlıq fəaliyyəti müxtəlif formalarda - dövlət,
kollektiv xüsusi sahibkarlıq və s. inkişaf etdirilə bilər. Sahibkarlıq
fəaliyyəti kiçik, orta və iri təsərrüfatlar formasında həyata keçirilər.

264

ƏLAVƏ 2.

Bazar iqtisadiyyatı: mahiyyəti haqqında bəzi qeydlər
Bazar
iqtisadiyyatı
məfhumunun
(kateqoriyasının)
qərarlaşması məsələsinin ilk mühüm nəzəri əsasları görkəmli
klassik iqtisadçılar, yəni V.Peyyi, A. Smit və D. Rikardo, habelə
T.Maltus, C.S.Mill tərəfindən tədqiq olmuşdur. Məsələn, A. Smit
bazar iqtisadiyyatının öz obyektiv qanunları ilə idarə olunmasını,
sərbəst fəaliyyət göstərməsini və dövlətin həmin prosesə müdaxilə
etməməsi məsələsini xüsusilə göstərmişdir. O, qeyd etmişdir ki,
bazar iqtisadiyyatında satıcılarla alıcıların mənafelərini bir-birilə
toqquşur.
Bunlardan sonra bazar iqtisadiyyatı məsələlərini yeni
qoyuluşda nəzəri əsasları məşhur iqtisadçı alimlər olan A.Marşall,
E. Bemvaverk, K.Menger, F.Vizer, L.Valras, F.Şumneter və b.
tərəfindən söylənmişdir. Xüsusilə neoklassisizm cərəyanının banisi
A.Marşall və bundan sonra C.M.Geys kimi çox məşhur iqtisadçılar
bazar iqtisadiyyatı təliminə qiymətli töhfələr vermişlər. A.Marşalkk
bazar iqtisadiyyatı mexanizminin müxtəlif tərəfləri barədə qiymətli
ideyalar irəli sürmüşdür. C.M.Keynsin bazar iqtisadiyyatı
məsələsində əsas ideyası dövlətin onu tənzimləməsi cəhəti ilə bağlı
olmuşdur. Onun nəzəriyyəsinə əsasən, dövlətin başlıca vəzifəsi
tələbin məcmusunun təsiri ilə makroiqtisadiyyatın tarazlı
saxlanılması olmalıdır. Bazar iqtisadiyyatının qərarlaşması tarixi,
onun tam fəaliyyət göstərə bilməsi məsələləri haqqında müxtəlif
nəzəri fikirlər, ideyalar genişdir və onların hamısından burada
söhbət açmaq imkan xaricindədir.
Sivilizasiyalı bazar iqtisadiyyatının müasir baxışlı mahiyyəti
başlıca olaraq onun əsas cəhətlərində, parametrlərində və
prinsiplərində öz ifadəsini tapır. Burada söhbət bazarın özünün
əlahiddələşməsi ilə, tək götürülməsi ilə bağlı məsələlərdən getmir,
habelə yalnız onunla əlaqədar olan iqtisadi məsələlərdən bəhs
olunmur. Burada söhbət yalnız onların hər ikisinin dialektik
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vəhdətindən, bu vəhdətdən doğan mexanizmdən gedir. Lakin
məsələnin təfərrüatına qədər öyrənilməsi üçün onların hər o
birindən ayrılıqda da izah aparıla bilər. əlbəttə, sonra onların
birləşmiş halı, sintezi əsas götürülməklə bazar iqtisadiyyatının
mahiyyəti dəyərləndirilməlidir. əks halda yarımçıqlıq, birtərəflilik
yaranar.
Bazar iqtisadiyyatının mahiyyətini aşağıda göstərilən
parametrlərin məcmusu ifadə edir:
– mülkiyyət formalarının plüralizmi (müxtəlifliyi) və
bunların realizə olunması;
– xüsusi sahibkarlıq, biznes və menecment fəaliyyəti;
– iqtisadi əlahiddələşmə;
– iqtisadi azadlıq, sərbəstlik fəaliyyəti, iqtisadiyyatın (ilk
növbədə istehsalın) demokratikləşməsi – dövlətlərin müvafiq və
münasib tənzimləmə tədbirləri də nəzərə alınmaq şərtilə;
– istehsalçılar və istehlakçılar, bunların daim sabit
əlaqələrinin mövcudluğu;
– əmtəə kütləsinin və xidmət dairələrinin tələbata uyğun
daim genişlənməsi, onun keyfiyyətinin və dizaynın artması;
– bazar fəaliyyətinin ən ümumi xarakter kəsb etməsi və
intensiv xarakter alması;
Bazar iqtisadiyyatının əsasını isə rəngarənglik mülkiyyət
formaları, yəni çoxmülkiyyətlilik təşkil edir, başqa sözlə, burada
mülkiyyət plüralizmi geniş yer tutur. Burada özəl, səhmdar, dövlət,
kooperativ, kollektiv, bələdiyyə, qarışıq, fərdi, şəxsi, xarici şirkət və
digər mülkiyyət formaları fəaliyyət göstərir.
– Pul-valyuta münasibətlərinin geniş mövqedə və çeşiddə
olması;
– əmtəə istehsalının daim genişlənməsi bilavasitə bağlı olaraq
tələb və təkliflərin normal realizə olunması;
– qiymət, onun müxtəlif şəkildə realizə olunması sərbəstliyi;
– ölkə iqtisadiyyatının açıq sistemə çevrilməsi, buraya xarici
kapitalın cəlb edilməsi və birgə, şərikli müəssisələrin yaradılması;
– mümkün qədər yüksək mənfəətin təmin olunması.
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Nəzərə alınmalıdır ki, müasir bazar iqtisadiyyatını toplu
şəkildə ifadə edən həmin sadalananların bəzisi formaca hələ
kapitalizmdən (bazar iqtisadiyyatından) əvvəl də mövcud idi.
Məsələn, istehsalçılar və istehlakçılar, əmtəə-pul münasibətləri,
qiymət, tələb və təklif. Lakin bunlar əvvəlki dövrlərdə öz mahiyyəti
etibarı ilə ibtidai, sadə, qeyri-yetkin və s. idilər. Sivilizasiyalı bazar
iqtisadiyyatı şəraitində onlar əvvələn, kütləvi, geniş, əhatəli, dərin
köklü məzmuna, çox mürəkkəb xassələrə malikdirlər. Bu yeni tarixi
mərhələnin təbiətinə uyğun olaraq onlar yeni mahiyyət kəsb edirlər,
yeni xarakter alırlar.
Başqa iqtisadi sistemlərdə olduğu kimi bazar iqtisadiyyatının
da özülünü spesifik mülkiyyət formaları təşkil edir. Məlumdur ki,
sabiq SSSRİ-də və başqa sosialist ölkələrində iqtisadi
münasibətlərin əsasını ictimai mülkiyyət (dövlət və kooperativkolxoz mülkiyyəti) forması təşkil edirdi. əslində başlıca mülkiyyət
dövlət mülkiyyəti forması idi. Bunun xüsusi çəkisi milli gəlir
göstəricisi ilə 95 faizdən çox idi. Bununla əlaqədar olaraq və bəzi
başqa səbəblərə görə burada xalis əmtəə-pul, bazar
münasibətlərindən söhbət gedə bilməzdi. Yaxud feodalizm
dövründə təsərrüfat başlıca olaraq natural xarakter daşıyırdı: əsas
mülkiyyət forması feodal mülkiyyəti idi. Bu da öz təbiətləri etibarilə
əmtəə-pul, bazar münasibətlərinə əks dayanır.
Məlumdur ki, ibtidai icma quruluşu dövründə ictimai əmək
bölgüsü mövcud deyildi və vahid mülkiyyət forması hakim idi.
ƏLAVƏ 3

Davamlı insan inkişafı
Müstəqilliyimizin inkişaf mərhələsi dövrü biz deyərdik ki,
2000-ci ildən başlamışdır.
Azərbaycanın
iqtisadi
inkişafı,
informasiya
və
kommunikasiya
texnologiyalarının
təminatı,
Azərbaycanlı
tələbələrin xarici ölkələrdə təhsil almaları, Neft-qaz Sənayesinin,
texnikanın və s. inkişafı respublikada böyük önəm daşıyır.
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Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına qoşulması, respublikanın
beynəlxalq layihələrdə uğurlu iştirakı, ölkədə insan inkişafına
diqqətin artmasına səbəb olmuşdur.
Azərbaycanda insan inkişafı haqqında tədrislə bağlı BMT
İnkişaf proqramı və Respublika Təhsil Nazirliyinin birgə təşəbbüsü
ilə ilk dəfə 2003-cü ildə məktəblərdə eksperiment qoyulmuş,
akademik Urxan Ələkbərovun və pedaqoq A.Muradovun birgə
hazırladıqları “Davamlı insan inkişafının strateji istiqamətləri”
(B.2003) adlı monoqrafiya hazırlanmışdır.
Azərbaycanda davamlı insan inkişafının müxtəlif aspektləri –
hüquqi, iqtisadi, ekoloji, sosial, demoqrafik, səhiyyə-sağlamlıq, ailə
və məişət, təhsil, elm, informasiya və mədəniyyət aspektləri tədqiq
edilmişdir.
Deməli davamlı insan inkişafı yuxarıda göstərilən sahələrin
inkişaf etdirilməsi deməkdir.
2005-ci ildən dünya ölkələrində davamlı insan inkişafının
tədrisində yeni mərhələ başlamışdır. BMT 2005-2014-cü illəri
davamlı inkişaf sahəsində təhsil 10 illiyi elan etmişdir.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi davamlı insan
inkişafının müstəqil fənn kimi ali məktəblərdə tədrisi ilə əlaqədar
müəyyən işlər görmüş, Akademik U.Ələkbərovun bu məqsədlə
hazırladığı proqram və töfsiyənin (2006) nəşrinə nail olmuş, 20 saat
mühazirə, 12 saat seminar ayırmışdır.
Davamlı insan inkişafının olması sabit iqtisadi inkişaf yaradır.
Bu baxımdan davamlı insan inkişafı qayğısına qalmalı, bu sahə üzrə
maarifləndirici iş gücləndirilməlidir.
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ƏLAVƏ 4
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il
14 may tarixli 43 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Torpaq vergisini hesablamaq üçün torpaqların qiymətləndirilməsi
CƏDVƏLİ
Kadastr qiymət rayonları və ora keyfiyyət torpaq vergisinin
daxil olan inzibati rayonlar
qrupları
hesablanması üçün
1 hektarının şərti
balları
Əkin,
çoxillik
dinc və əkmələr
həyətyanı
torpaqları
1. Muğan-Salyan (Salyan, Saatlı, I
140
–
Sabirabad, Biləsuvar, İmişli, II
80
–
Neftçala rayonları, Hacıqabul III
20
–
rayonunun Kürqırağı düzən IV
10
–
hissəsi)
2.
Mil-Qarabağ
(Bərdə, I
175
135
Ağcabədi, Beyləqan, Tərtər II
115
110
rayonları, Ağdam, Goranboy, III
65
80
Xocavənd
rayonlarının
və IV
40
–
keçmiş Ağdərə rayonu ərazisinin
düzən torpaqları)
3.
Aran-Şirvan
(Zərdab, I
110
–
Kürdəmir, Ucar, Yevlax, Ağdərə II
35
–
rayonları, Ağsu və Göyçay III
20
–
rayonlarının düzən torpaqları)
10
–
IV
4. Abşeron-Qobustan (Abşeron I
80
295
rayonu, Hacıqabul rayonunun II
30
230
Nəvahi-Atbulaq massivi, Xızı III
20
180
rayonunun düzən torpaqları və IV
10
150
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Siyəzən
rayonunun
Liman
gölünə qədər olan düzən
torpaqları)
5. Dəvəçi-Xaçmaz (Xaçmaz
rayonu, Dəvəçi, Siyəzən, Quba
və Qusar rayonlarının düzən
torpaqları)
6. Qonaqkənd-Qusar (Qusar,
Quba, Dəvəçi, Siyəzən və Xızı
Rayonlarının dağ torpaqları)
7.
Dağ-Şirvan
(Şamaxı,
Qobustan, İsmayıllı rayonları,
Ağsu və Göyçay rayonlarının
dağ torpaqları)
8. Şəki-Zaqatala (Şəki, Zaqatala,
Oğuz, Qax, Qəbələ və Balakən
rayonlarının dağ torpaqları)

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

9.
Qanıx-Əyriçay
(Şəki,
Zaqatala, Qax, Oğuz, Balakən və
Qəbələ
rayonlarının
düzən
torpaqları)
10.
Gəncə-Qazax
(Samux
rayonu, Şəmkir, Xanlar, Tovuz,
Ağstafa və Qazax rayonlarının
düzən torpaqları)
11.
Daşkəsən-Gədəbəy
(Gədəbəy, Daşkəsən rayonları,
Goranboy,
Xanlar,
Şəmkir,
Tovuz, Ağstafa və Qazax
rayonların dağ torpaqları)
12. Arazboyu (Zəngilan, Fizuli I
və Cəbrayıl rayonlarının düzən II

150
110
45
20
40
20
10
5
80
30
20
10
200
150
90
25
180
115
50
15
90
40
10
5
80
30
10
5

175
135
90
65
45
40
30
20
340
260
230
110
220
105
40
25
270
210
120
–
390
340
245
–
–
–
–
–

70
35

550
400
270

torpaqları)
13. Dağ-Qarabağ (Şuşa, Xocalı
rayonları, Xocavənd, Fizuli,
Cəbrayıl, Ağdam rayonlarının və
keçmiş Ağdərə rayonu ərazisinin
dağ torpaqları)
14. Laçın – Qubadlı (Kəlbəcər,
Laçın,
Qubadlı
rayonları,
Zəngilan
rayonunun
dağ
torpaqları)
15.
Lerik-Yardımlı
(Lerik,
Yardımlı rayonları Masallı,
Lənkəran, Astara və Cəlilabad
rayonlarının dağ torpaqları)
16. Lənkəran-Astara (Lənkəran,
Astara və Masallı rayonlarının
düzən torpaqları)

III
IV
I
II
III
IV

15
10
45
25
15
10

310
230
400
345
210
190

55
–
I
35
–
II
20
–
III
10
–
IV
20
215
I
15
160
II
5
105
III
2
70
IV
150
300
I
70
230
II
30
175
III
15
105
IV
17.
Cəlilabad
(Cəlilabad I
105
310
rayonunun düzən torpaqları)
90
270
II
60
165
III
–
–
IV
18.
Şərur-Ordubad
(Şərur, I
45
–
Sədərək, Babək, Ordubad, Culfa II
25
–
rayonlarının düzən torpaqları)
10
–
III
5
–
IV
19. Şahbuz-Paraqaçay (Şahbuz I
12
–
rayonu, Şərur, Sədərək, Babək, II
6
–
Ordubad və Culfa rayonlarının III
3
–
dağ torpaqları)
1
–
IV
Qeyd: Biçənəklər, örüşlər və otlaqlar üçün torpaqların 1 hektarının
balları əkin və dinc torpaq üçün müəyyənləşmiş balların 1/10
miqdarında qəbul edilir.
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NƏTİCƏ
Beləliklə belə bir nəticəyə gəlirik ki, Azərbaycan xalqı
qədimdən sosial-iqtisadi, mədəni, incəsənət, memarlıq, ədəbiyyat,
toxuculuq, kənd təsərrüfatı, sənaye, ticarət və s. sahələr üzrə böyük
işlər görmüşlər və bunlar nəsildən-nəslə ötürülmüşdür. İqtisadi
sahələr daim dəyişir, inkişaf edir. Bu dövrlə, dövlət quruluşu və bu
dövlətin sabitliyi ilə çox bağlıdır.
Güclü dövlət yarananda onun iqtisadi-mədəni imkanları
çoxalır, dövlət zəifləyəndə iqtisadi-mədəni inkişaf zəifləyir , bəzən
də tənəzzül edir. Lakin tamamilə ölmür. Çünki həyat
varsa
dolanmaq, yeyib-içmək, yazıb yarat maq və s. olmalıdır. Bütün
bunları tarix müəllimi Azərbaycan Tarixinin ayrı-ayrı mövzularını
tədris edəndə nəzərə almalı, iqtisadiyyatın əhəmiyyətini dərindən
başa salmalıdırlar. Bu günki tələbə sabahın müəllimi, tərbiyəçisi
olacaqdır. 1918-20-ci ildə 23 aylıq hakimiyyəti dövründə yaranan
ilk cümhuriyyət dövründə hökumətin tədbirlərindən biri müstəqil
Azərbaycan Respublikasını üçün müəllim kadrı hazırlanmağa
başlanmış, Bakı Dövlət Universiteti açılmışdır. Bu iqtisadi-siyasi
fəaliyyət üçün önəm daşımışdır. İqtisadiyyat cəmiyyət həyatının
təməlini təşkil edən insan fəaliyyətinin ən mühüm sahəsidir. Buna
görə də iqtisadiyyat haqqında zəruri biliklərə yiyələnmək hamı üçün
gərəkli və faydalı edir. Dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə
iqtisadi biliklərin əsasları orta təhsilin nisbətən aşağı pilləsində
çoxdan tədris edilir. Başqa elmlər kimi iqtisad elmi orta məktəb
dövründən öyrənməyə başlanması çox səmərə verir. Bu baxımdan
orta məktəblər üçün ali məktəblərdə tələbələrə iqtisadi biliklərin
verilməsi aktuallıq kəsb edir.
Azərbaycan Respublikasının müstəqillik şəraitində, bazar
iqtisadiyyatına keçdiyi bu zamanda tələbələrə iqtisadi təfəkkürün
aşılanması, iqtisadi biliklərin bütün ixtisaslarda, xüsusən də tarixcoğrafiya ixtisaslarında öyrədilməsi daha da aktuallığa malikdir.
Ayrı-Ayrı mövzuların imkanlarından bu məqsədlə istifadə
edilməlidir. O da yaxşı haldır ki, Azərbaycan Respublikası Təhsil
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Nazirliyi 1997-98-ci il tədris ilindən bütün ümumtəhsil məktəblərin
IX, X və XI siniflərində (102 s), iqtisadiyyatın əsasları fənninin
tədrisinə başlamışdır. Bu pedaqoji ali məktəblərdə iqtisadi biliklərin
öyrədilməsini daha da aktual etmişdir.
Tələbələrə iqtisadi biliklərin verilməsi tələblərdə elmi –
iqtisadi sistem yaranır, müəyyən biliklər əldə edir, bazar
münasibətlərini və onun mexanizmini, elimi-iqtisadi idarəetmə
məsələlərini, dünya təsərrüfat sistemi məsələlərini zənginləşdirirlər.
Azərbaycanın ictimai-iqtisadi təsərrüfat həyatının ayrı-ayrı
dövrlərdə
tarixi
şəxsiyyətlərin.
Dövlətlərin
fəaliyyətinin
öyrədilməsi-öyrənilməsi, tarixi şəxsiyyətlərin ictimai-siyasi irsinin
öyrədilməsi bu baxımdan qiymətlidir. Azərbaycan ümummilli lideri
Heydər Əliyevin ictimai-siyasi-iqtisadi irsini öyrənilməsi, H.
Əliyevin iqtisadi strategiyasının əxz edilməsi tələbələr üçün böyük
vətənpərvərlik nümunəsidir.
Deyilənləri nəzərə alaraq təklif edirik.
1. Müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatının yüksəldilməsi
naminə tələbələrə, şagirdlərə iqtisadi biliklərin verilməsi davamlı
təşkil edilsin.
2. Tələbələrə ayrı-ayrı mövzuların və birbaşa Azərbaycanın
ictimai-iqtisadi, mədəni həyatı ilə bağlı mövzuların tədrisində,
auditoriyadankənar tədbirlərdə iqtisadi biliklərin verilməsi həyata
keçirilsin.
3. Ümummilli lider Heydər Əliyevin iqtisadi strategiyasının
öyrədilməsi diqqət mərkəzində olsun.
4. Azərbaycan Respublikasının müstəqillik dövrünün iqtisadi,
mədəni, təhsil, səhiyyə və d. islahatların öyrənilməsi ardıcıl həyata
keçirilsin.
5. Müstəqillik dövründə Azərbaycan Respublikasının
prezidenti, cənab İlham Əliyevin sosial-iqtisadi sahədə gördüyü
əhəmiyyətli əhəmiyyətli tələbələrə, gənclərə öyrədilməsi diqqət
mərkəzində olsun.
6. Dərslər müasir metodlarla keçirməklə, tənqidi təfəkkürə
geniş yer verilsin və s.
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7. İqtisadi ədəbiyyatın əldə edilməsi, öyrənilməsi, tarix
müəllimləri üçün yaxşı elmi-metodik vəsaitdir. Ümumiyyətlə
Azərbaycanın tarixinin ayrı-ayrı dövrlərindəki iqtisadi, siyasi və
mədəni inkişafı Azərbaycan xalqının elm adamlarının, onun tarixi
şəxsiyyətlərinin fəaliyyətinin güzgü və pasportudur. Bütün bunlar
qürur doğurur. Bunların öyrədilməsi vətənpərvərlik tərbiyə vasitəsi
iqtisadi-siyasi dünyagörüşün formalaşmasıdır.
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