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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HAQQINDA BİLİKLƏR 

 

Azərbaycan Respublikası 

 

Ümumi məlumat 

Azərbaycan Cənubi Qafqazın şərqində, Xəzər dənizinin cənub-qərb sahilində, 44 və 52 dərəcə şərq uzunluq 

dairəsi, 38 və 42 dərəcə şimal en dairəsi coğrafi koordinatları (39° 24', 41° 54' şimal en dairələri və 44° 46', 

50° 45' şərq uzunluğu) arasında yerləşir. 

Dövlət dili: Azərbaycan 

Əsas din: İslam 

Pul vahidi: Manat (1 manat = 100 qəpik) 

ÜDM: 50 mlrd. manat (2012) 

Milli domen: .az 

Beynəlxalq telefon kodu: +994 

Zip kod: AZ1000 

İstehsalşı kodu: 476 

Beynəlxalq olimpiya kodu: AZE 

Saat qurşağı: qışda +4, yayda +5 

Əhalisi 

Təxmini sayı: 9,5 milyon nəfər (2014); 

Son siyahıya alma:  8 922 447 nəfər (2009); 

53 % şəhər əhalisi; 

47 % kənd əhalisi; 

51 % qadınlar; 

49 % kişilər. 

Əhalinin orta yaşı 31 yaş təşkil edir. Əhalinin 91,6 %-ni azərbaycanlılar, 2 %-ni ləzgilər, 1,3 %-ni ruslar, 1,3 

%-ni talışlar, 1,3 %-ni ermənilər, 2,5 %-ni isə digər etnik qruplar təşkil edir. Azərbaycanlıların 96%-i 

müsəlmandır. Yer üzündə hazırda Azərbaycan dilində danışan 60 milyondan çox adam yaşayır. 

Azərbaycanlıların ən böyük diasporu Rusiyadadır (1.5-2 mln.).  

 

Ərazisi 

Sahəsi: 86 600 km² 

11,5% meşələr; 

1,6% su hövzələri; 

50% becərilən torpaqlar; 

27%-ni otlaqlar; 

36,9%-ni sair torpaqlar təşkil edir. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir və heç bir halda 

özgəninkiləşdirilə bilməz. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə respublikanın bütün əhalisi 

arasında keçirilən ümümxalq səsverməsi (referendum) ilə ifadə edilmiş razılıq olmadan onun sərhədləri 

dəyişdirilə bilməz. Azərbaycan Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan 

Respublikasına mənsub olan bölməsi, Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı Azərbaycan 

Respublikası ərazisinin tərkib hissəsidir. 

Ərazisinin uzunluğu qərbdən şərqə 450 km, şimal-qərbdən cənub-şərqə 440 km-dir.  

 

Tarixi əraziləri 

ADR (1918-1920): 125 min km
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Azərbaycan SSR (1920-ci il aprel-noyabr): 114 min km
2
 

 

Sərhədləri 

Sərhədlərinin ümumi uzunluğu: 3489 km; 

Su sərhədləri: 825 km; 

Quru sərhədləri: 2647 km; 

• Şimalda Rusiya - (390 km) Samur çayı, Sudur silsiləsi və Baş Qafqaz silsiləsinin yal hissəsi; 

• Şimal-qərbdə Gürcüstan - (471 km) Qanıx, Qabırrı çayları və Kür ilə Qabırrı çaylarının suayırıcısı; 

• Qərbdə və cənub-qərbdə - Ermənistan ilə (1007 km) Murğuz, Şahdağ və Şərqi Göyçə silsilələri və Qarabağ 

yaylası; 

• Qərbdə və cənub-qərbdə - Türkiyə ilə (15 km) çox yerdə Araz, Bolqar, Astara çayları və Talış dağları; 

• Cənubda - İran (765 km) çox yerdə Araz, Bolqar, Astara çayları və Talış dağları, Biləsuvardan Araz çayına 

qədər 50 km-lik məsafədəki sərhəd Muğan düzündən keçir. 

 

Azərbaycan dövləti 

Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar respublikadır. Unitarlığın xüsusiyyəti ondan 

ibarətdir ki, Naxçıvan MR Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar dövlət olmaqla dövlət hakimiyyəti 

statusuna malikdir. Azərbaycan dövlətinin ali məqsədi insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin 

edilməsidir. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti daxili məsələlərdə yalnız hüquqla, xarici 

məsələlərdə isə yalnız Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn 

müddəalarla məhdudlaşır.  

Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi əsasında təşkil 

edilir: 

- qanunvericilik hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi həyata keçirir; 

- icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə mənsubdur; 

- məhkəmə hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri həyata keçirir. 

Respublikanın şəhər, qəsəbə və kəndləri yerli özünüidarəetmə orqanları - bələdiyyələr tərəfindən idarə olunur. 

Azərbaycan Respublikasının suverenliyi Azərbaycan Respublikası tərəfindən öz ərazisinin hər yerində ali 

qanunvericilik, icra və məhkəmə fəaliyyətinin respublikanın bütün vətəndaşlarının xeyrinə müstəqil həyata 

keçirilməsində ifadə olunur. 

Azərbaycan Respublikasının qanunları Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində qüvvədədir.  

• hər kəsin doğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz və ayrılmaz hüquqları və azadlıqları vardır; 

• hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir; 

• kişi ilə qadının eyni hüquqları və azadlıqları vardır; 

• insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları birbaşa qüvvədədir; 

• insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial 

mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq qadağandır; 

• insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsini heç kəs məhdudlaşdıra bilməz. 

Azərbaycan Respublikasında ailə müqəddəsdir və dövlətin əsas özəyini təşkil edir. Ailə dövlətin xüsusi 

himayəsindədir. Dövlət aztəminatlı və çoxuşaqlı ailələrin, kimsəsiz qoca və uşaqların qayğısına qalır. 

Azərbaycan Respublikası öz təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə Silahlı Qüvvələr və 

başqa silahlı birləşmələr yaradır. Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri Azərbaycan xalqının qürur, güvənc və örnək 

yeridir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmət keçmək və Vətəni müdafiə etmək hər bir Azərbaycan 

vətəndaşının müqəddəs borcudur. 

Azərbaycanın siyasi sistemi plüralizmə əsaslanır. Azərbaycanda müxtəlif yönümlü siyasi partiyalar 

fəaliyyət göstərir. 

Azərbaycan xalqı 

Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan 

xalqı ölkəmizin ərazisində və ondan kənarda yaşayan, dövlətimizə və onun qanunlarına tabe sayılan 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından ibarətdir.  

Sərbəst və müstəqil öz müqəddəratını həll etmək və öz idarəetmə formasını müəyyən etmək 

Azərbaycan xalqının suveren hüququdur. Azərbaycan xalqı öz suveren hüququnu bilavasitə ümumxalq 
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səsverməsi - referendum və ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, gizli və şəxsi səsvermə 

yolu ilə seçilmiş nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirir. 

Azərbaycan xalqı vahiddir. Azərbaycan xalqının vahidliyi Azərbaycan dövlətinin təməlini təşkil edir. 

Azərbaycan Respublikası bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ümumi və bölünməz vətənidir. 

Vətənə, Dövlətə, Bayrağa və Millətə sədaqət müqəddəsdir. İrqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, 

cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, 

həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən, cəmiyyətdəki mövqeyindən asılı 

olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı öz işi və davranışı ilə sədaqətliliyini yerinə yetirməlidir.  

Prezident 

Azərbaycan dövləti idarəetmə formasına görə Prezidentli respublikadır. Azərbaycan dövlətinin 

başçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidentidir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti: 

• Ölkənin daxilində və xarici münasibətlərdə Azərbaycan dövlətini təmsil edir. 

• Azərbaycan xalqının vahidliyini təcəssüm etdirir və Azərbaycan dövlətçiliyinin varisliyini təmin edir. Silahlı 

• Qüvvələrin Ali Baş Komandanıdır. 

• Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün təminatçısıdır. 

• Dövlətin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə riayət olunmasının təminatçısıdır. 

• Məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısıdır. 

Prezident hakimiyyətinin legitimliyi ümumxalq seçkiləri ilə təmin edilir. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında, sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə 5 il 

müddətinə seçilir. Konstitusiyaya əsasən, ali dövlət vəzifəsinə namizədlərin yaş senzi – 35 yaşdan az 

olmamaqla, oturaqlıq senzi – Azərbaycan Respublikasının ərazisində 10 ildən artıq daimi yaşamaq şərti, təhsil 

senzi – ali təhsilə malik olmaq, mənəvi senz – ağır cinayətlərə görə məhkumluğun olmaması və başqa 

dövlətlər qarşısında hər hansı öhdəliyin olmaması, siyasi senz – ikili vətəndaşlığının olmaması müəyyən 

edilmişdir. Konstitusiyaya görə, müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti seçkilərinin keçirilməsini mümkün etmədikdə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyət 

müddəti hərbi əməliyyatların sonunadək uzadılır. Bu barədə qərar seçkilərin (referendumun) keçirilməsini 

təmin edən dövlət orqanının müraciətinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi 

tərəfindən qəbul edilir.  

Ali hakimiyyətin rəmzi mərasim məqamı mətni təsbit olunmuş andiçmə təsisatında əks olunmuşdur. 

Prezident seçilmiş şəxs seçkilərin yekunları haqqında məlumatın elan olunduğu gündən başlayaraq 3 gün 

ərzində and içir.  

Konstitusiyada dövlət başçısının geniş səlahiyyətləri təsbit olunub. Prezident Nazirlər Kabinetinin 

qərarlarını ləğv etmək, onu istefaya göndərmək hüququna malikdir. Prezident Konstitusiya Məhkəməsinin, 

Ali Məhkəmənin və Apellyasiya Məhkəməsinin hakimlərinin, Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə 

heyətinin üzvlərinin təyin olunması barədə Milli Məclisə təqdimatlar verir. 

Ali baş komandan kimi, Prezident Silahlı Qüvvələrin ali komanda heyətini vəzifəyə təyin və vəzifədən 

azad edir. Dövlət başçısı öz Administrasiyasını təşkil edir və onun rəhbərini təyin edir. Prezident dövlət 

büdcəsini, Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinasını ali qanunvericilik orqanına təqdim edir, dövlət 

sosial-iqtisadi proqramlarını təsdiq edir, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları yaradır, referendum təyin 

edir, qanunlar imzalayır. Prezident vətəndaşlıq, siyasi sığınacaq verilməsi məsələlərini həll edir, əfv barədə, 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi 

xidmətdə olan hərbi qulluqçuların ehtiyyata buraxılması barədə qərarlar qəbul edir; dövlət təltifləri təqdim 

edir; ali hərbi və ali xüsusi rütbələr verir; ümumi və qismən səfərbərlik elan edir, habelə səfərbərlik üzrə 

çağırılanları tərxis edir. Beynəlxalq müqavilələrə riayət edilməsinin təminatçısı kimi Prezident dövlətlərarası 

və hökumətlərarası müqavilələr bağlayır, dövlətlərarası müqavilələri təsdiq və ya ləğv olunmaq üçün Milli 

Məclisə təqdim edir, beynəlxalq müqavilələrin təsdiq edilməsi barədə fərmanları imzalayır. 

Prezident milli təhlükəsizlik məsələlərini Konstitusiya ilə ona verilmiş səlahiyyətlər əsasında həll edir. 

Prezident Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasını yaradır; fövqəladə və hərbi vəziyyət elan edir 

və Milli Məclisin razılığı ilə müharibə elan edir, sülh bağlayır. Prezident Silahlı Qüvvələrin əsas təyinatı ilə 

əlaqədar olmayan vəzifələrin icrasına cəlb edilməsinə razılıq verilməsi barədə Milli Məclisə təqdimat verə 

bilər. 
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Azərbaycanda Prezident təsisatı ikili hüquqi təbiətə malikdir, yəni icra hakimiyyətini təmsil etməklə 

yanaşı, o həm də dövlətin başçısı funksiyasını yerinə yetirir. Prezident bütün seçki korpusu tərəfindən birbaşa 

seçildiyindən, o, Azərbaycan xalqını təmsil edir və xalqın vahidliyinin rəmzidir. Eyni zamanda, Prezident 

dövlətin müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün təminatçısı qismində çıxış edir. Bu öhdəliklər onun Ali Baş 

Komandan qismində funksiyasını şərtləndirir. 

Prezident Konstitusiya səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinə şərait yaradılmasını təmin etmək məqsədilə 

Prezidentin Administrasiyasını təşkil edir və onun rəhbərini təyin edir. Prezident administrasiyasına ümumi 

rəhbərliyi Prezident həyata keçirir. Prezidentin və Administrasiyanın fəaliyyətinin maddi-texniki və maliyyə 

təminatı ilə Prezidentin İşlər İdarəsi məşğul olur. 

• NK (yuxarı icra orqanıdır); 

• Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları; 

• Rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanları. 

Prezident: 

• Azərbaycan dövlətinin başçısıdır və onu ölkə daxilində və xarici münasibətlərdə təmsil edir. 

• Azərbaycan xalqının vahidliyini təcəssüm etdirir və Azərbaycan dövlətçilyinin varisliyini təmin edir. 

• Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün və AR-ın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələrə riayət olunmasının təminatçısıdır. 

• Məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısıdır. 

• Silahlı Qüvvələrin Ali baş komandanıdır. 

 

Milli Məclis 

Qanunvericilik hakimiyyətini təmsil edən Milli Məclis bir palatalı parlamentdir. Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi 125 deputatdan ibarətdir. Milli Məclisin deputatları majoritar seçki sistemi, 

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

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hər çağırışının seçkiləri hər 5 ildən bir noyabr ayının birinci 

bazar günü keçirilir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının səlahiyyət müddəti 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin çağırışının səlahiyyət müddəti ilə məhdudlaşır.  

Azərbaycan Respublikasının yaşı 25-dən aşağı olmayan hər bir vətəndaşı qanunla müəyyən edilmiş 

qaydada Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilə bilər. İkili vətəndaşlığı və başqa dövlətlər 

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

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

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

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

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputat seçilə bilməzlər. 

Milli Məclisdən başqa, heç bir orqan və ya şəxs qanunlar qəbul etmək səlahiyyətinə malik deyildir. 

Azərbaycanda parlamentin digər bir funksiyası da icra hakimiyyətinin fəaliyyəti üzərində nəzarətin həyata 

keçirilməsidir. Bu funksiya Nazirlər Kabinetinin parlament qarşısında məsuliyyətinin və Milli Məclisin ona 

etimadsızlıq göstərmək hüququnun olmasında, respublika Prezidentinin vəzifədən kənarlaşdırılmasının 

mümkünlüyündə, dövlət büdcəsinin icrası üzərində  nəzarətdə və belə nəzarəti həyata keçirən orqanların 

yaradılmasında, beynəlxalq müqavilələri ratifikasiya etmək hüququnda ifadə olunur. Milli Məclis hər il iki - 

növbəti yaz və payız sessiyalarına yığışır. Onun iclasları 83 deputat iştirak etdikdə səlahiyyətli hesab 

olunur. Növbədənkənar sessiyalar Prezident və ya Milli Məclisin 42 deputatının tələbi əsasında Milli 

Məclisin sədri tərəfindən çağırılır. Milli Məclisin deputatlarının toxunulmazlıq hüququ vardır və bu hüquqa o, 

yalnız cinayət başında yaxalandıqda Baş Prokurorun təqdimatına əsasən Milli Məclisin qərarı ilə xitam verilə 

bilər.   

Milli Məclisin tərkibində 11 komitə fəaliyyət göstərir: 

• Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsi; 

• Təhlükəsizlik və müdafiə komitəsi; 

• İqtisadi siyasət komitəsi; 

• Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsi; 

• Aqrar siyasəti komitəsi; 

• Regional məsələlər komitəsi; 

• Sosial siyasət komitəsi; 
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• Elm və təhsil komitəsi; 

• Mədəniyyət komitəsi; 

• Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsi; 

• İnsan hüquqları komitəsi. 

Konstitusiya Məhkəməsi 

Hüquqi dövlət quruculuğu prоsesində qаnunlаrın Kоnstitusiyа müddəаlаrınа uyğunluğunа nəzаrət 

funksiyаsını həyаtа kеçirən Kоnstitusiyа Məhkəməsinin оlmаsı dа mühüm əhəmiyyət kəsb еdirdi. Bununlа 

əlаqədаr 1997-ci ilin оktyаbr аyındа «Kоnstitusiyа Məhkəməsi hаqqındа» qаnun qəbul еdildi, 1998-ci ildə isə 

Kоnstitusiyа Məhkəməsi fəаliyyətə bаşlаdı.  

Konstitusiya Məhkəməsi AR-ın Konstitusiyası ilə onun səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərə dair ali ədalət 

mühakiməsi orqandır. Konstitusiya Məhkəməsi 14 iyul 1998-ci ildə yaradılıb. 

Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının aliliyi, müstəqillik, 

kollegiallıq və açıqlıq prinsipləri əsasında qurulur.  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin 1-ci hissəsinə müvafiq olaraq, Konstitusiya 

Məhkəməsi 9 hakimdən ibarətdir. Həmin maddəyə görə hakimlər Prezidentin təqdimatı əsasında Milli Məclis 

tərəfindən təyin olunur. Konstitusiya Məhkəməsi öz səlahiyyətlərinin icrasına 7 hakim təyin olunduqda 

başlaya bilər. Hakimlər 15 il müddətinə təyin olunurlar. Səlahiyyət müddəti başa çatdıqdan sonra Konstitusiya 

Məhkəməsinin hakimi təkrar eyni vəzifəyə təyin edilə bilməz. Məhkəmənin Sədri və Sədr müavini AR-ın 

Prezidenti tərəfindən təyin edilir. 

Konstitusiya Məhkəməsi qanunların, qərarların və digər normativ hüquqi aktların AR-ın Konstitusiyasına və 

qanunlarına uyğunluğunu yoxlayır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin, 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun və Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin sorğuları və ümumi məhkəmələrin müraciəti əsasında Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasına və qanunlarına şərh verir.  

Konstitusiyaya müvafiq olaraq aşağıdakı subyektlər Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilər: 

• AR-ın Prezidenti; 

• AR-ın Milli Məclisi; 

• AR-ın Nazirlər Kabineti; 

• AR-ın Ali Məhkəməsi; 

• Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu; 

• Naxçıvan MR-ın Ali Məclisi; 

• Məhkəmələr; 

• Vətəndaşlar; 

• İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil. 

 

Naxçıvan MR 

Naxçıvan MR AR-ın tərkibində muxtar dövlətdir və AR-ın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Naxçıvan MR 

statusu AR Konstitusiyası ilə müəyyən edilir. Naxçıvan MR-in dövlət rəmzləri AR-ın Dövlət bayrağı, 

Dövlət gerbi və Dövlət himnidir.  

Naxçıvan şəhəri haqqında ilk yazılı məlumata Ptolemeyin “Coğrafiya” əsərində rast gəlinir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar dövlətdir. Bakıdan 

Naxçıvana olan məsafə 560 km olsa da son 1991-ci ildən buraya yalnız hava yolu açıqdır. Konstitusiyaya 

əsasən Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri muxtar respublikanın ali vəzifəli şəxsidir. Naxçıvan MR beynəlxalq 

statusu Moskva (1921 16 mart) və Qars (1921 13 oktyabr) müqavilələri ilə müəyyən edilir. 

Qədim Azərbaycan torpağı olan Zəngəzurun 1920-ci ildə sovet rəhbərliyi tərəfindən Ermənistana verilməsi 

nəticəsində 44-45 km enində zolaq Araza doğru uzanaraq, Naxçıvanı Azərbaycan Respublikasının qalan 

ərazisindən ayırmışdır. 

Naxçıvan adlandırılmışdır: 

1923-cü il iyunun 16-dan sonra Naxçıvan diyarı; 

1924-cü il fevralın 9-dan Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası; 

1926-cı il martın 16-dan Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası; 
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1990-cı il noyabrın 17-dən isə Naxçıvan Muxtar Respublikası. 

İnzibati cəhətdən Muxtar Respublika hazırda altı inzibati rayona (Babək, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, 

Şərur) bölünmüşdür. Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafi xüsusiyyətləri Azərbaycanın  əsas hissəsi ilə 

Naxçıvanın ümumi sərhədinin olmaması bu bölgə üçün muxtar idarəetmə sisteminin təsis olunmasını tələb 

etmişdir. Ona görə də Azərbaycan Konstitusiyası Naxçıvan MR-ə Azərbaycanın tərkibində muxtar dövlət 

statusu vermişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının muxtar dövlət kimi quruluşu bütövlükdə Azərbaycan 

Respublikasının dövlət quruluşundan fərqlənir. Azərbaycan Respublikası prezidentli respublikadırsa, 

Naxçıvan MR-də dövlət idarəetməsi parlament hakimiyyəti üsulu ilə  həyata keçirilir. 1998-ci il aprelin 28-də 

Naxçıvan MR-in Azərbaycan Konstitusiyası əsasında hazırlanmış yeni Konstitusiyası muxtar respublikanın 

Ali Məclisində qəbul edilmiş və həmin il dekabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 

təsdiq olunmuşdur. Muxtar respublikanın sayca dördüncü olan Konstitusiyası 5 fəsil və 50 maddədən 

ibarətdir. MR-in Konstitusiyasında qeyd olunduğu kimi, onun  ərazisi Azərbaycanın dövlət sərhədləri 

hüdudunda vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir. MR-in dövlət rəmzləri Azərbaycanın dövlət bayrağı, 

gerbi və dövlət himnidir. Naxçıvan MR Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər isə 2009-cu il iyulun 30-da 

üçüncü çağırış Naxçıvan MR Ali Məclisinin yeddinci sessiyası zamanı  qəbul olunub, Konstitusiyanın 10 

maddəsinə 20 əlavə və dəyişiklik edilib. 

Dövlət rəmzləri 

Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri müqəddəsdir və Azərbaycan xalqının qürur və fəxr 

mənbəyidir. Dövlət rəmzlərinə - bayrağa, gerbə və himnə hörmət etmək hər bir vətəndaşın qudsal (müqəddəs) 

borcudur. Dövlət bayrağının və Dövlət gerbinin təsviri, Dövlət himninin musiqisi və mətni ölkə Konstitusiya 

qanunu ilə müəyyən edilir. 

 

Dövlət Bayrağı 

İlk dəfə üçrəngli bayraq ideyasını Azərbaycan istiqlaliyyətinin ideoloqlarından olan Ə. Hüseynzadə 

gündəmə gətirib. Azərbaycan dövlətinin suverenliyi rəmzidir. Dövlət bayrağı bərabər enli üç üfüqi zolaqdan 

ibarətdir. Yuxarı zolaq göy, orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir. Qırmızı zolağın ortasında bayrağın 

hər iki üzündə ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmişdir. Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti 

1:2-dir. 

Mavi rəng - Azərbaycan xalqının türk mənşəli olmasını bildirir, mavi rəng türkçülük ideyası ilə bağlıdır. 

Türklərin göy rəngə üstünlük verməsi ilə bağlı müxtəlif izahlar da mövcuddur. Orta əsrlərdə islam dinində 

olan türkdilli xalqların yaşadığı ərazilərdə saysız-hesabsız qədim abidələr də tikilib 

və bu abidələrin əksəriyyəti göy rəngdə olub. Bu baxımdan göy rəng, həm də 

simvolik məna daşıyır. Göy rəng XIII əsrdə Elxanilər dövrünün əzəmətini, onların 

zəfər yürüşlərini əks etdirirdi. 

Qırmızı rəng - müasir cəmiyyət qurmaq, demokratiyanı inkişaf etdirmək, bir sözlə 

müasirləşməni, inkişafa istəyi ifadə edir. XVIII əsrin sonlarında Fransa Burjua inqilabından sonra 

kapitalizmin inkişafı ilə bağlı Avropa ölkələrində böyük irəliləyişlər baş verib. Həmin dövrdə proletariatın 

kapitalizm quruluşuna qarşı mübarizəsi olub. Bu illərdə qırmızı rəng Avropanın simvoluna çevrildi.  

Yaşıl rəng – islam sivilizasiyasına, islam dininə mənsubluğu ifadə edir. Böyük mütəfəkkir 

Ə.Hüseynzadə "Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar" əsərində yaşıl rəngin geniş izahını verib. 

Səkkizguşəli ulduzun və aypara - tarixçilərin bildirdiklərinə görə, Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən üçrəngli 

bayraq dövlət bayrağı kimi qəbul olunanda orada rənglərin nəyi ehtiva etdiyi göstərilsə də, aypara və 

səkkizguşəli ulduzun mənaları açıqlanmayıb. Bayrağın üzərindəki aypara və səkkizguşəli ulduzun mənaları 

barədə müxtəlif fikirlər var. 

Aypara bir vaxtlar Bizans imperiyasının paytaxtı Konstantinopolun gerbi olub. Türklər 1453-cü ildə həmin 

şəhəri aldıqdan sonra həmin gerb Osmanlı İmperiyası tərəfindən islam dininin bir rəmzi kimi qəbul edilib və 

həmin dində olan başqa xalqlara da keçib. Bayrağın üzərindəki aypara türk xalqlarının simvoludur. 

Səkkizguşəli ulduzun mənasına gəlincə bu, “Azərbaycan” sözünün əski əlifbada yazılışı ilə bağlıdır. Belə ki, 

əski əlifbada “Azərbaycan” sözü səkkiz hərflə yazılır. Tarixdə səkkizguşəli ulduzun mənası belə açıqlanır: 

türkçülük, islamçılıq, çağdaşlıq, dövlətçilik, demokratiklik, bərabərlik, azərbaycançılıq və mədəniyyətlilikdir. 
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Azərbaycan bayrağında ulduz Azərbaycan memarlıq üslubunda geniş istifadə olunub və səkkiz guşə - səkkiz 

türk xalqının simvoludur. 

 

Dövlət Gerbi 

Azərbaycanın dövlət gerbi haqqında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 1920-ci il yanvarın 30-da 

müsabiqə elan etmiş və müsabiqədən keçəcək gerb nümunəsinin həmin ilin mayın 28-də qəbul ediləcəyi 

haqqında qərar çıxarmışdır. Lakin 1920-ci il aprel ayının 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqut 

etməsi nəticəsində gerb qəbul edilməmişdir. 

1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Dövlət gerbi ilə bağlı məsələni 

müzakirə edərək, Azərbaycan SSR Ali Soveti qarşısında Azərbaycanın Dövlət gerbinin hazırlanması üçün 

yeni müsabiqənin elan olunması haqqında vəsadət qaldırmışdır. 

Müsabiqə 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qərarı ilə elan olunmuşdur. 1991-

1992-ci illər ərzində müsabiqəyə Dövlət gerbinin onlarla layihəsi təqdim olunmuş, müzakirələr zamanı 1919-

1920-ci illərdə hazırlanmış layihələrdən birinin qəbul edilməsi ilə bağlı təkliflər də səslənmişdir. 

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

Konstitusiya Qanunu ilə 1919-1920-ci illərdə hazırlanmış Dövlət gerbi 

layihələrindən birini müəyyən dəyişikliklərlə Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət gerbi kimi təsdiq etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi 

rəmzidir.  Dövlət gerbi palıd budaqlarından və sünbüllərdən ibarət qövsün 

üzərində yerləşən şərq qalxanının təsvirindən ibarətdir. Qalxanın üstündə 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağının rəngləri fonunda səkkizguşəli 

ulduz, ulduzun mərkəzində alov təsviri vardır. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin rəngli təsvirində ulduz ağ, alov 

qırmızı, palıd budaqları yaşıl, sünbüllər sarı rəngdədir. Qalxanın və ulduzun sağanaqları, habelə qalxanın 

düymələri və palıd qozaları qızılıdır. 

Dövlət gerbinin qabarıq təsviri vurulur: 

• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iqamətgahına və xidməti kabinetinə; 

• Azərbaycan Respublikası parlamentinin binasına, iclas salonuna və parlament sədrinin xidməti kabinetinə; 

Azərbaycan Respublikasının bütün məhkəmələrinin, hərbi tribunallarının binalarına, məhkəmə iclaslarının 

salonlarına, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi və Ali Məhkəməsi sədrlərinin xidməti 

kabinetlərinə; 

• Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda dövlət orqanlarının binalarına; 

• Azərbaycan Respublikasının diplomatik və ticarət nümayəndəliklərinin, konsulluq idarələrinin binalarına. 

 

Dövlət Himni 

1920-ci il yanvarın 30-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Nazirlər Şurası Cümhuriyyətin milli himninin 

hazırlanması haqqında qərar qəbul etdi və bu məqsədlə Xalq Maarif Nazirliyi tərəfindən müsabiqə elan edildi. 

Lakin 1920-ci il aprelin 28-də Xalq Cümhuriyyətinin süqutu Azərbaycanın milli himnini qəbul etməyə imkan 

vermədi. 

1992-ci il mayın 27-də parlament "Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında" Qanun qəbul etdi. 

Qanuna əsasən, 1919-cu ildə böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov və şair Əhməd Cavad tərəfindən tərtib edilmiş 

"Azərbaycan marşı" Azərbaycanın Dövlət himni kimi təsdiq edildi. Dövlət himni haqqında Əsasnaməyə 

görə bütün hallarda himnimiz tam şəkildə ifa olunur. 

Azərbaycan, Azərbaycan! 

Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni! 

Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız! 

Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz! 

Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa! 

Minlərlə can qurban oldu, 

Sinən hərbə meydan oldu! 

Hüququndan keçən əsgər! 
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Hərə bir qəhrəman oldu! 

Sən olasan gülüstan, 

Sənə hər an can qurban! 

Sənə min bir məhəbbət 

Sinəmdə tutmuş məkan! 

Namusunu hifz etməyə, 

Bayrağını yüksəltməyə, 

Cümlə gənclər müştaqdır! 

Şanlı Vətən, şanlı Vətən! 

Azərbaycan, Azərbaycan! 

 

 

Dövlət atributları 

• Konstitusiya; 

• Pul; 

• Dil; 

• Din; 

• Paytaxt; 

• Orden və medallar. 

 

Konstitusiya 

Latınca “constitutio” “quruluş”, “təsisat” deməkdir. Referendumda (latınca “refero” “məlumat verirəm”, 

“məruzə edirəm”) qəbul edildikdən sonra, dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. Konstitusiya giriş hissə 

(preambula) ilə başlayır. 158 maddə, 12 fəsil, 5 bölmədən ibarətdir. 1996-cı il fevralın 6-da H.Əliyevin 

sərəncamı ilə noyabrın 12-i Konstitusiya günü elan edilib. Konstitusiyanın sabitliyi və möhkəmliyi siyasi 

münasibətlər sistemi və Prezident hakimiyyəti ilə təmin olunur. Prezident Konstitusiyaya əməl olunmasının 

təminatçısıdır. Bütün hüquqi aktlar Konstitusiyaya uyğun olmalıdır. 

2002 24 avqust - Referendumla Konstitusiyaya ilk dəyişikliklər və əlavələr AR-ın Avropa Şurasına daxil 

olması ilə əlaqədar olaraq edilmişdir. Dəyişikliyə görə, majoritar və proporsional seçki sisteminin birlikdə 

tətbiqi ləğv edilmiş və ümumi majoritar seçki sistemi müəyyən olunmuşdur. Bundan əlavə, dəyişikliklərdə 

fövqəladə hallarda Prezident səlahiyyətlərinin Baş nazirə keçməsini, həmçinin Prezident seçkilərinin 

nəticələrinin sadə səs çoxluğu (50+1 faiz) prinsipi ilə hesablanmasını, hökumətin Milli Məclis qarşısında illik 

hesabatla çıxış etməsini, siyasi partiyaların ləğvi səlahiyyətlərinin Konstitusiya Məhkəməsindən alınaraq, 

ümumi yurisdiksiyalı məhkəmələrə verilməsini, alternativ hərbi xidmət növünün formalaşdırılmasını, 

Respublika Prokurorluğuna və Ali Məhkəməsinə qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etmək səlahiyyətinin 

verilməsini, vətəndaşlara Konstitusiya Məhkəməsinə birbaşa müraciət etmək imkanının yaradılmasını nəzərdə 

tutulurdu.  

2009 18 mart – Referendumla Konstitusiyaya son əlavə və dəyişikliklər ilə AR Konstitusiyanın 29 maddəsinə 

(12, 15, 17, 18, 19, 25, 29, 32, 39, 48, 50,  67, 71, 72, 75, 84, 88, 92, 95, 96, 101, 108, 109, 125, 129, 130, 

131, 146, 149-cu maddələrə) ümumilikdə 41 əlavə və dəyişiklik edilib. Prezidentin səlahiyyətinin müddəti 2 

seçki ilə məhdudlaşdırılması maddəsi ləğv edildi. Milli Bank adı Mərkəzi Bank adına dəyişdirildi. Prezidentin 

İcra Aparatı Prezident Administrasiyası adlandırıldı. 

 

Pul 

Azərbaycan manatı    

• 1 manat - Yazı və ədəbiyyat mövzusuna həsr olunmuşdur. 

Əskinas 120x70 mm ölçüdə olan ağ kağızda çap olunmuşdur. Əskinasın üz tərəfində ədəbi simalar, qədim 

kitablar, dövlət himnindən parça çap olunmuşdur. Əskinasın arxa tərəfində Azərbaycanın Avropaya 
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inteqrasiyasının xəritələrlə təsviri verilmiş, Azərbaycanın inkişaf tarixi – Qobustan qaya heroqlifləri, Orxon–

Yenisey əlifbası, müasir yazımız çap edilmişdir. 

• 5 manat - Mədəniyyət mövzusuna həsr olunmuşdur. 

Əskinas 120x70 mm ölçüdə olan xüsusi kağızda çap olunmuşdur. Əskinasın üz tərəfində Azərbaycanın milli 

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

xalçasının naxışları vardır. Əskinasın arxa tərəfində Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının xəritələrlə 

təsviri və Azərbaycanın milli ornamentləri verilmişdir. Orxon Yenisey yazıları vardır. 

• 10 manat  - Tarix mövzusuna həsr olunmuşdur. 

Əskinas 134x70 mm ölçüdə olan ağ kağızda çap olunmuşdur. Əskinasın üz tərəfində Qədim Bakı, 

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

Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının xəritələrlə təsviri, Azərbaycan xalçasının tipik naxışları çap 

edilmişdir. 

• 20 manat - Qarabağ mövzusuna həsr olunmuşdur. 

Əskinas 134x70 mm ölçüdə olan ağ kağızda çap olunmuşdur. Əskinasın üz tərəfində qüdrət nişanəsi-qılınc, 

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

Avropaya inteqrasiyasının xəritələrlə təsviri, Azərbaycanın milli naxışları çap edilmişdir.    

• 50 manat - Təhsil və gələcək mövzusuna həsr olunmuşdur. 

Əskinas 148x70 mm ölçüdə olan ağ kağızda çap olunmuşdur. Əskinasın üz tərəfində gələcəyin timsalı, 

yüksəliş əlaməti pillələr, güc və işıq nişanəsi, günəş, elm rəmzi, kimyəvi və riyazi simvollar təsvir 

olunmuşdur. Əskinasın arxa tərəfinində Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının xəritələrlə təsviri, Qədim 

Azərbaycanın xalçalarının ornamentləri çap olunmuşdur. 

• 100 manat - İqtisadiyyat və inkişaf mövzusuna həsr olunmuşdur. 

Əskinas 155x70 mm ölçüdə olan ağ kağızda çap olunmuşdur. Əskinasın üz tərəfində inkişafın qədimdən bu 

günə memarlıq rəmzləri, Azərbaycan manatının və iqtisadi artımın simvolları təsvir olunmuşdur. Əskinasın 

arxa tərəfində Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının xəritələrlə təsviri, ənənəvi Azərbaycan xalçasının 

səciyyəvi naxışları çap edilmişdir. 

 

Dil 

Azərbaycan Respublikasında dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan dili Ural-Altay dilləri ailəsinin türk 

dili qrupunun oğuz yarım-qrupuna daxildir və ən yaxın qohumları olan türk, türkmən və qaqauz dilləri ilə 

birlikdə türk dilləri arealınm cənub-qərb qolunu təşkil edir. Azərbaycan yazılı ədəbi dilinin tarixi isə hələlik 

əldə olan materiallara görə XIII əsrdən başlayır. Dövlət əhalinin danışdığı başqa dillərin də azad surətdə 

işlədilməsini təmin edir. Bu dildə təxminən 50 milyon əhali danışır. Dilimiz Azərbaycan, İran (30 milyon), 

İraq (200 min), Gürcüstan, Rusiya Federasiyası ərazisində, ABŞ-da (100 min), xüsusən Qərbi Avropa 

ölkələrində, (daha çox Almaniya, Danimarka, Hollandiya, Norveç, Fransa) Türkiyədə (Ərzurum, Qars, 

Ərdəhan, Diyarbəkir) yayılmışdır. 

1918-ci ildə dünya güclərinin dəstəyi və birbaşa yardımı ilə Qərbi Azərbaycan torpaqlarında yaradılan 

Ermənistan dövləti 1918-1920, 1948-1953-cü illərdə milyonlarla azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və 

soyqırımı siyasəti aparmaqla bu ərazilərdə etnik tərkibi ermənilərin (hayların) xeyrinə dəyişdirdi. 1988-ci ildə 

Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzə başladıqdan sonra öz ərazisində etnik təmizləməni başa 

çatdırdı.  

Əski dövr Azərbaycan dili öz inkişafında iki mərhələdən keçmişdir: 

 1) ədəbi dilin təşəkkül mərhələsi (13-14-cü əsrlər); 

 2) klassik şeir dili mərhələsi (15-17-ci əsrlər). 

Yeni dövr. Azərbaycan dilinin bu dövrü üç mərhələni əhatə edir: 

1) ədəbi dilin xəlqiləşməsi mərhələsi (18-ci əsr); 

2) milli dilin yaranması və inkişafı mərhələsi (19-20-ci əsrin 1-ci rübü); 

3) müasir mərhələ (20-ci əsrin 1-ci rübündən sonra). 

Azərbaycan dili böyük inkişaf yoluna özünün ikinci inkişaf mərhələsində (milli ədəbi dilin təşəkkülü və 

inkişafı mərhələsində) çıxmışdır. Bu dildə şeirlə yanaşı, nəsr və dram əsərləri yazılmağa, qəzet və jurnallar 

nəşr olunmağa başlamış, bəzi rəsmi sənədlər tərtib edilmiş, elmi araşdırmalar aparılmışdır. O dövrdə 

Azərbaycana gələn əcnəbilər, o cümlədən ruslar və almanlar da ona maraq göstərmiş, bəziləri bu dili 

öyrənməyə çalışmışlar (rus şairləri M.Y. Lermontov, A.A.Bestujev-Marlinski, alman şərqşünası 
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F.Bodenştedt). Orta əsrlərdə əski Azərbaycan dilinə aid sərf-nəhv (qrammatika) kitabları və lüğətlər olsa da, 

elmi əsərlər və dərsliklər 19-cu əsrdən etibarən yazılmağa başlamışdır. Mirzə Kazım bəyin rusca 

yazdığı “Türk-tatar dilinin ümumi qrammatikası” (1839) əsəri məşhurdur.  

20-ci əsrdə Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında üç meyil özünü göstərir: 

1. Ədəbi dili xalq dili ilə eyniləşdirmək meyli. Bu, özünün bariz əksini “Molla Nəsrəddin” jurnalmın 

yazılarında, C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev kimi yazıçıların əsərlərində tapmışdır; 

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

meyli. Bu, “Füyuzat” və “Həyat” kimi bir çox jurnal və qəzetlərin, Ə.Hüseynzadə kimi maarifpərvər 

yazıçıların dilində özünü göstərir. Bu dil o vaxtkı türk ədəbi dilindən, demək olar ki, seçilmirdi; 

3. Hamı tərəfindən anlaşılan, ədəbi dil normalarına əsaslanan ədəbi dil yaratmaq meyli. Heç bir dialekt təsirini 

qəbul etməyən bu dili A.Şaiq, C.Cabbarlı, S.Hüseyn, A.Səhhət kimi şair və yazıçılar yaradırdılar. Ədəbi dil 

sahəsindəki bu vəziyyət əsrin əvvəllərindən 30-cu illərədək davam etdi. 

Yeni dövr Azərbaycan ədəbi dilinin müasir mərhələsində mühüm hadisələrdən biri Azərbaycan ədəbi dilinin 

dövlət dili statusu alması oldu. 

Müstəqil dövlətin mühüm atributlarmdan biri olan dövlət dili məsələsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-

1920) hökumətinin diqqət mərkəzində olmuşdur. 1918-ci il 27 iyun tarixli qərarı ilə Cümhuriyyət hökuməti o 

zaman türk dili adlanan Azərbaycan dilini dövlət dili elan etdi.  

Azərbaycan dili dövlət dili kimi Azərbaycan SSR Konstitusiyasında (1978) təsbit olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq yazışmaları dövlət dilində aparılır. Belə yazışmalar zəruri hallarda 

dövlət dili ilə yanaşı, müvafiq xarici dillərdən birində də aparıla bilər. 

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

hərflə işarə edilir. Azərbaycan dilində 9 qısa (i, ü, e, ö, ə, a, o, u, ı), 6 uzun (i:, e:, ö:, ə:, a:, u:) sait vardır. 

Hazırda Azərbaycanda latın qrafikası əsasında yaradılmış Azərbaycan əlifbasından istifadə edilir. Uzun saitlər 

çox az hallarda, yalnız alınma sözlərdə işlənir. Fonetik vurğu, bir qayda olaraq, sonuncu hecaya düşür. 

Fonematik vurğunun yeri sözün mənasından asılı olaraq dəyişir: almá - álma. Azərbaycan dilində söz 

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

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

bağlayıcı, ədat, modal sözlər, nida) nitq hissələri daxildir. İsimlərin kəmiyyət, mənsubiyyət, hal, xəbərlik 

kateqoriyaları var. Bu kateqoriyalar isimləşən (substantivləşən) digər nitq hissələrinə də aiddir. Azərbaycan 

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

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

lazım, xəbər) əhatə edir. Fellər subyekt, obyekt və hərəkətə münasibətinə görə 5 qrammatik növdə (məlum, 

məchul, qayıdış, qarşılıqlı-müştərək, icbar) işlənir. 

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

təyin təyin etdiyi sözdən qabaqda gəlir. 

Sözdüzəltmədə, əsasən, morfoloji (dəmirçi, üzümçü, təbliğatçı; dəmirçilik, üzümçülük, təbliğatçılıq; dolça, 

qazança, otluq, meşəlik; qaldırıcı, endirici; sevinc, gülünc; yavaşca, indicə və s.) və sintaktik (otbiçən, 

günəmuzd, boyunbağı, gündoğan, sarıköynək, əlidolu, adlı-sanlı, qırxayaq, beşaçılan və s.) üsullardan istifadə 

edilir.  

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələri dörd qrupdan ibarətdir: 

1) şərq qrupu (Bakı, Quba, Şamaxı dialektləri və Lənkəran, Muğan şivələri); 

2) qərb qrupu (Gəncə, Qazax, Qarabağ dialektləri və ayrım şivəsi); 

3) şimal qrupu (Şəki dialekti, Zaqatala-Qax şivəsi); 

4) cənub qrupu (Naxçıvan, Ordubad dialektləri).  

 

Əlifba 

Ərəb əlifbasının islah olunması sahəsində ilk təşəbbüs XIX əsrin 60-cı illərində M.F.Axundzadə tərəfindən 

irəli sürülmüş və sonradan bu ideya bir çox Azərbaycan ziyalıları tərəfindən dəstəklənmişdi. Latın qrafikalı 

Azərbaycan əlifbasının layihəsi 1919-cu il avqustun 20-dən sentyabrın 1-nə kimi Bakıda keçirilmiş 

Azərbaycan müəllimlərinin qurultayında təsdiq olunduqdan sonra parlamentin müzakirəsinə verilmişdir. 

Lakin Aprel işğalı (1920) milli hökumətə bu layihəni reallaşdırmağa imkan vermədi. 

Müasir Azərbaycan əlifbası latın qrafikasına əsaslanır.  

Azərbaycanda istifadə olunmuş əlifbalar: 
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Ərəb 1929-ci ilə kimi; 

Latın 1929–1939; 

Kiril 1939–1991; 

Latın 1992-ci ildən sonra. 

 

Din 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 48-ci maddəsinə əsasən hər bir şəxs vicdan azadlığı hüququna 

malikdir. Konstitusiyanın 18-ci maddəsinin 1-3-cü bəndlərində göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasında din 

dövlətdən ayrıdır, bütün dini etiqadlar qanun qarşısında bərabərdir, insan şəxsiyyətini alçaldan, insanlıq 

prinsiplərinə zidd olan dinləri yaymaq və təbliğ etmək qadağandır. “Dini etiqad azadlığı 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1992) hər bir şəxsin dinə münasibətini müəyyənləşdirmək və 

ifadə etmək hüququna və həmin hüququ həyata keçirməyə təminat yaradır. 

 

İslam dini 

7-ci əsrin əvvəllərində Ərəbistan yarımadasında meydana çıxan islam tezliklə dünyanın böyük bir hissəsinə 

yayıldı. İslam fütuhatı çox yerdə sülh yolu ilə (sülhən), bəzi yerlərdə isə silah gücünə (ənvətən) həyata 

keçirilirdi. Fəth edilmiş ərazilərdə bütpərəst əhaliyə islamı qəbul etmək təklif olunurdu, qəbul edənlər zəkat və 

xərac ödəyir və “evlərində otururdular", yəni müsəlmanların sırasında döyüşlərdə iştirak etmirdilər. İslamı 

qəbul etməyən yəhudi və xristianlar cizyə ödəyir və müsəlmanların himayəsi altında olurdular. Azərbaycanda 

islamlaşmanın birinci mərhələsi  705-ci ildə Alban dövlətinin süqutu və alban kilsəsinin öz 

müstəqilliyini (avtokefallığını) itirməsi ilə bitir. 

Azərbaycan ərazisində müstəqil Şirvanşah Məzyədilər və Sacilər dövləti yaranır. Bütpərəstlik, zərdüştilik 

əhəmiyyətini itirir, iudaizm mövcudluğunu qoruyub saxlayır, Alban kilsəsi müstəqilliyini bərpa edir, lakin 

nüfuz dairəsi zəiflədiyir. Bu dövrdə islama mənsubluq şüuru güclənir, amma etnik köklərlə bağlılıq da qalır. 

Abbasilər hakimiyyətinin ilk dövründən başlanan şüubilik hərəkatı, Babək hərəkatı (816-838) buna ən parlaq 

misaldır. Sərhəd məntəqələrində islam təsəvvüfü təşəkkül tapır. 

Üçüncü mərhələ Büveyhilərin hakimiyyəti dövrünü (935-1055) əhatə edir. Bu dövrdə Azərbaycanda mötədil 

şiəlik yayılmağa başlayır və Dərbəndə qədər gedib çıxır. Sünni hənəfi və şiə imami məzhəbləri aparıcı 

məzhəblər olurlar. Sufilik də özünə xeyli ardıcıllar tapır. Bu dövrün ən gözəl sufi abidələrindən biri 

Şirvandakı Pirsaat çayı üzərindəki xanəgahdır. 

Dördüncü mərhələ Səlcuqilər dövrü (11-ci əsrin ortaları – 13-cü əsrin ortaları) ilə bağlıdır. Bu mərhələdə 

sünnilik bölgədə güclənir, şiəliyin mövqeləri zəifləyir. Şafii məzhəbi aparıcı məzhəb olur. Sufi təriqətləri 

geniş yayılır. Azərbaycan Atabəyləri və Şirvanşahlar islamı xristianların təzyiqindən qoruya bilirlər. 

Beşinci mərhələ moğol istilaları dövrünü (13-cü əsrin 1-ci yarısı – 15-ci əsrin 2-ci yarısı) əhatə edir. Bu 

dövrdə sufilik geniş yayılır. Hürufilik güclənir. Onun banisi Fəzlullah Nəimi idi. Əbülhəsən Əliyyül-Əla və 

şair Nəsimi hürufiliyin ən nüfuzlu nümayəndələri kimi şöhrət tapmışlar.  

Altıncı mərhələ Səfəvilərin (1501-1786) və 16-cı əsrdən etibarən Osmanlıların(1281-1924) hakimiyyəti dövrü 

ilə bağlıdır. Səfəvilər şiəliyi təbliğ edir və başlarına 12 şiə imamının şərəfinə 12 qırmızı zolağı olan əmmamə 

bağlayırdılar. Buna görə də onlar "qızılbaşlar" adlanırdılar. Çaldıranda Səfəvilərə qalib gələn Osmanlılar 

Azərbaycanda sünni hənəfi məzhəbini yayırdılar. 

Azərbaycanın Rusiya imperiyasına ilhaq edilməsindən sonrakı dövr də ölkənin islamlaşmasının yeni 

mərhələsi sayılır. Bu mərhələnin ən səciyyəvi xüsusiyyəti hökumətin müsəlman din xadimlərini ələ almaq və 

özünə tabe etmək məqsədilə xristianlıqdakı kilsə strukturuna bənzər islam dini qurumu yaratmaq siyasəti ilə 

bağlıdır.  

Azərbaycanlıların 96%-i müsəlmandır. Azərbaycanda islam dini ilə yanaşı, xristianlığın pravoslav, katolik və 

protestant konfessiyaları, həmçinin iudaizm məzhəbi də təmsil olunmuşdur. 

 

Xristianlıq dini 

Azərbaycan ərazisində xristianlıq yeni eranın ilk əsrlərində yayılmışdır. 313-cü ildə Roma imperatoru 

Konstantin xristianlığa etiqad üzərindən qadağanı götürdükdən sonra alban hökmdarı Urnayr xristianlığı 

dövlət dini elan etdi. 

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

icmaları ilə təmsil olunmuşdur. 

http://www.elchinya.narod.ru/about.htm


 Tərtibçi: Elçin Cəfərov, versiya: 14.02 
 

 

Bütpərəstlik 

Tədqiqatlar ölkə ərazisində bütpərəstliyin mənzərəsini yaratmağa imkan verir. Arxeoloji qazıntılar 

nəticəsində Xınıslı, Dağkolanı və Çıraqlıda qədim tarixə malik iri daş bütlər, İsmayıllıda antropomorf fiqurlar, 

Mingəçevirdə gil heykəllər aşkar olunmuşdur. Strabon Qafqaz Albaniyasında Günəşə, Aya, Göyə sitayiş 

edildiyi barədə xəbər verir. Burada Tanrı xan adı ilə tanınan palıd ağacına da pərəstiş edilir, at qurban 

kəsilirdi. Musa Kalankatuklu Albaniya hökmdarlarının xristianlığı yaymaq üçün bütpərəstliyə qarşı 

çağırışları, ağac bütləri kəsib atmaları barədə məlumat verir. Bir çox Şərq xalqları kimi qədim azərbaycanlılar 

arasında da kainatın dörd əsas ünsürdən - torpaq, hava, su və oddan ibarət olduğu barədə təsəvvürlər geniş 

yayılmışdı. Atəşpərəstlik də bu təsəvvürlərlə bağlı inanclar zəminində meydana çıxmışdır. 

 

Zərdüştilik 

Dünya vəhy dinlərindən ən qədimidir və çox güman ki, onun bəşəriyyətə birbaşa, yaxud dolayısı ilə təsiri 

başqa dini etiqadlardan daha çox olmuşdur. Bir çox tədqiqatçının hesab etdiyi kimi, zərdüştilik e.ə. II və I 

minilliyin ayrıcında meydana gəlmişdir. Bu monoteist dinin banisi Zərdüşt ideologiya tarixində ilk dəfə 

olaraq, dini formada olsa da, sosial Şər problemini qaldırmış, qətiyyətlə Xeyirlə Şəri bir-birindən ayırmış və 

fərqləndirmiş, bu kateqoriyaların qarışıq salınmamasını tələb etmişdir. Zərdüştilik ideyaları qədim yunan və 

orta əsrlər islam fəlsəfəsinə də mühüm təsir göstərmişdir. 

Midiya, sonralar isə Atropatenanın mənəvi və ümumiyyətlə mədəni həyatında maq kahinlərin (atravanların) 

əhəmiyyəti çox böyük olmuşdur. Atropatenanın başında e.ə. IV əsrdən başlayaraq teokratik hakim Atropat 

durmuşdur. Atropat şəxs adı deyildir, ona Avestada rast gəlinir və o, “od qoruyucusu” mənasını bildirir. Bütün 

bunlar Atropatenanın hələ Sasanilərdən xeyli əvvəl zərdüştiliyin mərkəzi olduğunu sübut edir. 

Abşeronun bir çox yaşayış məskənlərində yanan təbii yanar qazlar - “əbədi” odlar qədim zamanlardan buraya 

Şərqin müxtəlif ölkələrindən zərdüşti möminləri və zəvvarları cəlb etmişdir. Albaniyada od məbədləri çox 

zaman “atəşgah”, yaxud “çartaq” adlanırdı. 

 

İudaizim 

Azərbaycanda üç yəhudi icması - dağ yəhudiləri, Avropa yəhudiləri (aşkenazi) və gürcü yəhudiləri icmaları 

mövcuddur. Dağ yəhudiləri hazırda ölkədəki yəhudi diasporu arasında çoxluq təşkil edir. Onların dili tat 

dilidir, lakin danışıqlarında çoxlu türk, fars və rus sözləri vardır. Azərbaycanda 19-cu əsrdən məskunlaşmağa 

başlamış Avropa yəhudilərinin əksəriyyəti Bakıda və Sumqayıtda yaşayırlar. 2003-cü il martın 9-da Bakıda 

yeni yəhudi sinaqoqu açılmışdır. Bu, Avropada ən böyük sinaqoqdur. 

 

 

Paytaxt 

 

Bakı şəhəri 

Azərbaycan Respublikasının paytaxtı, Qafqaz bölgəsində ən böyük ticarət, mədəniyyət və elm mərkəzi, Xəzər 

dənizində ən böyük limandır. Bakıdan şimal qütbünə qədər olan məsafə 5550 km, ekvatora qədər olan məsafə 

isə 4440 km-dir. 

Ərazi: 2 130 km² 

Əhalisi: 3 milyon 

Bakı Abşeron yarımadasının cənubunda, Xəzər dənizinin sahilində, 40° paralel üzərində yerləşir. Bakı 

özündə 12 inzibati rayonu, 5 şəhər tipli qəsəbəni birləşdirir. 

1918-ci ildən respublika tabeli şəhərdir. Şirvanşahlar saray kompleksi, İçəri şəhər və Qız qalası 2000-ci ildə 

UNESCO-nun Ümumdünya irsi siyahısına daxil edilmişdirlər. 

Bakının12 inzibati rayonu: 

• Binəqədi 

• Qaradağ 

• Xətai 

• Xəzər 

• Nərimanov 

• Nəsimi 
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• Nizami 

• Səbail 

• Sabunçu 

• Suraxanı 

• Yasamal 

• Pirallahı (2012) (Pirallahı, Çilov və Neft Daşları) 

 

Bakının 5 şəhər tipli qəsəbəsi: 

• Rəsulzadə 

• Bilgəh 

• Keşlə 

• Binə 

  

Eyni coğrafi enlikdə və ya uzunluqda yerləşən şəhərlər: 

Şimal: Samara, Kazan  

Qərb: Nyu-York, Madrid, Neapol  

Şərq: Daşkənd, Pekin 

Cənub: Manama  

 

Bakının və Abşeronun iqlimi mülayim- isti, yarımsəhra və çöl iqlimi olub yalnız Abşerona xas olan küləklərlə 

səciyyəvidir. "Xəzri" deyilən şimal küləyi yayda havanı sərinləşdirir, qışda isə hədsiz dərəcədə soyudur. 

"Gilavar" deyilən cənub küləyi yayda isti gətirir, qışda isə soyuğu bir qədər mülayimləşdirir. Ümumiyyətlə 

müasir Bakının iqlimi bakılıların sevə-sevə becərdikləri bağların və parkların sayəsində xeyli 

mülayimləşmişdir. XX əsrin əvvəllərində güclü külək və toz əldindən Bakının küçələrinə çıxmaq mümkün 

deyildi, bu gün isə Bakı ilıq və rahat həyat tərzi ilə seçilən bir şəhərə çevrilmişdir. 

Bakıda mikrorayonlar 1960-cı illərin əvvəlindən etibarən tikilməyə başlanıldı.Yeni mikrorayonların tikilməsi 

ilə ərazidə nəqliyyat infrastrukturu da yaranmağa başlamışdır. 1980-ci illərin əvvəlində Memar Əcəmi və 20 

yanvar metro stansiyalarının istifadəyə verilməsi ilə nəqliyyatın vəziyyəti daha da yaxşılaşdı və mikrorayonlar 

uzaq bir şəhərətrafı ərazi statusunu itirməyə başladı. 

Bakı haqqında ilk dəfə eramızdan 3500 il əvvəl birinci Misir Faraonu Menesanın 

dövründə "Ölülər Kitabında" qeyd edilmişdir. Eləcə də Bakının qədim şəhər olmasını 

Abşeronda və Qobustanda 12 min il tarixi olan daş üzərində yazmalar, arxeoloji 

tapıntılar, eyni zamanda eramızdan əvvəl I əsrdə Roma imperatoru Pompeyin və 

Lukullun Zaqafqaziyanın işğalı məqsədilə Bakının ətrafında (40 km cənub 

istiqamətində) saldıqları hərbi düşərgələr barəsində Avqust Qay Oktavi tərəfindən 

yazılmış daş yazısı sübutdur. Bu tarixləri nəzərə alsaq, bu gün Bakının 5,5 mindən çox 

yaşı vardır. Bakı XII-ci əsrdə Şirvanşahlar dövlətinin, XVI əsrdə Səfəvilər dövlətinin, 

XVII əsrdə Osmanlı imperiyasının, XVIII əsrdə isə Bakı xanlığının əsas şəhərlərindən 

biri olmuşdur. 

Bakı hələ qədim zаmаnlаrdаn təкcə Cənubi Qafqazda dеyil, еləcə də Yахın Şərqdə əhаlinin sıx məskunlaşmış 

şəhərlərdən biri кimi tаnınmışdır. Əlvеrişli iqlimi, təbii-cоğrаfi şərаiti, təbii sərvətlərin bоlluğu, buradan кеçən 

bеynəlхаlq əhəmiyyətli ticаrət yоllаrı bu şəhərin iqtisаdi cəhətdən inкişаfınа кöməк еtmişdir. Mülаyim iqlimi, 

məhsuldаr tоrpаğı, bоl su mənbəyi burаdа əsrin əvvəllərindən başlayan iqtisadi inkişaf üçün əsаs zəmin 

оlmuşdu. Təsаdüfi dеyildir кi, hələ еrаmızın əvvəllərində yunаn-roma аstronоmu və cоğrаfiyаşünаsı Кlаvdi 

Ptolemеy (70-147-ci illər) "Coğrafiya dərsliyi" kitabında Аlbaniyanın ərazisindəki 28 şəhərin аdını çəkərkən 

Bakını Baruka və ya Qaytara kimi göstərir. 

Bакının "müqəddəs" оdlаr diyаrı кimi tаnınmаsı оnun həyаtındа mühüm rоl оynаmışdır. Bəllidir кi, ərəb 

istilаsınа qədər Аzərbаycаnın müхtəlif vilаyətlərində хristiаn, bütpərəstliк, аtəşpərəstliк dinləri yаyılmış və 

оnlаrın dini ibаdət yеrləri – mərкəzləri mövcud оlmuşdur. Аtəşpərəstliк dininin əsаs оcаqlаrındаn biri də 

qədim Bакı idi. Mənbələrdə 624-cü ildə Bizаns impеrаtоru Irакlinin (610-641) Bакıyа gəlməsi və bir çох 

аbidələri dаğıtmаsı hаqqındа məlumаt dа vаrdır. 

 

http://www.elchinya.narod.ru/about.htm


 Tərtibçi: Elçin Cəfərov, versiya: 14.02 
 

1883-cü il mayın 8-də Bakı-Tiflis dəmir yolu işə salındı. 1899-cu ildə Bakıda ilk konka işləməyə başladı. 

Hələ XIX əsrin 40-cı illərində Xəzərdə buxar gəmiləri işləyirdi. 

 

Neft Daşları 

Dünyanda ilk neft platformasıdır. Bünövrəsi 1947-ci ildə qoyulmuşdur. Neft Daşları şəhər tipli qəsəbədir və 

Bakının Xəzər rayonunun ərazisinə daxildir. Abşeron yarımadasının 42 km-də cənubi-şərqdə yerləşən bu 

qəsəbə dənizin dibinə bərkidilmiş metal dirəklərin üstündəki estakadada dəniz səthindən bir neçə metr 

hündürlükdə tikilmişdir. 

 

İçərişəhər 

İçərişəhər mаhir mеmаrlаrın, sənətкаrlаrın pеşəкаrlığındаn söhbət аçır, bizi ötən qərinələrə аpаrır. Dövrümüzə 

gəlib çаtmış bu şəhərin dаr, əyri-üyrü кüçələrini, mеydаnçаlаrını göz önünə gətirdiкcə ötən yüzilliкlərdə 

hакim оlmuş şəhər həyаtının zаmаn keçdiкcə nеcə dəyişdiyini görürüк. İçərişəhərdə izdihаmlı ticаrət 

mеydаnlаrı, кüçələr və böyüк məhəllələr mеydаnа gəlmişdi. O, sözün əsl mənаsında dахili məhəlli 

struкturlаrа mаliк olub hər şеydən əvvəl iqtisаdi mərкəz кimi fоrmаlаşmışdı. Yəni оnun özünüidаrəsi dахili 

və ətrаf yаşаyış məntəqələri sакinlərinin məişət və təsərrüfаt həyаtındа аpаrıcı rоl oynayır, yахın və uzаq 

yеrlərlə sıх iqtisаdi-mədəni əlаqədə saxlayırdı. Bakının inkişaf etmiş şəhər səviyyəsinə yüкsəlməsi üçün 

mühüm аmillərdən biri də оnun ölкənin sənətкаrlıq mərкəzlərindən birinə çеvrilməsi idi. Burаdа müхtəlif 

sənət sаhələri fоrmаlаşmış, əmtəə istеhsаlı gеnişlənmiş, (dulus, mеtаl, şüşə məmulаtı və s.), yеrli əhаli lаzım 

оlаn çохçеşidli mаllаrlа təmin еdilmişdi. Yüksək təpə üzərində amfiteatr formasında salınan şəhər aşağıdan 

dənizə baxır, yuxarı hissədən isə Qafqaz dağları ilə əhatə olunmuşdu. Üçqat qala divarları, Qız qalası və digər 

fortifikasiya qurğuları ilə bərabər şəhər sanki bütövlükdə möhtəşəm müdafiə istehkamını xatırladırdı. 

 

Bakı xanlarının evləri 

Şirvanşahlar dövlətinin süqutundan sonra XVII əsrdə Azərbaycan ərazisində yaranan xanlıqlar dövründə, 

Bakı xanları Şamaxı qapısının sol tərəfindəki ərazidə yerləşən sarayda yaşamışlar. Bakı xanlığına 39 Abşeron 

kəndi də daxil idi. 1747-ci ilə kimi Bakı xanlığı İran şahlığından asılı olmuşdur. Bakı xanları şəhəri 1747-ci 

ildən 1806-cı ilə qədər sərbəst idarə etmişlər. 1806-cı il rusların Bakını işğalından sonra xan sarayında rus 

hərbi qarnizonu yerləşdirilmişdir. Post-sovet dövründə isə bu ərazidə hərbi polis idarəsi yerləşirdi. Vaxtilə bu 

ərazidə hovuzlu gül-çiçəkli bağça var imiş. Bu əzəmətli saraydan hal-hazırda sadəcə giriş portalı və bərpa 

olunmuş kiçik məscid salamat qalmışdır.  

 

Abşeron Milli Parkı 

Abşeron Milli Parkı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 8 fevral tarixli Sərəncamı ilə 783 

hektar sahəsində, Abşeron Dövlət Təbiət Yasaqlığının bazasında yaradılmışdır. Milli Park nın cənub-şərq 

qurtaracağında – Şah Dili ərazisində yerləşir. Abşeron Milli Parkının yaradılmasında başlıca məqsəd ətraf 

mühitin mühafizəsi, ondan səmərəli istifadə edilməsi, nəsli kəsilməkdə olan nadir flora və fauna növlərinin 

(Xəzər suitisi, ceyran, kəkilli dalğıc, gümüşü qağayı, yaşılbaş ördək və s.) qorunub saxlanılması, ekoturizmin 

inkişaf etdirilməsi, turizm və istirahət (rekreasiya) zonalarının yaradılması, ekoloji monitorinqin həyata 

keçirilməsi və əhalinin ekoloji cəhətdən maarifləndirilməsini təmin etməkdir. Abşeron Milli Parkının Xəzər 

dənizi ərazisində xeyli miqdarda Xəzər suitisi yayılmışdır. Bu növ, pərayaqlıların yeganə nümayəndəsidir ki, 

Dünya okeanının ən kiçik suitisi kimi "Ginnes"in rekordlar kitabına daxil edilmişdir. 

 

Qız qalası 

Bakının, eləcə də Abşeronun ən möhtəşəm və sirli memarlıq abidəsidir. Qala qədim qala divarlarının (İçəri 

Şəhərin) cənub-şərq hissəsində, dənizkənarı parkın (bulvar) yaxınlığında yerləşən tarixi abidədir. Uca qüllə 

şəkilli bu nadir abidənin açılmamış tarixi-memarlıq problemləri çoxdur. 

Hündürlüyü 28 m, diamеtri birinci mərtəbədə 16,5 m-dir. Birinci mərtəbədə divarın qalınlığı 5 m-ə çatır. 

Qalanın daхili hissəsi 8 mərtəbəyə bölünür. Hər mərtəbə yоnma daşlarla tikilmiş, günbəz fоrmalı tavanla 

örtülmüşdür. Qala 1964-cü ildən muzey kimi fəaliyyət göstərməyə başlamış, 2000-ci ildə UNESCO-nun 

Ümumdünya irsi siyahısına salınmışdır. 

 

Dövlət Bayrağı Meydanı 
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Bayıl sahəsində yerləşən memorial abidə-istirahət parkı. Meydanın təntənəli açılışı 2010-cu ilin sentyabrın 1-

də keçirilmişdir. 

20000 m² ərazisi olan meydanda ucaldılmış dayağın hündürlüyü 162 metr, bünövrəsinin diametri 3,2 m, 

bünövrənin üst hissəsinin diametri 1,09 metrdir. Qurğunun ümumi kütləsi 220 tondur. Bayrağın eni 35 metr, 

uzunluğu 70 metr, ümumi sahəsi 2450 kvadratmetr, kütləsi isə təqribən 350 kiloqramdır. Ginnes dünya  

rekordları təşkilatı 2010-cu il mayın 29-da Azərbaycan dövlət bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq 

dirəyi olduğunu təsdiq edib. 

 

Bakı teleqülləsi 

310 metr hündürlüyə sahib Azərbaycan Televiziya Qülləsinin tikinti işləri 1979-cu ildə başlamışdır. Layihəyə 

əsasən, 1985-ci ildə teleqüllənin tikintisi başa çatmalı idi, lakin müəyyən səbəblərə görə, kompleksdəki inşaat 

işləri dayandırılmışdı. 1993-cü ildə inşaat işləri yenidən başlamış və 1996-cı ildə komleksin rəsmi açılış 

mərasimi keçirilmişdir. 

 

Funikulyor 

Bakı funikulyoru 1960-ci il mayın 5-də istifadəyə verilib. 2 stansiyası var – Bəhram Gur heykəli və Şəhidlər 

Xiyabanı. Stansiyalar arası məsafə 455 metrdir. Bir stansiyadan digərinə 4 dəqiqəyə çatmaq olur. 

 

 

Orden və medallar 

Azərbaycanın ilk ordeni respublikada sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 

sərəncamı ilə təsis edilən Azərbaycan SSR-in Qırmızı Bayraq ordeni olmuşdur. 

 

Müstəqil Azərbaycan Respublikası ordenləri:  

• "Heydər Əliyev" ordeni; 

• "İstiqlal" ordeni;  

• "Şah İsmayıl" ordeni;  (ali hərbi orden) 

• "Azərbaycan bayrağı" ordeni;  

• "Şöhrət" ordeni;  

• "Vətənə xidmətə görə" ordeni; 

• "Şərəf" ordeni; 

• "Dostluq" ordeni. 

 

"Heydər Əliyev" ordeni 

28 aprel 2005-ci il tarixindən Azərbaycan Respublikasının ən yüksək dövlət təltifidir. Həmin vaxta qədər isə 

Azərbaycan Respublikasının ən yüksək təltifi "İstiqlal" ordeni olmuşdur. 

"Heydər Əliyev" ordeninin təsis edilməsi Milli Məclisə Prezidentin "Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əlirza oğlu Əliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında" 10 mart 2004-cü il tarixli, 38 nömrəli 

Fərmanı ilə tövsiyə olunmuşdur. "Heydər Əliyev" ordeninin təsisi Milli Məclis tərəfindən qərara alınmış və 

Azərbaycan Respublikasının ""Heydər Əliyev" ordeninin təsis edilməsi haqqında" 22 aprel 2005-ci il tarixli, 

896-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsis edilmişdir. İlk laureat İ.Əliyev, son laureat isə Viktor Yanukoviç olmuşdur. 

 

“İstiqlal” ordeni 

"İstiqlal" ordeni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına aşağıdakılara görə verilir: 

• Azərbaycan Respublikasında milli-azadlıq hərəkatında müstəsna xidmətlərinə görə; 

• Azərbaycan Respublikasının dövləti və xalqı qarşısında xüsusilə görkəmli xidmətlərinə görə; 

• Azərbaycan Respublikasının milli-dövlət quruculuğu işlərində xüsusi xidmətlərinə görə. 

"İstiqlal" ordeni döşün sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda onlardan 

əvvəl taxılır. 

«İstiqlal» ordeninin təsis olunması haqqında qanun 1992-ci il noyabrın 10-da prezident Ə.Elçibəy tərəfindən 

imzalanıb. «İstiqlal» ordeni ilk dəfə 1995-ci ildə şair Xəlil Rza Ulutürk, Məmməd Araz və Bəxtiyar 

Vahabzadəyə verilib. 
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"Şah İsmayıl" ordeni 

Azərbaycan Respublikasının ali hərbi ordenidir. 

Azərbaycan Respublikasının ali hərbi ordeni olan "Şah İsmayıl" ordeni ilə Azərbaycan Respublikası Silahlı 

Qüvvələrinin ali zabitləri, hərbi hissələrin və birləşmələrin komandirləri təltif edilirlər. 

"Şah İsmayıl" ordeni aşağıdakılara görə verilir: 

- Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin təşkilində və möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə 

görə; 

- Azərbaycan Respublikasınınərazi bütövlüyünün və təhlükəsizliyinin təmin edilməsində xüsusi 

xidmətlərinə görə; 

- görkəmli sərkərdəlik fəaliyyətinə görə; 

- respublikada fövqəladə halların nəticələrinin arddan qaldırılmasında xüsusi xidmətlərinə görə. 

"Şah İsmayıl" ordeni döşün sol tərəfinə, Azərbaycan Respublikasının digər orden və medalları olduqda 

"İstiqlal" ordenindən sonra taxılır. 

 

Müstəqil Azərbaycan Respublikası medalları:  

"Qızıl Ulduz", "Vətən uğrunda", "İgidliyə görə", "Tərəqqi", "Hərbi xidmətlərə görə", "Hərbi xidmətdə 

fərqlənməyə görə", "Sərhəddə fərqlənməyə görə", "Hərbiəməkdaşlıq sahəsində xidmətlərə görə", 

"Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Veteranı", "Qüsursuz xidmətə görə", "Dövlət qulluğunda 

fərqlənməyə görə", "Daxili işlər orqanlarında qüsursuz xidmətə görə" medalları ilə yanaşı, bir sıra yubiley 

medalları da təsis edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinə əsasən dövlət təltifləri Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti tərəfindən həyata keçirilir. 

Rəsmi bayramlar 

Yeni il bayramı 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kimi qeyd olunur. 

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

gün iş günü hesab edilmir. 

 

8 Mart – Qadınlar günü 

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

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

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

1911-ci ildə Almaniya, Avstriya, İsveçrə və Danimarkada qeyd olunmuşdur. Rusiyada həmin gün ilk dəfə 

1913-cü ildə, Azərbaycanda 1917-ci ildə bayram edilmişdir. 1914-cü ilə qədər bu bayram müxtəlif günlərdə 

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

Rusiya, ABŞ və digər dövlətlərin qadınları həmin günü bayram hesab etmək barədə razılığa gəldikdən sonra 

yaranmışdır. 

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

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

Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra martın 8-i öz bayram statusunu saxlamışdır. 
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Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, növbəti 

gün iş günü hesab edilmir. 

 

9 May – Faşizm üzərində qələbə günü 

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

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

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

özünümüdafiə dəstəsi yaradılmışdı. Müharibə illərdə Azərbaycanın 600 mindən çox igid oğlu və qızı cəbhəyə 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Akademik Yusif Məmmədəliyevin rəhbərliyi altında aviasiya benzini alınmasının yeni texnologiyası 

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

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

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

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

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

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

Azərbaycan xalqının kütləvi qəhrəmanlıq və fədakarlığını nümayiş etdirdi. 

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

gün iş günü hesab edilmir. 

 

28 May – Respublika günü 

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

dağılması, milli dövlətlərin yaranması əsri kimi düşmüşdür. 

1917-ci ildə Rusiyada baş vermiş Fevral inqilabı nəticəsində çar mütləqiyyəti devrildi. Ölkədə çarizmin 

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

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

millətimizin tarixi yaddaşında Azərbaycan dövlətçiliyinin ilk təcrübəsi kimi iz qoymuşdur. 

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

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

gün iş günü hesab edilmir. 

 

15 iyun – Azərbaycan xalqının milli qurtuluş günü 

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

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

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

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

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

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

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

elan etdi. 

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

gün iş günü hesab edilmir. 

 

26 iyun – Azərbaycan Respublikasının Silahli Qüvvələr günü 
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1991-ci il oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti ordu yaradılması haqqında qanun qəbul etdi. 

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

edilmişdir. 

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

gün iş günü hesab edilmir. 

 

18 oktyabr – Dövlət Müstəqilliyi günü 

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

Respublikasının Dövlət müstəqilliyi haqqında Bəyannamə qəbul edildi. 

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

Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya aktı yekdilliklə qəbul edildi. 

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

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

haqqında” Konstitusiya aktına tərəfdarsınızmı?” 

Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyinin lehinə səs verdi. 

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

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

səkkizguşəli ulduz təsvir edilmiş Dövlət gerbini təsdiq etdi. 

 

9 noyabr - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı günü 

1918-ci il noyabrın 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurası milli bayraq haqqında qərar verib. 

Nazirlər Şurasının sədri Fətəli Xan Xoyskinin imzaladığı həmin qərarda deyilir: “Milli bayraq kimi yaşıl, 

qırmızı, mavi rənglərdən, ağ aypara və səkkizguşəli ulduzdan ibarət olan bayraq qəbul edilsin” 

 

2009-cu ilin noyabr ayında Dövlət Bayrağı Günü ilə bağlı Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsinə əlavə 

edilmişdir. Əlavəyə əsasən, 9 noyabr Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Günü elan olunur və bu bayram ölkədə 

qeyri-iş günü olan bayramların siyahısına daxil edilir. 

 

12 noyabr – Konstitusiya günü 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

17 noyabr – Milli Dirçəliş günü 

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

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

daimi yaşayış yerlərindən qovulmasına faktiki sanksiya verdi. 

Ermənistan rəhbərliyinin və Kremlin əməllərinə etiraz əlaməti olaraq, 1988-ci il noyabrın 17-də Bakının baş 

meydanında – Azadlıq meydanında Azərbaycan ictimaiyyətinin müddətsiz mitinqi başlandı. 

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

 

31 dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü 
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Hər il dekabrın 31-i azərbaycanlıların milli həmrəyliyi günü kimi qeyd edilir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində - 

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

ölkələrində on milyonlarla azərbaycanlı yaşayır. Azərbaycanlıların ən böyük diasporu Rusiyadadır və 1,5-2 

milyon nəfəri əhatə edir. 

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

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

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

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

gün iş günü hesab edilmir. 

 

Novruz bayramı 

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

təqvimdə Günəşin illik dövr etməsinin başa çatdığını göstərir. 

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

təqribən 3700-5000 il deməkdir. 

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

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

Novruz bayramı bizim eradan əvvəl 505-ci ildə yaranmışdır. 

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

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

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

“Novruznamə” əsərlərini göstərmək olar. 

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

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

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

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

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

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

bütün pisliklər həmin külə qarışaraq gedir. 

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

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

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

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

xəstələnməz. 

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

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

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

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

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

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

yaylım atəşi açıldı, qala divarlarından musiqi sədaları eşidildi. Beləliklə, Bahar bayramı başlandı” (1637). 

Novruzda süfrədə adları “S” hərfi ilə başlayan yeddi xörək, habelə sumax, sirkə, süd, səməni, səbzi və sair 

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

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

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

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

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

sönməsi bədbəxtlik əlamətidir. 

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

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

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

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

dəyərlərini özündə əks etdirən bayramdır. 
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Qeyd: 2006-cı ildən qüvvədə olan qaydaya görə əgər bayram günü istirahət günü ilə üst-üstə düşərsə, növbəti 

gün iş günü hesab edilmir. 

 

Qurban bayramı 

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

islamdan çox-çox əvvəl mövcud olmuşdur. 

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

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

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

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

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

hazır idi. 

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

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

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

qorxma) çatacaqdır”. (22:37) 

Qurban bayramı 2 gün qeyd edilir. 

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

gün iş günü hesab edilmir. 

 

Ramazan bayramı 

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

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

sınaqlardan keçməyi təlqin edir. Müsəlmanlar bu ayda oruc tuturlar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

davam etdirin” (2:187). 

Orucluq hələ islamdan əvvəldə mövcud olmuşdur. Bu barədə Quranda deyilir: “Sizdən əvvəlkilərə fərz 

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

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

kömək etməyə borcludurlar. 

1993-cü ildən Orucluq bayramı dövlət səviyyəsində qeyd edilir. 

Ramazan bayramı 2 gün qeyd olunur. 

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

gün iş günü hesab edilmir. 

Faciələr 

31 mart soyqırımı 

Bakı Sovetinin 1918-ci il martın 15-də keçirilən iclasında Stepan Şaumyan azərbaycanlıların soyqırımına 

göstəriş verdi. Erməni-bolşevik ittifaqının milli qırğın törətməyə çalışmaqda məqsədi “Musavat” partiyasının 

sosial bazasını zəiflətmək və Azərbaycanın müstəqilliyi ideyalarına və milli-demokratik qüvvələrə divan 

tutmaq idi. 1918-ci ilin yarısında Bakının müsəlman əhalisini ciddi narahat edən məsələ Müsəlman 

korpusunun komandanı general Talışınskinin həbs edilməsi idi. Mart qırğınını başlamaq üçün bəhanə 1918-ci 
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il martın 24-də şəxsi heyəti müsəlmanlardan ibarət olan “Evelina” gəmisinin tərksilah edilməsi oldu. Mart 

qırğınına başçılıq etmək üçün bolşeviklər martın 30-da Bakı Sovetinin inqilabi müdafiə komitəsini yaratdılar. 

Ermənilər tərəfindən azərbaycanlılar üzərinə ilk atəş martın 30-da açıldı. Rus matroslarının şəhəri atəşə 

tutmasının səbəbi Ermənilərin onları aldadaraq azərbaycanlıların guya İçəri şəhərdə rus əhalisini qırdıqlarına 

inandırması oldu.  

Mart soyqırımı zamanı erməni-bolşevik quldurları “Kaspi” mətbəəsi, “Açıq söz” qəzetinin redaksiyası, 

“İsmailiyyə” binasını yandırdılar.  

Mart faciəsinin siyasi nəticələri: 

• Bakı Sovetinin antiazərbaycan siyasətini xalqa nümayiş etdirdi; 

• Azərbaycan milli demokratiyasının muxtariyyətə olan ümidlərini qırdı; 

• Azərbaycanda sovetləşmə ideyasına güclü zərbə vurdu; 

• Azərbaycan xalqı arasında milli birlik və müstəqil dövlətçilik ideyasını gücləndirdi. 

1918-ci ilin martında Bakı quberniyasında azərbaycanlıların tamamilə məhv edilməsi kimi cinayətkar planın 

icrasına başlanıldı. Milli mənsubiyyətinə görə minlərlə azərbaycanlı qətlə yetirildi, evlər yandırıldı, insanlara 

diri-diri od vuruldu. Azərbaycanlıların soyqırımı Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Qarabağda, Zəngəzurda, 

Naxçıvanda, Lənkəranda xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilmişdir. Bu ərazilərdə dinc əhali kütləvi şəkildə 

məhv edilmiş, kəndlər yandırılmış, tikililər və milli abidələr dağıdılmışdır. Ermənilər 1918-ci ilin mart-aprel 

aylarında 50 min azərbaycanlını qətlə yetirmiş, evlər qarət edilmiş, on minlərlə şəxs evlərindən 

qovulmuşdur. 1918-ci il mart soyqırımında ən çox ziyan Şamaxı qəzası çəkdi. 1918-ci ilin mayın 28-də 

Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradılması da qurbansız ötüşməmiş və ərazi itkisi ilə bağlı 

olmuşdur. Bu barədə Nazirlər Şurasının sədri F.X.Xoyskinin xarici işlər naziri M.Q.Hacınskiyə məktubunda 

qeyd edilir: "Ermənilərlə mübahisələrə son qoyduq, onlar ultimatumu qəbul edəcək və müharibəni 

dayandıracaqlar. Biz İrəvanı onlara verməli olduq". 31 mart qurbanlarını Bakının ən hündür yeri olan 

Çəmbərəkənd qəbirsanlığında dəfn etdilər. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulandan sonra həmin 

qəbirsanlıq dağıdılaraq yerində Sergey Kirovun heykəli ucalan park salındı. 20 Yanvar faciəsi Dağüstü parkı 

yenidən “Şəhidlər Xiyabanına” çevirdi.  

1998-ci ildə Prezident H.Əliyev “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” fərman imzalayıb. Fərmanda XIX 

əsrin əvvəlində Şimali Azərbaycanın Rusiya ilhaqından sonra ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına 

köçürülməsi, azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş soyqırımı siyasətinə tarixi-siyasi qiymət verilib. 

Sənəddə erməni millətçi qüvvələri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı 1905-1907, 1918-ci illərdə həyata 

keçirilmiş qətliamlar, azərbaycanlıların Ermənistan ərazisindəki tarixi yurdlarından 1948-1953-cü illərdəki 

deportasiyası, 1988-ci ildə Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmənin aparılması, bu prosesin 

Dağlıq Qarabağda və Ermənistanın işğal etdiyi digər ərazilərdə davam etməsi təhlil olunub. Fərmana əsasən, 

31 mart tarixi Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilib. 

 

Xocalı soyqırımı 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı dəstələri SSRİ dövründə Xankəndi (Stepanakert) 

şəhərində yerləşdirilmiş 366-cı motoatıcı alayın zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkliyi ilə Xocalı 

şəhərini zəbt etdilər. Bu qırğının nəticəsində 613 nəfər həlak olmuşdur, onlardan: uşaqlar - 63 nəfər;  qadınlar 

- 106 nəfər;  qocalar - 70 nəfər. 8 ailə tamamilə məhv edilmiş, 25 uşaq hər iki valideynini itirmiş, 130 uşaq 

valideynlərindən birini itirmiş,  487 nəfər yaralanmışdır. onlardan:  uşaqlar - 76 nəfər; 1275 nəfər əsir 

götürülmüşdür. 150 nəfər itkin düşmüşdür. Dövlətin və əhalinin əmlakına 01.04.1992-ci il tarixinə olan 

qiymətlərlə 5 milyard rubl dəyərində ziyan vurulmuşdur.  Erməni silahlı dəstələrinin Xocalıya hücümunu 

şəhərin coğrafi mövqeyi şərtləndirirdi. 7000 əhalisi olan Xocalı Xankəndindən 10 km cənub-şərqdə, Qarabağ 

dağ silsiləsində və Ağdam-Şuşa, Əskəran-Xankəndi yollarının üstündə yerləşir. Qarabağdakı yeganə hava 

limanı da Xocalıdadır. Xocalı əhalinin tarixən məskunlaşdığı yerdir və qədim tarixi adibələr indiyə qədər 

qalmaqdadır. Xocalının yaxınlığında bizim e.ə. XIV-VII əsrlərə aid edilən Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin 

abidələri yerləşir. Azərbaycan Milli Məclisi hər il fevralın 26-sını "Xocalı soyqırımı günü" elan etmişdir. Hər 

il fevralın 26-da saat 17
00

-da Azərbaycan xalqı Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsini yad edir. 

Ekoloji problemlər 

Azərbaycan Respublikasının əsas ekoloji problemləri aşağıdakılardan ibarətdir: 
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• su ehtiyatlarının tullantı suları ilə çirkləndirilməsi, o cümlədən transsərhəd çirklənməyə məruz qalması; 

• yaşayış məntəqələrinin keyfiyyətli su ilə təminatının aşağı səviyyədə olması, şirin suların tələbatçılara 

çatdırılana qədər itkisinə yol verilməsi, kanalizasiya xətlərinin azlığı; 

• sənaye müəssisələri və nəqliyyat vasitələri tərəfindən atmosfer havasının çirklənməsi; 

• münbit torpaqların deqradasiyaya uğraması (eroziya, şoranlaşma və s.); 

• bərk sənaye və məişət tullantılarının, o cümlədən təhlükəli tullantıların tələb olunan səviyyədə idarə 

olunmaması; 

• biomüxtəlifliyin seyrəkləşməsi; 

• meşə ehtiyatlarının, faunanın, o cümlədən balıq ehtiyatlarının azalması. 

Fauna anlayışından fərqli olaraq heyvanlar aləmi dedikdə onların növ tərkibi ilə yanaşı fərdlərin sayı da 

nəzərə alınır. 

Respublika ərazisində 97 növ məməli, 357 növ quş, 67 növ amfibi və reptili, 1 növ dəyirmiağız, 97 növ balıq, 

15 mindən çox onurğasız heyvan növü məlumdur. 

Azərbaycan Respublikasının "Qırmızı kitab"ına 108 növ heyvanın adı daxil edilmişdir. Onlardan 14 növü 

məməli, 36 növü quş, 13 növü sürünən və suda-quruda yaşayan, 5 növü balıq, 40 növü həşəratdır. 

Respublikanın şirin sularında və Xəzərdə 30 növ balıq ovlanır. Bu balıqların çoxu Kür çayında, Kürün 

ətrafındakı göl və axmazlarda, həmçinin Mingəçevir su anbarıda tutulur. Ovlanan balıqların əksəri keçici və 

yarımkeçicidir (dənizdə böyüyür, kürüləmək üçün çaylara keçir). Keçici balıqların ən qiymətlisi qızılbalıq, 

nərə, uzunburun və bölgədir. Xəşəm, şamıyı, poru ilanbalığı da belə balıqlardandır. Nərəkimilərin əti və qara 

kürüsü çox qiymətli hesab olunur. 

Bunlardan başqa, Azərbaycan Respublikasının sularında böyük sənaye əhəmiyyəti olan çapaq, çəki, sıf, naxa, 

külmə, ziyad (kütüm) və s. yarımkeçici balıqlar var. Xəzərdə çoxlu siyənək, kilkə və kefal ovlanır.  

Ərazinin coğrafi mövqeyi, relyefin mürəkkəbliyi, Xəzər dənizinin yaxınlığı, il ərzində yer səthinə düşən günəş 

radiasiyasının bolluğu, müxtəlif mənşəli hava kütlələrinin təsiri altında olması və s. burada iqlimin 

müxtəlifliyinə səbəb olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasında Yer qabığının qalınlığı 38-55 km arasında dəyişir. Maksimum qalınlığı Böyük 

Qafqaz ərazisində, minimum qalınlığı Talşın ətəklərindədir. Orta hündürlük 384 m-dir. 

Neft 

Bütün dünyada qədim neft diyarı kimi tanınmış Azərbaycanda neftin sənaye üsulu ilə hasilatı hələ XIX əsrin 

ortalarından başlanmışdır. 1848-ci ildə Bibiheybətdə qazılmış quyudan vurmuş neft fontanı dünyada  "qara 

qızılın" sənaye üsulu ilə (buruqla) çıxarılmasının əsasını qoymuşdur. Dənizdə də ilk neft quyusu XVIII əsrdə 

Abşeron yarımadasında – dənizdən 19 metr aralıda qazılmışdır. Sonralar Xəzər dənizinin qalxması nəticəsində 

həmin neft kəhrizləri suyun altında qalmışdır. 1872-ci ildə neft hasilatında icarə üsulu tətbiq edilməyə başlayır 

ki, bu da həmin sahədə kapitalist münasibətlərinin inkişafına güclü təkan verir. Artıq 1899-cu ildə Azərbaycan 

neft hasilatı və emalı üzrə dünyada birinci yerə çıxmış, dünya neft hasilatının yarısını vermişdir. XIX əsrin 

70-ci illərindən etibarən Azərbaycan neft sənayesinə xarici kapitalın güclü axını başlanmışdır. Neft 

sənayesinin inkişafı yerli sahibkarların böyük bir nəslini yetişdirmişdir. Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Musa 

Nağıyev, Şəmsi Əsədullayev və başqaları öz bacarığı, istedadı və əməksevərliyi sayəsində iri neft 

sənayeçilərinə çevrilmiş, xalqın, millətin rifahı üçün böyük işlər görmüşlər. 1905-ci ildə Balaxanıda dünya 

neft sənayesi tarixində ilk dəfə olaraq kompressor istismarı tətbiq edilmişdir. 1949-cu ildə əfsanəvi “Neft 

daşları” yatağı kəşf olundu. Bu hadisə dənizdə neft hasilatının inkişafının əsasını qoydu. 1971-ci ildə 

Azərbaycanda milyardıncı ton neft çıxarıldı. II Dünya müharibəsi illərində Sovet İttifaqında çıxarılan neftin 

75%-ni verən Azərbaycan cəbhəni yanacaqla təmin edərək alman faşizmi üzərində qələbədə böyük rol 

oynamışdır. 1949-cu ildə açıq dənizdə, Bakı şəhərindən 100 kilometr məsafədə o zaman üçün nadir yataq 

sayılan Neft daşlarında vuran fontan dənizdə neftçıxarmanın yeni mərhələsinin başlanğıcını qoymuşdur. 

Azərbaycan dünyada ilk dəfə olaraq açıq dənizdə neft çıxarmağa başlamışdır. 1984-1995-cü illərdə 

Azərbaycanda 1.4 milyard ton neft hasil edilib . Hazırda Azərbaycanın bütün kateqoriyaları üzrə 

karbohidrogen ehtiyatları 4 milyard tondan çoxdur ki, bu da Azərbaycanı dünyanın ən iri neft regionları 

sırasına çıxarır. 

 

Əsrin müqaviləsi 
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1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıdakı “Gülüstan” sarayında öz müstəsna əhəmiyyətinə görə “Əsrin 

müqaviləsi” adını almış müqavilə  bağlandı. Dənizin dərinliyində yerləşən “Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli”  

yataqlarının birgə işlənilməsi və məhsulun pay bölgüsü haqqında 400 səhifəlik bu müqavilə 4 dildə tərtib 

edilmişdir. “Əsrin müqaviləsi”ndə 8 ölkədən (Azərbaycan, ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç, 

Yaponiya, Səudiyyə Ərəbistanı) 13 şirkət (Amoko, bp, MakDermott, Yunokal, ARDNŞ, LUKoyl, Statoyl, 

Ekson, Türkiyə petrolları, Penzoyl, İtoçu, Remko, Delta) iştirak edirdi. Bu müqavilə sonradan 19 ölkəni 

təmsil edən 41 neft şirkəti ilə daha 26 sazişin imzalanmasına yol açdı. Yaradılarkən 271 milyon ABŞ dollarına 

bərabər olan Dövlət Neft Fondunun aktivlərinin həcmi hazırda 10 milyard ABŞ dollarını keçmiş və ildən ilə 

bu vəsait artacaqdır, bu da milli neft strategiyasının reallaşmasının uğurlu nəticəsi kimi dəyərləndirilməlidir. 

 

Az-n nefti dünya bazarına çıxarılır: 

• Novoyasiyski (Rusiya); 

• Subsa (Gürcüstan); 

• Ceyhan (Türkiyə); 

 

Bakı–Novorossiysk 

Uzunluğu: 1330 km 

İstismara verilib: 1997-ci il 

1996-cı il 18 fevral Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün RF ərazisindən keçməklə Qara 

dənizin Novorossiysk limanına nəql olunması haqqında ABƏŞ, ARDNŞ və Transneft arasında üçtərəfli saziş 

imzalandı.  

 

Bakı–Supsa 

Uzunluğu: 837 km 

İstismara verilib: 1999-cu il 

1996-cı il martın 8-də Azərbaycan Prezidenti H.Əliyev və Gürcüstan Prezidenti E.Şevardnadze Tiflisdə Bakı-

Supsa neft kəmərinin çəkilməsi barədə razılığa gəldilər. ABƏŞ, ARDNŞ və Gürcüstan hökuməti arasında 

bağlanmış 3 tərəfli müqavilələrdə Azərbaycan “Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli” yataqlardan çıxan ilkin 

Azərbaycan neftinin daşınmasını Bakı-Supsa neft kəməri vasitəsi ilə nəqlini nəzərdə tuturdu. Bakı-Supsa neft 

kəməri ilə ilkin Azərbaycan nefti 1999-cu il aprelin 17-də Prezident H.Əliyev, Gürcüstan Prezidenti 

E.Şevardnadze və Ukrayna Prezidenti L.Kuçmanın iştirakı ilə ixrac olunmağa başlanmışdır. Bu marşrutun ən 

böyük üstünlüyü Azərbaycan neftinin təmiz halda "Azəri light" markası ilə dünya bazarına çıxarılmasıdır. 

"Çıraq" yatağından hasil olunan neftin Supsa limanından dünya bazarlarına ixracına başlanmış və ilk dəfə 

olaraq Azərbaycan nefti şimala yox, qərbə istiqamət götürmüşdür. 

Boru xətti Azəri-Çıraq-Günəşli proyekti çərçivəsində tikilmişdir. Onun uzunluqu 837 kilometr təşkil edir. 

Boru xəttinin diametri 530 millimetrdir.  

 

Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xətti 

Uzunluğu: 1773 km (Azərbaycan 449 km, Gürcüstan 235 km, Türkiyə 1059 km) 

Layihənin dəyəri: 5 mlrd ABŞ dolları 

İstismara verilib: 2006-cı il 

Azərbaycan neftinin Xəzər dənizindən Turkiyənin Ceyhan limanına, oradan Aralıq dənizi vasitəsilə Avropa 

bazarlarına nəqli kəməridir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xəttidən sonra Qafqazda ən böyük layihə Bakı-Tbilisi 

Axalkalaki-Qars dəmiryolu layihəsidir. 1999-cu il noyabrın 18-də ATƏT-in İstanbul Zirvə görüşünün 

gendişində Prezident Heydər Əliyev, Gürcüstanın Prezidenti Eduard Şevardnadze və Türkiyə 

Cümhuriyyətinin Prezidenti Süleyman Dəmirəl "Xam neftin Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə 

Cümhuriyyətinin ərazilərilə Bakı-Tibilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə" dair saziş 

imzalamışlar. 17 Sentyabr 2002-ci ildə Azərbaycanda boru xəttinin başlandığı Səngəçal terminalında boru 

xəttinin keçdiyi dövlətlərin başçılarının qatıldığı təməlatma mərasimi keçirildi. BTC boru kəmərinin neftlə 

doldurulmasına 2005-ci il may ayının 10-da başlanıldı və neft Ceyhan terminalına 2006-cı ilin may ayının 28-

də çatdı. Kəmərin doldurulması üçün təxminən 10 milyon barel neft tələb olunurdu. Azərbaycan neftini 

daşıyan ilk tanker Ceyhandan 2 iyun 2006-cı ildə yola düşüb. 
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Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz boru xətti 

Uzunluğu: 970 km (Azərbaycan 442 km, Gürcüstan 248 km, Türkiyə 280 km) 

İstismara verilib: 2007-ci il 

Bu boru xətti ilə Şah-dəniz proyektinin çərçivəsində çıxarılan qazı ixrac etmək planlaşdırılır. 

 

Nabukko qaz kəməri (planlaşdırılır) 

Xəzər bölgəsi və Orta Şərq təbii qaz ehtiyatlarını Avropa bazarlarına çatdırmağı nəzərdə tutan qaz kəməri 

layihəsi. 3300 kilometrlik bu boru xətti layihəsində OMV (Avstriya), Bulgargaz (Bolqarıstan), MOL 

(Macarıstan), Transgaz (Rumıniya) və BOTAŞ (Türkiyə) iştirak edir. Alman RWE Qaz Şirkəti 5 fevral 2008-

də Vyanada təşkil olunan iclasda Nabukkonun altıncı ortağı olmuşdur. Həmçinin, Fransa şirkəti olan Gas da 

France də bu layihəyə qoşulmaq istəyini bildirmişdir. 

Ticarət 

Dövlətlərarası ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi məqsədilə bir sıra qanun və normativ-hüquqi sənədlər: 

• 20 iyun 1995-ci il tarixli, 1064 saylı “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu; 

• Azərbaycan Respublikasının 10 iyun 1997-ci il 311-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasının Gömrük Məcəlləsi” 

• 24 iyun 1997-ci il tarixli, 609 saylı “Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanını; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və 

bu ərazidən çıxarılan malların gömrük qiymətləndirilməsi sisteminin tətbiqi Qaydaları” təsdiq edilməsi 

haqqında 12 yanvar 1998-ci il tarixli, 7 saylı qərarı; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz 

vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 19 yanvar 2001-ci il tarixli, 20 

saylı Qərarını; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə 

gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında” 12 

aprel 2001-ci il tarixli, 80 saylı Qərarını; 

• 26 oktyabr 2004-cü il tarixli 772-IIQ nömrəli “İxrac nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununu 

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər 

vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında” 31 yanvar 2005-ci il tarixli 11 nömrəli Qərarı; 

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsi Qaydasının təsdiq 

edilməsi haqqında” 29 noyabr 2007-ci il tarixli, 190 saylı Qərarı 

• 14 aprel 2009-cu il tarixli 791-IIIQ nömrəli “Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununu və s. nümunə göstərmək olar. 

Bank sistemi 

Hazırda respublikada inkişaf etmiş, bazar prinsiplərinə əsaslanan iki pilləli bank sistemi (birinci pillədə 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, ikinci pillədə kommersiya bankları və bank olmayan kredit 

təşkilatları) fəaliyyət göstərir. 

1996-cı ildən etibarən isə minimal kapital tələbinin mərhələli şəkildə artırılması kiçik bankların birləşməsinə 

və bağlanmasına səbəb oldu.  

2000-ci ildən başlayaraq həyata keçirilən özəl bankların intensiv sağlamlaşdırılması tədbirləri bank sisteminin 

davamlılığının möhkəmlənməsinə və maliyyə vasitəçilik funksiyasının yaxşılaşmasına mühüm şərait yaratdı.  

2002-ci ildən bank sisteminin restrukturizasiyasının mühüm mərhələsi həyata keçirilməyə başlandı.  

2007-ci ildə əmanətlərin sığortalanması sistemi yaradıldı. 

2009-cu ildə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən qorunan əmanətlərin məbləği 6 dəfə artırılaraq 

30000 manata çatdırıldı. 
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Təhsil 

Azərbaycan Respublikasında dövlət təhsil sistemi dünyəvi xarakter daşıyır. Dövlət pulsuz icbari ümumi orta 

təhsil almaq hüququnu təmin edir. Ümumi orta məktəb təhsili üç pillədən - ibtidai, ümumi orta və tam orta 

təhsildən ibarətdir və ümumi orta məktəb təhsili altı yaşdan başlanır. Ümumi orta məktəb təhsili müvafiq 

təhsil proqramları (kurikulumları) əsasında həyata keçirilir.  

Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində mütəxəssis hazırlığı üç tsikllidir: 

Birinci tsikl – bakalavr; 

İkinci tsikl – magistratura; 

Üçüncü tsikl – doktorantura. 

Beynəlxalq münasibətlər 

Azərbaycan aşağıdakı beynəlxalq təşkilatların üzvüdür:  

• Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT),  

• Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB),  

• Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT),  

• Avropa Şurası (AŞ),  

• Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat - GUAM,  

• İslam Konfransı Təşkilatı (İKT), (1991) 

• Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QİƏT),  

• İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT).  

Azərbaycan Avropa İttifaqı, NATO, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, 

İslam İnkişaf Bankı və digər təşkilatlarla əməkdaşlıq edir. 

 

Digər məlumatlar 

 

Prezident seçkiləri 

1991  • 1992  • 1993  • 1998  • 2003  • 2008  • 2013 

 

Konstitusiya Məhkəməsi Prezident seçkilərində səsvermədən 14 gün sonra seçkilərin rəsmi yekunlarını elan 

etməlidir. Seçilmiş prezident 3 gün ərzində and içir və vəzifəsinin icrasına başlayır. 

 

MM seçkiləri 

I çağırış 1995-2000 

II çağırış 2000-2005 

III çağırış 2005-2010 

IV çağırış 2010-2015 

 

Dünya Azərbaycanlılarının Qurultayı 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrinin daha da 

möhkəmləndirilməsi, dünya azərbaycanlıları arasında birliyin və həmrəyliyin təmin olunması, habelə 

Azərbaycan icmaları, cəmiyyət və birliklərinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi və əlaqələndirilməsi ilə bağlı 

məsələlərin müzakirə edildiyi ən yüksək səviyyəli tədbir. 

I qurultay 2001 9-10 noyabr   

II qurultay 2006 16 mart    

III qurultay 2011 5-6 iyul  

 

Təqvim 

Qədim dövrlərdə il hesabları əsasən təbiət hadisələri əsasında (daşqından-daşqına, təbiətin oyanması, 

məhsuldan-məhsula və s.) müəyyən olunurdu. Zaman keçdikcə isə tarixi hadisələri (ilk olimpiya oyunları, 

Roma şəhərinin əsasının qoyulması və s.) təqvimin başlanğıcı hesab etməyə başladılar. Hazırda istifadə 
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olunan miladi təqvim İsa peygəmbərin doğum günündən (e.ə 1-ci ilin 24-25 dekabrı ), hicri təqvimi isə 

Məhəmməd peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə hicrəti (622-ci ilin 20 sentyabr) ilə başlayır. 

 

 

İstifadə edilmiş mənbələr 

Qanunvericilik 

• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

 

Tarix üzrə 

• Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XX əsrədək) I cild Ali məktəblər üçün dərslik. Z.M.Bünyadovun 

və Y.B.Yusifovun redaktəsilə. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı 1994 

 

İnternet 

• google.com 

• preslib.az 

• president.az 

• azerbaijans.com 

• youtube.com 
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