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38-ci paralel siyasi 
1950-1953-cü illərdə Koreyada vətəndaş müharibəsi nəticəsində Şimali və Cənubi Koreya arasında 

çəkilmiş dünyada yeganə süni sərhəd 

Abissal zona coğrafi 
Dünya okeanının dibində okean tipli litosfer tavası üzərində yerləşən, təqribən 3000-3500m-dən 

aşağı dərinlikdəki düzənliklər 

Abolisionizm coğrafi 

ABŞ-da və Latın Amerikasında XVIII - XIX əsrlərdə qul ticarətinin və zənci köləliyinin ləğvi 

uğrunda ictmai hərəkat. Abolisionizm ideyası qısa zaman ərzində Böyük Britaniya, Kanada, Fransa 

və Rusiya kimi ölkələrdə də dəstək qazanmışdır. ABŞ-da abolisionizm əsasən köləliyin ittihamı və 

ictimai fikrin onun əleyhinə yönəldilməsi təşkil edirdi. 1859-cu ildə Virciniya ştatında Con Braunun 

başçılığı ilə köləliyin ləğv edilməsi uğrunda üsyan başladı. ABŞ-da 1861-1865-ci illəri əhatə edən 

vətəndaş müharibəsi başa çatdıqdan sonra hüquqi cəhətdən köləlik ləğv edildi. Köləliyin ləğvində 

XVI ABŞ prezidenti Avraam Linkolnun əhəmiyyətli rolu olmuşdur. Milli inkişafın tələbatından irəli 

gələn daha geniş ictimai-siyasi hərəkatların mühüm tərkib hissəsi kimi abolisionizm ümummilli 

məsələlərin həllinə təsir göstərmişdir. 

Aborigenlər coğrafi Hər hansi bir ərazinin, ölkənin qədim, yerli sakinləri 

Abraziya coğrafi 
Dəniz, göl və su anbarı sahillərində parçalanma və yuyulma prosesi və ya çayların sahildə gördüyü 

dağıdıcı təsir. 

Absenteizm hüquqi Vətəndaşlıq vəzifəsini yerinə yetirməkdən (seçkidən, səsvermədən) boyun qaçırmaq 

Ada coğrafi Hər tərəfdən su ilə əhatə olunan, kiçik quru sahəsi 

Ağ ev siyasi Vaşinqtonda ABŞ prezidentinin iqamətgahı 

Ağ koloniyalılar tarixi İngiltərə və digər Avropa ölkələrindən köçüb gələnlər, lakin İngiltərəyə tabe olanlar. 

Ağ plan (Vays) tarixi Hitlerin Polşaya basqın etdiyi gün 1 sentyabr 1939-cu il 

Axill dabanı tarixi Ən zəif cəhət, tez zədələnən yer. Qədim yunan əsatirində Parisin oxu Axili ölümcül yaralayır. 

Ailə hüquqi 

Qohumluq və ya qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər xüsusiyyətlərə görə bağlılığı olan, birgə 

yaşayan, ümumi ev təsərrüfatına malik şəxslər və yaxud tənha yaşayan şəxslər (“Ünvanlı dövlət 

sosial yardımı haqqında” Qanundan) 

Ailədə 

adambaşına düşən 

orta gəlir 

hüquqi Ailənin məcmu gəlirlərinin ailə üzvlərinin sayına nisbəti (“Yaşayış minimumu haqqında” Qanundan) 

Ailənin gəlirləri hüquqi 

Ailə üzvlərinin bütün növ gəlirləri, o cümlədən ailə üzvlərinə bağışlanmış hədiyyələr, mülkiyyətdən, 

ailə üzvlərinə məxsus əmlakdan, şəxsi yardımçı təsərrüfatdan əldə olunan və yaxud əldə oluna 

biləcək pul və natural formada gəlirlərinin toplusu (“Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” 

Qanundan) 

Ailənin orta aylıq 

gəliri 
hüquqi Ailənin gəlirinin orta aylıq göstəricisi (“Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Qanundan) 

Akın coğrafi Qazaxlarda, qırgızlarda və s. xalq şairi 

Akkumulyasiya coğrafi 

(lat. accumulatio - toplanma) Yumşaq süxurların gətirilib çökək sahələrdə toplanması, çökməsi 

Bu prosesləri əmələ gətirən amillərdən aslı olaraq Akkumulyasiya su, külək(eol),buzlaq ,vulkam 

Akkumulyasiya ayrılır.Akkumulyasiya düzənliklər qurunun keçmişdəki çayların gətirdiyi 

materiallarla (çınqıl,qum,qumdaşı,gil və.s) ,buzlaq çöküntüləri ilə,vulkan püskürmələri məhsulları və 

eol çöküntüləri ilə dolması nəticəsində əmələ gələn düzənliklərdir.Akkumulyativ relyef-dəniz ,çay, 

göl, buzlaq çöküntülərinin, qravitasiya toplantılarının və vulkan məhsullarının (lava, vulkan külü 

və,s) toplanması nəticəsində əmələ gələn relyef formalarının məcmusudur.Mənşəyinə görə : su 
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Akkumulyasiya relef formaları (su-Akkumulyativ düzənliklər, prolüvü-delüvi şleyflər, gətirmə 

konusları, deltalar və.s ); buzlaq Akkumulyativ relyef formaları (morenlər,drumlinlər və.s) ; Eol  

Akkumulyativ relyef  formaları ( dyunlar ,barxanlar və.s) ; qravitasiya formaları (uçqunlar və.s) 

Akkumlyativ düzənliklər: Missisipi; 

Akropol tarixi Yunanca "yuxarı şəhər". Mənası rus Kremlinə uyğundur. 

Aksept iqtisadi 

Müəyyən şərtlərlə müqavilə bağlanması təklifinə razılıq. Əmtəə və xidmətlər üzrə nağdsız 

hesablaşmalarda alıcının haq-hesab və əmtəə sənədləri əsasında və yaxud əmtəəyə görə ödənişə 

razılıq verməsi 

Aksesiya 

müqaviləsi 
siyasi Bir dövlətin başqa dövlət arasındakı müqaviləyə qoşulması haqqında müqavilə 

Aksiom siyasi Elmdə sübutsuz qəbul edilən müddəa 

Aksiz iqtisadi 
Dövlətin xəzinəsini doldurmaq məqsədilə çoxişlənən mallara (duz, tütün və s.) qoyulan dolayı vergi, 

həmçinin belə verginin yığmaqda məşğul olan təşkilat 

Akt hüquqi 
(lat. actus — fəaliyyət) Müəyyən edilmiş fakt və hadisələri təsdiq edən sənəddir. Bir qayda olaraq o 

bir neçə şəxs (kollegiyal) və ya xüsusi olaraq təyin edilmiş şəxs tərəfindən tərtib edilir. 

Aktual siyasi Müasir dövrün tələblərindən irəli gələn 

Akvatoriya coğrafi (lat. Aqua — su və ərazi) Yaxınlıqdakı hər hansı obyektə aid edilən su sıthinin bir hissəsi 

Aqlomerasiya coğrafi 

(lat. Aqioniero — bir1omo, toplanma) — Birbirinə yaxın yerləşən yaşayış məntəqələrinin daha iri 

şəhərinin dairəsinə cəlb olunaraq onunla birləşməsi nəticəsində yaranan şəhər sistemi 

Şəhər əhalisinin, təsərrüfatının, dərininə və eninə artması, genişlənməsi 

Aqoniya  Ölümqabağı durum 

Aqrar-sənaye 

kompleksi 
coğrafi Kənd təsərrüfatı və onunla bağlı olan sənaye sahələri sistemi 

Albion tarixi Britaniya adalarının qədim adı 

Ali arbitraj 

məhkəməsi 
hüquqi AR Konstitusiyası qüvvəyə mindiyi gündən iqtisad məhkəməsi adlanır. 

Allüvial düzənlik coğrafi Çay çoküntülərindən əmələ gəlmiş düzənlik 

Alp qırışıqlığı coğrafi 
Kaynozoy erasında Yer qabığının müxtəlif yerlərində baş vermiş və indi də davam edən qırışıqlıq 

mərhələsi 

Alp və subalp 

çəmənliyi 
coğrafi 2000-3000 m hündürlüklərdə yerləşən uca dağ çəmənliyi 

Alyans siyasi İttifaq, birləşmə 

Amfora tarixi Qədim Afinada iki qulplu dar boğazlı qab 

Amil tarixi Xilafət vaxtı mülki işlərə və vergi toplanmasına nəzarət edən şəxs 

Amnistiya hüquqi 

Ali hakimiyyət orqanı tərəfindən verilən və cinayət törətmiş şəxslərin cəzadan qismən və ya 

tamamilə azad edilməsini,yaxud bu şəxslər barəsində məhkəmənin təyin etdiyi cəzanın daha yüngül 

cəza ilə əvəz edilməsini nəzərdə tutan akt 

Anarxiya siyasi Rəhbərsizlik, hakimiyyətsizlik, özbaşınalıq 

Animizm tarixi İbtidai insanların hər şeydə ruh olmasına inanması 

Anşlus siyasi Daxiletmə, birləşdirmə 

Antanta bloku tarixi 

1904-1907-ci illərdə Rusiyanın, İngiltərənin və Fransanın hərbi-siyasi bloku olaraq yaradılmışdır. 

1915-ci ildə İtaliya və Yaponiya da bu ittifaqa qoşuldu. Antanta bloku “Üçlər İttifaqına” cavab 

olaraq, alman hegemonluğuna qarşı yaradılmışdı. I Dünya Müharibəsi Antanta blokunun qalibiyyəti 

ilə başa çatmışdı. 

Antik tarixi Qədim 

Antiklinal coğrafi Yer qabığında süxurların qabarıq yatım forması 

Antisemitizm siyasi Almaniya faşistlərinin yəhudilərə qarşı tətbiq etdikləri milli və dini ayrı-seçkiliyin ifrat forması 

Antisiklon coğrafi Atmosferin qapalı yüksək (mərkəzdə) təzyiq sahəsində havanın burulğanvari hərəkəti 

Antropogen coğrafi İnsanın ətraf mühitə təsiri nəticəsində yaranan dəyişiklik 

Aparteid siyasi 

İrqi ayrı-seçkiliyin ən kəskin forması. bir qrup əhalinin yaşamaq üçün zəruri olan hər şeydən 

məhrum edilməsi. Aparteid genosidi xatırladır və onun bir növü hesab olunur. 1990-cı illərin 

əvvəllərinə qədər CAR-ın hakim dairələri aparteid siyasətini yerli əhaliyə qarşı aparmışdır. Müasir 

beynəlxalq hüquq qaydaları aparteidi bəşəriyyətə qarşı cinayət sayır. 

Arakçeyevçilik tarixi I-ci Pavelin və I Aleksandrın çarlığı illərində kobud hərbiçilik, ağır polis rejimi 

Areal coğrafi (lat. area – sahə) Hər hansı komponentin (bitki, heyvan, xalq) yayıldığı sahə 

Areopaq tarixi Qədim Afinada ali məhkəmə 

Arxeoqrafiya tarixi Qədim yazı abidələrini toplamaq, tədqiq, şərh və nəşr etməklə məşğul olan elm sahəsi 

Arxeologiya tarixi 

Arxeologiya qədim maddi mədəniyyət nümunələrini öyrənən elm olub, tarix fənninə kömək edir. 

İlk ibtidai insanların meydana gəlməsi, inkişaf etməsi və formalaşması tarixinin öyrənilməsi 

arxeologiya elminin ən əsas vəzifələrindən biridir. Arxeologiya elmi insanlığın uzaq keçmişini 

maddi mədəniyyət qalıqları vasitəsilə öyrənir. 

Arxipelaq coğrafi Bir-birinə yaxin yerləşən eyni mənşəli adalar qrupu 

Arxivşünaslıq tarixi Arxiv işinin metodologiya və üsullarını tədqiq etməklə məşğul olan elm 

Ariadna sapı tarixi Krit çarı Minonun qızı Ariadna, Afina qəhrəmanı Teseyə verdiyi bir yumaq sap onu labirintdən 
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çıxarır. 

Arid iqlim coğrafi 
Rütubət əmsalının vahiddən çox kiçik olduğu, torpaqda rütubətin kəskin çatışmadığı quraq iqlim 

şəraiti 

Aristokrat tarixi Quldarlıq və feodalizm cəmiyyətində varlı əyyan 

Arreqasiya siyasi Siyasi qərarları qəbul edənlərin qarşılıqlı bərabərliyinin qorunması 

Artsak (Arsak, 

Arsax) 

 

tarixi 

Azərbaycan ərazisində türk tayfalarına məxsus qədim toponimdir. “Arsax” sözü qədim türk tayfası 

olan sakların adı ilə bağlıdır və “igid sak”, “ər sak”, “sak kişisi” mənalarını verir. E.ə. II əsrdən 

etibarən indiki Qarabağ ərazisi və ondan cənubda olan (Cənubi Azərbaycan) bəzi ərazilər Arsak 

adlanırdı. Sonradan Qarabağ toponiminin işlədilməsi Arsak sözünü sıxışdırmışdır. Lakin, hələ də 

Qarabağ sözü ilə paralel olaraq işlədilməkdədir. Alban dövlətinin süqutundan sonra patriarxlığın 

mərkəzi Arsaxa keçir. Mənbələrdə Arsax "möhkəmləndirilmiş vilayət", "möhkəm ölkə" adlanırdı. İlk 

orta əsrlərdə erməni tarixçilərinin əsərlərində bu söz Artsax kimi verilib. Türkcə izah olunduğu 

halda, bu söz nə qədim, nə də müasir erməni dilində heç bir məna vermir.  

Tarixi Arsax (antik mənbələrdə Orxistana) vilayəti sağ sahil Albaniyasının (Hazırda Qarabağın 

dağlıq hissəsi və Mil düzü) əyalətlərindən biri idi. 

Aslar tarixi Türkdilli soyların ən qədim əcdadlarından biri. Asların adına "Orxon Yenisey"də rast gəlinir. 

Assimilyasiya coğrafi 
Bir xalqın öz dilini,  mədəniyyətini  və  milli  şüurunu  itirərək  başqa  xalqa qarışması, onun 

içərisində əriyib getməsi, qarşılıqlı mənəvi nüfuzetmə 

Aşağı yaş senzi hüquqi 

Dövlət qulluğuna qəbul edilmək üçün isə 16 yaşına çatmağın lazımlığı qeyd olunub. Prezident 35, 

Baş nazir 30, Baş nazirin müavini, nazir, digər mərkəzi İH orqanının rəhbəri 25, Millət vəkili 25, 

Naxçıvan MR Ali məclis sədri 30 (Naxçıvan MR-da 5 il yaşayan,), Hakim 30 (son yaş 65, 

peşəkarlığından istifadəyə ehtiyac yaranarsa, Məhkəmə-Hüquq Şurasının təklifi ilə 70), Gömrük 

orqanlarında işə qəbul olunmaq üçün Yaşı 30-u keçmiş vətəndaşlar qəbul edilmirlər. Vergi 

orqanlarında işə yaşı 35-i keçməmiş vətəndaşlar qəbul edilirlər. Daxili işlər orqanlarında xidmət 

üçün yaşı 20-dən aşağı və 30-dan yuxarı olmayan Azərbaycan vətəndaşları qəbul olunurlar. Maliyyə, 

təsərrüfat, kriminalistik təhqiqatlar, tibb xidmətləri, həmçinin mühəndis-proqramçı, tədris 

müəssisələrində orta və böyük rəis heyəti vəzifələrinə yaşı 35-dək olan şəxslər də qəbul oluna 

bilərlər: “Zərurət yarandıqda müstəsna hal kimi yaşı 40-dək olan elmi dərəcəyə malik mütəxəssislər 

də xidmətə götürülür. Daxili işlər orqanlarının əməkdaşları rütbələrindən asılı olaraq müxtəlif yaş 

həddinədək xidmət edə bilərlər. Burda da yaş məhdudiyyətləri 50 ilə 65 yaş arasında dəyişir. 

Feldyeger rabitəsi – məxfi rabitə orqanında xidmət keçmə üçün də yaş senzi 30, Penitensiar 

xidmətdə qulluğa isə 20-dən aşağı və bir qayda olaraq 30-dan yuxarı olmayan şəxslər qəbul 

olunurlar. 

Aşınma coğrafi 
Yer səthində xarici qüvvələrin təsiri nəticəsində süxurların parçalanaraq xırdalanması prosesi. Fiziki 

(mexaniki), kimyəvi, üzvi aşınma növlərinə bölünür. 

Ateizm tarixi Allahsızlıq 

Atmosfer coğrafi (yun. atmos - buxar va sphaira – təbəqə, kürə) Yeri əhatə edən qarvari hava təbəqəsi 

Atoll coğrafi Adətən, sualtı vulkan konusu üzərində yaranan, dairəvi yerləşən mərcan adalar qrupu 

Avatura siyasi 
Real şəraiti nəzərə almadan edilən, məcburiyyətə düçar olan, risqli hərəkət. (Hitler Almaniyanin II 

dünya müharibəsini törətməsi). 

Avgi tövləsi tarixi qədim yunan əsatirində çar Avginin təmizlənməyən tövləsi. Herakl 1 günə təmizlədi. 

Avropa Atom 

Enerji Birliyi 
iqtisadi 

A.F.R, Fransa, İtalıya, Niderland, Belçika və Lüksemburqatom enerjisi eht. və atom sənayesinin 

birləşməsi məqsədilə 1957-ci ildə yaranan təşkilat 

Avropa Birliyi 

(Avropa İttifaqı) 
siyasi 

28 dövləti birləşdirən dövlətlərüstü və eyni zamanda dövlətlərarası iqtisadi və siyasi təşkilat. 

Formal olaraq 1 noyabr 1993-cü ildə Maastrixt sazişi ilə təsis edilmiş bu ittifaqın təməli 18 aprel 

1951-ci il tarixli Paris Müqaviləsinə əsasən, Belçika, Almaniya, Fransa, Niderland, Lüksemburq və 

İtaliya tərəfindən Avropa Kömür və Polad Birliyinin (AKPB) yaradılması ilə qoyulub. 

Təşkilatın mənzil qərargahı Brüsseldə yerləşir. 

AB yeganə beynəlxalq təşkilatdır ki, özündə həm beynəlxalq təşkilat, həm də dövlət əlamətləri 

daşıyır, əslində isə formal olaraq heç biri deyil. Bəzi məsələlər birliyin ümumi institutları, bəziləri isə 

üzv dövlətlərin nümayəndələrinin razılaşması ilə qəbul edilir. AB-nin 3 vacib qurumu var: Avropa 

Şurası, Avropa Parlamenti və Avropa Komissiyası. 

Avropa 

Parlamenti 
siyasi 

Avropa Birliyinə üzv dövlətlərin milli parlamentləri ilə oxşar haqlara sahib olan Avropa Parlamenti 

AB xalqlarının demokratik siyasi iradəsini təmsil edir. Parlament Avropa Birliyinin üç vacib 

qurumundan biridir. 

Avropa Parlamenti 1952-ci ildə qurulub. İclasları Brüsseldə və Strasburqda keçirilir. 1979-cu ilə 

qədər onun üzvlərini dövlətlər təyin edirdi. Həmin il verilən qərarla üzvlər birbaşa seçkilərdə 

seçilirlər. 

Parlamentin üç vacib funksiyası var: 

Avropa qanunlarını elan etmək; 

Avropa qurumlarına demokratik nəzarət etmək; 

Şura ilə birlikdə büdcəyə dair qərarlar vermək. 

Parlament öz səlahiyyətlərini Şura ilə bölüşür. Qərarların əksəriyyəti birlikdə verilir. Parlament həm 

də Avropa Komissiyasının üzvləri barədə təkliflərə baxır, onları təsdiq edir. 

Avtokratiya siyasi Mütləqiyyət, bütün dövlət hakimiyyətinin bir nəfərin əlində toplandığı idarəetmə forması. Heç bir 
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səlahiyyətli orqan mövcud deyil, dövlətin özü isə mərkəzləşdirilmiş hərbi-bürokratik maşına çevrilib. 

Avtokratik idarə üsulu özünün bütün formaları ilə xalqın tam hüquqsuzluğu, məmurların və 

hərbçilərin özbaşınalığı deməkdir. 

Avtomatik idarə 

üsulu 
siyasi Bütün dövlət hakimiyyətinin bir nəfərin əlində toplandığı idarəd forması. 

Avtonomiya siyasi Yunanca autonomiya “özünüidarəetmə” sözündəndir. 

Avtoritarizm siyasi 

Qeyri-demokratik rejimləri və onlara uyğun olan siyasi şüur formalarını ifadə etmək üçün 

işlədilir.Avtoritarizm nəzəriyyəsi XIX əsrin başlanğıcında J.de Mentr və L.de Bonald kimi 

ulturamühafizəkar nəzəriyyəçilər tərəfindən işlənib hazırlanmışdır.(Fransa inqilabına və sosialist 

hərakatına cavab olaraq ). 

Avtoritet siyasi Nüfuz 

Avuarlar iqtisadi 
Ödəmələrə və öhdəliklərin iclasına yönəldilən aktivlər (pul vəsaiti, qəbzlər, veksellər, köçürmələr, 

akkreditivlər) 

Aysberq coğrafi Dünya okeanında materik mənşəli üzən "buz dağı" 

Azərbaycan Sovet 

Ensiklopediyası 

(АСЕ) 

tarixi 
10 cilddən ibarət Azərbaycan dilində ensiklopediya. 1976—1987-ci illərdə kiril əlifbası ilə nəşr 

edilmişdir. Hazırda Azərbaycan dilində ensiklopedik informasiya bazalarından ən mükəmməlidir. 

Azimut coğrafi 
Şimal istiqaməti ilə verilən istiqamət arasında qalan və saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində ölçülən 

0-360° arasında bucaq 

Azonallıq coğrafi Zonallıq qanunauyğunluğuna tabe olmayan landşaft, hadisə və proses 

Aztəminatlı ailə hüquqi 
Orta aylıq gəlirləri hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarının məcmusundan aşağı olan ailə (“Yaşayış 

minimumu haqqında” Qanundan) 

Balneologiya coğrafi 

Mineral suların mənşəyini, onlardan müalicə məqsədilə istifadə etmək üsullarını və orqanizmə 

təsirini öyrənən elm. Abşerondakı göllərinin təbii, müalicəvi palçıqları və suları, Naftalanın 

müalicəvi nefti, Naxçıvanın duz mağaraları respublikamızın balneoloji ehtiyatlarına aiddir. 

Bank aksepti iqtisadi 

İdxalçının xahişi ilə birinci dərəcəli iri bank tərəfindən vekselin aksept edilməsi. Bu halda bank öz 

öhdəsinə götürür ki, göstərilən müddətdə vekselin ödənilməsini icra edəcəkdir. Bankın aksept etdiyi 

vekselin etibarlığı artır.Vekseli aksept etmək üçün bankalr müəyyən haqq (komissiya) tuturlar. 

Bank günü hüquqi Bankın iş günü ərzində ödəmə əməliyyatlarının aparıldığı vaxtdır. 

Bar coğrafi Təzyiq vahidi 

Barbarossa planı 

(Bliskrik) 
tarixi 

İkinci dünya müharibəsində Almaniyanın SSRİ-yə qarşı həyata keçirdiyi ildırımsürətli müharibə 

(alm. Blitzkrieg) planı. Əməliyyatın adı Müqəddəs Roma imperiyasının imperatoru I Fridrix 

Barbarossanın adından götürülmüşdür. 

Plan 1940-cı il iyulun 21-də general Fridrix Paulyusun rəhbərliyi altında hazırlanmağa başlanmış və 

həmin il 18 dekabrda Vermaxtın ali baş komandanı Adolf Hitlerin 21 nömrəli direktivi ilə təsdiq 

edilmişdir. Plana görə 3 ay ərzində SSRİ-nin Avropa hissəsini tutmaq planlaşdırılırdı. 

Əməliyyat 1941-ci il 22 iyun tarixində 4,5 milyon nəfərlik alman ordusunun hücumu ilə 2 900 km-

lik SSRİ sərhədi boyunca icra edilməyə başlamış, bu hadisə tarixə ən böyük hücum əməliyyatı kimi 

daxil olmuşdur. Əməliyyata həmçinin 60 000 texnika və 750 000 at cəlb olunmuşdu. Əsas hədəflər 3 

şəhər idi: Leninqrad, Moskva və Kiyev idi. 

Barxan coğrafi 
Səhralarda küləyin bir istiqamətdə əsməsi nəticəsində yaranan qum təpəsi. Oraq və ya nal 

formasında, küləktutan yamac dik olur. Hündürlüyü 100-150 m-ə çatan barxanlara da rast gəlinir. 

Barrel coğrafi Dünya bazarında neft satışında ölçü vahidi. 1 barrel 159 litrdir. 

Barşina tarixi Rusiyada kəndlinin öz əmək aləti ilə ağa torpağında işləməsi 

Barter iqtisadi Birbaşa pulsuz mübadilə, əmtəəni əmtəəyə dəyişmək 

Bastiliya tarixi XIV-XVIIIəsrlərdə Parisdə siyasi dustaqlar üçün qala 

Baş prokuror 

yanında 

Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə 

idarəsi 

hüquqi 

Prezidentin 2004-cü il 3 mart tarixli, 114 nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmışdır. İdarə korrupsiya ilə 

bağlı cinayətlər üzrə həyata keçirilən ibtidai istintaq sahəsində ixtisaslaşmış qurumdur və Baş 

prokurora tabedir. 

Baş ştat tarixi XIV-XVII əsrlərdə feodal Fransada silki nümayəndələrin ali orqanı 

Başqa dövlətlər 

qarşısında 

öhdəliyi olmayan 

hüquqi 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 100-cü maddəsinin «...başqa dövlətlər qarşısında 

öhdəliyi olmayan...» müddəasının hüquqi mənası vətəndaşın xarici dövlətlərlə bağlılığına və 

onlardan asılılığına səbəb olan münasibətlərin mövcudluğu ilə əlaqədar yaranan öhdəliklərinin 

olmamasını ehtiva edir. Belə öhdəliklər uzun müddət ərzində xaricdə yaşamaqla bağlı əmələ gələn 

davamlı, möhkəm və sabit münasibətlərin mövcudluğuna səbəb olan qeydiyyat, vergi, ölkə ərazisini 

müəyyən müddətdən artıq tərk etməmək və s. kimi, habelə siyasi hüquqi və bu cür digər öhdəliklər 

də ola bilər. («Azərbaycan» qəzeti, 03 avqust 2002-ci il, № 176 Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiya Məhkəməsinin Məlumatı  3/2003) 

Başlanğıc 

meridian (Qrinviç 

meridianı, Sıfır 

meridianı) 

coğrafi 
Coğrafi uzunluqların hesablanması üçün 1884-cü ildə şərti qəbul olunmuş London yaxınlığındakı 

Qrinviç rəsədxanasından keçən meridian 

Bayraq hüquqi Bir ölkəni, təşkilatı, quruluşu və ya birliyi işarələyən, əsasən parçadan olan, dövlət rəmzi olub, 
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müharibələr, inqilablar, nümayişlər zamanı öndə, insanların başı üzərində aparılan, müxtəlif rəsmi 

təşkilatların binalarının qarşısında dirəyə asılan və həmin təşkilatı təmsil edən, Vətən uğrunda şəhid 

olanların qəbirləri üzərinə salınan dövlət atributudur. Bayrağın üzərindəki hər rəng və simvol bir özəl 

məna daşıyır. 

Bedlend coğrafi Yararsız torpaq sahələri 

Benilyüks ölkələri 

 
iqtisadi 

Belçika, Niderland, Lüksemburq adlannm bas hərflərinin birliyini əks etdirir. 

Qərbi Avropanın inkişaf etmis ölkələrini (Belçika, Niderland, Lüksemburq, Norveç, İsveç, 

Danimarka, İslandiya, İspaniya, Portuqaiiya, İsveçrə, Avstriya, Yunanıstan, Finlandiya, İrlandiya, 

Malta) özündə birləsdirir. 

Bentos coğrafi (yun. benthos – dərinlik) Su hövzələrinin dibində yaşayan canlılar 

Berqştrix coğrafi 
(alm. berg - dağ və ştrich – xətt) Topoqrafik xaritalarda horizontallara perpendikulyar çəkilən, səth 

sularının axın istiqamətini, yani hündürlüyün azalma istiqamətini göstərən qısa xətt 

Beşinci kolon siyasi 

Ölkə daxilində düşmənə işləyən xəyanətkar qüvvə. Faşist Franko Madridi dörd tərəfdən mühasirəyə 

alarkən şəhərdəki müdafiə xuntası onun tərəfinə keçir və məhz həmin qüvvə beşinci kolon (dəstə) 

adlandırılır. 

Beynəlxalq 

miqrasiya 
coğrafi Emiqrasiya və immiqrasiyanın birliyi 

Beynəlxalq 

münasibətlər 
siyasi 

Siyasi elmin bir qolu olub, beynəlxalq sistemdə dövlətlərin bir-biri ilə, eləcə də beynəlxalq 

hökumətlərarası təşkilatlar (BHT), transmilli korporasiyalar (TMK) və digər qeyri-dövlət aktorları 

ilə münasibətlərini öyrənir. 

Beynəlxalq 

təşkilatlar 
coğrafi BMT, ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, NATO 

Bələdiyyə hüquqi 

Qanunla müəyyən edilmiş ərazi hüdudları daxilində yerli özünüidarəetmə formasıdır. Bələdiyyənin 

öz mülkiyyəti, yerli büdcəsi və seçki bələdiyyə orqanları olur və o, Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyası ilə və bu qanunla səlahiyyətlərinə aid edilmiş yerli əhəmiyyətli məsələləri müstəqil 

surətdə həll edir. Bələdiyyələr bərabərlik əsasında qurulur və fəaliyyət göstərirlər. 

Bərzəx coğrafi İki quru sahəni birləşdirən və iki su hövzəsini ayıran nisbətən ensiz quru zolaq 

Bılina tarixi Tarixlə bağlı epik nəğmə 

Bioloji müxtəliflik coğrafi 

Yer üzərində bütün canlıların - mikroorqanizm, bitki və heyvanların müxtəlifliyi deməkdir. 

Respublikada rast gələn 600 növ endemik bitkilərdən 168-i Azərbaycan, 432 növü isə Qafqaz 

florasına aiddir. Azərbaycan Respublikasının "Qırmızı kitabı"na 140 nadir və nəsli kəsilmək 

təhlükəsi olan bitki növü daxil edilmişdir.  

Azərbaycan ərazisində faunanın 18 min növü qeydə alınmışdır. Müasir Azərbaycan faunası 

məməlilərin 97 növünü, quşların 357, balıqların 100-ə yaxın, amfibiya və reptiliyaların 67 növ və 

yarımnövü, həşəratların 15 minə yaxın növünü əhatə edir. 

Azərbaycan Respublikasının "Qırmızı kitabı"na məməlilərin 14 (ceyran, bəbir, bezoar keçisi, dağ 

qoyunu və s.), quşların 36 (turac, dovdaq, ütəlği, bəzgək, ərsindimdik və s.), balıqların 5 (ilanbalığı, 

qızılxallı, poru və s.) amfibiya və reptiliyaların 13 (adi triton, Suriya sarımsaqiyli qurbağa, eskulap 

ilanı), həşəratların 40 növ və yarımnövləri (Talış kökyeyəni, Apollon, Xrizip, Talış brameyası və s.) 

daxil edilmişdir. Bioloji növ müxtəlifliyinin əsas səbəbi regionun geoloji tarixi və müxtəlif iqlim 

şəraitinin olmasıdır. 

Biosenoz coğrafi 
Müəyyən mühit məkanında yaşayan və bir-biri ilə müxtəlif əlaqələrdə olan bütün canlıların (bitki 

növləri, heyvanat aləmi, mikroorqanizmlər) məcmusu 

Biosfer coğrafi 

Yer kürəsində canlı həyatın yayıldığı sahə. 

Biosfer ozon səthinə kimi atmosferin bir hissəsi litosferin üst hissəsi, əsasən aşınma gedən qabığı və 

bütün hidrosfer daxildir. Biosferin ümumi qalınlığı 40 km-ə çata bilər. Biоsfеrdə sərbəst оksigеn 

qazı yarandıqdan sоnra bitki və hеyvanların yaşaması mümkün оlmuşdur. 

Biotop coğrafi Torpaq 

Birinci Dünya 

müharibəsi 
tarixi 

1914-1918-ci illərdə baş vermiş, bəşəriyyət tarixində İkinci Dünya müharibəsinə qədərki ən böyük 

müharibə. Antanta ittifaqının qələbəsi ilə başa çatan müharibənin nəticəsi Osmanlı İmperiyasının və 

“Üçlər İttifaqına” daxil olan Avstriya-Macarıstanın süqutu, Rusiyada Fevral və Oktyabr üsyanlarına, 

Almaniyada isə Noyabr üsyanın baş verməsi olmuşdu. 

Birja iqtisadi 
Xüsusi ayrılmış yerdə müntəzəm fəaliyyət göstərən, qiymətli kağızları–səhmləri, standartlarla və ya 

nümunələrlə kütləvi-çoxişlənən malları (əmtəə birjası) alıb satan müəssisə. 

Bişkek protokolu tarixi 

1994-cü il mayın 12-də Ermənistanın Azərbaycana qarşı elan edilməmiş müharibəsində atəşkəs elan 

olunub. Qarabağ konflikti tarixinə "Bişkek protokolu" adı ilə düşmüş razılaşma həmin gün qüvvəyə 

minib. Bu, indiyədək bənzər münaqişələr tarixində mövcud olmuş ən uzunmüddətli atəşkəs 

razılaşmasıdır. 

Biyar tarixi Kəndlinin feodal təsərrüfatda gördüyü bütün işlər 

Blankizm tarixi XIX əsrdə Fransa inqlabi hərəkatında Lui Oqüst Blankinin adı ilə bağlı cərəyan  

Bliskrik tarixi İldırımsürətili müharibə 

Boğaz coğrafi İki su hövzəsini birlaşdirən və iki quru sahəni bir- birindan ayıran nisbətən ensiz su zolağı 

Borçalı tarixi 

Gürcüstanın cənub-şərqində yerləşən və hazırda Aşağı Kartli mxaresi adlandırılan inzibati vahidin 

tarixi adı. Etimoloji araşdırmalara görə Borçalı toponiminin "börü" və "çala" sözlərinin 

birləşməsindən əmələ gəldiyi ehtimal edilir. Mənası "qurd çalası" və ya "qurd oylağı" deməkdir. 
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Botanika tarixi Biologiyanın mühüm tərkib hissəsi оlub, bitkilər haqqında elmdir 

Boykot siyasi Şəxslə və ya dövlətlə münasibətləri kəsmək 

Boykot siyasi Bir şəxslə, dövlət və s. ilə hər hansı münasibətləri kəsməkdən ibarət olan mübarizə vasitəsi. 

Böyük Vətən 

müharibəsi 
tarixi 

Rusiya və keçmiş postsovet ölkələrinin bəzilərində 1941–1945 illərdə, İkinci dünya müharibəsi 

dövründə Sovet İttifaqının Almaniya və onun müttəfiqlərinə qarşı apardığı müharibəyə verilən ad. 

MDB ölkələrində Almaniyanın danışıqsız təslim olduğu gün − 9 may günü rəsmi bayramdır. 

Almaniya 1941-ci il iyunun 22-də 1939-cu il avqustun 23-də bağladığı 10 il müddətinə hücum 

etməmək və sentyabrın 28-də imzaladığı "Sərhədlər və dostluq barədə" müqavilələri pozaraq bütün 

sərhəd boyu 190 diviziya ilə SSRİ üzərinə hücuma keçdi. Alman-sovet müharibəsi başlandı. Bu 

Rusiyanın Sovet dövrü tarixinə Böyük Vətən müharibəsi kimi daxil olmuşdur. 

Brest-Litovsk 

Sülhü 
tarixi 

(1918) Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikası (RSFSR) ilə Dördlər ittifaqı (Almaniya, 

Avstriya-Macarıstan, Türkiyə və Bolqarıstan) arasında sülh müqaviləsi. Sovet Rusiyası məğlub 

olaraq 1-ci Dünya müharibəsindən çıxdı 

Briz coğrafi 

Sutkalıq külək növü. Quru və su səthinin sutka ərzində qeyri-bərabər qızması və müvafiq olaraq 

təzyiq fərqinin yaranması nəticəsində gündüz sudan quruya, gecə qurudan suya doğru asan 

küləklərdir. 

Broker iqtisadi 

Dəllal, vasitəçi, agent. Birjada qiymətli kağızların və əmtəələrin alınıb-satılması ilə məşğul olan şəxs 

və ya firma. Broker öz xidmətinə görə müqavilədə göstərilən məbləği 1%-dən 5%-ə qədərini haqq 

kimi ala bilər. Bro- kerin komissiya almaq hüququ və bu haqqın miqdarı çarterdə nəzərdə tutulur. 

Buxarlanma coğrafi Suyun maye və ya bərk haldan buxar halına keçmə prosesi 

Buxarlanma 

qabiliyyəti 
coğrafi (mümkün buxarlanma) Müəyyən temperatur şaraitinda buxarlana bilan rütubətin miqdarına deyilir 

Bulaq (qaynaq, 

çeşmə) 
coğrafi Qrunt sularının tabii suratda Yer səthinə çıxması 

Bundestaq coğrafi Almaniyanın Federal Parlamenti 

Burgerlər tarixi Qərbi Avropanın feodal cəmiyyətində şəhərlilər silki (tacirlər, sələmçilər, sənətkarlar, alverçilər) 

Burjuaziya tarixi Fransızca "şəhərli" 

Buta (butə, puta) tarixi 

Qönçə, badamabənzər naxış növüdür. Azərbaycan ornament sənətinin çox yayılmış bəzək 

elementlərindən biridir. 

Butanın atəşpərəstlik dövrünə məxsus bəzək forması olduğu ehtimal edilir. Bakı, Gəncə, Ərdəbil, 

Təbriz, Naxçıvan, Salyan, Muğan xalçalarında, binaların daxili bəzəkləri və digər sənət 

nümunələrində butadan geniş istifadə edilmişdir. Buta Orta Asiya və Yaxın Şərq ölkələrinin də 

(Hindistanın tirmə şallarında, İranın parça və metal məmulatlarında və s.) dekorativ və tətbiqi 

sənətində geniş yayılmışdır. 

Buzovlar ölkəsi tarixi 
Avropanın cənubunda Aralıq dənizinə doğru uzanan Appennin yarımadasını qədim dövrlərdən 

yunanlar İtaliya adladırmışlar ki, tərcümədə «Buzovlar ölkəsi» deməkdir. 

Büdcə defisiti 

(kəsiri) 
iqtisadi Dövlət büdcəsi məsrəfinin onun gəlirindən artıq olması 

Bürokratiya siyasi 
(fransızca - bureau - yazı stolu, dəxtərxana, yunanca - kratos - hakimiyyət) Ali məmur aparatı, 

administrasiyası; süründürməçilik, formal rəsmiyyətçilik 

Cənub Qaz 

Dəhlizi 
iqtisadi 

Şahdəniz Mərhələ 2 çərçivəsində hasil edilən qaz 3500 kilometr məsafə qət edərək Xəzər dənizindən 

Avropaya nəql ediləcək. 

Bu, dünya neft-qaz sənayesində bu vaxtadək olan ən mühüm və ən iddialı layihələrdən biridir. Və 

bu, çox sayda müxtəlif maraqlı tərəfləri – o cümlədən yeddi hökuməti və 11 şirkəti özündə əhatə 

edən mürəkkəb bir hədəfdir. 

Cənub Qaz Dəhlizi ilk dəfə olaraq Xəzər regionundakı qaz təchizatını Avropa bazarlarına 

birləşdirməklə bütün regionun enerji xəritəsini dəyişəcək. 

İlk qazın 2018-ci ilin sonlarında Gürcüstan və Türkiyəyə təchiz edilməsi planlaşdırılır; Avropaya isə 

qaz təchizatının Azərbaycanda dənizdə ilk qaz hasil edildiyi vaxtdan bir ildən bir qədər çox müddət 

keçdikdən sonra gerçəkləşəcəyi gözlənilir. 

Cənub Qaz Dəhlizi boru kəməri sistemi elə layihələndirilib ki, gələcəkdə mümkün əlavə qaz 

həcmlərinin təchiz edilə bilməsi üçün onun ötürücülük gücü öz ilkin ötürücülük gücünün iki misli 

qədər artırıla bilər. 

Cənubi Qafqaz 

(Zaqafqaziya) 
coğrafi 

Böyük Qafqaz dağlarının Baş Qafqaz silsiləsinin cənubunda yerləşən, Azərbaycan, Gürcüstan və 

Ermənistan ərazilərindən ibarət coğrafi-siyasi bölgədir. Cənubi Qafqaz və ya Güney Qafqaz İran, 

Rusiya və Türkiyə arasında, Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənubunda iştirak edən coğrafi-siyasi 

bölgədir. Şərqi Avropada yer alan Azərbaycanın Şimal-şərq seqmenti xaricində, Cənubi Qafqazın 

çoxu coğrafi olaraq Cənub-Şərqi Asiyada yerləşməkdədir. Buna baxmayaraq siyasi baxımdan bölgə 

tamamilə Şərq Avropanın hissəsi olaraq tanınmaqdadır. 

Cərəyanlar 

(Okean axınları) 
coğrafi 

Dünya okeanında böyük su kütlələrinin, asasan daimi küləklərin təsiri altında üfüqi istiqamatdə 

böyük məsafədə yerdəyişməsidir 

Cizyə tarixi Xilafət vaxtı xristianların verdikləri vergi idi. 

Coğrafi enlik coğrafi 
Yer səthində ekvatordan hər hansı bir nöqtəyə qədər dərəcələrlə (meridian üzrə) olan məsafə (0° iə 

90° arasında ölçülür). 

Coğrafi qütblər coğrafi Yerin xəyali fırlanma oxunun Yer səthi ilə kəsişdiyi xəyali nöqtələr 
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Coğrafi təbəqə coğrafi 
atmosferin aşağı qatı, yer qabığının yuxarı hissəsi, hidrosfer və biosferin bir-birinə nüfuz ederək sıx 

əlaqədə olduğu qat, Yerin ən mürəkkəb və daimi dəyişən təbəqəsidir. 

Coğrafi uzunluq coğrafi 
Yer səthində Başlanğıc (Qrinviç) meridiandan hər hansı bir nöqteyə qədər dərəcələrlə (paralel üzrə) 

olan məsafə (0° ilə 180° arasında) 

Coğrafiya coğrafi Yer kürəsinin təbiəti, əhalisi va təsərrüfatı haqqında elmlər sistemi 

Coğrafiya atlası coğrafi Müəyyən proqram üzrə tərtib edilmiş coğrafiya xəritələrinin məcmusu 

Curriculum Vitae 

(CV) 
hüquqi 

Latın dilindən tərcümədə curriculum "qaçış, yarış" , vitae isə "həyat" deməkdir. Curriculum Vitae 

(CV) isə "həyat yarışı" mənasını verir. İlk dəfə bu iki söz 1050-ci illərdə “curriculum vitae” olaraq 

istifadə edilmişdir. XX əsrin əvvəllərində qısaldılaraq CV olaraq deməyə başlanılmışdır. Azərbaycan 

dilindəki qarşılığı qarşılıq "tərcümeyi-hal" sözüdür. 

Cut coğrafi Tropik və subekvatorial bölgələrdə (xüsusen Cənubi Asiyada) becerilen lifli bitki 

Dağlıq Qarabağ coğrafi 
Azərbaycan Respublikasının qərb bölgəsidir. Ərazisi 4400 km

2
 (Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Əsgəran, 

Xocavənd, Ağdərə, Hadrut). Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub.  

Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayəti 
tarixi 

Azərbaycan SSR-in dağlıq Qarabağ bölgəsində 1923-1991-ci illərdə mövcud olmuş inzibati ərazi 

vahidi. 

Daimi mühərrik  “Perpetium mobile” termodinamikanın 2-ci qanununu inkar edir. 

Daşaltı əməliyyatı tarixi 
Şuşa yaxınlığında yerləşən Daşaltı kəndinin azad edilməsi məqsədi 1992-ci il 25 yanvarda axşam 

saat 20:00-da başlanıb və yanvarın 26-da axşam saatlarında uğursuzluqla başa çatıb. 

De-fakto siyasi Dövləti, yaxud hökuməti tanıma formalarından biri 

Dehqan tarixi Orta Asiyada kəndli 

Dekabristlər tarixi Zadəgan inqilabçıları 

Deqradasiyaya coğrafi Torpaqların eroziyaya uğraması, şoranlaşması 

Demaqogiya siyasi 
Siyasi cəhətdən geri qalmış xalq kütlələrini mümkün olan hər cür cəzbedici, lakin yalançı vədlərlə, 

yaltaqlıqla aldatmaq üsulu. 

Demarkasiya xətti coğrafi 
(frans. demarkation - serhedayırma) Qonşu ölkələr arasında mübahisəli ərazini ayıran, xüsusi sazişə 

görə müvəqqəti təyin olunan xətt(sərhəd) 

Demilitarizasiya siyasi Bir dövlətə qoşun saxlamağı, hərbi sənaye yaratmağı, istehkamlar düzəltməyi qadağan etmək. 

Demokratik 

partlayış 
coğrafi Doğum sayının xeyli artması 

Demokratiya siyasi 

Yüksək səviyyədə inkişafı təmin etmək nöqteyi-nəzərindən, ən mürəkkəb və effektiv siyasi rejimdir 

və planetimizdə gündən günə geniş yayılmaqdadır. Məşhur amerikan politoloqu Samuel Xayzinqton 

qeyd edir ki, 19 əsrin əvvəlində başlamış demokratikləşmənin birinci uzun dalğası 1920-ci ildə 

demokratiyanın 30 ölkədə qələbəsi ilə nəticələnmişdir. Sonrakı dövrdə avtoritarizmin və faşizmin 

yaranması 1942-ci ildə demokratik ölkələrin sayının 10-a qədər azalmasına səbəb olmuşdur. 

Demoqrafiya coğrafi Yer kürəsi əhalisinin təbii artımını, tərkibini (milli, yaş, cins), yerləşməsini və s. öyrənən elm sahəsi 

Denominasiya iqtisadi 

Köhnə pul nişanlarının qəbul edilmiş nisbət qaydasında yenisi ilə əvəz edilməsi, pul tədavülünün 

qaydaya salınması və hesablaşmaların asanlaşdırılması məqsədilə milli pul vahidinin miqyas 

dəyişikliyidir. Buna sadə dillə “sıfırların silinməsi” də deyilir. Mal və xidmətlərin qiymətləri, tariflər, 

əməkhaqqı, pensiyalar, təqaüdlər, idarə və müəssisələrin balanslarında, bank hesablarında olan pul 

vəsaitlərinin qalığı da bu nisbətlə yenidən hesablanır. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında 1992-ci 

və 2006-cı illərdə denominasiya həyata keçirilmişdir. 

Denonsasiya hüquqi Dövlətin bağladığı beynəlxalq müqavilədən imtina etməsi 

Denudasiya coğrafi Süxurların aşınıb-parçalanması və alçaq yerlərə aparılması prosesi 

Depozit iqtisadi 
Qabaqcadan ödəniş, müəssisələrin, təşkilatların və ayrı-ayrı şəxslərin pul məbləği (əmanət), yaxud 

qiymətli kağızları 

Despot tarixi Qəddar hökmdar, zalım 

Determinizm siyasi Ərəbcə səbəbiyyət, bir-birini şərtləndirən anlamına gəlir. 

Devalvasiya iqtisadi 

Pul vahidinin ifadə etdiyi rəsmi qızıl tərkibinin azalması, yaxud qanunu əsasla digər ölkələrin 

valyutasına görə pul vahidinin məzənnəsinin aşağı düşməsi. Məsələn Azərbaycanda 2015-ci ildəki 

34 faizlik devalvasiya 

De-yure siyasi Dövləti, yaxud hökuməti rəsmi tanıma 

Dəmiryol bərəsi coğrafi Dəmiryol qatarlarım dəniz və boğazlardan keçirən gəmi 

Dəmyə əkinçilik coğrafi Rütubetli iqlim şəraitində suvarılma olmadan aparılan əkinçilik 

Dəniz coğrafi 
Okeanın bir hissəsi olan, ondan quru və ya sualtı astanalarla ayrılan su hövzesi. Mövqeyinə görə 

daxili, kənar və adalararası denizlərə bölünür. 

Diffamasiya hüquqi 
(ing. “defamation”) Şərəf və ləyaqəti alçaldaraq təhqir etmək, kimisə rüsvay edən həqiqi və ya 

uydurma xəbərlərin mətbuatda, xalq içində, kütləvi formada yayaraq biyabır etmək. 

Diktator siyasi Hədsiz hakimiyyətə malik olan və təkbaşına idarə edən şəxs 

Diskriminasiya coğrafi 

Ayrı-seçkilik. qaralara qarşı diskriminasiya-rasizm, irqçilik, yəhudilərə qarşı diskriminiasiya-

antisemitizm, mavilərə qarşı diskriminasiya -homofobiya, ermənilərə qarşı nifrət olanda-

armyanofobiya, qadınlara qarşı diskriminasiya-seksizm 

Divident iqtisadi 

Gəlir, qazanc payı. Qoyduğu kapitala görə səhmdara nağd və ya səhm şəklində verilən qazanc payı. 

Hətta kompaniyanın vəziyyəti xarablaşdıqda belə, o öz keçmiş gəliri hesabına səhmdarlara dividend 

verməlidir. 

Dominant siyasi Başlıca ideya, bir şeyin əsas əlaməti   
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Dominion siyasi Müstəmləkə olub, sonradan özünüidarə hüququ alan ölkə 

Dövlət siyasi 

Siyasi birlik olmaq etibarı ilə müəyyən struktura malik olan, siyasi hakimiyyətin müəyyən təşkili ilə 

səciyyələnən və müəyyən ərazidə sosial proseslərin tənzimlənməsini təmin edən xususi təsisatdır. 

Dövlət xüsusi siyasi təsisat olmaqla cəmiyyətin siyasi sisteminin özəyini təşkil edir. 

Dövlət dili coğrafi 
Müəyyən bir ölkədə, dövlət idarələrində işgüzarlıq fəaliyyətində istifadə olunan, məktəblərdə 

məcburi tədris olunan dil 

Dövlət qulluğu hüquqi 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq 

dövlətin məqsədlərinin və funksiyalarının həyata keçirilməsi sahəsində dövlət qulluqçularının öz 

vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirməsidir. Azərbaycanda dövlət qulluğu məfhumu 1995-ci ildə 

ümumxalq referendumu ilə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında öz əksini 

tapmışdır. 2000-ci il iyulun 21-də isə "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu qəbul edilmiş, 2005-ci ildə isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 

Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya yaradılmışdır. 

Dövlət Qulluğu 

Məsələləri üzrə 

Komissiya 

hüquqi 

Komissiyanın əsas fəaliyyət istiqamətləri dövlət qulluğu sahəsində qəbul edilmiş normativ hüquqi 

aktların tətbiqinin təşkil edilməsi, dövlət qulluğu üçün kadrların müsabiqə əsasında seçilməsi, 

yerləşdirilməsi, dövlət qulluqçularının ixtisas hazırlığının artırılması, attestasiya və sosial müdafiəsi 

sahəsində, həmçinin dövlət qulluğu ilə bağlı digər məsələlər barədə Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş siyasətin həyata keçirilməsini təmin etməkdən ibarətdir. 

Dövlət qulluğu 

vəzifəsi 
hüquqi 

Dövlət qulluğu vəzifəsi dövlət orqanının normativ aktlarla müəyyən edilən struktur quruluşu və ştat 

cədvəlinə uyğun olan ştat vahididir. 

Dövlət 

qulluğunun tarixi 
hüquqi 

Qərbdə dövlət qulluğu və dövlət idarəçilik ənənələrinin inkişafı Roma İmperiyası ilə, şərqdə isə 

Çinlə bağlıdır. Dövlət qulluğunun təkamül prosesi müəyyən tarixi mərhələlər keçərək müasir forma 

halını almışdır. Dövlət qulluğunun yaranma tarixi Çindən başlayır. Dövlət qulluqçusu vəzifəsinə 

seçim tarixdə ilk dəfə olaraq məhz bu ölkədə Han sülaləsi dövründə (e.ə. 206 - 220) olmuşdur. Bu 

hadisə Şərqdə dövlət qulluğunun əsasını qoymuşdur. Azərbaycanda Dövlət qulluğunun 

səmərəliliyinin artırılması, dövlət aparatının təkmilləşdirilməsi, dövlət qulluqçularının hüquqi 

statusunun müəyyən edilməsi, onların sosial müdafiəsinin, maddi müstəqilliyinin təmin edilməsi və 

eyni zamanda məsuliyyətlərinin artırılması üçün 2000-ci ildə “Dövlət qulluğu haqqında” qanun 

qəbul edlmişdir. Həmin vaxta qədər dövlət qulluqçularının fəaliyyəti Konstitusiya, əmək 

qanunvericiriliyinin normaları və s. normativ-hüquqi aktlarla tənzimlənirdi. Müstəqil Azərbaycan 

Respublikasında dövlət qulluğu sahəsində qəbul olunmuş ilk qanunun çox böyük əhəmiyyəti 

olmuşdur. Belə ki, qanunun qəbul edilməsi ilə Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu sahəsində 

vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılmasının əsası qoyulmuşdur. 

Dövlət qulluqçusu hüquqi 

“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu ilə müəyyən edilmiş qaydada 

maaşlı (maaş yalnız dövlət büdcəsi vəsaitindən verilə bilər) dövlət qulluğu vəzifəsini tutan və 

Azərbaycan Respublikasına sadiq olacağına and içən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. 

Dövlət orqanı hüquqi 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilmiş hüdudlarda Azərbaycan 

Respublikasının məqsəd və funksiyalarını həyata keçirən, qanunvericiliyə uyğun olaraq yaradılmış 

və dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən dövlət qulluqçularının qurumu dövlət orqanıdır. 

Dövlət 

proqramları 

 

hüquqi 

Qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün fəaliyyət istiqamətini, görüləcək işləri müəyyənləşdirir, 

müxtəlif sahələrdə dövlət siyasətinin əsaslarını özündə əks etdirir. Prezidentin sərəncamı ilə təsdiq 

edilir. 

Dövlət Təbiət 

Qoruqları 
coğrafi 

Səciyyəvi və nadir təbiət komplekslərini və obyektlərini təbii vəziyyətdə qoruyub saxlamaq, təbiət 

proseslərinin və hadisələrinin gedişini öyrənmək məqsədilə yaradılan təbiəti mühafizə və elmi 

tədqiqat idarələri statusuna malik ərazilərdir. Dövlət Təbiət Qoruqlarının torpaqlarından, habelə onun 

hüdudlarında olan sudan bitki və heyvanlar aləmindən təsərrüfat məqsədləri üçün istifadə edilməsi 

qadağandır. 

Dövlət vəzifəli 

şəxsi 
hüquqi İnzibati vəzifə tutan və hakimiyyət səlahiyyətləri alan dövlət qulluqçusudur. 

Drakon qanunları tarixi Qədim Yunanıstanda son dərəcə ağır qanunlar 

Dranq-Nax-Ostem tarixi Şərqə hücüm 

Drenaj coğrafi 
Torpağı, bataqlığı qurutmaq üçün qrunt və ya səth sularının süni yolla axıtmaq üçün çəkilən kanal və 

arxlar 

Dublikat  Eynisi, 2-cisi 

Duman coğrafi 
Su buxarı atmosferin Yer səthinə çox yaxın qatında kondensasiyaya məruz qalırsa dumanəmələ 

gətirir 

Dünya 

Azərbaycanlıların

ın Qurultayı 

tarixi 

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 tədbirdir. I qurultay 2001 9-10 noyabr, II 

qurultay 2006 16 mart, III qurultay 2011 5-6 iyul tarixlərində keçirilmişdir. 

Dünyəvi dövlət hüquqi 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsinə əsasən, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. 

Bu o deməkdir ki, Azərbaycan Respublikasında din dövlətdən ayrıdır, başqa sözlə, bir-birlərinin 

işlərinə qarışmırlar. 

Bu, özünü aşağıdakı amillərdə göstərir: 
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- Rəsmi, qanuniləşdirilmiş dinin mövcud olmaması  

- Heç bir dinin məcburi müəyyən edilməməsi (vicdan azadlığı) 

- Dinin dövlətdən ayrı olması 

- Bütün dini etiqadların qanun qarşısında bərabərliyi. 

Düz radiasiya coğrafi Atmosferdən birbaşa keçərək Yer səthinə çatan Günəş şüaları 

E-hökumət hüquqi 

Dövlət orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin və operativliyinin yüksəldilməsi, əhali, biznes 

qurumları ilə, həmçinin öz aralarında əlaqələrin asanlaşdırılması və sərbəstləşdirilməsi məqsədi ilə 

informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edilməsi 

Ehtiyac meyarı hüquqi 

Əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupları üzrə yaşayış minimumundan asılı olaraq ünvanlı dövlət 

sosial yardımının təyin edilməsi məqsədilə dövlət büdcəsi ilə birgə hər il üçün təsdiq olunan hədd 

(“Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Qanundan) 

Ekologiya coğrafi Canlı və cansız təbiətin qarşılıqlı münasibətini öyrənən elm 

Ekspansiya siyasi Genişləndirmə, ərazilərin işğalı 

Ekstradisiya hüquqi Cinayətkarı başqa dövlətə təhvil vermə 

Ekstravaqant siyasi Yüksək zövqlə geyinən və görünən 

Ekstremizm siyasi Siyasətdə iftrat görüşlərə və tədbirlərə olan meyl. ABŞ-SSSR 

Ekvator coğrafi 
Yerin coğrafi qütblərindən eyni məsafədə çəkilən və Yer kürəsini iki bərabər hissəyə bölən xəyali 

çevrə. Ən uzun paraleldir. 

Ekzogen coğrafi Xarici 

Eqoizm ictimai Xudbinlik, özünüsevmə 

Elat tarixi Tayfa əyyanlarından asılı, yarımköçəri həyat sürən maldar kəndlilər 

Eldar şamı coğrafi 

Endem ağac növü olub, dünyada təbii halda yalnız Azərbaycanda – Qabırrı çayının sağ sahilində, 

Elləroyuğu dağında bitir. 1910-cu ilin noyabrında qrafinya K.S.Uvarovanın təklifi ilə Qafqazda ilk 

qorunan ərazi olan Eldar şamı sahəsində 3,5 min hektar ərazidə botaniki yasaqlq elan edildi və 

qorunmağa başlandı. 

Elita siyasi Fransızca seçilmiş deməkdir. Yüksək təbəqə, zümrə. Hakimiyyətin daşıyıcısı anlamına gəlir. 

Emiqrasiya coğrafi 
Əhalinin ölkədən köçüb getməsi. Məs.: irlandların ABŞ-a köçməsi. Hazırda ABŞ-da 40 mln-dan 

artıq İrlandiya mənsəli əhali yaşayır. 

Emissar siyasi 
(latınca emissarius - "nümayəndə") Başqa ölkəyə müəyyən qeyri-rəsmi tapşırıqla göndərilən dövlət, 

təşkilat və ya kəşfiyyat orqanlarının nümayəndəsi (əsasən məxfi şəkildə). 

Emissiya iqtisadi Qiymətli kağızların dövriyyəyə buraxılması 

Emitent iqtisadi 

Pulları qiymətli kağızları, ödəmə-hesabat sənədlərini dövriyyəyə buraxan dövlət, təşkilat. 

malgöndərənin (podratçının) tender təklifinə, satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə 

təminatlarına və digər ödəniş sənədlərinə zəmanət verən maliyyə qurumu; 

Empirik  Konkret 

Endemik bitkilər coğrafi 
Dünyada yalnız bir yerdə bitən bitkilər.  Azərbaycanda azat, qaraçöhrə, dəmirağacı endemik bitkiləri 

yayılmışdır. 

Endogen coğrafi Daxili 

Enozis siyasi Hərbi yolla Kiprin Yunanıstana birləşdirilməsi 

Epiqrafika tarixi Epiqraflar haqqında elm 

Eskimoslar coğrafi 
Arktika bölgədəki dörd ölkəyə yayılmış olaraq, Şərq Sibir, Alyaska, Kanada və Qrenlandiyada 

yaşayan qütb xalqıdır. Dinləri xristianlıq və şamanizmdir. 

Esperanto tarixi Beynəlxalq süni dil 1887-də yar 

Etatizm siyasi Fransızca dövlət deməkdir. dövlətin iqtisadi, sosial və mədəni sahələrdə rolunun artırılmasına deyilir. 

Etika siyasi 

Əxlaq, ənənə mənalarını verir. Fəlsəfənin ən böyük hissələrindən biri olub insan mənəviyyatını əhatə 

edir. Etika və ondan yaranan fənlər (hüqüq, dövlət və sosial fəlsəfə) praktiki fəlsəfə qrupuna daxil 

eidlirlər. Çünki onlar insan davranışı ilə bağlıdırlar. Nəzəri fəsəsfəyə məntiq, qavrama nəzəriyyəsi və 

metafizika daxildir. 

Etnogenez tarixi Xalqın mənşəyi 

Etnoqrafiya siyasi 

Yunan sözü olub, "etnos" xalq, "qrafis" isə təsvir etmək deməkdir. Etnoqrafiya xalqı öyrənən, təsvir 

edən, xalqa daha yaxın olan, onun adət-ənənələri, istək və arzularına daha çox bələd olan elmdir. 

Etnoqrafiya elminin başlıca vəzifəsi xalqı öyrənmək, tarixini tədqiq etmək və daha da 

zənginləşdirməkdən ibarətdir. Etnoqrafiya tarix elminin tərkib hissəsidir. Əgər arxeologiya tarix 

elminin ixtiraçısı hesab olunursa, etnoqrafiya isə onun bərpaçısı funksiyasını daşıyır. Ona görə də 

hər bir tədqiqatçı tarixin tədqiqi zamanı arxeoloji və etnoqrafik mənbələrə üstünlük verməlidir. 

Etnos coğrafi 
(yun. xalq) Nisbətən sabit xüsusiyyətləri olan mədəniyyət və psixikaјa malik, һabelə öz vəһdətini 

insanların başqa qruplarından fərqləndirən, bir dildə danışan insanların tarixən yaranmış məcmusu. 

Evrika tarixi "Tapdım" - Arximed 

Evtanaziya  Sağalmaz xəstəlikdən əziyyət çəkən insanı və ya heyvanı həyatdan məhrum etmə 

Əhalinin əsas 

sosial-demoqrafik 

qrupları 

hüquqi 
Yaş-cins əlamətlərinə, sosial vəziyyətlərinə görə fərqlənən əhali qrupları (əmək qabiliyyətli əhali, 

pensiyaçılar, əlillər, uşaqlar və s) (“Yaşayış minimumu haqqında” Qanundan) 

Əmək haqqı 

indeksı 

 

hüquqi 

Ay ərzində işçi qüvvəsi tərəfindən göstərilən xidmətin qiyməti aylıq əmək haqqının və məvacibin 

indeksını təmsil edir və o, müəssisə, fəaliyyət növü, mülkiyyət növü, iqtisadi region və ölkə üzrə pul 

və natura formasında məvacib və əmək haqqından əldə olunan gəlirə, miqdarı isə ay üzrə işlənilmiş 
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vaxta bərabərdir. 

Dövlət Sosial Fonduna işçilərin sosial müdafiəsi və pensiya təminatı üçün işəgötürənlər hesablanmış 

əmək haqqı fondunun 22-i faizini köçürürlər. Eyni zamanda, həmin fonda işçilərin əmək haqqının 3 

faizi köçürilir. 

Əmək 

qanunvericiliyi 
hüquqi Konstitusiya, tərəfdar beynəlxalq müqavilələr, Əmək Məcəlləsi, digər qanunvericilik aktları 

Əmək pensiyası hüquqi 

62 yaşına çatmış kişilərin və 57 yaşına çatmış qadınların azı 12 il sığorta stajı olduqda yaşa görə 

əmək pensiyası hüququ vardır. Əmək pensiyası ödənildiyi mənbələr: Baza hissəsi (dövlət tərəfindən 

təmin olunur) 100 AZN (2013), Sığorta hissəsi, Yığım hissəsi 

Əməkhaqqı hüquqi 

Müvafiq iş vaxtı ərzində əmək funksiyasını yerinə yetirmək üçün əmək müqaviləsi ilə müəyyən 

edilmiş, işçinin gördüyü işə (göstərdiyi xidmətlərə) görə işəgötürən tərəfindən pul və ya natura 

formasında ödənilən gündəlik və ya aylıq məbləğ, habelə ona edilən əlavələrin, mükafatların və 

digər ödənclərin məcmusudur. (Əmək Məcəlləsi, maddə 154) 

Əmir tarixi 
Xilafət vaxtı hər bir əmirliyin başında xəlifə tərəfindən təyin edilmiş qoşun sərkərdəsi hesab edilən 

və böyük imtiyazlara malik əmir dururdu. 

Əmirlik tarixi Xilafətin ucqarlarında yaranmış xırda feodal dövlətləri. 

Əmr hüquqi Rəhbərlik tərəfindən ümumi və konkret, yazılı və şifahi, formal və q-formal məcburi göstərişlərdir. 

Əsasnamə hüquqi 

Sistemləşdirilmiş normativ hüququ aktdır.  Konkret dövlət orqnı və müəssisənin, yaxud bütöv 

sistemin hüquqi strukturunu, fəaliyyətinin təşkilini və vətəndaşlarla münasibətlərini nizamlayır. 

Fərman və qərarla, bəzən MM tərəfində n təsdiq olunur. 

Federasiya coğrafi 
Latın sözü olub ittifaq, birlik mənasındadır. Daxilində müəyyən özünü idarəetmə hüququna malik 

inzibati ərazi bölgüsü olan dövlət 

Feldyeger xidməti hüquqi 

Mühüm dövlət sirlərini özündə əks etdirən sənədləri, tam məxfi, qismən məxfi və məxfi əhəmiyyətə 

malik sənaye məhsullarının ünvanlara çatdırılmasını həyata keçirən yarımhərbiləşdirilmiş rabitə 

xidmətidir. Azərbaycanda Dövlət Feldyeger Xidməti NK-nin nəzdində (daxilində) fəaliyyət göstərir. 

Feldyeger rabitəsi dövlət rabitə xidmətinin xüsusi növüdür. Azərbaycan Respublikasında onun 

vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: 

- Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının xüsusilə 

mühüm, tam məxfi, məxfi və digər xidməti korrespondensiyalarını (məktublaşmalarını), eləcə də 

diplomatik korrespondensiyaları (məktublaşmaları) Azərbaycan Respublikasının ərazisində və onun 

hüdudlarından kənarda müvafiq ünvanlara çatdırmaq; 

- müəssisə, idarə və təşkilatların korrespondensiyalarını, habelə texniki sənədləri və sənaye 

məmulatları nümunələrini Azərbaycan Respublikasının ərazisində və onun hüdudlarından kənarda 

müvafiq ünvanlara çatdırılmaq: bunlar Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

qərarı ilə müqavilə əsasında yerinə yetirilir. Feldyeger rabitəsi orqanlarında dövlət qulluğu dövlət 

qulluğunun xüsusi növüdür. 

Fəlsəfə tarixi 

varlığın (yəni təbiət və cəmiyyətin), insan təfəkkürünün və idrak prosesinin tabe olduğu ən ümumi 

qanunauyğunluqlar haqqında elm. Fəlsəfə ictimai şüur formalarından biridir, nəticə etibarı ilə 

cəmiyyətin iqtisadi münasibətləri ilə müəyyən edilir. 

Fərziyyə tarixi Səbəblərin izah edilməsi məqsədilə irəli sürülən əsaslar, ehtimallar. 

Filiz faydalı 

qazıntıları 
coğrafi Dəmir, alunit, mis və s. Qeyri filizə aiddir: əhəgdaşı, gips, çınqıl, mərmər, travertin, gil, qum və s. 

Filologiya  
(qədim yun. "sözə sevgi") Mətn vasitəsi ilə mədəniyyəti öyrənən linqvistika, ədəbiyyat, mətnşünaslıq 

və s. elmlərin məcmui adı. 

FİN hüquqi 

Şəxsiyyət vəsiqəsinin Fərdi İdentifikasiya Nömrəsidir (əvvəllər PİN adlanırdı).  Bu, şəxsiyyət 

vəsiqənin sağ aşağı küncündəki, axırdan birinci rəqəmi buraxmaqla, sonrakı 7 rəqəm və hərflərdən 

ibarət koddur. 

Fiord coğrafi 

Ensiz, dərin, yamacları dik və sıldırımlı qayalıq dəniz körfəzi. Fiordlar 4-cü materik buzunun 

fəaliyyəti, sonralar isə çay dərələrini və tektonik çökəklikləri dənizin basması nəticəsində əmələ 

gəlmişdir. Belə körfəzlərin olduğu sahil fiord tipli sahil adlanır. Ş.Avropa ucun xarakterikdir. Fiord 

tipli sahilə Norveç, Qrenlandiya, Novaya Zemlya, Alyaska, İslandiya, Çili sahillərində rast gəlinir. 

Firn coğrafi Buzun əriyib yenidən bərkiməsi 

Fitosanitariya coğrafi Bitki, meyvə, tərəvəz və onlardan hazırlanan məhsullara sanitar nəzarəti 

Formal hüquqi 
Rəsmi 

Fors-major iqtisadi 
Fövqəladə və qarşısıalınmaz hadisələrdir ki, bunlar baş verərkən müqavilə iştirakçıları öz öhdələrini 

yerinə yetirməkdən azad edilirlər. 

Fraxt iqtisadi 
Yük və ya sərnişinin daşınması üçün nəqliyyat sahibinə verilən haqq. Fraxt çarter bağlanmasında 

şərtləşdirilir və ya tarif əsasında hesablanır. 

G20 

 
coğrafi 

G20 1999-cu ildə inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrlə qlobal iqtisadiyyat məsələlərinin 

birgə müzakirəsi üçün yaradılıb. “İyirmilik qrupu” 19 ölkənin - Argentina, Avstraliya, Braziliya, 

Böyük Britaniya, Almaniya, Hindistan, İndoneziya, İtaliya, Kanada, Çin, Meksika, Türkiyə, Rusiya, 

Səudiyyə Ərəbistanı, ABŞ, Fransa, CAR, Cənubi Koreya, Yaponiyanın maliyyə nazirlərindən və 

mərkəzi bank sədrlərindən, həmçinin Avropa İttifaqının nümayəndəsindən ibarətdir. 

2012-ci ildə G20-yə Meksika sədrlik edir. 
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Genealogiya tarixi Şəcərəni, nəsil, soy qohumlugunu öyrənən elmdir. 

Genetika coğrafi Orqanizmlərin irsiyyəti və dəyişkənliyi haqqında bioloji təlim 

Genezis tarixi Yunanca mənşə, əmələ gəlmə 

Genosid tarixi 
Hər hansı bir qrupu qismən, yaxyd tam qırmaq qəsdi ilə hərəkət, dövlət səviyyəsində təşkil olunan 

soyqırımı 

Göy qurşağı coğrafi 
Atmosferdə, havadakı su damlacıqlarından işığın sınması və əks olunması nəticəsində əmələ gələn 

optik hadisə. Bu rəngarəng qövs şəklini alır. 

GUAM siyasi 

(Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə Təşkilat) Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanı 

birləşdirən regional təşkilat. 1997-ci il oktyabrın 10-da yaradılmışdır. 1999-2005-ci illərdə 

Özbəkistan da təşkilatın üzvü olmuşdur. 

Gücləndirilmiş 

elektron imza 
 

İmza sahibinin nəzarəti altında olan elektron imza vasitələri ilə yaradılan və yalnız imza sahibinə 

məxsus olmaqla onu identikləşdirən, əlaqəli olduğu məlumat bildirişinin bütövlüyünü, 

dəyişməzliyini, təhrif olunmadığını və saxtalaşdırılmadığını müəyyən etməyə imkan verən elektron 

imza 

Gündəlik əmək 

haqqı 
hüquqi 

2 təqvim ayına düşən əmək haqqının həmin aylarda iş günlərinin sayının məxrəcinə bərabərdir. 

(Əmək Məcəlləsi, maddə 177) 

Hakimiyyət siyasi 
Bir iradənin digər iradə üzərində hökmranlıq etməsidir. Hakimiyyətin 3 tipi var: 1. Ənənəvi – tarixi 

dövr, və də mərhələ ilə bağlıdır. 2. Xarizmatik 3. Rasional 

Hakimiyyət 

bölgüsü 
hüquqi 

Dövlət hakimiyyətinin bir-birindən müstəqil (bəzi hallarda bir-birinə nəzarət edən) 3 dövlət 

hakimiyyəti qoluna (qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyətinə) bolünməsini nəzərdə tutan siyasi-

hüquqi nəzəriyyə. Nəzəriyyə Con Lokk, termin isə Monteskyö tərəfindən təklif edilib. 

Haqq siyasi 

Lüğət mənası "dəyişməz" deməkdir. Termin olaraq mənası isə "hər şərt altında doğru olan şey" 

deməkdir. Məsələn, iki dəfə ikinin dörd etdiyi kimi. Batil kəliməsinin lüğət mənası "səhv, yanlış" 

deməkdir. Termin olaraq mənası isə "hər şərt altında yanlış olan şey" deməkdir. Məsələn, iki dəfə iki 

üç edir, iddiası kimi. Bugünki qərb mədəniyyəti özlərinin hər zaman ifadə etdikləri kimi qədim 

Roma mədəniyyətinə, qədim Roma mədəniyyəti qədim Yunan mədəniyyətinə, qədim Yunan 

mədəniyyəti də qədim Misir mədəniyyətinə yəni Fironlara söykənməkdədir. Fironlar insanlara zülm 

edərkən bu etdikləri zülmləri "biz sizə zülm edirik" deyə etməzlərdi. Etdikləri zülmləri "bu bizim 

haqqımızdır" deyə edərlərdi. Səhvləri onların haqq anlayışının yanlış yəni batil olmasında idi. 

Harmoniya siyasi Ahəngdarlıq 

Heraldika tarixi Ən qədim dövrdən mövcud olmuş möhür, emblem və nişanları öyrənən elm, gerbşünaslıq. 

Həmrəylik Günü tarixi 

31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü dünyanın 70-dən çox ölkəsində 

azərbaycanlılar tərəfindən bayram kimi qeyd olunur. 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün əsası 1989-cu il dekabrın sonlarında Azərbaycan 

Xalq Cəbhəsinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvanda SSRİ-İran sərhədlərinin dağıdılması zamanı qoyulub. 

SSRİ-nin süqutu ərəfəsində Araz çayının hər iki sahilində yaşayan azərbaycanlıların sərhədə yürüşü, 

tikanlı məftilləri qırıb dağıtması iki totalitar dövlətin ciddi təzyiqlərinə baxmayaraq, o taylı-bu taylı 

millətin həftələrlə Araz çayı sahilində gecə-gündüz birləşmək şüarı, azərbaycanlıların bir millət 

olduğunu dünya miqyasında bir daha canlandırdı. Həmrəylik günü bu birləşmək məqsədinin 

simvolik nişanıdır. 

1991-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev dünya 

azərbaycanlılarının birliyini yaratmağın əhəmiyyətini nəzərə alaraq, dekabrın 31-ni Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan edib. 

Elə həmin il Azərbaycan Milli Şurasının israrı və tövsiyəsi ilə Azərbaycan prezidenti Ayaz 

Mütəllibov 31 dekabrı Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü elan edib. Amma bu bayramın ilk 

dəfə dövlət səviyyəsində rəsmən qeyd olunması 1992-ci ildə Azərbaycan prezidenti Əbülfəz 

Elçibəyin (o, həm də AXC sədri kimi SSRİ-İran sərhədlərinin dağıdılmasının təşəbbüskarı olub) 

göstərişi ilə baş tutub. O vaxtdan bütün azərbaycanlılar üçün əziz olan 31 Dekabr Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü olaraq bayram edilir. 

Hərrac iqtisadi 
Müəyyən malların qabaqcadan təyin olunmuş vaxtda və yerdə açıq satışı. Hərrac satış üçün ümumi 

şərtlərdən biri budur ki, satıcı malların keyfiyyətinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. 

Horadiz 

əməliyyatı (1993) 
tarixi 

Azərbaycanın 1-ci Qarabağ müharibəsində qələbə ilə nəticələnən hərbi əməliyyatıdır. Horadiz 

əməliyyatı 1993-cü il dekabrından başlamış 6 yanvar tarixinə kimi davam etmişdir. Həmin vaxt 

Sarkisyanın əmri ilə dekabrda ermənilər Beyləqana hücum etdilər. Hücumun qarşısını kəsmiş milli 

ordumuz əks-hücuma keçmiş və qısa müddətdə Füzuli rayonun böyük hissəni azad etmişdir. 

Döyüşlər Füzuli və Cəbrayılın şəhər mərkəzlərində davam edirdi, ordumuzun bölmələri Xudafərin 

körpüsünə kimi irəlilədilər. Lakin əməliyyatı tam müvəfəqiyyətlə başa çatdırmaq mümkün olmadı. 

Ermənilərin köməyinə yeni bölmələr gəldi. Aramsız atışmalar sonrasında Azərbaycan Milli Ordusu 

Horadiz qəsəbəsini və Füzulinin 20 arazboyu kəndini o cümlədən Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı 

kəndini işğaldan azad edə bildi. 21 min hektar ərazi düşmən tapdağından xilas olundu. 

Hoy-hay iqtisadi 

İstehsalat, elmi-texniki və digər biliklərin sirləri (“bilirəm, amma demirəm”); Ölkələr arası sazişin 

elmdə və texnikada müxtəlif biliklərin obyekti; Sənayenin ən qısa müddətdə istehsal təşkili və 

ixtiraların tətbiqi üçün tələb olunan texniki biliklərin, təcrübə, xüsusi yeniliklərin və istehsal 

sirlərinin məcmusu. 

Humanitar elmlər  Analitik və tənqidi metodlardan istifadə edərək insan həyatının mənəvi, idrak, mədəni, ictimai 
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sahələrdə tələblərini öyrənən elmlər toplusu. 

Hüquq hüquqi 

Pozitiv və normativ hüquq nəzəriyyəsinə görə ictimai münasibətləri tənzimləyən, dövlətin 

müəyyənləşdirdiyi və sanksiyalaşdırdığı, dövlət tərəfindən qorunan, ümumməcburi davranış 

qaydalarının məcmusu, liberal hüquq nəzəriyyəsinə görə isə hər bir şəxs üçün bərabər azadlıq və 

ədaləti özündə nəzərdə tutan norma və qaydaların məcmusudur. 

"Hüquq" sözü ərəbcədən "haqq" sözünün çoxluğunu ifadə edir. 

Xalq tarixi 

Dil birliyi, ərazi ümumiliyi, məişət və mədəniyyət xüsusiyyətləri və həmçinin etnik özünüdərketməsi 

ilə səciyyələnən insan qrupları  

Müxtəlif millətlərdən olub, bir dövləti təmsil edən insan cəmiyyətinə deyilir. Müxtəlif millətlərin 

fərqli insanları bir bayraq altında, eyni qanunlarla yaşayır, eyni hüquqlardan istifadə edir, vətən 

qarşısında eyni məsuliyyəti daşıyır. Dünya əhalisi dilinə və başqa milli əlamətlərinə görə böyük və 

kiçik qruplara bölünür. Belə əhali qrupuna xalq deyilir. Dünyada sayca ən böğyük xalq çinlilərdir. 

Onların sayı 1 milyarddan çoxdur. Xalq-insanların birliyinin tarixən qəbilə-tayfa birliyinin ardınca 

gələn və ibtidai icma qurluşunun xüsusi mülkiyyətçilik münasibətləri ilə əvəz edilməsi, siniflərin 

meydana gəməsi və inkişafı şəraitində müxtəlif tayfaların qovuşması, birləşməsi nəticəsində bərqərar 

olmuş formalardan biridir. Hər bir xalqın özünün toplu adı vardır. Xalq anlayışı həm quldarlıq həm 

də feodalizm qurluşları üçün xasdır. Kapitalist münasibətlərin inkişafında insan birliyinin yeni 

forması - millət əmələ gəlir. 

Xalq deputatları 

soveti 
tarixi 

AR Konstitusiyası qüvvəyə mindiyi gündən onların fəaliyyətinə xitam verilmiş, onların 

səlahiyyətlərini Yerli İH orqanıları həyata keçirməyə başlamışılar. 

Xalqların böyük 

köçü 
tarixi 

(IV-VI əsrlər) - II əsrdə hun tayfaları tərəfindən Altayda başlayıb və Avropaya tərəf yayılaraq 300 

ildən çox davam edən yürüş tarixdə "Xalqların böyük köçü" adı ilə formalaşmış və tarixdə mühüm iz 

qoymuşdur. Yürüşün son akkordları VII əsrdə slavyanyaların Elbada, xorvatlar və serblərin müasir 

Bosniya və Dalmaçiyada məskunlaşması ilə nəticələnir. Böyük Hun İmperiyası dağıldıqdan sonra 

hun tayfaları Qərbə doğru hərəkət edib, Volqa və Ural çayları ətrafındakı torpaqları ələ keçirdilər. 

Onların Qərbə doğru əziyyətli hərəkəti sonralar uzun müddət davam etdi. Hunların və digər xalqların 

Qərbə axını "Xalqların böyük köçü" adlanır. Bu köç eramızın IV əsrində hunlarla Böyük Çin 

səddində başladı və VI əsrə qədər davam etdi. 

Xarizma siyasi Yunanca, Allah vergisi. İşləndiyi ifadə: "Xarizmatik hakimiyyət" 

Xərac tarixi Xilafət vaxtı ümumi torpaq vergisi idi. 

Xəzər suitisi coğrafi 

Pərayaqlıların yeganə nümayəndəsidir ki, Dünya okeanının ən kiçik suitisi kimi «Ginnes»in 

rekordlar kitabına daxil edilmişdir. Bu növ yalnız Xəzər dənizində yayılmış endem növdür. Adı 

Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının «Qırmızı Siyahı»sına daxil edilmiş, Azərbaycan 

Respublikasının «Qırmızı Kitab»ının növbəti ikinci nəşrinə daxil edilmək üçün təklif edilmişdir. 

Xronologiya tarixi Tarixi ardıcıllıq 

Xunta siyasi Hakimiyyəti ələ keçirən siyasi və ya hərbi qrup. 

Xüms tarixi (beşdə bir) Xilafət vaxtı daşınan əmlakdan (ləl-cavahirat və s.) verilirdi. 

İcma torpaqları tarixi Xilafət vaxtı kənddə əhaliyə məxsus torpaqlar idi. 

İctimai elmlər 

(Sosial elmlər) 
tarixi 

İnsan cəmiyyətinin müxtəlif aspektlərini öyrənən akademik biliklər toplusu. Termin təbiət 

elmlərindən kənarda olan elmləri ifadə etmək üçün istifadə edilir. Onlara antropologiya, arxeologiya, 

iqtisadiyyat, tarix, linqvistika, politologiya və s. aid edilir. İctimai elmlər (sosial elmlər) təbiət 

elmləri və fəlsəfə ilə birlikdə elmi biliklərin üç vacib sahəsindən biridir. 

İctimai formasiya tarixi 
Bəşər cəmiyyətdə inkişafın müəyyən quruluşun xarakterik olduğu dövr: 1. İbtidai icma, 2. Quldarlıq, 

3. Feodalizm, 4. Kapitalizm, 5. Sosializm 6. Kapitalizm 

İdeologiya siyasi 

Qədim yunan sözü olub "ideya, obraz haqqında elm” deməkdir. İdeologiya cəmiyyətin və ya sosial 

hərəkatın müxtəlif təbəqələrin maraqlarını, dünyagörüşünü, idealarını ifadə edən ideyalar sistemidir. 

İdeologiya termini XIX əsrin əvvəllərində fransız filosofu iqtisadçısı A.Destyut de Trasi (1734-1836) 

tərəfindən elmə gətirilmişdir. 

İdxal iqtisadi Ölkənin daxili bazarında satılmaq üçün əmtəələrin və texnologiyaların xaricdən gətirilməsi. 

İkinci Dünya 

müharibəsi 
tarixi  

İqlim dəyişmələri 

haqqında çərçivə 

konvensiyası 

hüquqi 

1992-ci ildə Rio-De Janeyro şəhərində 180 ölkə tərəfindən iqlim dəyişməsi problemləri ilə əlaqədar 

ölkələr üçün ümumi fəaliyyət prinsipləri ilə əlaqədar razılaşmadır. 21 mart 1994-cü ildə qüvvəyə 

minmişdir. 

İqta tarixi 
Xilafət vaxtı xilafət qarşısında xüsusi xidmətlərinə görə verilən, lakin nəslən keçməyən torpaqlar idi. 

Xilafətdə iqta sahibi məcburi hərbi mükəlləfiyyət daşımır, xəzinəyə müəyyən miqdarda vergi verirdi. 

İlğım coğrafi 

Quru (susuz) çöllərdə buxarın yerə yayılıb uzaqdan su kimi görünməsi hadisəsi. Geniş yayılmasına 

baxmayaraq vahə həmişə mistik hiss yaradır. Əksər vahələr qızmış havanın optik xüsusiyyətlərini 

dəyişməsi ilə əlaqədar olduğunu bilirik. Vahə- insanların düşüncəsini heyrətləndirən elm tərəfindən 

çoxdan izah edilmiş hadisədir. Optik effektin əsasında havanın sıxlığının şaquli istiqamətdə 

yayılması durur. Müəyyən şəraitdə bu üfüqi istiqamətdə təsvirlərin yaranmasına səbəb olur. 

İlhaq tarixi İşğal 

İmmiqrasiya coğrafi Ölkəyə insanların gəlməsi 

İmperativ norma hüquqi 
Konkret davranış qaydası müəyyən edilir və olduğu kimi icra edilməlidir. Dispozitiv metodda 

subyekt üçün davranış qaydası müəyyən edilsə də, digər hərəkət imkanları da tanınır. Bu metod 
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mülki, əmək, ailə hüququna aiddir. İmperativ metodda isə subyektin davranışı dəqiq tənzimlənir. 

Əgər subyekt buna əməl etmirsə sanksiya tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Bu metod cinayət hüququ 

üçün xarakterikdir. Məsələn: “daxil edilə bilər” ifadəsinin dispozitiv “daxil edilməlidir” imperativ 

normadır. 

İmperializm tarixi Kapitalizmin ən yüksək mərhələsi 

İnaqurasiya siyasi Andiçmə mərasimi 

İnflyasiya iqtisadi 
Pulun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi.Malların qiymətlərinin bahalaşması və əmtəə dövriyyəsi 

kanallarının təmin olunmayan pul kütləsilə dolması ilə müşayət olunur. 

İnformasiya 

texnologiyaları 
 

İnformasiya ehtiyatlarından istifadə olunması proseslərinin ağırlığını azaltmaq, onların etibarlığını və 

operativliyini çoxaltmaq məqsədilə informasiyanın toplanması, emalı, saxlanması, ötürülməsini 

təmin edən və texnoloji zəncirdə birləşdirən metodlar, istehsal prosesləri və texniki-proqram 

vasitələri toplusudur. İnformasiya texnologiyaları dedikdə kompüter texnologiyaları başa düşülür. 

Kompüter üzrə mütəxəssislər İT mütəxəssisləri adlanırlar. 

İnfrastruktur iqtisadi 

Sistemin fəaliyyəti üçün bir-biri ilə bağlı olan struktur və obyektlərin məcmusu. Məsələn, təhsildə - 

tədrisi təşkil edən idarə və təşkilatlar; hərbidə - hərbi qüvvələr və onların fəaliyyətini təşkil edən 

idarə və təşkilatların birgə sistemi 

İnkasso iqtisadi 

Xarici ticarətdə hesablaşma formalarından biri.İnkassoya görə bank öz öhdəsinə götürür ki,müştəri 

üçün alıcıdan ödənişləri alsın.Hazırda “təmiz inkasso” - ödənçlərin müxtəlif tədiyyə sənədləri 

(veksel, qəbz) üzrə alınması, və “dokumentar inkasso” - əmtəə sənədlərinin alıcıya verilməsinə qarşı 

ödənclərin alınmasıdır. 

İnkorporasiya hüquqi 
Normativ hüquqi aktların məzmunu dəyişdirilmədən müəyyən qaydada toplularda (külliyyatlarda) 

birləşdirilməsi; 

İnkvizasiya tarixi Bidətçilərə qarşı kilsə məhkəməsi 

İnqilab siyasi 

Dövlətin və cəmiyyətin inkişafında keyfiyyətcə yeni perspektivlər açan, hakimiyyət strukturlarının, 

bütün siyasi sistemin kökündən və tamamən dəyişdirilməsidir. İnqilablara dəyişikliklərin 

gerçəkləşməsində məcburi, yönəldiyi sosial və siyasi güclərin müqavimətinin ortadan 

qaldırılmasında zorakı xarakter xasdır. 

İnses  Bioloji termin qanın qarışması 

İnteraktiv ictimai 

(ingiliscə “qarşılıqlı əlaqə”) Obyektlər arasında qarşılıqlı əlaqəni və elektron informasiya 

mübadiləsinin xüsusi təşkilinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutan prinsiplərdir. İnformasiya 

nəzəriyyəsi, informatika, telekommunikasiya, sosiologiya, sənaye dizayn, və digər sahələrdə istifadə 

olunur. 

İnteraktiv təlim ictimai 

İdraki və kommunikativ fəaliyyətin elə bir formasıdır ki, tədris olunan mövzunun mənimsənilməsinə 

proses iştirakçılarının hər biri öz töhfəsini verir. Bu prosesdə yalnız müəllimlə şagirdlər deyil, həm 

də şagirdlər öz aralarında söhbət və dialoq rejimində fəaliyyət göstərirlər. İnteraktiv metodlar 

biliklərin şagirdlərə hazır şəkildə verilməsini deyil, bu bilikləri daha çox onların özlərinin birlikdə 

axtarıb tapmalarına yardımı nəzərdə tutduğundan təlim prosesində müəllim təşkiledici, 

əlaqələndirici, istiqamətverici və məsləhətverici, şagirdlər isə təcrübəçi, tədqiqatçı və yaradıcı 

subyektlər kimi fəaliyyət göstərirlər. 

İnternasional tarixi Beynəlxalq fəhlə cəmiyyəti 

İnvestisiya iqtisadi Gəlir götürmək məqsədilə xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrinə uzun müddətli kapital qoyuluşu 

İnzibati akt hüquqi 

İnzibati orqan tərəfindən, inzibati fəaliyyət ilə əlaqədar alınan, tək tərəfli hüquqi əqd. İnzibati akt 

qarşı tərəfin iradəsindən asılı olmadan hüquqi nəticə yaradır. O, hüquqa uyğun və etibarlı sayılır, əks 

nəticə ancaq məhkəmə tərəfindən müəyyən edilə bilər. 

İnzibati hüquq hüquqi 

İdarəetmə fəaliyyətini həyata keçirən normaların məcmusu. 

İnzibati hüquq idarəetmə orqanlarının təşkili və icra – sərəncam fəaliyyəti prosesində meydana gələn 

ictimai münasibətləri nizama salan hüquq sahəsidir. 

İnzibati orqan hüquqi 

İnzibati fəaliyyət həyata keçirən təsisat. Dövlət orqanı olması şərt deyildir: bələdiyyələr, vəkillər 

kollegiyası, Təhsil Nazirliyindən müstəqil olan univesitetlər, özəl universitetlər, ictimai xidməti 

inhisarçı qaydada həyata keçirən birliklər də inzibati orqan sayılır. 

İpoteka iqtisadi Mülkün girov qoyulması və bu girov müqabilində alınan borc (ipoteka krediti) 

İppologiya tarixi Atlar haqqında elm 

İrəvan tarixi Azərbaycanın tarixi ərazisi, indiki Ermənistan Respublikasının paytaxtı 

İrrasional tarixi Qeyri səmərəli iş 

İSESKO siyasi 1979-cu ildə yaradılmış təhsil məsələləri üzrə islam təşkilatıdır. 

İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatı 
coğrafi 

2011-ci ilə qədər İslam Konfransı Təşkilatı  (İKT ) adlanıb. 1969-cu il dekabrın 9-da Mərakeşin 

paytaxtı Rabatda müsəlman ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının konfransında yaradılmışdır. 

60-a yaxın dövləti özündə birləşdirir. Bəzi ölkələrin müsəlman icmalarının, habelə bir sıra 

beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri İƏT yanında müşahidəçi statusuna malikdirlər. 

İstiqraz iqtisadi 
Onun sahibinin onu buraxmış şəxsdən istiqrazda nəzərdə tutulan müddətdə istiqrazın nominal 

dəyərini və ya başqa əmlak ekvivalentini almaq hüququnu təsdiqləyən qiymətli kağızdır. 

İŞİD siyasi 

İraq Şam İslam Dövləti — İraq və Suriya ərazisində fəaliyyət göstərən silahlı paramilitar qruplaşma, 

3 yanvar 2014-cü il tarixində müstəqilliyini, 29 iyun 2014-cü il tarixində isə yeni xilafət yarandığını 

elan etmiş tanınmamış dövlət. 

İttifaq dövlətləri tarixi “Mərkəzi dövlətlər”, və ya “3-lər ittifaqı” 
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Birinci dünya müharibəsi dövründə (1914-1918) "dostluq sazişi" (Antanta) dövlətlərinə qarşı olan 

Almaniya, Avstriya-Macarıstan və Osmanlı imperiyalarının hərbi-siyasi bloku. İttifaq dövlətlərinin 

müttəfiqləri 1916-cı ildə Britaniya ağalığına qarşı üsyan qaldırmış İrlandiya azadlıq hərəkatı ("Pasxa 

üsyanı"), eləcə də keçmiş Rusiya İmperiyasının ərazisində yaranmış bəzi dövlətlər idi. 

İzoqalin coğrafi Eyni duzluluğa malik əraziləri birləşdirən xətt 

Jurnalistika siyasi 
KİV işçilərinin fəaliyyət sahəsi. Jurnalistika növləri: Qəzet, Televiziya, Radio-jurnalistika, İnternet-

jurnalistika, Foto-jurnalistika 

Kapitulyasiya tarixi Hərbi əməliyyatlarının dayandırılması barədə razılaşma müqaviləsi 

Kardinal tarixi Katolik kilsədə papadan sonra 2-ci yüksək şəxsiyyət 

Kargüzarlıq hüquqi 

Təşkilatların sənədlərlə və sənədlərlə işin təşkili üzrə fəaliyyətidir. 

Sənədlərin tərtib olunması, çap edilib çoxaldılması, əldə edilməsi, əldə edilməsinin 

rəsmiləşdirilməsi, qeydə alınması, arxivə təhvil vermək üçün hazırlanması, arxivə təhvil verilməsi və 

saxlanması prosesi kargüzarlığa aiddir. 

Kassasiya hüquqi 

(latinca “cassatio” – “rədd etmə”, “ləgv etmə”) Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarının 

qanuniliyini daha yuxarı məhkəmə hakimləri tərəfindən müəyyən etmək üçün müraciətdir. Kassasiya 

2 formada olur: 

1. Məhkəmə qərar və hökmlərindən yuxarı məhkəməyə şikayət verilməsi, yaxud onlara yenidən 

baxılması qaydası; 

2. Konstitusiyanın və ya seçki qanunun pozulması ilə əlaqədar seçkilərin etibarsız sayılması və ləğv 

olunması 

Appelyasiyadan fərqli olaraq kasasiyada fakt yox, hüquq məsələsi həll olunur. Yəni cəzanın 

dəyişdirilməsi deyil, işə yenidən baxılması ilə bağlı müraciətdir. 

Kasta  (Varna) tarixi 
Portuqalca nəsil və qəbilə mənasındadır. Qəti müəyyənləşmiş hüquq və vəzifələri olan insan 

hüquqları 

Kioto Protokolu 

 
hüquqi 

1997-ci ilin dekabrında Yaponiyada BMT-nin “İqlim dəyişmələri haqqında” çərçivə konvensiyasına 

əlavə olaraq qəbul edilmiş beynəlxalq razılaşmadır. Bu protokol İE və İEO ölkələr qarşısında 

atmosferə buraxılan parnik qazlarının azaldılması və tənzimlənməsi tələbi qoyur. 

Klivlinq iqtisadi Banklar arasında nağdsız hesablaşma; Bir dövlət çərçivəsində qəbzlər əsasında qarşılıqlı ödəmələr 

Koalisiya siyasi İttifaq 

Kommunikasiya siyasi Siyasi sistemlə mühit arasında qarşılıqlı fəaliyyət 

Kompromis siyasi 
Güzəşt. Əsl mənası qarşılıqlı məğlubiyyət olmasına baxmayaraq, bu söz hal-hazırda sülh bağlamaq 

üçün razılığa gəlmək anlamında işlədilir. 

Konfederasiya coğrafi 
Müstəqil qurumlar və təşkilatlar tərəfindən, suverenliklərini mühafizə etmək şərtiylə, ortaq və 

məhdud mənfəətlərini təmin etmək məqsədilə müəyyən andlaşma ilə qurulan birliklərdir. 

Konfrontasiya tarixi Üz-üzə toqquşma, qarşıdurma-sosializm-kapitalizm 

Konkordat siyasi 
Latınca “razılıqlı olmaq” mənasındadır. Məsələn Vatikanla başqa bir dövlət arasında həmin ölkədə 

katolik kilsənin fəaliyyətinin müəyyən edən razılaşmalı müqavilə buna aiddir. 

Konsaltinq iqtisadi İdarəçilik üzrə məsləhətvermə 

Konsensus iqtisadi 
Kollegial qərar qəbul edilmə forması. Bu qərar o zaman qəbul edilmiş hesab olur ki, səsvermənin 

bütün iştirakçıları heç bir istisna olmadan buna razılıq vermiş olsunlar. 

Konservativ siyasi Mühafizəkar 

Konservatizm tarixi Yeniliyə düşmən bəsləyən köhnə, mürtece təfəkkür cərəyanı 

Konsolidasiya coğrafi 
Bir nsçə qohum etnosun (tayfa, xalq) böyük bir xalqa çevrilməsinə, ya da sosial-iqtisadi, mədənı 

inkişaf nəticəsində formalaşmış xalqın daha da mütəşəkkilləşməsinə deyilir. 

Konsorsium iqtisadi 

Xüsusi təsərrüfat kompaniyalarının müvəqqəti ittifaqı; konsorsiumun tərkibində ticarət istehsal-satış 

koopersiyasının bir növüdür; Qarşılıqlı işgüzar əməliyyatları icra etmək məqsədilə firmalar və ya 

banklar arasında(o cümlədən müxtəlif ölkələrdə) bağlanan saziş. 

Konstitusiya hüquqi 

 (lat. constitutio — «quruluş») Dövlətin ali qanunudur, ali hüquqi qüvvəyə malikdir və həmin 

dövlətin siyasi, hüquqi və iqtisadi sistemlərin əsaslarını təsbit edir, vətəndaşlarının hüquq və 

azadlıqlarını elan edir və zəmanət verir. 

Konstitusiya sözünün hərfi mənası “qurmaq, yaratmaq, əsasını qoymaq” deməkdir. 

Konstitusiya – Dövlətin bir fenomen kimi mahiyyətini açıqlayan, qanunvericilik, icra və məhkəmə 

orqanlarının funksiyalarını əks etdirən, cəmiyyət, şəxsiyyət və dövlət arasındakı qarşılıqlı 

münasibətləri müəyyən edən ən yüksək hüquqi qüvvəyə malik olan hüquqi sənəddir. 

Bir qayda olaraq Konstitusiyaları iki əsas növə təsnif edirlər: yazılı və tarixdən irəli gələn şifahi 

hüquqi qaydalar. 

Dünyada konstitusinalizmin vətəni İngiltərə sayılır, orada ilk konstitusiya aktı Azadlıqların Böyük 

Toplusu (Magna Carta 1215-ci il) olmuşdur. İlk yazılı konstitusiya ABŞ Konstitusiyasıdır kı, çoxlu 

dəyişiklilərlə bü gün də qüvvədədir. 

Bəzi ölkələrin Konstitusiyalarının qəbulu: 

San-Marino, 1600-cü il, Konstitusiyalı respublika 

ABŞ, 1789-cu il, Konstitusiyalı federativ respublika 

Norveç, 1814-cü il, Konstitusiyalı monarxiya 

Niderland, 1815, Konstitusiyalı monarxiya 

Kosta-Rika, 1838, demokratik respublika 
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İtaliya, 1947, İtaliya Konstitusiyası 

Yaponiya, 1947, Yaponiya Konstitusiyası 

ÇXR, 1949, Çin Xalq Respublikası Konstitusiyası 

Almaniya, 1949, 

Hindistan, 1950, Hindistan Konstitusiyası 

Türkiyə, 1982 

Rusiya, 1993, Rusiya Federasiyası Konstitusiyası 

Azərbaycan, 1995, AR-ın Konstitusiyası 

Ekvador, 2008 

Boliviya, 2009 

Konstitusiya 

qanunları 
hüquqi 

Ali hüquqi qüvvəyə malikdir. Onların içərisində ilk növbədə əsas insan və vətəndaş hüquq və 

azadlıqlarını təsbit edən, ictimai quruluşun əsaslarını, dövlətin formasını tənzimləyən, dövlət 

orqanlarının təşkili və fəaliyyətinin prinsiplərini müəyyən edən konstitusiya adlananları qeyd etmək 

lazımdır. Bəzən onu əsas qanun adlandırırlar. Konstitusiya qanunları Konstitusiyanın ayrılmaz 

hissəsidir və Konstitusiyənın əsas mətninə zidd olmamalıdır. 

Konstitusiya 

prosesinin 

subyektləri 

hüquqi 
AR-ın Konstitusiyasına dəyişikliklərin və əlavələrin edilməsini təklif etmək haqqına malik olan 

şəxslər – MM deputatları və Prezident konstitusiya prosesinin subyektləri adlanır. 

Konstitusiyaya 

dəyişikliklər 
hüquqi 

AR-ın Konstutusiyasına dəyişikliklər yalnız MM və ya Prezidentin təklifi və Konstitusiya 

Məhkəməsinin rəyi ilə referendum yolu ilə həyata keçirilir. Konstitusiyanın mətnində dəyişikliklər 

yalnız referendumla qəbul edilə bilər. 

Konstitusiyaya 

əlavələr 
hüquqi 

AR-ın Konstitusiyasına əlavələr edilməsi Konstitusiyada yeni normaların müəyyən edilməsidir. Bu 

xüsusiyyəti ilə o, Konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsindən fərqlənir.  

Konstitusiyaya əlavələr MM-də 95 səs çoxluğu ilə Konstitusiya qanunları şəklində qəbul edilir. 

Konstitusiyaya əlavələr haqqında Konstitusiya qanunları MM-də 2 dəfə səsə qoyulur. 2-ci səsvermə 

1-ci səsvermədən 6 ay sonra keçirilir. 

Konstitusiyaya əlavələr haqqında Konstitusiya qanunları həm 1-ci, həm də 2-ci səsvermədən sonra 

bu konstitusiyada qanunlar üçün nəzərdə tutulmuş qaydada (qanunlar qəbul edildiyi gündən 14 gün 

müddətində, təcili elan edilibsə, 24 saat ərzində) Prezidentə imzalanmaq üçün təqdim edilir) 

Prezidentə imzalanmaq üçün təqdim olunur. 

Konstitusiyaya əlavələr haqqında Konstitusiya qanunları Prezident tərəfindən 2-ci səsvermədən 

sonra imzalandıqda qüvvəyə minir. 

Konstitusiyaya əlavələr edilməsini təklif etmək hüququ iki kateqoriya subyektə məxsusdur: 

MM-in 63 deputatına və Prezidentə 

Konsul siyasi Dövlətin vəzifəli şəxsi, başqa dövlətdə vətəndaşlarını təmsil edir 

Konvensiya iqtisadi 

(lat. conventio — müqavilə, saziş) Hər hansı bir məsələ barəsində dövlətlər arasında bağlanan 

müqavilə, sazişdir. Beynəlxalq hüquqi sənəddir. 

Bəyannamə və ya müraciətnamədən fərqli olaraq, konvensiya qanun statusuna malikdir və onu 

imzalayan və ratifikasiya edən dövlətlər tərəfindən (müvafıq beynəlxalq strukturların üzvləri) icrası 

məcburidir. 

Sənayenin və iqtisadiyyatın digər sahələrinin hərbi istehsalından mülki istehsala və ya əksinə 

keçirilməsi; Bir ölkənin valyutasının digər xarici valyuta ilə mübadiləsi, azad konversiya edilən 

valyuta heç bir məhdudiyyət qoyulmadan beynəlxalq sazişlərdə istənilən digər valyuta ilə dəyişdirilə 

bilər. 

Korrespondensiya hüquqi 
Poçt rabitəsi vasitəsilə daxil olan və ya göndərilən iş, material, məktub, teleqram, bildiriş və s. 

sənədlərdir. 

Kosmopolitizm siyasi Bütün dünyanı özünə vətən hesab edən, milli adət və mədəniyyətdən imtina edən təlim forması. 

Kotirovka 

sorğusu 
iqtisadi  

Krater coğrafi Vulkan boğazındakı çökəklik və ya meteor düşəndə yaranan iz. 

Krik çaylar coğrafi Dövri axara malik, az sulu, yayda quruyan çaylardır. Əsasən Avstraliyada geniş yayılıb. 

Kulturologiya tarixi 

Ümumbəşəri və milli mədəni proseslərin obyektiv qanunauyğunluqlarını, insanların maddi və 

mənəvi həyatının mühüm hadisələrini özündə ehtiva edən elm. Bu elm insanların maddi maraq və 

tələbatlarının yaranıb formalaşdığı ilkin şərtləri və amilləri öyrənir, mədəni dəyərlərin artırılması və 

gələcək nəsillərə ötürülməsini həyata keçirir. Kulturologiya – mədəniyyəti, sivilizasiyanı, onun 

tarixini, insanla mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsini və qarşılıqlı təsirini öyrənir, insanın həyatda öz 

yerini tapmasında səmərəli rol oynayır. Kulturologiya bir tərəfdən mədəniyyəti, mədəniyyət tarixini, 

insanla mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsini, digər tərəfdən isə insanın ona təsirini və əks-təsirini 

öyrənir. 

Bir çox dünyəvi elmləri, o cümlədən, tarix, fəlsəfə, sosiologiya, etnoqrafiya, arxeologiya, etika, 

estetika və s. özündə birləşdirən kulturologiya təbii ki, bu elmləri zaman-zaman öz süzgəcindən 

keçirmiş, müxtəlif dövrlərdə onlardan lazımınca faydalanmışdır. Kulturologiya özündə çox mühüm 

olan həyat layihələrini açıqlayan, eyni zamanda mədəni cəmiyyətin əsas komponentlərini özündə əks 

etdirən və insanşünaslığa xidmət edən nəhəng bir elm sahəsidir. 

Kurator hüquqi Müəyyən işin gedişinə nəzarət edən 

Kvota iqtisadi Hər hansı bir iqtisadi birlik iştirakçısının məhsul istehsalında və satışında iştirak etmə həddi; İdxal 
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üçün qoyulan miqdar və ya dəyər həddi; Ticarətdə məhdudiyyət həddi; Məhsul buraxılışında nəzarət 

rəqəmi (məhdudiyyət həddi) 

Kоrrupsiyaya 

Qarşı Mübarizə 

üzrə Kоmissiya 

hüquqi 

«Kоrrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında» Azərbaycan Rеspublikası Qanununun 4.2-ci maddəsinə 

uyğun оlaraq yaradılmışdır və kоrrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində iхtisaslaşmış оrqan 

funksiyalarını həyata kеçirir. Kоmissiya 15 nəfər üzvdən ibarət tərkibdə təşkil еdilir və fəaliyyət 

göstərir. Kоmissiyanın 5 üzvü Azərbaycan Rеspublikasının Prеzidеnti tərəfindən, 5 üzvü 

Azərbaycan Rеspublikasının Milli Məclisi tərəfindən, 5 üzvü isə Azərbaycan Rеspublikasının 

Kоnstitusiya Məhkəməsi tərəfindən təyin еdilir. Komissiyanın səlahiyyətləri AR-ın 2005-ci il 3 may 

tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş Əsasnamə ilə müəyyən olunur. Kоmissiya öz fəaliyyətini AR-ın 

Prezidenti, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi və Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 

Məhkəməsi ilə qarşılıqlı əlaqədə qurur və korrupsiyaya qarşı mübarizənin vəziyyəti barədə 

mütəmadi olaraq оnları məlumatlandırır. Komissiyanın vəzifələrinə kоrrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində dövlət siyasətinin fоrmalaşdırılmasında iştirak еtmək, bu sahədə dövlət orqanlarının və 

digər qurumların fəaliyyətini əlaqələndirmək, korrupsiyaya qarşı mübarizənin vəziyyətini və 

səmərəliliyini təhlil etmək, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Proqramının icrasına nəzarəti 

həyata keçirmək, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında“ Azərbaycan Respublikası Qanununun 

5.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan maliyyə xarakterli məlumatarı qəbul etmək və bu məlumatların 

təqdim edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı 

məlumatları toplamaq, təhlil etmək, ümumiləşdirmək və müvafiq dövlət orqanlarına təkliflər 

vermək, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət orqanları və digər qurumlarla əməkdaşlığı 

həyata keçirmək daxildir. Komissiyanın səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərə onun iclaslarında 

baxılır. Kоmissiyanın iclasları mütəmadi оlaraq, lakin üç ayda bir dəfədən az оlmayaraq kеçirilir. 

Komissiyanın sədri Komissiyanın üzvləri tərəfindən seçilir. 

Qanun hüquqi 

Hüquq normalarının sistemli toplusu olub, cəmiyyətdə yaran ictimai münasibətləri tənzimləyir və 

insanları hüquq pozuntusundan qoruyur həmçinin, qoyulan qadağalara əməl etməyən şəxsləri 

cəzalandırılmasını müəyyən edir. Qanunlar qanunvericilik orqanları tərəfindən qəbul olunur. 

Vaciblik dərəcəsinə və tənzimlənən ictimai münasibətlərin xarakterinə görə qanunlar konstitusiya 

qanunlarına, məcəllələrə və adi qanunlara bölünür. 

Qanunlar 

külliyyatı 
hüquqi AR-ın qanunvericiliyini özündə birləşdirən sistemləşdirilmiş toplu 

Qanunvericilik 

təşəbbüsü hüququ 
hüquqi 

Qanun layihələrini və başqa məsələləri MM-in müzakirəsinə təqdim etmək hüququdur. 

Qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun mənsubiyyəti: 

• MM deputatları (qanun və qərar layihəsini təcili elan etmək hüququ nəzərdə tutulmayıb); 

• Prezident; 

• Ali Məhkəmə; 

• Seçki hüququ olan 40 min vətəndaş (hüquqdan istifadə etməsi qaydası qanunla müəyyən edilir); 

• Respublika Prokurorluğu; 

• Naxçıvan MR Ali Məclisi; 

Qanun və qərar layihələri MM-də təqdim olunmuş şəkildə 2 ay ərzində (təcili elan edilibsə, 20 gün) 

müzakirəyə çıxarılaraq səsə qoyulur, təşəbbüs tərəfinin razılığı ilə dəyişiklik edilə bilər. Qanun və 

qərar layihələri əsaslandırılmalı, məqsəd göstərilməlidir. 

Qanunvericiliyin 

sistemləşdirilməsi 
hüquqi 

Normativ hüquqi aktların nizama salınması, onların daxili uzlaşdırılmış vahid sistemə çevrilməsi 

üzrə fəaliyyət 

Qarakənd faciəsi tarixi 

1991-ci il 20 noyabrda Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndinin yaxınlığında, Ağdam rayonunun 

Mərzili kəndi ərazisində erməni həbiləşdirilmiş dəstələri tərəfindən vurulan Azərbaycan hərbi 

helikopter hadisəsi 

Qars Müqaviləsi tarixi 

Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası ilə Türkiyə arasında Qars şəhərində 13 oktyabr 

1921-cidə bağlanmış dostluq müqaviləsi. Müqavilə 1922-ci il sentyabr ayının 11-də qüvvəyə minmiş 

və bitmə müddəti müəyyənləşdirilməmişdir. 

Qarşılıqlı İqtisadi 

Yardım Şurası 
iqtisadi 1949 (yanvar) yaranmış Avropa sosialist dövlətləri beynəlxalq təşkilatı 

Qaydalar hüquqi  

Qazı tarixi 
Xilafət vaxtı məhkəmə, vəqf işlərinə nəzarət edir, amilin hərəkətlərindən narazı olan şəxslərin 

işlərinə baxırdı. 

Qeyri-normativ 

hüquqi aktlar 
hüquqi 

Konkret, birdəfəlik təşkilati, nəzarət və ya sərəncamverici tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə 

birdəfəlik tətbiq halları üçün nəzərdə tutulmuş aktlardır. Daxildir: MM qərarları, Prezidentin 

sərəncamları, NK sərəncamları, VVADQ aktları və s. 

Qərar hüquqi 

Kollegial dövlət orqanları (MM, NK, seçki komissiyaları, Tarif Şurası) tərəfindən verilir. Ümumi 

qaydalar müəyyən etdikdə normativ hüquqi akt, normativ xarakterli akt hesab edilir, konkret 

qaydalar müəyyən etdikdə isə qeyri-normativ akt hesab edilir. 

Qəribə müharibə tarixi 

Hələ 1939-cu ilin sentyabrın 3-də Almaniyaya müharibə elan etmiş İngiltərə və Fransa 1940-cı il 

mayın 10-a kimi düşmənə qarşı heç bir hərbi əməliyyat aparmamışdılar. Halbuki, qərb cəbhəsində 23 

alman diviziyasına qarşı onların 115 diviziyası durmuşdu. Buna görə də bu dövr „qəribə müharibə“ 

adını almışdı. Müttəfiqlərin fəaliyyətsizliyindən istifadə edən Almaniya təcavüzü genişləndirirdi. 

Qətnamə hüquqi 
Dövlət idarəetmə orqanları müxtəlif kollegiyal və ictimai orqanlar, qurultaylar, konfranslar, 

müşavirələr, yığıncaqlar tərəfindən mühüm məsələləri həll etmək üçün qəbul edilir. Dövlət 
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idarəetmə orqanları tərəfindən qəbul olunmuş qətnamələr, normativ olmaqla bütün müəssisə və 

təşkilatlar tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi xarakter daşıyır. 

Qış müharibəsi tarixi 

II Dünya Müharibəsinin gedişində SSRİ Finlandiyaya müharibə elan edir. Müharibə (30 noyabr 

1940–15 mart 1941) nəticəsində ruslar çox böyük itkilər versələr də, Finlandiyaya məxsus ərazilərin 

10%-ni işğal edirlər. 

Qiyam tarixi Tam tutmayan dövlət çevrilişi cəhdi 

Qiymətqoyma iqtisadi 
Xarici valyutaların, qiymətli kağızların (səhm,istiqraz) məzənnəsinin, birjalarda malların topdan satış 

qiymətlərinin təyin edilməsi. 

Qlobal coğrafi Ümumbəşəri 

Qoelro tarixi Rusiyanı elektrikləşdirən Dövlət komissiyası 

Qolçomaqlar tarixi Kənd burjuaziyası 

Qondarma siyasi Tanınmayan 

Qordi düyünü tarixi 

Son dərəcə dolaşıq düyün. Qədim yunan rəvayətinə görə indiki Türkiyənin mərkəzində Qordiya 

şəhəri yaxınlığındakı məbəddə aşılması çətin olan bir düyün arabaya bağlanmış olur. M. İsgəndər bu 

düyünü açmaq əvəzinə onu qılıncla parçaladı. Mənası: dolaşıq məsələ barəsində cəsarətli qərar 

Qoşulmamaq 

Hərəkatı 
tarixi 

Dünyanın 118 ölkəsini ilk növbədə hərbi bloklara qoşulmamaq prinsipi üzrə birləşdirən beynəlxalq 

təşkilatdır. Bu hərəkat 1961-ci ilin sentyabrında 25 ölkənin iştirakı ilə Belqradda yaradılıb. İndiyə 

qədər Azərbaycan bu hərəkatda müşahidəçi qismində iştirak edib. 

Qriqori təqvimi tarixi 

Hazırda dünyanın əksər ölkələrinin, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının rəsmi təqvimi. Papa 

XIII Qriqorinin göstərişi ilə tərtib olunmuşdur. Daha əvvəlki Yuli təqviminin islah edilmiş 

variantıdır. 4 oktyabr 1582-ci ildən tətbiq olunsa da ayrı-ayrı ölkələrdə bu təqvimə müxtəlif 

vaxtlarda keçilmişdir. Qriqori təqvimi də Yuli təqvimi kimi 12 aydan ibarətdir: yanvar, fevral, mart, 

aprel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr və dekabr 

Yuli təvimi hər 400 ildə təxminən 3 gün qabağa qaçırdı. Məsələn, əgər eranın başlanğıcında - İusus 

Xristosun doğulduğu illərdə, gecə-gündüz bərabərliyi (başqa sözlə, Novruz bayramı) martın 23-nə 

düşübsə, 1600-cü ildə martın 11-nə təsadüf etməli idi (23-((1600:400)Х3)). Ona görə də Papa 

Qriqori təqvimdə islahat etməyə məcbur oldu və 4 oktyabr 1582-ci il tarixdən sonra İspaniya, İtaliya, 

Portuqaliya ərazisində elan edildi ki, heç də oktyabrın 5-i yox, əslində 15 oktyabrdır! Lakin 

provoslav məzhəbli xristianlar Papa Qriqorinin islahatını dərhal tanımadılar. Məsələn, Rusiya 1918-

ci ilə qədər Qriqori təqviminə keçmədi və yalnız göstərilən ildə, Leninin dekreti ilə 31 yanvar 1918-

ci il tarixdə Rusiyada elan edildi ki, bəs sabah heç də fevralın 1-i yox, əslində fevralın 13-üdür. 

Qrinviç meridianı coğrafi 

Böyük Britaniyanın paytaxtı Londondakı Qrinviç qəsəbəsində yerləşən Qrinviç rəssədxanasından 

keçən meridiana deyilir. Bu meridian sıfırıncı meridian adlanır. Əvvəllər sıfırıncı meridian 

İngiltərədə "Qrinviç meridianı" , Fransada "Paris meridianı" və Rusiyada "Pulkov meridianı" 

adlanırdı. 1884-cü ildə ABŞ konqresində sıfırıncı meridian "Qrinviç meridianı" qəbul olunmuşdur. 

Qrivna iqtisadi Qədim slavyanlarda boyunbağı, Ukraynada pul vahidi 

Qrossbauer tarixi Prusiyada varlı kəndli 

Qrossmeyster siyasi Almanca qros – böyük, meyster - ağa. Məsələn alman hərbi rahiblər ordenində böyük magistr 

Quberniya tarixi 

Çar Rusiyası dövründə inzibati-ərazi vahidi. Quberniya inzibati-ərazi vahidi 1708-ci ildə yaranıb, 

1917-ci ildə oktyabr çevrilişi zamanı ləğv olundu. 

Qəzalar isə 1929-30-cu illərdə ləğv olundu və rayonlaşma sistemi tətbiq olundu. 

Qul tarixi Bir insanın başqa birinin malı və mülkü olmasıdır . 

Quldarlıq tarixi 

İctimai-iqtisadi formasiya, sinfi cəmiyyətin ilk forması. Quldarlar sinfinin qullar sinfini istismar 

etməsinə əsaslanmışdı. Qullar nəinki istehsal vasitələri üzərində hakimiyyətdən məhrum idilər, onlar 

hətta özləri istehsalın bir şərti, "danışan əmək aləti" kimi öz ağalarına məxsus idilər. 

Qütb parıltısı coğrafi 

Yalnız yuxarı enliklərdə müşahidə olunan təbiətin gözəl optiki hadisələrdən biridir. Əksər hallarda 

qütb parıltısı mavi-ağ olur və yalnız nadir hallarda çoxrəngli parıltıya təsadüf etmək olar. Qütb 

parıltısı Yer kürəsinə yerətrafı kosmik mühitdən geomaqnit sahənin güc xətləri istiqamətində hərəkət 

edən yüklü hissəciklərin atmosferin yuxarı qatların bombalaması nəticəsində yaranır. Qütb parıltısı 

bir neçə saatdan bir neçə günə qədər davam edir və öz qeyri adi gözəlliyi ilə insanları valeh edir. 

Leqal hüquqi Qanuni, qanunla icazə (yol) verilən, açıq 

Lend-Liz 

haqqında qanun 
tarixi 

II Dünya müharibəsində ABŞ-ın öz müttəfiqlərinə döyüş sursatı, texnika, xammal, neft məhsulları və 

s. verilməsini həyata keçirən 1941-ci ildə qəbul edilmiş dövlət proqramı idi.  Ən çox yardım alan 

dövlətlər: B.Britaniya, SSRİ, Fransa, Çin 

Letal tarixi Ölümcül 

Leyboristlər tarixi Böyük Britaniyada "fəhlə" partiyası deyilən sağ sosialist partiyanın üzvləri 

Ləyaqət hüquqi Şəxsin özünün mənəvi, əxlaqi və digər insani keyfiyyətlərinə verdiyi qiymətdir 

Liberal siyasi Azad düşüncəli, güzəştə gedən 

Liberlizm siyasi 

Cəryan fransız maarifçiləri və filosofları (J.J.Russo, Didro, Lametri), ingilis filosofları (C.Lokk, 

T.Hobbs) və utopik sosialistlərin yaradıcılığında yer almış " təbii hüquq " nəzəriyyəsinə və dövlətin 

yaradılması haqqındakı " ictimai müqavilə " təliminə əsaslanır. Əsas fikir bundan ibarətdir ki, 

insanlar dünyaya gələrkən hamısı bərabər təbii hüquqlara malik olurlar. 

Lobbiçilik siyasi 

("Lobbi" – ingilis parlamentinin dəhlizi belə adlanır, buraya insanlar deputatlara qeyri-rəsmi təsir 

göstərmək üçün gəlirdilər) İctimai şüurda birmənalı qarşılanmır, həm pozitiv, həm neqativ məna 

daşıyır. Lobbiçiliyin ifrat neqativ ifadəsi müəyyən qrup və şəxslərin maraqlarının təmin olunması 
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üçün hakimiyyət nümayəndələrinə qeyri-qanuni təzyiq edilməsi, rüşvət və korrupsiyadır. 

Lokal siyasi Yerli 

Lüğət (Sözlük) hüquqi 

Müəyyən üslubla düzülən, mənası və ya tərcüməsi verilən və tələffüzü göstərilən sözlərin 

toplusudur. Müasir lüğətlər adətən əlifba sırası ilə düzülür. Lüğətlər praktik xarakter daşısa da, 

onlarda ədəbiyyat nəzəriyyəsinin inkişafı da öz əksini tapır və elmin normativ vəziyyətini əks edən 

mənbəyə çevrilir. İlk türk dilli lüğət Mahmud Kaşğarinin yazdığı "Divani lüğat it-türk"-dür. 

Lüteranlıq tarixi Xristianlıqda protestantizm cərəyanlarından biri. Banisi Martin Lüter 

Madrid 

prinsipləri 
siyasi 

Azərbaycanla Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi üçün ATƏT-in 

Minsk qrupu tərəfindən hər iki tərəfə təklif olunan sülh modeli. Madrid prinsipləri münaqişənin həll 

edilməsində ən ideal sülh planı hesab olunur. Madrid prinsiplərinə əsasən Ermənistan tərəfdən işğal 

edilmiş və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə daxil olmayan 6 rayon Azərbaycana qaytarılmalı, daha 

sonra isə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin statusu müəyyən olunmalıdır. Bundan sonra regionda 

bütün kommunikasiyalar açılacaq, azad edilmiş torpaqların reabilitasiyası üzrə donor konfransı 

keçiriləcək. Regionda sülhməramlı müşahidəçilər yerləşdiriləcək, evlərinə qayıdan köçkünlərin 

təhlükəsizliyi təmin ediləcək. Növbəti mərhələdə Laçın və Kəlbəcər rayonları tamamilə azad edilir, 

azərbaycanlı icma Dağlıq Qarabağa qayıdır, bundan sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 

çərçivəsində Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu müəyyən edilir. Bu zaman Dağlıq Qarabağa Rusiya 

Federasiyası tərkibində Tatarıstan və Başqırdıstan modeli üzrə yüksək muxtariyyət statusu verilir. 

Magna Carta tarixi 
Dünyada ilk konstitusiya aktı olan Azadlıqların Böyük Toplusu 1215-ci ildə İngiltərədə qəbul 

olunmuşdur. 

Maxnoçuluq tarixi 
1918-1921-də Ukraynada sovet hakimiyyətinə qarşı əksinqilabi anarxist qolçomaq hərəkat. Başçısı: 

N. Maxno 

Majoritar seçki 

sistemi 
hüquqi 

(fransızca “majorite” “çoxluq” deməkdir) Majoritar seçki sistemində kim çoxluğun səsini qazanarsa 

o da seçilir. Azərbaycan Respublikasında seçki sistemi majoritar sistemə əsaslanır.Çox geniş 

yayılmış seçki sistemlərindən biri majoritar seçki sistemidir. Bu seçki sisteminə uyğun olaraq, 

deputatlığa (lat. «deputatus» - «göndərilmiş») namizəd seçkilərdə fərdi qaydada iştirak etməlidir və 

o, seçkili orqana deputat seçilmək üçün seçki dairəsi üzrə digər namizədlərə nisbətdə daha çox səs 

toplamalıdır. Səs çoxluğunun sayından asılı olaraq majoritar seçki sisteminin iki növü müəyyən 

edilir: mütləq səs çoxluqlu majorilar seçki sistemi və nisbi səs çoxluqlu majoritar seçki sistemi. 

Mütləq səs çoxluqlu majoritar seçki sistemi seçki dairesi üzrə seçicilərin səslərinin yarıdan çoxunun, 

yəni 50%+l sesin toplanmasını tələb edir. Bu seçki sistemində qalib gəlməsi üçün namizəd seçki 

dairəsində çox böyük nüfuza malik olmalıdır. Sistemin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, deputat 

Məclisdə seçicilərin yarıdan çoxunun iradəsini təmsil etmək imkanına malik olacaqdır. 

Namizədlərdən heç biri tələb olunan səs çoxluğunu (50%+1) toplamadıqda, bir qayda olaraq, daha 

çox səs toplamış iki namizədin iştirakı ilə səsvermənin ikinci dövrəsi keçirilir. Səsvermənin ikinci 

dövrəsində daha çox səs toplayan namizəd parlamentə deputat seçilir. Sesvermənin bu dövrəsində 

nisbi səs çoxluqlu majoritar seçki sisteminin şərtləri tətbiq edilir. 

Makroiqtisadiyyat iqtisadi 

Milli iqtisadiyyatın strukturunu və fəaliyyətini, eləcə də dövlətin həyata keçirdiyi siyasətin bu 

fəaliyyətə necə təsir etdiyini öyrənən elm sahəsidir. İqtisadiyyatın bu qolu fərdi bazarlar 

səviyyəsində deyil, iqtisadiyyatdakı fəaliyyəti, strukturu, davranışı və qərarverməni ümumilikdə 

öyrənir. Bura milli, regional və qlobal iqtisadiyyat daxildir. Mikroiqtisadiyyatla birlikdə, 

makroiqtisadiyyat iqtisadiyyat elminin ən ümumi iki sahəsini formalaşdırır. Makroiqtisadiyyat əsas 

göstəricilər: Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) (Ümumi Milli Məhsul (ÜMM)), işsizlik 

dərəcəsini,Qiymət İndeksləridir (İnflyasiya, ÜDM deflyatoru) ki, bununla da iqtisadi vəziyyət 

haqqında ümumi məlumatı verir. Həmçinin makroiqtisadiyyatda bir çox iqtisadi amillər (gəlir, 

istehsal, istehlak, işsizlik, inflyasiya, yığım, investisiya, beynəlxalq ticarət və beynəlxalq maliyyə) 

arasında qarşılıqlı əlaqəni və təsiri göstərmək üçün bir çox modellər mövcüddür. Əksinə, 

mikroiqtisadiyyat isə, fərdi agentlər: istehsalçılar, istehlakçılar, satıcılar və alıcılar üzərinə fokuslanır 

və onların bazarda qiyməti və miqdarı necə müəyyən etdiyini öyrənir. 

Maltusçuluq tarixi İnsana nifrət təbliğ edən burjua nəzəriyyəsi 

Manifest tarixi 
Müəyyən mühüm siyasi hadisələr münasibəti ilə ali hakimiyyətin ahaliyə yazılı şəkildə təntənəli 

müraciəti 

Manufaktura tarixi Əl əməyinə və əmək bölgüsünə əsaslanan kapitalist müəssisəsi 

Marşal planı tarixi 

Avropanı bərpa proqramı, Soyuq müharibənin başlanması üçün real addım 

1947-ci il iyunun 5-də dövlət katibi Corc Marşall özünün Harvard Universitetindəki çıxışında 

sonradan "Marşall planı" kimi məşhurlaşan planın konturlarını cızdı. 

Bu plan Avropanı dirçəltməklə, kommunizmin qabağına keçilməz bir sədd çəkdi. 

Mayn Dorf 

Bəyannaməsi 

(Moskva 

Bəyannaməsi) 

 

siyasi 

2008-ci il noyabrın 2-də Rusiya dövləti başçısının “Mayn Dorf” iqamətgahında, üçtərəfli formatda 

görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistan Prezidenti Serj 

Sarkisyan və Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Bəyannamə imzalamışlar. 

Bəyannamənin imzalanmasında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri iştirak etmişlər. 

Rusiya Federasiyası Prezidentinin dəvəti ilə Azərbaycan Respublikasının, Ermənistan 

Respublikasının və Rusiya Federasiyasının prezidentləri 2008-ci il noyabrın 2-də Moskvada 

görüşərək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin vəziyyətini və onun siyasi vasitələrlə, ATƏT-in Minsk 

qrupunun həmsədrləri kimi Rusiyanın, ABŞ-ın və Fransanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və 

Ermənistan arasında birbaşa dialoqun davam etdirilməsi yolu ilə həlli perspektivlərini konstruktivlik 
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şəraitində konkret şəkildə və dolğun müzakirə edərək, 

1. Bəyan edirlər ki, münaqişənin beynəlxalq hüququn prinsipləri və normaları, bu çərçivələrdə qəbul 

olunmuş qərarlar və sənədlər əsasında siyasi yolla həlli ilə Cənubi Qafqazda vəziyyətin 

sağlamlaşmasına və regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsinin təmin olunmasına 

kömək edəcəklər ki, bu da regionda iqtisadi inkişaf və hərtərəfli əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait 

yaradacaqdır. 

2. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin münaqişənin siyasi yolla həllinin əsas prinsiplərinin işlənib 

hazırlanması məqsədi ilə 2007-ci ilin noyabrın 29-da Madriddə tərəflərlə keçirilmiş görüşü və 

sonrakı diskussiyalar nəzərə alınmaqla, həmsədrlərin vasitəçilik səylərinin davam etdirilməsinin 

böyük əhəmiyyətə malik olmasını təsdiq edirlər. 

3. Razılaşırlar ki, münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail olunmasının bütün aspektləri və mərhələləri 

hüquqi öhdəliklər yaradan beynəlxalq təminatlarla müşayiət edilməlidir. 

4. Qeyd edirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi 

yolla həllinin razılaşdırılması üzərində işi davam etdirmək, o cümlədən gələcəkdə yüksək səviyyədə 

təmasların gedişində davam etdirmək barədə razılığa gəlmişlər və özlərinin xarici işlər nazirlərinə 

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə qarşılıqlı əlaqədə danışıqlar prosesində gələcək addımları 

fəallaşdırmağı tapşırmışlar. 

5. Münaqişənin həllinə dair səylər kontekstində etimadın möhkəmləndirilməsi üçün tədbirlərin 

reallaşdırılmasına şərait yaradılmasının təşviq olunmasını vacib hesab edirlər. 

Mayorat tarixi İngiltərənin öz xadəgan titullarını ABŞ-da da saxlaması 

Mazaxizm  Özünə əzab 

Mediator iqtisadi Münaqişəli problemlər üzrə danışıqlarda vasitəçi 

Mehmandar tarixi Bakıda vəzifəsi qonaqları qarşılamaq olan xüsusi ayrılmış adam 

Mehri tarixi Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistan Respublikası) Zəngəzur mahalı ərazisində rayon 

Melanxolik ictimai 

Bu tip insanlar isə sakit, ancaq həssasdırlar. Onlar heç nəyə biganə qalmırlar. Elə bu səbəbdən onlara 

münasibətdə ən kiçik diqqətsizlikdən belə tez inciyirlər. Kiçik bir qanqaraçılığı uzun müddət unuda 

bilmirlər. Dönə-dönə bu hadisəni xatırlayırlar, kədərlənirlər, öz aləmlərində ölçüb-biçirlər. Heç bir 

tip onlar qədər "yüz ölç, bir biç" məsləhətinə riayət etmir. Hər şeydən tez rənicdə olan melanxoliklər 

istənilən problemin qarşısında acizdirlər. Ən kiçik problemlə üzləşdikdə belə özlərini itirirlər, 

vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilmirlər. Əslində, bu acizliyi onlar özü-özlərinə aşılayırlar. Çünki 

sözügedən tiplər bu dünyada ən çox özlərindən narazıdırlar. Özlərinin heç bir bacarığını 

dəyərləndirmirlər. 

Meliorasiya coğrafi 

(lat. melioratio) Kənd təsərrüfatının və ya ərazinin ümumi sağlamlandırılmasının inkişafı üçün daha 

səmərəli şəraitlərin yaradılması məqsədilə ərazilərdə su rejiminin yaxşılaşdırılmasına 

istiqamətlənmiş tədbirlər sistemi. Meliorasiyanın əsas növləri: suvarma, su təminatı, torpaqların 

qurudulması, şoran torpaqların yuyulması, eroziyaya, çürümələrə, yuyulmalara, subasmalara və s. 

qarşı mübarizə, səpələnən qumların möhkəmləndirilməsi və həmçinin torpaqların fiziki-kimyəvi 

xassələrinin yaxşılaşdırması. 

Menecer iqtisadi 
Müəyyən inzibati-təsərrüfat müstəqilliyi olan, istehsal, satış və xidmət sahələrində təşkiletmə və 

idarəetmə ilə məşğul olan peşəkar mütəxəssis 

Menecment iqtisadi 
Səmərəliliyi yüksəltmək və gəliri artırmaq məqsədilə istehsalatın idarə olunmasında tətbiq edilən 

stategiya,fəlsəfə,prinsiplər,üsullar,vasitələr və formaların çoxluğu. 

Menşevizm tarixi RSDFP II-ci qurultayında (1903) yaranmış, marksizm-leninizmə düşmən olan xırda burjua cəmiyyəti 

Metaməlumatlar iqtisadi 
Statistik tədqiqatı təşkil edən bütün obyektlər, məlumat yığımının tərkibi və əhatəsi, aqreqasiya 

edilmiş statistik göstəricilərin hesablanma qaydaları və düsturları, statistik göstəricilərin tərifləri. 

Metropoliya tarixi Müstəmləkəsi olan ölkə 

Məcəllə hüquqi 

İctimai münasibətlərin müəyyən sahəsini tənzimləyən vahid sistemləşdirilmiş qanunvericilik aktıdır. 

Məcəllələşdirmə ictimai münasibətlərin müəyyən sahəsini tənzimləyən qanunların sistemləşdirilməsi 

formasıdır. Məcəllələrin hüquqi qüvvəsi adi qanunlardan üstündür. Belə ki, əgər adi qanun norması 

ilə məcəllənin norması arasında ziddiyət (kolliziya) yaranarsa, bu halda məcəllədə təsbit edilmiş 

normaya üstünlük verilir. Məcəllə ayrı-ayrı hüquq sahələrinə aid olan normaları bir araya gətirir. 

Mündəricat verilməlidir. Məcəllələşdirilmiş normativ hüquqi aktın bölmələri ümumi və xüsusi 

hissələrdə birləşdirilə bilər. 

Məcəllələşdirmə hüquqi 
Normativ hüquqi aktların forma və məzmun baxımından yenidən işlənməsi yolu ilə vahid normativ 

hüquqi aktlarda birləşdirilməsi 

Mədrəsə tarixi Yaxın və orta şərq ölkələrində din xadimləri hazırlayan orta ruhani məktəbi 

Məhkəmə-Hüquq 

Şurası 
hüquqi 

Azərbaycan Respublikasında məhkəmə sisteminin təşkilinin və hakimlərin müstəqilliyinin təmin 

edilməsi, vakant hakim vəzifələrinə hakim olmayan namizədlərin (bundan sonra - "hakim vəzifəsinə 

namizədlər") seçilməsinin təşkili, hakimlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, onların iş yerinin 

dəyişdirilməsi, vəzifədə irəli çəkilməsi, intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi, habelə məhkəmələr və 

hakimlərlə bağlı digər məsələləri səlahiyyəti daxilində həll edən məhkəmə hakimiyyətinin 

özünüidarə funksiyalarını həyata keçirən orqan. 

Məhkəmə-Hüquq Şurası 2005-ci ilin fevral ayından fəaliyyətə başlamışdır. 15 nəfərdən ibarət оlan 

Şura əsasən hakimlərdən (9 nəfər) fоrmalaşmış, eyni zamanda оnun tərkibinə hakimiyyətin digər 

qоllarının, habelə məhkəmə prоsesində tərəf оlan prоkurоrluğun və vəkilliyin nümayəndələri daхil 
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оlmuşlar. 

Hakimlərin ilkin və davamlı tədrisinin təşkili, fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, iş yerinin 

dəyişdirilməsi, vəzifədə irəli çəkilməsi, intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi və onların fəaliyyəti ilə 

bağlı digər məsələlər bu orqanın səlahiyyətinə aid edilmişdir. 

Məhkəmə-Hüquq Şurası daimi fəaliyyət göstərən müstəqil orqandır və təşkilati, maliyyə, habelə hər 

hansı başqa cəhətdən qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarından, yerli özünüidarə 

orqanlarından, habelə hüquqi və fiziki şəxslərdən asılı deyildir. Məhkəmə-Hüquq Şurası 

qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan Respublikasının Vəkillər 

Kollegiyası, elmi təşkilatlarla qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. 

Sədri Ədliyyə naziridir. 

Məxməri inqilab 

(Nəzakətli inqilab) 
siyasi 

Çexoslovakiyada 1989-cu ilin 17 noyabrından 29 dekabrına qədər baş verən dinc və qeyri-zorakı 

inqilab. Çexoslovakiya Kommunist Partiyasının tək partiya hökumətinə qarşı tələbə və digər 

populyar nümayişlər üstünlük təşkil edən inqilab, partiyanın ölkə üzrə nəzarətinin dağılmasına və 

sonrakı Çexiyanın parlament respublikasına çevrilməsinə gətirib çıxardı. 

Mənbəşünaslıq tarixi 
Tarixi mənbələrin tədqiqi və onlardan istifadə üsullarını işləyib hazırlayan köməkçi fənn, habelə 

həmin mənbələrin özü; məxəzşünaslıq 

Mərzban tarixi Sanilər dövründə Azərbaycanda canişin 

Mətbuat siyasi Dünyada 4-cü hakimiyyət kimi qəbul olunur 

Miatsum siyasi 

İlhaqçılıq, Azərbaycan torpaqları hesabına “birləşmiş” erməni dövlətinin yaradılması ideyası 

Bu ideyanı ortaya atan erməni millətçiləri buna Miatsum (ermənicə birləşmə) adı vermişdilər. 

Miatsum ideyasına əsasən Qarabağ Ermənistana birləşdirilməli, Ermənistan və Qarabağda yaşayan 

azərbaycanlılar isə öz ata baba torpaqlarından qovulmalı idilər. 

Mikado tarixi Yaponiya imperatorunun titulu 

Mikalogiya tarixi Biologiyanın bir bölməsi, göbələklər haqqında elm 

Miqrasiya coğrafi Əhalinin yerdəyişməsi 

Milad bayramı tarixi 

Hər il İsanın doğulmasının qeyd edilməsi üçün, əsasən 25 dekabrda keçirilən, geniş mədəni ənənələri 

olan və bütün dünyada həm də qeyri-xristian olan milyonlarla insan tərəfindən qeyd edilən 

bayramdır. Müasir bayram ənənələrinə hədiyyə vermə, Milad musiqisi və tamaşaları, Milad 

açıqcalarının verilməsi, kilsə mərasimi, xüsusi yemək, Milad ağacı, Milad işıqları, doğulma 

səhnələri, girlandalar, çələnglər, zınqırovlar da daxil olmaqla Milad bəzəkləri daxildir. Həmçinin 

bayrama xas olan, Milad ərəfəsində uşaqlara hədiyyələr paylayan və sabit görünüşü olan Milad ata, 

Müqəddəs Nikolay, Şaxta baba, Santa Klaus, Körpə İsa kimi fiqurlar da vardır. Hədiyyə bağışlama 

və digər ənənələrinə görə, Milad həm xristian, həm də qeyri-xristian ölkələrində iqtisadiyyata ciddi 

təsir göstərərək, canlanma və inkişafa səbəb olur. 

Millətlər 

cəmiyyəti 
tarixi 

I-ci dünya müharibəsi ilə II-ci dünya müharibəsi arasindakı dövrdə olmuş beynəlxalq təşkilat 

Milli Parklar coğrafi 

Xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər əhəmiyyət daşıyan təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti 

mühafizə, maarifçilik, elmi, mədəni və digər məqsədlər üçün istifadə olunan təbiəti mühafizə və 

elmi-tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir.  

Millitarizm tarixi Özgə torpağını istila etmək, müstəmləkələr ələ keçirmək 

Mineral sular coğrafi 

Aktiv kimyəvi komponentlərlə və qazlarla zəngin olan təbii sudur. Yerin təkindən gələn yeraltı sular 

təbii bulaqlar vasitəsilə yer üzərinə çıxır və bu sulara mineral sular deyilir. Bu suların tərkibində 

yüksək miqdarda qazlar, kimyəvi elementlər və onların birləşmələri olur və öz radioaktivliyi ilə 

seçilir. Bir çox mineral sular müalicə məqsədi ilə istifadə edilirsə, bəziləri süfrə suları kimi tətbiq 

edilir. Müalicəvi sulara İstisu, Yesentuki 4, Yesentuki 17, Mahaçkala suları, süfrə sularına Narzan, 

Yesentuki 20, Kiyev suları və s. Badamlı, Borjomi, Cermuk, Turşsu həm müalicəvi, həm də süfrə 

sularına aiddir. 

Mineral su mənbələrinin əksəriyyəti Şimalı Qafqazda, Zaqafqaziyada, Ukraynada, Krımda və az 

miqdarda Orta Asiyadadır. 

Minimum əmək 

haqqı 
iqtisadi 

Qanunvericiliklə ixtisassız əməyə və xidmətə görə aylıq əməkhaqqının ən aşağı səviyyəsini müəyyən 

edən sosial normativ 

Minimum istehlak 

səbəti 
hüquqi 

İnsanın sağlamlığının və həyat fəaliyyətinin minimum səviyyəsi üçün zəruri olan ərzaq, qeyri-ərzaq 

malları və xidmətlərin elmi normalar əsasında müəyyən edilmiş toplusu (“Yaşayış minimumu 

haqqında” Qanundan) Əhalinin sosial durumunu müəyyənləşdirən əsas göstəricilərdən biri də 

minimum istehlak səbətinin dəyəri və aylıq minimum gəlirdir. 

Bu yaxınlarda Nazirlər Kabineti minimum istehlak səbətinin tərkib və strukturunda dəyişikliklər 

etmək barədə qərar qəbul edib. Qərarı baş nazir Artur Rəsizadə imzalayıb. Sənədə əsasən, 23 iyun 

2005-ci il tarixli № 118 qərarla təsdiq edilən minimum istehlak səbətinin tərkibi yeni redaksiyada 

verilir. 

Minimum istehlak səbətinin hesabı əhalinin üç kateqotiyası üzrə aparılır: əmək qabiliyyətli əhali, 

pensiyaçılar və 0-14 yaş arası uşaqlar. 

Minsk Qrupu hüquqi 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ATƏT-in prinsipləri əsasında sülh yolu ilə danışıqlar vasitəsi ilə həlli 

üçün yaradılmış qurumdur. ATƏT-in Nazirlər Şurasının 1992-ci ilin 24 martında Helsinkidə 

keçirilmiş görüşündə yaradılmışdır. Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya Federasiyası, Amerika 

Birləşmiş Ştatları, Fransa, Polşa, Almaniya, Türkiyə, Belarus, Finlandiya və İsveç qrupun üzvləridir.  
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1994-cü ildə ATƏT-in Budapeşt sammitində həmtəsisçilik institutu yaradıldı və onun ilk həmsədrləri 

Rusiya və əvvəlcə Finlandiya, sonra isə İsveç oldu. 

1996-cı ilin dekabrından onun üç – Rusiya, ABŞ və Fransa həmsədrləri var. 

Qrupun əsas vəzifəsi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına və 

Dağlıq Qarabağ probleminin dinc vasitələrlə həll edilməsinə bilavasitə kömək etməkdir. Bu günə 

kimi ATƏT-in Minsk Qrupunun fəaliyyəti heç bir nəticə verməmişdir. 

Molla Nəsrəddin tarixi Azərbaycan dilində satirik, populyar jurnal. İlk sayı 1906-cı il aprelin 7-də Tiflisdə işıq üzü görüb. 

Monarxiya siyasi 

(yunanca – təkhakimiyyətlilik) Elə bir idarəetmə formasıdır ki, burada ali hakimiyyət vətəndaşların 

iradəsindən asılı olmayaraq tam və ya qismən bir mütləq dövlət başçısının (imperator, kral, sultan, 

şah və s.) əlində cəmləşmişdir. Monarxiyanın xusisiyyətləri: hakimiyyət vərasət yolu ilə ötürülür; 

müddətsiz olaraq həyata keçirilir; əhalinin iradəsindən asılı deyil. 

Monoqamiya tarixi Tək kəbinlik, biravadlıq 

Monoton siyasi Yeknəsək, eyniton 

Moratorium hüquqi 

(lat. moratorius — ləngitmə, təxirəsalalma) 

Mülki hüquqda — hökumət tərəfindən müəyyən edilmiş öhdəlik müəyyən müddətə və ya hansısa 

fövqalədə hadisənin sonuna qədər yerinə yetirilməsinin təxirə salınması (məsələn, müharibə, təbii 

fəalakət). 

Beynəlxalq hüquqda — dövlətin öhdəliklərini yerinə yetirilməsi vaxtının geri çəkilməsi, yaxud hər 

hansı bir hərəkətdən imtina edilməsi. 

Moratorium siyasi 

Öhdəliklərin yerinə yetirilməsi vaxtının geri çəkilməsi, yaxud dövlətin öz hökumətinin rəsmi olaraq 

müəyyənləşdirilmiş təşəbbüsü ilə, yaxud beynəlxalq sazişlər nəticəsində hər hansı bir hərəkətdən 

imtina etməsi. müəyyən müddət üçün, yaxud xüsusi şərait dövründə elan olunur. ümumi yaxud 

qismən ola bilər. 

Motivasiya tarixi 
İnsanı hərəkətə gətirən güc və hərəkətlərin istiqamətini müəyyənləşdirən, onların düşüncələri, 

ümidləri, inamları, arzu, tələbat və qorxularıdır. 

Motivizasiya siyasi Səbəb 

Musson küləkləri coğrafi Dövrü xarakter daşıyan küləklər 

Müddəa hüquqi 
Müəyyən şəxslərə ünvanlanan rəsmi xarakterli göstərişlərdir. Normativ və q-normativ aktlarda əks 

olunur. 

Mülk tarixi Xilafət vaxtı yerli feodalların irsi mülkiyyətində olan torpaqlar idi. 

Mülki hüquq hüquqi 

Fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqi vəziyyətini, onların əmlak və şəxsi qeyri əmlak hüquqlarının əmələ 

gəlməsi əsaslarını və həyata keçirilməsi və xitam verilməsi qaydasını müəyyənləşdirən, müqavilə və 

digər əsaslar üzrə yaranan öhdəlik münasibətlərini və digər əmlak və şəxsi qeyri əmlak 

münasibətlərini tənzimləyən hüquq sahəsidir. 

Mülki məcəllə hüquqi 
Mülki Məcəllə mülki hüquq normalarını əks etdirən digər məcəllə və qanunlarla ziddiyyət təşkil 

etdikdə Mülki Məcəllə tətbiq edilir. 

Mülki prosessual 

hüquq 
hüquqi 

Mülki işlər üzrə ədalət mühakiməsi həyata keçirilməsi ilə əlaqədar məhkəmə ilə tərəflərin və 

prosesin digər iştirakçıları arasında yaranan, mülki prosessual hüquq münasibətlərini və mülki işə 

məhkəmə baxışı zamanı həyata keçirilən prosessual hərəkətləri nizamlayan hüquq normalarının 

sistemi və hüquq sahəsidir. 

Müstəqil 

Dövlətlər Birliyi 

(MDB) 

tarixi 

İlkin dövrdə 3 dövlət- Rusiya, Ukrayna, Belorusiya tərəfindən qurulmuşdur. MDB-nin qurulması 

haqqında ilkin razılıq 1991-ci il dekabrın 8-də qəbul edilmişdir. Bu dövlətlər SSRİ-nin dağılmasının 

(SSRİ faktiki olaraq 25 dekabr 1991-ci il Qorbaçovun istefasından sonra dağıldı) labüdlüyünü 

anlayır və öz aralarında sonralar siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələri genişləndirmək üçün bu qurumu 

təşkil etdilər. Həmçinin MDB SSRİ-nin "mədəni dağılmasını", onun mülklərinin keçmiş İttifaq 

ölkələri arasında paylaşdırmaq üçün təşkil edilmişdi. 

Daha sonralar Azərbaycan, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldaviya, Tacikistan, 

Türkmənistan, Özbəkistan 21 dekabr 1991-ci ildə Alma-Atada Rusiya, Ukrayna və Belarusiya ilə 

birlikdə MDB-yə qoşulmaq haqqında razılığa gəldilər. 

Azərbaycan Parlamenti bu qərarı yalnız 1993-cü ilin sentyabrında ratifikasiya etdi və MDB-nin tam 

hüquqlu üzvü oldu. 

1993-cü ilin oktyabrında MDB-yə üzv qəbul edilən Gürcüstan 2008-ci ilin avgust ayında Rus 

ordusunun Gürcüstana daxil olmasından sonra həmin qurumun üzvlüyündən çıxdı. 

Türkmənistan 2005-ci ildən MDB-də müşahidəçi kimi fəaliyyət göstərir. 

Ukrayna 2014-ci ilin mart ayında Rus ordusunun Krıma daxil olmasından sonra həmin qurumun 

üzvlüyündən çıxdı. 

Müttəfiq 

respublika 
hüquqi Keçmiş SSRİ-nin tərkibində olan respublikaların statusu 

Nabukko qaz-

boru kəməri 
iqtisadi 

(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.  

Boru kəmərinin çəkilməsinin məqsədi Avropanın Rusiyadan qaz alışında asılılığını azaltmaqdır. 

Layihə Avropa Birliyi ölkələri və ABŞ tərəfindən dəstəklənir və Rusiyanın Qazprom şirkətinin 
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həyata keçirmək istədiyi Cənub axını layihəsinə rəqib qismində görülür. Lakin bəzi ekspertlər boru 

kəməri üçün lazım olan miqdarda təbii qaz ehtiyatlarının olmadığından ehtiyat edirlər. Layihənin 

əsas xammal tədarükçüsünün Azərbaycan, Türkmənistan və Misirin də həmçinin layihənin 

təchizatçısı olması ehtimal edilir.  

Bolqarıstandan başlayıb Rumıniya, Macarıstandan keçərək Avstriyaya qədər uzanması planlaşdırılan 

bu xəttin ümumi uzunluğu 1 329 km-dir. Nabukko Təbii Qaz Boru Xəttinin minimum 10, maksimum 

23 milyard barrel illik daşıma həcminə sahib olması və 2018-ci ildə istismara verilməsi nəzərdə 

tutulur. 

Neofaşizm siyasi II Dünya müharibəsindən sonra ləğv edilmiş faşist təşkilatlarının yeni varisi 

Nikson şoku iqtisadi 
15 avqust 1971-ci ildə ABŞ prezidenti Riçard Nikson çıxış edərək dolların qızılla təminatının 

tamamilə dayandırılmasını elan etdi. ABŞ qızıl standart sistemindən çıxdı.  

Nival sahə coğrafi Buzlaq 

Nizamnamə hüquqi 
Nizamnamələrin, əsasnamələrin, təlimatların, reqlamentlərin və qaydaların hüquqi qüvvəsi onları 

təsdiq edən normativ hüquqi aktın hüquqi qüvvəsi ilə müəyyən edilir. 

Nobel mükafatı tarixi 

Dəyərli elmi tədqiqatlar, inqilabi ixtiralar, mədəniyyətə və ya cəmiyyətin inkişafına edilən zəngin 

töhfəyə görə 1901-ci ildən verilən nüfuzlu beynəlxalq mükafat  27 noyabr 1895-ci ildə Alfred 

Bernard Nobelin (1833-1896) vəsiyyəti əsasında təsis edilmişdir. Alfred Nobel 1833-cü il oktyabrın 

21-də İsveçin Stokholm şəhərində, mühəndis ailəsində anadan olmuşdur. O, kimyaçı, mühəndis və 

ixtiraçı kimi tanınmışdır. Əldə etdiyi gəlirin böyük hissə onun 355 ixtirasının (dinamit, tüstüsüz 

barıt) payına düşür. 

Nobel mükafatının məbləği hal-hazırda təxminən $1mln. 450 min-ə bərabərdir. 

Mükafat Alfred Nobelin vəsiyyətinə əsasən aşağıdakı 5 sahə üzrə verilməlidir: 

Nobel Kimya Mükafatı (ilk mükafatı  Yakob Vant-Hoff almışdır) 

Nobel Fizika Mükafatı (ilk mükafatı Vilhelm Rentgen almışdır) 

Nobel Tibb və Fiziologiya Mükafatı 

Nobel Ədəbiyyat Mükafatı (ilk mükafatı  Sülli-Prüdom almışdır) 

Nobel Sülh Mükafatı (ilk mükafatı  Anri Dühan almışdır) 

Nobel İqtisadiyyat Mükafatı 1969-cu ildən İsveç Bankının təşəbbüsü ilə verilir 

Nominal iqtisadi Qiymətli kağızların (səhmlərin, istiqrazların, kağız pulların) üzərində göstərilən qiymət 

Nord coğrafi Xəzri küləyi 

Normativ aktlar hüquqi 

Dövlət (NK, mərkəzi və yerli İH orqanlar) və yerli özünüidarə tərəfindən qəbul edilən bir qrup 

insanlar (məhdud subyektlər dairəsi) üçün  məcburi davranış qaydalarını əks etdirir. Müvəqqəti 

xarakter daşımır, dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulur. Fərmana uyğun gəlməlidir. 

Normativ hüquqi 

aktlar 
hüquqi 

Dövlət orqanları tərəfindən və ya referendum yolu ilə qəbul edilmiş, hamı üçün məcburi davranış 

qaydalarını əks etdirən, qeyri-müəyyən subyektlər dairəsi üçün və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün 

nəzərdə tutulmuş rəsmi sənədlərdir. Daxildir: Konstitusiya, Referendum aktı, qanunlar, fərmanlar, 

NK qərarları, mərkəzi İH orqanlarının normativ hüquqi aktları. 

Normativ hüquqi aktlar hüquqa və haqq-ədalətə (bərabər mənafelərə bərabər münasibət) 

əsaslanmalıdır. Bir sıra hallarda dövlət proqramına əsaslanır. Əsas növü qanundur. Səlahiyyətli şəxs 

tərəfindən imzalanıb, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilərək rəsmiləşdirilir. Normativ 

hüquqi aktlar dərc edildikdən sonra tətbiqi və icrası məcburidir.  

Normativ 

xarakterli akt 
hüquqi 

Dövlət və ya yerli özünüidarə orqanları tərəfindən qəbul edilmiş, məhdud subyektlər dairəsi üçün 

məcburi davranış qaydalarını əks etdirən və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş 

aktlardır. Daxildir: Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları, MSK qərar, təlimat və izahları, Mərkəzi 

Bankın qərarları, Məhkəmə-Hüquq Şurasının qərarları, MTRŞ qərarları, bələdiyyə qərarları, yerli İH 

orqanlarının qərarları. 

Normativ xarakterli aktlar onların icra olunmamasına görə məsuliyyət müəyyən edə bilməz. 

Normativ xarakterli aktlar müvafiq normativ hüquqi akt əsasında qəbul edilməlidir və onun müvafiq 

normasına istinad etməlidir. 

Nou-hau hüquqi 

(ing. know how, bilirəm necə) Kommersiya sirri ilə qorunan bilən istənilən xarakterli məlumat 

(ixtira, orjinal texnologiya, bilik, bacarıq və s.). Onlar alınıb-satıla bilər və rəqib üzərində üstünlük 

əldə etməyə imkan verir. Bu müəyyən informasiya, düsturlar, sxemlər, fəaliyyət alətləridir. Bəzi 

ölkələrdə bura patentlər və üstünlük əldə etməyə imkan verən informasiya da daxildir. Müəllif 

əvvəlcə patent alır, nou-hau paketi əldə edir və müvafiq hüquqi sığorta ilə təmin edilir. Nou-hau və 

nou-nou eyni anlayışlardır. 

Novruz tarixi 

“Novruz” fars sözü olub “yeni gün” deməkdir. Novruz astronomik baxımdan yazın başlandığı, gecə 

ilə gündüzün bərabər olduğu gündür. Bir çox ölkələrdə xalq arasında populyarlığına görə, 2009-cu 

ildə UNESCO Novruz bayramını dünyanın mədəni irsi siyahısına saldı. 2010-cu ildə BMT mart 

ayının 21-ni Beynəlxalq Novruz Günü elan etdi. Türkiyədə, İraqda, Suriyada, İranda yaşayan 30 

milyon kürd üçün Novruz nəinki bayramdır, həm də milli birlik, milli mübarizə simvoludur. 

Türkiyədə Novruzun bayram olunması Avropa Birliyi tələbi ilə 2000-ci ildən qanuniləşib. 

Numizmatika tarixi 
Sikkələr, onların zərb tarixi, qiyməti, istifadə edilmə müddəti, nominal və həqiqi dəyərlərini öyrənən 

elmdir. 

Oferent iqtisadi 
Saziş bağlamaq təklifi ilə çıxış edən şəxs, yəni saziş bağlamaq üçün bütün şərtləri göstərməklə rəsmi 

təklif verən şəxs. 
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http://az.wikipedia.org/wiki/1969


 Tərtibçi: Elçin Cəfərov, versiya 15.04 

Oferta iqtisadi 
Komersiya təcrübəsində satıcının yazılı təklifi. Adətən güman edilən alıcıya göndərilir və burada 

satıcının müəyyən şərtlərdə partiya mal satacağı bildirilir. 

Oliqarxiya siyasi Az adamın hakimiyyəti 

Onomastika tarixi Dildə mövcud olan xüsusi adların hamısı 

Opponent siyasi Qarşı tərəf 

Orhus 

Konvensiyası 
coğrafi 

25 iyun 1998-ci ildə Danimarkanın Orhus şəhərində qəbul edilmiş "Ətraf mühit ilə bağli məsələlərdə 

məlumatın əldə edilməsi, ictimaiyyətin qərar qəbul edilməsində iştirakı və ədalət məhkəməsinin açıq 

keçirilməsi haqqında" BMT-nin konvensiyası. Azərbaycan Respublikası 1999-cu ildə bu 

Konvensiyaya qoşulmuşdur. Orhus Konvensiyası ətraf mühit hüquqları ilə insan hüquqlarını 

birləşdirən bir müqavilədir. Bu Konvensiyanın qəbul edilməsi əhalinin ekoloji, o cümlədən bioloji 

müxtəliflik haqqında məlumatlandırılmasına əlverişli şərait yaratmışdır. 

Orta aylıq əmək 

haqqı 
hüquqi 

Orta aylıq əmək haqqına pul və natura formasında aşağıda göstərilən ödəmələr daxil edilir: 

• işlənilmiş və işlənilməmiş vaxta görə günəmuzd işçilərin əmək haqqı; 

• illik və birdəfəlik həvəsləndirici ödəmələr; işəmuzd işçilərin əmək haqqı və işlənilməmiş vaxta 

görə ödəmələr; 

• iş vaxtından artiq vaxtda görülən işə, gecə vaxtı, çoxnövbəli iş rejiminə və bayram günlərində 

görülən işə görə əlavələr; 

• fasiləsiz iş stajina və xüsusi ixtisasa görə əlavələr; 

• rayon tənzimlənməsi ilə şərtləndirilən, dağlıq və ağır iqlim şəraitinə görə əlavələr; 

• əlverişsiz, ağır, zərərli, habelə xüsusilə ağır və zərərli əmək şəraitində işə görə əlavələr. 

Orta əmək haqqı hüquqi 

İşçiyə vəzifəsi (peşəsi) üzrə işəgötürən tərəfindən ödənilmiş məvacib və onun tərkibinə daxil olan 

ödənclərin müəyyən olunan məbləğdir. Əmək məzuniyyəti dövrü üçün verilən əmək haqqı istisna 

olmaqla, qalan bütün hallarda işçinin orta əmək haqqı ödənişdən əvvəlki 2 təqvim ayı ərzində 

qazandığı əmək haqqının cəmi həmin aylardakı iş günlərinin sayına bölünməklə bir günlük əmək 

haqqı tapılır və alınan məbləğ əmək haqqı saxlanılan iş günlərinin sayına vurulmaqla müəyyən edilir. 

2 aydan az işləmiş işçilər üçün orta aylıq əmək haqqı aşağıdakı qaydada hesablanır: işçinin faktik 

işlədiyi günlər ərzində qazandığı əmək haqqını həmin günlərə bölməklə bir günlük əmək haqqı 

müəyyən edilir, alınan məbləğ əmək haqqı saxlanılan iş günlərinin sayına vurulur. Orta əmək haqqı 

müəyyən aylıq tarif (vəzifə) maaşı, əlavələr və mükafatlar da hesaba alınır. 

İstehsalat vahidlərinin işçi qüvvəsi tərəfindən göstərilən xidmətin orta qiyməti işçilərin orta əmək 

haqqı ilə ölçülür. Əmək haqqı ümumi ödəmələrə aiddir (qanunvericiliyə uyğun olaraq vergilər və 

digər tutulmalar çıxılmadan göstərilir) və işlənilmiş vaxta görə işəgötürən tərəfindən pulla ödənilən 

mükafatdır.  

Natura formasında ödənilən əmək haqqı – bazar qiymətləri ilə axırıncı tarixi qeyd olunmaqla işçilərə 

verilmiş ərzaq yaxud malların (işin, xidmətin) dəyərini təsvir edir, bu malların (işlərin, xidmətlərin) 

qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənirsə, onda pərakənd qiymətləri əsasında hesablanır. 
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Ön Asiya (Qərbi 

Asiya, Cənub-

Qərbi Asiya) 

coğrafi 

Asiyada coğrafi region. Coğrafi baxımdan Zaqafqaziya, Kopetdağ, Kiçik Asiya, İran yaylası, 

Mesopotamiya, Ərəbistan yarımadası və Levantı əhatə edir. Siyasi baxımdan isə Yaxın Şərq 

(Afrikadakı ərazilər istisna olmaqla), Orta Şərq və Cənubi Qafqaz nəzərdə tutulur. 

Ön Qafqaz coğrafi  

Özəlləşmə iqtisadi İstehsal vasitələri üzərində mülkiyyətin dövlətdən müəssisə kollektivi üzvlərinin əlinə keçməsi. 

Padan coğrafi Cənubi Avropanın ən böyük düzənliyidir. 

Paleoqrafiya tarixi 
Qədim yazılı abidələrin müəllifinin müəyyən edilməsini, bu yazılı abidələrin yaranma tarixini və 

yerini, onun qrafik formalarının inkişaf qanunauyğunluqlarını öyrənən köməkçi tarixi-filoloji fənn 

Paritet siyasi Birgə əsaslarla 

Parlament siyasi 

Hakimiyyətin ali təmsilçi orqanıdır. Orta əsrlər Avropada yüksək təbəqələrin nümayəndələrdən 

formalaşan məşveret və qanunveridiçi orqanı idi. Müasir mənasını 17-19 əsr burjua inqilablarından 

sonra almışdır. Parlamentarizm cəmiyyətin dövlət idarəçilik sistemidir. O, parlamentin başqa 

hakimiyyət qanadlarına münasibətdə üstün mövqeyə malik olması ilə yanaşı, qanunverici və 

icraedici funksiyaların dəqiq şəkildə müəyyənləşdirilməsi ilə xarakterizə olunur. Azərbaycanda 

parlament 1995-ci ildə yaradılmış Milli Məclisdir. 

Parnik effekti coğrafi 

Günəşin istilik enerjisinin xeyli hissəsinin yer üzərində tutulmasıdır. 

Atmosferin cüzi hissəsini – 0,03%-ni təşkil edən karbon qazı onun temperaturunu 5-6
0
 S artırır. 

XX əsrin 70-ci illərində sübut edilmişdir ki, digər qazlar karbon qazından daha kiçik miqdarlarda, 

hiss olunan parnik effektlər verirlər. Bu illərdə aparılan eksperimentlər təsdiq etmişdir ki, karbon 

qazının iki dəfə artırılması nəticəsində qlobal iqlimin 2-40 S, şimal yarımkürənin qütb oblastında isə 

6-80 S çox istiləşməsi mümkündür. 

Parnik qazlarının, xüsusilə də karbon qazının atmosferə atılması ardıcıl olub artmaqda davam edir. 

Sonuncunun mənbəyi – kömürün və digər karbon tərkibli yanacaqların, neftin, qazın və onların 

törəmə məhsullarının ilk öncə, benzinin yanmasıdır. Parnik effektini artıran digər qazların – metanın, 

azot oksidlərinin, halogen – karbohidrogenlərin tullantısı böyük sürətlə artmaqda davam edir. Bəzi 

rəylərə görə, son illərə 15-20% parnik effekti düşür. Təkcə 1988-ci ildə tropik meşənin məhv 

edilməsi nəticəsində atmosferə 5,5 milyard ton karbon atılmışdır. 

Partiya siyasi "Partiya" termini, "pars" – hissə və ya "partire" – bölmək olan latın sözləridən meydana gəlmişdir. 

http://www.elchinya.narod.ru/about.htm
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Partiya adlandırılan siyasi birləşmələr hələ qədim zamanlardan məlum olsalar da, müasir dövrdə 

onların yeri və rolu bilavasitə demokratiyanını inkişafı və təmsili hakimiyyət orqanlarının 

möhkəmlənməsi ilə bağlıdır. 

Person non qrata siyasi (lat. persona non grata) Arzuolunmaz şəxs 

Personalizm siyasi 

(latınca “şəxsiyyət”) Müasir fəlsəfədə teistik istiqamətdir. Adından göründüyü kimi, burada 

şəxsiyyət ilkin yaradıcı reallıq və ali mənəvi sərvət hesab olunur. Şəxsiyyətin yaşadığı və fəaliyyət 

göstərdiyi dünya Ali şəxsiyyət– Allah yaradıcılıq fəallığının təzahürüdür. 

Piratçılıq hüquqi Kommersiya miqyasında müəllif hüquqlarının pozulması 

Plagiat hüquqi Oğurluq 

Podzol torpaqlar coğrafi 
Küləçalan torpaqlardır, yalnız Şimali Amerika və Avrasiya materiklərində rast gəlinir və tayqa 

zonasına xasdır. 

Poliqon siyasi Sınaq, döyüş meydanı 

Politologiya siyasi Yunanca, politika – siyasət, loqos – elm. 

Politologiya 

(Siyasi elm) 
siyasi 

Bir sosial elm olub siyasi davranışın, siyasi sistemlərin və geniş mənada siyasətin nəzəriyyəsi, təhlili, 

təsviri və proqnozu ilə məşğul olur. 

Potsdam 

konfransı 

 

tarixi 

Avropanın muharibədən sonrakı quruluşu və Almaniyanın gələcək muqəddəratı məsələləri uc boyuk 

dovlətlər – SSRİ, ABŞ və İngiltərə rəhbərlərinin1945-ci il iyulun 17-dən avqustun 2-dək Potsdamda 

kecirilən konfransında həll edildi. Konfransda dovlətləri Stalin, Trumen və Corcill təmsil edirdilər. 

Muttəfiqlər razılığa gəldilər ki, Almaniyanı SSRİ, ABŞ, İngiltərə və Fransa 

qoşunları işğal edəcəklər. Almaniyaya aid butun məsələləri həll etmək ucun Nəzarət şurası yaradıldı. 

Almaniyanın tam tərk-silah edilməsi və iqtidardan salınması həyata kecirmək, hərbi sənayeni ləğv 

etmək, faşist partiyasını buraxmaq, hər cur nasizm və militarizm təbliğatını qadağan etmək qərara 

alındı. Konfrans Koniqeberq şəhərini və onun ətrafındakı rayonu (indiki Kalininqrad şəhəri və 

Kalininqrad vilayəti) SSRİ-yə verməyi qərara aldı. 

Praqa prosesi 

(Mərhələli həll) 
siyasi 

Azərbaycanda 2003-cü ildə İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra erməni tərəfi bildirirdi ki, 

danışıqları bundan əvvəl Ki-Uestdə əldə edilmiş razılaşmalar əsasında aparacaqlar. Lakin 

Azərbaycan dövlət başçısı danışıqların sıfırdan başlayacağını elan etdi. 

 

2004-cü il aprelin 16-dan başlayaraq Praqada Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri 

səviyyəsində danışıqlar yenidən bərpa olundu. Sonradan “Praqa prosesi” adını almış danışıqların bu 

mərhələsində 2005-ci ilin yayına qədər iki dövlətin xarici işlər nazirləri 11 görüş keçirərək 

münaqişənin nizama salınmasına dair sülh planının yeni variantının detallarını müzakirə etdilər. 

 

2005-ci il yanvarın 3-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Təhlükəsizlik Şurasının 

iclasında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması istiqamətində 

əlverişli şəraitin yarandığını və bu problemin “Praqa prosesi” əsasında getdiyini bildirməklə 

danışıqlarda yeni mərhələnin başlandığını bəyan etdi. 2005-ci il mayın 15-də Varşavada, avqustun 

27-də isə Kazanda iki ölkənin prezidentləri arasında keçirilən növbəti görüşlərdə danışqların əsas 

mövzusu təklif olunan yeni sülh planının detallarının müzakirəsi oldu. 

Keçirilən görüşlərdə Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış etməsi “Praqa prosesi”nin 

yenidən dalana dayanmasına və danışıqların nəticəsiz qalmasına gətirib çıxartdı. Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması prosesini sürətləndirmək üçün yenidən baza prinsipləri 

2007-ci il noyabrın sonunda Madriddə tərəflərə təqdim olundu. 

Bundan sonra, 2008-ci il iyunun 5-də Sankt-Peterburqda, noyabrın 2-də Moskvada, 2009-cu il 

yanvarın 28-də Sürixdə, mayın 7-də Praqada, iyunun 4-də Sankt-Peterburqda, iyulun 17-18-də 

Moskvada, oktyabrın 8-9-da  Kişinyovda, noyabrın 22-də isə Münhendə Azərbaycan və Ermənistan 

prezidentlərinin 8 görüşü keçirildi. Bu görüşlər zamanı danışıqların mahiyyəti haqqında verilən 

məlumatlarda bildirilir ki, son beş ildə “Praqa prosesi” çərçivəsində işlənilməsi başlanılan və Madrid 

sənədinə çevrilən baza prinsipləri mövcuddur.  

Prezident iqtisadi Keçmişdə olmuş və bu gün ola biləcək eyni tipli hadisələrə misal ola bilən hadisə, hərəkət,rəftar. 

Pristij siyasi Nüfuz 

Profan ictimai Hər hansı bir sahədə biliyi olmayanlar 

Prokurorluq hüquqi 

Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda qanunların 

icra və tətbiq olunmasına nəzarət edir; qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda cinayət işləri başlayır və 

istintaq aparır; məhkəmədə dövlət ittihamını müdafiə edir; məhkəmədə iddia qaldırır; məhkəmə 

qərarlarından protest verir. 

Prolonqasiya iqtisadi Hər hansı bir müqavilənin, sazişin müddətinin uzadılması. 

Promille coğrafi Duzluluğun ölçü vahididir. 1000 qram suda olan duzun qramla miqdarını bildirir. 

Proporsional seçki 

sistemi 
hüquqi 

Səslərin ayrı-ayrı şəxslərə deyil, partiyalara verilməsidir. İlk dəfə olaraq 1889-cu ildə Belçikada 

tətbiq olunub. 

Proses siyasi Latınca, irəliyə doğru hərəkət. 

Protest hüquqi 
Etiraz. Prokurorun qanunların icrasına nəzarəti həyata keçidiyi zaman aşkar etdiyi qanun 

pozuntularını aradan qaldırmaq üçün verdiyi hüquqi cəhətdən əsaslandırılmış rəsmi etiraz 

Psixologiya  "psixika haqqında elm" deməkdir. Psixologiya elminin predmeti mürəkkəb və çoxcəhətlidir. 

Psixometr coğrafi Hiqrometr kimi havanın rütubətliyini ölçür. 
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Publisistika siyasi 

(latınca “ictimai”) Publisistika termini 19-cu əsrdə yaranmış və uzun müddət sosial ədəbiyyat 

mənasında işlənmişdir. Hal-hazırda jurnalistikanın hər janrı publisistika adlanır. Publisistikanın 

məqsədi həyatı əks etdirmək, tədqiq etmək, onun haqqında kütləni düşündürərək inandıracaq 

formada danışmaqdır. 

Radiasiya 

təhlükəsizliyi 
coğrafi 

İnsanın, bütövlükdə populyasiyanın, ətraf mühit obyektlərinin ionlaşdırıcı şüalanmanın zərərli 

təsirlərindən qorunmasını təmin edən elmi əsaslanmış tədbirlər kompleksidir 

Radikal siyasi Sərt 

Rasional siyasi 

(fransızca, səmərəli) Daha çox rasional hakimiyyət ifadəsilə işlənir. 

Ratifikasiya - dövlət başçısının digər dövlətlə, yaxud beynəlxalq təşkilatla bağladığı müqavilənin öz 

ölkəsinin parlamenti tırıfindın təsdiq edilməsi. 

Ratifikasiya hüquqi 
Dövlətin ali hakimiyyət orqanının dövlət və ya hökumət nümayəndəsi tərəfindən bağlanmış 

beynəlxalq sənədləri təsdiq etməsi 

Reemiqrasiya coğrafi Ölkədən gedənlərin yenidən öz vətəninə qayıtması 

Reformator siyasi İslahatçı 

Refrijirator iqtisadi 
(lat. refrigero-soyuduram) Tez xarab olan məhsulların dasınması üçün içərisində soyuducu qurğu  

olan nəqliyyat vasitəsi (gəmi, avtomobil, vaqon və s.) 

Regional 

təşkilatlar 

 

coğrafi 
Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurası, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi 

Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM 

Rekreasiya iqtisadi Turizm 

Reqlament hüquqi 

Toplantı, iclas, sessiya və qurultayların zamanla aparılma qaydası. 

Bəzi beynəlxalq konqres və konfransların qərarlarının adı (məsələn, 1815-ci il Vyana reqlamenti). 

Biznesdə - layihə üzvünün layihədə nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetirilməsi üçün etməli olduğu 

fəaliyyət ardıcıllığı 

Reqrutasiya siyasi Latınca, cəmiyyət üzvlərinin siyasi fəaliyyətə cəlb olunması 

Relikt bitkilər coğrafi Keçmiş geoloji dövr florasından qalmış və yeni mühitə uyğunlaşmış bitki növləri 

Remitent iqtisadi Veksel sahibi 

Renta iqtisadi 
Kapitaldan, əmlakdan və ya torpaqdan müntəzəm alınan gəlir,hansı ki, öz sahibindən heç bir 

işgüzarlıq fəaliyyəti tələb etmir. 

Reparasiya siyasi 
Təzminat, hücuma məruz qalmış dövlətə dəymiş zərərin ödənilməsi üçün məğlub olmuş tərəfin 

öhdəsinə götürdüyü ödənc. 

Repatrasiya coğrafi 
Uzun illərdən sonra ölkəyə qayıtma. Məsələn, II Dünya müharibəsindən, Böyük Vətən 

müharibəsindən çox müddətdən sonra. SSRİ-yə qayıdanların sayı 30 mln.nəfərdən çox olmusdur. 

Respublika siyasi 

(latınca republic – "dövlət işləri, ictimai işlər" deməkdir) Elə idarəçilik formasıdır ki, burada dövlət 

başçısını seçmək və dəyişdirmək mümkündür, onun hakimiyyəti isə seçicilərin iradəsi və ya 

nümayəndələr qurumu tərəfindən müəyyən edilir. Prezidentli,, parlamentli və qarışıq formalı 

respublikalar var. 

Respublika 

idarəetmə forması 
coğrafi Ali qanunverici hakimiyyət seçkili Parlamentə, icraedici hakimiyyət hökumətə məxsusdur. 

Revalvasiya iqtisadi 
Pul vahidinin qızıl tərkibinin rəsmi artırılması onun valuyta paritetinin və faktiki valuyta 

məzənnəsinin yüksəlməsi. 

Revanşizm siyasi 
Məğlubiyyətin əvəzini çıxmaq, itirilmiş əraziləri, iqtisadi və siyasi mövqeləri geri qaytarmaq üçün 

aparılan mürtəce müharibə siyasəti. 

Rəqabət iqtisadi 

Qabiliyyətlilik Bu terminlə məhsulun keyfiyyət, texniki səviyyə, materialhəcmlilik, etibarlılıq və s. 

göstəricilərinin yüksək olması başa düşülür və bir nəticə kimi xarici bazarda satışa getmək imkanı ilə 

qiymətləndirilir. 

Royalti iqtisadi 
Lisenziya alanların icra etdikləri göstəriçilərə mütənasib olaraq qismən ödəmə(royalti) qaydası ilə 

haqqın tədricən verilməsi. 

Rumb coğrafi Dənizçilər cəhətin istiqamətini belə adlandırırlar 

Run yazısı coğrafi Qədim türk yazısı hesab olunur 

Sadizm  Kiməsə işgəncə verərək ondan həzz almaq 

Saqqız ağacı coğrafi 

Püstə cinsinin Azərbaycanda yabanı halda yayılmış növü olub, üçüncü dövrün ən qiymətli relikt 

ağaclarından biridir. Oduncağından əldə olunan qətran yüksək texniki keyfiyyətlərə malikdir, 

aviasiya, elektronika və kimya sənayesində tstifadə olunur. 

Sanasiya iqtisadi 
Müəsisəni müflisləşməkdən qaytarmaq və ya onun rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək məqsədilə 

dövlət tərəfindən onun maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmağa yönəldilən tədbirlər sistemi 

Sanksiya iqtisadi 
Qanunu pozanlara qarşı tətbiq edilən və onların fəaliyyətini məhdudlaşdıran dövlət tədbiqi; icarə, 

təsdiq 

Sarıqamış 

əməliyyatı 
tarixi 

Rus İmperiyası ilə Osmanlı İmperiyası arasında Birinci dünya müharibəsi dövründə 1914-cü il 

dekabr ayından 1915-ci il yanvar ayına qədər Sarıqamış bölgəsində baş vermiş hərbi münaqişə. 

Osmanlının məğlubiyyəti ilə nəticələndi 

Sektor hüquqi Bölmə 

Sertifikat iqtisadi 

Bu və ya digər faktı təsdiq edən sənəd.Xarici ticarətdə sertifikatın bir neçə növü işlədilir: 

a) keyfiyyət sertifikatı-kompetent orqanlar tərəfindən verilən və malın keyfiyyətini təsdiq edən 

sənəd; b) mənşə sertifikatı-ixlac edən ölkənin gömrük işçisi tərəfindən imzalanmış və malın hansı 
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ölkədən ixlac edildiyini göstərən sənəd; c) sığorta sertifikatı-sığorta müqaviləsinin şərtlərini göstərən 

və sığorta polisini əvəz edən sənəd. 

Səhm iqtisadi 
Qiymətli kağızdır ki,öz sahibinin səhmdarlar cəmiyyətinin üzvü olduğunu (oraya pul qoyduğunu) və 

cəmiyyətin gəlirinin bölüşdürülməsində (dividend almağa) hüququ olduğunu təsdiq edir 

Səhmdarlar 

cəmiyyəti 
iqtisadi 

Hər hansı bir işi icra etmək məqsədilə işgüzar adamların nizamnamə əsasında öz vəsaitlərini 

birləşdirmək üçün yaratdıqları cəmiyyət.Vəsait qoyan işgüzar bunun müqavilində qiymətli qağız 

səhm alır.Səhm sahibi olmaq isə hər bir işgüzara cəmiyyətin idarə olunmasında və gərilin müəyyən 

hissəsinin (dividendin) bölüşdürülməsində iştirak etmək hüququ verir. 

Səmavi  Səmaya, göyə mənsub 

Sənaye səhraları coğrafi Daş, qum karxanaları, neft, qaz kəmərlərinin çəkilişi ilə yaranan pozulmuş ərazilər belə adlanır. 

Sənəd hüquqi 

(latınca, documentum — nümunə, şəhadətnamə, sübut) Qeyd edilmiş və zaman, məkan üzrə təyin 

edilmiş informasiyaya malik material daşıyıcı, hər-hansı faktı və ya hüququ təsdiq edən işgüzar 

məlumatdırdır. 

Sərəncam hüquqi 

Prezident, Nazirlər Kabineti və s. tərəfindən ümumi qaydalar istisna olmaqla başqa məsələlər 

barəsində verilir. Dövlət orqanları, müəssisə, idarə, təşkilat rəhbərləri tərəfindən verilən yazılı və ya 

şifahi, məcburi və konkret göstərişlərdir. 

Sığorta iqtisadi 

(ing. incurance) Şəxslərin əmlakı, həyatı, sağlamlığı, mülki məsuliyyəti, həmçinin qanunvericilikdə 

qadağan olunmayan fəaliyyəti, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak 

mənafelərinin müdafiəsi sahəsində riskin ötürülməsinə və ya bölüşdürülməsinə əsaslanan 

münasibətlər sistemidir. 

Sintez tarixi Birləşmə, Analiz - parçalanma 

Siyasət siyasi 

"Siyasət" termini ilk dəfə qədim yunan mütəffəkiri Aristotel istifadə etmişdir. O, bu termini dövləti 

idarə etmək sənəti kimi müəyyən edirdi. Hələ qədim zamanlarda siyasət haqqında belə bir fikir 

formalaşmışdır ki, "onun haqqında hamı düşünə bilər, lakin onu yaratmaq seçmə insanlara 

məxsusdur". Müasir elmdə "siyasət" anlayışı hələ də birmənalı qəbul edilmir. 

Siyasi sistem siyasi Siyasi təsisatların, birliklərin və onlar arasında qarşılıqlı əlaqə formalarının məcmusu 

Sosial siyasət siyasi İnsan üçün insani şərait yaratmaq deməkdir. 

Sosializm siyasi 

İdeologiyasının kökləri çox qədim zamanlardan müşahidə edilib. Az-çox sistemli şəkildə sosializm 

ideyaları böyük utopistlər T.Mor və Kampanellanın, sonralar isə Sen-Simon, Furye və Ouenin 

əsərlərində şərh edilib. J.J.Russonun və F.Babyöfün də xidmətləri az olmayıb.Əsas ideya 

bərabər,ədalətli,xoşbəxt,istismarsız cəmiyyət qurmaqdır. 

Sosiologiya  
Cəmiyyəti mikro və makro səviyyədə öyrənən elmdir. O, cəmiyyəti, onun təşkil edən sistemlərin 

strukturu, funksiyaları və inkişafını, sosial institutları, münasibətləri və icmaları tədqiq edir. 

Soyurqal tarixi 

Monqolca hərfi mənası “ehsan”, “bəxşiş”, “hədiyyə”, “güzəşt” - orta əsrlərdə hərbi xidmət 

müqabilində feodal əyanlara bağışlanılan torpaq sahəsi, mülk. Qızıl Orda, Orta Asiya, İran, İraq və 

Azərbaycanda (XIV-XIX yüzilliklərdə), habelə Hindistanda (XVI-XIX yüzilliklərdə) və bir sıra 

başqa ölkələrdə geniş yayılmışdı. Zaman keçdikcə s. tiyul torpaq sahibliyi ilə əvəz olunmuşdur. 

Spitak zəlzələsi 

(Leninakan 

zəlzələsi, Gümrü 

zəlzələsi) 

tarixi 

7 dekabr 1988-ci ildə Ermənistanın şimalında baş vermiş 7 bal gücündə zəlzələ. 

Yeraltı təkanlar 30 saniyə ərzində Ermənistanın Spitak şəhərini məhv edib, Ümumilikdə zəlzələdən 

21 şəhər, eləcə də 350 kənd (58-i tamamilə dağılıb) ziyan çəkib. Rəsmi məlumatlara görə, 25 min 

nəfər ölüb, 140 min adam şikəs olub, 514 min nəfər evsiz qalıb. Alimlərin hesablamalarına görə, 

zəlzələ zamanı Xirosimaya atılmış on atom bombasına bərabər enerji çıxıb. 

Spitakdakı zəlzələdən dərhal sonra Ermənistana ilk yardım əlini uzadanlardan biri Azərbaycan olub. 

O zaman təbii fəlakətdən zərər çəkənlərə yardım göstərmək üçün Bakıdan fəlakət zonasına təcili 

yola düşən azərbaycanlılardan ibarət böyük qrupu təyyarə qəzasına düşmüşdü. İL-76 təyyarəsinin 

qəzaya uğraması nəticəsində 78 azərbaycanlı könüllü həlak olmuşdu. 

Status-kvo siyasi Latınca "mövcud vəziyyətin saxlanılması" deməkdir. 

Stenoqram hüquqi 
İclas, müşavirə və s. kollegial orqanların yığıncaqlarından məruzələrin, mitinqlərin və s. çıxışların 

stenoqrafiya üsulu ilə tərtib edilmiş sənəddir. 

Struktura siyasi Quruluş, dövlətin təşkili forması 

Sublimasiya coğrafi Suyun maye haldan bərk hala keçməsi. Dolu sublimasiya nəticəsində yaranan yağıntıdır. 

Suverenlik hüquqi 

(fr. ali hakimiyyət) Ölkənin daxilində və ondan kənarda müstəqilliyin ifadəsi kimi dövlətin siyasi və 

hüquqi xüsusiyyəti olub onun öz daxili və xarici funksiyalarını azad və sərbəst şəkildə dövlətin 

Konstitusiyası və qanunları, beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış prinsipləri və normaları 

əsasında həyata keçirmək, habelə xalqın sərbəst və müstəqil şəkildə öz idarəetmə formasını müəyyən 

etmək hüququndan ibarətdir. Dövlət suverenliyi dedikdə, dövlətin ölkə daxilində və onun xarici 

siyasi fəaliyyətində müstəqilliyi başa düşülür. Dövlətin daxili suverenliyi onun ərazisi daxilində 

aliliyə iddia edən başqa hakimiyyətin olmasını istisna edir. Hətta federativ dövlətlərdə belə 

federasiya subyektləri suveren təşkilatlar hesab olunmur, yalnız federasiyanın özü suveren təşkilat 

kimi tanınır. Xalqın suverenliyi- xaqlın aliliyini, öz taleyini özünün həll etməsi, öz dövlətlərinin 

siyasətinin istiqamətini, orqanlarının tərkibini formalaşdırmaq, dövlət hakimiyətinin nəzarət etmək 

hüququnu bildirir. Demokratik dövlətin konstitusiyasında öz əksini tapan “hakimiyyət xalqa 

mənsubdur”, “xalq hakimiyyətin mənbəyidir” kimi müddəalar xalqın suverenliyinin hüquqi 

təminatıdır. 

Şahdəniz yatağı iqtisadi 1999-cu ildə kəşf edilmişdir. Kollektorda 40 trilyon kub fut – 1 trilyon kub metr qaz ehtiyatı ilə bu 
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yataq dünyanın ən böyük qaz-kondensat yataqlarından biridir. O, Bakıdan 70 kilometr cənub-şərqdə, 

suyun dərinliyinin 50-500 m arasında dəyişdiyi Xəzər dənizinin şelfində yerləşir. Şahdəniz 

Azərbaycanı, Gürcüstanı və Türkiyəni təhlükəsiz və etibarlı qazla təchiz edən bir yataq olduğunu 

sübut etmişdir. 

Şahdəniz-1 

layihəsi 
iqtisadi 

Şahdəniz Mərhələ 1 üzrə əməliyyatlara 2006-cı ildə başlanılıb.  

BP şirkəti və Şahdəniz tərəfdaşları bu vaxtadək Şahdəniz Mərhələ 1 layihəsinə 9 milyard ABŞ 

dolları dəyərində investisiya yatırıb. 

Quyuların qazılmasında çətinliklərə, platformanın inşa edilməsinə, sahil terminalının tikintisinə və 

Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən keçməklə Gürcüstan-Türkiyə sərhəddinə qədər uzanan 700 km 

uzunluğa malik Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin çəkilməsinə baxmayaraq, Şahdəniz Mərhələ 1 

işlənməsinə cəmi yeddi ildə nail olundu. 

Şahdəniz-2 

layihəsi 
iqtisadi 

Yatağın Tammiqyaslı İşlənməsi (YTİ) layihəsi 

Azərbaycan qazını Avropaya və Türkiyəyə çatdıracaq nəhəng bir layihədir. Bu layihə yeni cənub qaz 

dəhlizi vasitəsilə Avropa bazarlarına qaz təchizatını və enerji təhlükəsizliyini artıracaq 

Qazın hasil edilməsi və onun Gürcüstan-Türkiyə sərhədinə çatdırılması üçün təxminən 28 milyard 

ABŞ dolları dəyərində kapital qoyuluşuna ehtiyac vardır.  Bundan sonra  əlavə kəmər sistemləri 

Cənub Qaz  dəhlizi  marşrutu üzrə 6 milyard kub metr qazı  Türkiyəyə,  əlavə 10 milyard kub  metr 

qazı  isə Avropadakı  bazarlara çatdıracaq.  Şah Dəniz  qazı 2500 metr  hündürlüyə qalxaraq  və 

dəniz  dibində  800metr  dərinliyinə  enərək 3500 kilometr  məsafə boyunca nəql ediləcək. 

İlk qaz Gürcüstan və Türkiyəyə satılmaqla 2018-ci ilin sonlarına nəzərdə tutulur, Avropaya isə qazın 

bundan təxminən bir il sonra çatdırılacağı planlaşdırılır. 

Şalaxo (Şələqoy) tarixi 
Azərbaycan və Gürcüstanda oynanılan kişi rəqsidir. "Şalaxo" ən qədim Azərbaycan rəqslərindən 

biridir. 

Şengen 

razılaşması 
tarixi 

Gömrük-sərhəd nəzarətinin ləğv olunması haqqında 14 iyun 1985-ci ildə 5 Avropa ölkəsi (Belçika, 

Niderland, Lüksemburq, Fransa, AFR) arasında Lüksemburqun Şengen şəhərində imzalanmış 

razılaşma. 26 mart 1995-ci il tarixindən qüvvəyə minmişdir. 

Şengen zonası ölkələri arasında sərhəd yoxlama məntəqələri ləğv olunmuş və Şengen vizası almış 

turist və qonaqların Zona daxilində sərbəst hərəkəti təmin edilmişdir. 

Şərəf hüquqi 
İnsanın fəaliyyəti əxlaqi prinsiplərə uyğun gəldikdə ictimai rəydə formalaşmış sosial əhəmiyyətli 

müsbət rəydir. 

Şərq Tərəfdaşlığı tarixi 

Polşa və İsveçin Avropa Birliyinın qonşuluq siyasəti çərçivəsində MDB ölkələri ilə münasibətlərinin 

yaxşılaşdırlmasına yönəldilmiş təşəbbüsüdür. "Şərq tərəfdaşlığı" Avropa İttifaqının altı qonşu 

ölkəsini əhatə edir: Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova, Belorusiya və Ukrayna. 

"Şərq Tərəfdaşlığı" proqramı rəsmi olaraq 2009-cu il mayın 7-də Avropa İttifaqının Praqadakı 

sammitində qüvvəyə minmişdir. 

Şərti maliyyə 

vahidi 
hüquqi 

1 manat 10 qəpikdir. AR-ın qanunlarında və digər normativ hüquqi aktlarında aylıq əmək haqqının 

minimum məbləği əsasında hesablanan əmək haqları, dövlət rüsumları, cərimələr, maliyyə 

sanksiyaları və digər ödənişlər, əgər mütləq rəqəmlərlə müəyyən edilmirsə, şərti maliyyə vahidi ilə 

hesablanır. 

Şimali Atlantika 

Müqaviləsi 

Təşkilatı (NATO) 

tarixi 

4 aprel 1949-cu ildə qurulmuş hərbi ittifaq "Atlantika paktı" və ya "Atlantika alyansı" da adlanır. 

NATO - sülhün qorunmasını və azadlıqların müdafiəsini siyasi həmrəylik yolu ilə təmin edən və 

üzvlərinə qarşı yönəlmiş istənilən aqressiya formalarının dəf edilməsini, lazım gəldikdə isə hərbi 

gücdən istifadə edilməsini nəzərdə tutan müstəqil dövlətlərin alyansıdır. 

Şimali Qafqaz coğrafi 

Şərqi Avropada region, Rusiya Federasiyasının cənub hissəsində yerləşir.Tərkibinə ön Qafqaz, 

Böyük Qafqaz aşırımının şimal tərəfi (şərq hissəsi Azərbaycana aiddir) , Psou şayına qədər cənub 

sıldırımın qərb hissəsi daxildir. Rusiyanın ən çoxmillətli regionudur. Şimali Qafqaz əhalisinin çoxu 

Avropoid irqinin Şimali Qafqaz tipinə aiddir . 

Şliffen planı tarixi 

Birinci Dünya müharibəsində Almaniya uzun müddət alman baş qərargahına rəhbərlik etmiş və 

müharibədən az öncə vəfat edən rəhbərinin adı ilə adlandırılmış Şliffen planına əməl edirdi. 

Almaniyanın planı zəif müdafiə olunan Lüksemburq və Belçika ərazisindən Fransaya keçərək fransız 

qoşunlarını əzmək, həm də onu Rusiya zərbə vurmaq üçün öz qoşunlarını bir yerə toplayanadək 

təslim olmağa məcbur etmək idi. Bundan sonra qısa müddətdə Rusiyanı da darmadağın etmək 

nəzərdə tutulurdu. 

Şovinizm siyasi 

(fransızca “chauvinisme”) Milli müstəsnalığın təbliği, bir millətin mənafeyinin başqa millətin 

mənafeyinə qarşı qoyulması, millətçiliyin ifrat, mürtəce formalarından biri. Başqa millət və xalqlara 

nifrət və ədavəti qızışdırmağa yönəlmişdir. Şovinzm siyasəti "ikinci dərəcəli" millət və irqlər 

üzərində hökmranlıq etməli bir millətin milli müstəsnalığını təbliğ edir. Şovinizm termini 1831-ci 

ildə Fransada yazılmış komediyalardan birinin qəhrəmanı - Napoleonun işğalçılıq siyasətinin 

pərəstişkarı Nikola Şovenin adından yaranmışdır. Şovinizm sözü ilə millətçilik eksterminizmin 

müxtəlif təzahürlərini ifadə edirlər. XIX əsrin 70-ci illərində Böyük Britaniyada Şovinizm xüsusi ad 

- cinqoizm adını almışdır. Şovinizmin digər təzahürləri sosial-şovinizm, hakim millətçilik 

şovinizmidir. 

Tandem siyasi Siyasi cütlük 

Tapşırıq hüquqi Rəhbərlik tərəfindən verilən şifahi göstərişlər 

Tarif Şurası 

 
iqtisadi 

Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının tərkibi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 

dekabr 2005-ci il tarixli 341 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilib. Fərmana görə quruma iqtisadiyyat və 
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sənaye naziri Şahin Mustafayev rəhbərlik edir.  

Üzvləri:  

Maliyyə nazirinin müavini - Azər Bayramov 

Vergilər nazirinin 1-ci müavini - Natiq Əmirov 

Ədliyyə nazirinin müavini - Toğrul Musayev 

Energetika nazirinin müavini - Gülməmməd Cavadov 

Nəqliyyat nazirinin müavini - Musa Pənahov 

Rabitə və informasiya texnologiyaları nazirinin müavini -İltimas Məmmədov 

Kənd təsərrüfatı nazirinin müavini - İlham Quliyev 

Səhiyyə nazirinin müavini - Elsevər Ağayev 

Təhsil nazirinin müavini – Ceyhun Bayramov 

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini - İlqar Rəhimov 

Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin 1-ci müavini - Səfər Mehdiyev 

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi sədrinin müavini - Dövlətxan Dövlətxanov 

Tarix tarix 
Keçmişdə insanların necə yaşadıqlarını, onların həyatında hansı hadisələrin baş verdiyini, 

həyatlarının necə və nə cür dəyişib indiki şəkilə düşdüyünü öyrənən ictimai elm sahəsidir. 

TASİS hüquqi 

(ing. TACIS) MDB-yə texniki yardım nəzərdə tutan proqram 

Avropa İttifaqının MDB ölkələrində iqtisadi islahatların sürətləndirilməsinə yardım məqsədi ilə 

həyata keçirdiyi proqram. Proqram nou-hauların MDB ölkələrinə ötürülməsi üçün qrantlar verir. 

Temperatur 

inversiyası 
coğrafi 

Hündürlüyə doğru temperaturun aşağı düşməsi bəzi hallarda pozulur, yəni hündürlükdə temperatur 

gözləniləndən yüksək olur. 

Tereza Ana tarixi 

(tam adı Kəlküttəli Tereza Ana, əsl adı Aqnes Qonca Boyaçı) (1910-1997) Katolik rahibə, rahibələr 

konqreqasiyası olan və kasıblara, xəstələrə xidmət edən Şəfqət Ordeninin yaradıcısı, Nobel Sülh 

Mükafatı laureatı. Tereza Ana Katolik Kilsəsi tərəfindən müqəddəslər sırasına daxil edilmişdir. O, 

1997-ci ildə ABŞ-ın ali mükafatı olan Konqresin qızıl medalı ilə təltif edilib. Əsl adı Aqnes Qondja 

Boyadjiu olan Tereza Ana 26 avqust 1910-cu ildə köhnə Yuqoslaviyanın Makedoniya bölgəsində 

anadan olub 

Tereza Ana Efiopiyadakı aclara, Çernobıldakı radiasiya və Ermənistandakı zəlzələ qurbanlarına 

kömək etmək üçün bu ölkələrdə oldu. 1996-cı ilin dekabr ayında ona ABŞ-ın fəxri vətəndaşı verildi. 

1997-ci ildə vəfat edən Tereza Ana son gününə qədər yaxşılıq, yoxsullara kömək etmək üçün 

fəaliyyət göstərdi. Onun gördüyü işlər insanlıq üçün əsl nümunə idi. 

Terrikon təpələr coğrafi Mədən kənarlarında tullantılardan yaranan təpələr 

Təbiət elmləri coğrafi 

(ing. natural science) İnsana xarici münasibətdən təsir edən təbiət amillərini öyrənən elm sahələri. 

Elm nəzəriyyəsində təbiət elmləri dedikdə biologiya, astronomiya, fizika, kimya və coğrafiya 

nəzərdə tutulur. 

Təbii ehtiyatlar 

(təbii sərvətlər, 

resurslar) 

coğrafi 

İnsanların həyat və təsərrüfat  fəaliyyətində istifadə etdiyi bütün təbiət komponentləri 

Təbii sərvətlərin növləri: 

1) Tükənməyən: Günəş, geotermal, külək, nüvə enerjiləri, iqlim, qabarma - çəkilmə, dəniz 

cərəyanları. 

2) Tükənən: A)  Bərpa olunmayan: bütün faydalı qazıntılar. B) Bərpa olunan: torpaq, bioloji 

ehtiyatlar, su enerjisi. 

Təcavüz siyasi 

Bir və ya bir neçə dövlətin digər dövlətin ərazisini qəsb etmək, istiqlaliyyətini məhv etmək və yaxud 

məhdudlaşdırmaq, ictimai quruluşunu zorla dəyişdirmək məqsədilə onun üzərinə etdiyi silahlı 

basqın. 

Təhlükəsizlik 

Şurası 
siyasi 

AR Prezidentin yanında məşvərətçi orqandır. O, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 27-ci bəndinə uyğun olaraq Prezident tərəfindən yaradılır. Təhlükəsizlik Şurası 

vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və ərazi 

bütövlüyünün qorunması sahəsində Prezidentin öz Konstitusiya səlahiyyətlərini həyata keçirməsinə 

şərait yaradılmasını təmin edir. 

Təhlükəsizlik Şurası 1997-ci il aprelin 10-da Prezidentin Fərmanı ilə yaradılmışdır. Fərmana əsasən, 

Şuranın tərkibinə aşağıdakı vəzifəli şəxslər daxil edilmişdir: 

Milli Məclisin sədri 

Baş nazir 

Prezidentin Administrasiyasının rəhbəri 

Xarici siyasət məsələləri üzrə dövlət müşaviri 

Hərbi işlər üzrə dövlət müşaviri 

Baş prokuror 

Xarici işlər naziri 

Müdafiə naziri 

Milli təhlükəsizlik naziri 

Daxili işlər naziri 

Təhlükəsizlik Şurasının iclaslarına Prezident sədrlik edir. Şuranın Katibi funksiyalarını Prezidentin 

Administrasiyasının rəhbəri yerinə yetirir. 

Təqsirsizlik 

prezumpsiyası 
hüquqi Bu prinsipə görə şəxsin təqsiri sübuta yetmədikdə o, təqsirkar sayıla bilməz. 

Təqvim ili hüquqi Sırf təqvim üzrə hesablanan, həmçinin uçot və hesabat dövrünün onunla üst-üstə düşdüyü il başa 
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düşülür. Təqvim ili yanvarın 1-də başlanır və dekabrın 31-də başa çatır. 

Təlimat hüquqi 
Mərkəzi İH orqanları tərəfindən qəbul edilir. MSK, Mərkəzi Bank tərəfindən öz məsələlərini həll 

etmək üçün nəzərdə tutulur. 

Tolerantlıq siyasi Dözümlülük 

Topxana meşəsi 

 
coğrafi 

Qədim tarixə malik Topxana meşəsi Şuşanın nadir sərvətlərindən biridir. Şuşa ətrafındakı torpaqların 

20 faizini əhatə edən meşədə palıd, fıstıq, qarağac kimi ağaclar vardı. Topxana meşəsində subalp və 

alp çəmənləri, dərin dərələrində bulaqlar olub.Bu gün işğal altında qalmış Topxana meşəsi demək 

olar dağıdılmış, bitki örtüyü, heyvanat aləmi məhv edilmişdir. 

Qarabağda Topxana meşəsinin qırılması 1988-ci ilin anti-sovet mitinqlərinin alovlanmasına səbəb 

oldu və beləliklə, 17 noyabr 1988-ci ildə Meydan hərəkatı başladı 

Total  Tam, ümumi, hər şeyi əhatə edən 

Totalitarizm siyasi 
Avtoritar dövlət formalarından biri, demokratiyanın boğulması, dövlətin cəmiyyət üzərində tam 

nəzarəti 

Trans Adriatik 

qaz-boru kəməri 

(TAP layihəsi) 

iqtisadi 

Cənubi Qafqaz Qaz Kəmərinin (Bakı-Tbilisi-Ərzurum) və Trans-Anadolu Qaz Kəmərinin (TANAP) 

davamı olub, "Şahdəniz-2" yatağındakı qazın Yunanıstan və Albaniya vasitəsilə, Adriatik dənizi ilə 

İtaliyanın cənubuna, oradan da Qərbi Avropaya nəqlini nəzərdə tutur. Bu kəmərlə ilkin mərhələdə 

ildə 10 milyard, daha sonra isə 20 milyard kubmetrə yaxın qazın nəql edilməsi gözlənilir. 

Azərbaycan qazının bu kəmər vasitəsilə 2019-cu ildə Avropaya çatdırılması planlaşdırılır. 

Məlumatlara görə, Xəzər qazını Avropaya Adriatik dənizinin dibi ilə çatdırmaq ideyasını ilk dəfə 

2003-cü ildə İsveçin "Axpo" şirkəti irəli sürüb. Məlumatlara görə, Azərbaycan qazının Avropaya 

çatdırılmasında İtaliya heç də son hədəf olmayacaq və "Şahdəniz" qazının bu ölkədən Avstriyaya, 

İsveçrəyə, Almaniyaya və digər ölkələrə çatdırılması nəzərdə tutulub. Hazırda TAP-da pay bölgüsü 

aşağıdakı kimidir: BP (20 faiz), ARDNŞ (20 faiz), "Statoil" (20 faiz), "Fluxys" (16 faiz), "Total" (10 

faiz), E.ON (9 faiz) və "Axpo" (5 faiz). 

Trans Anadolu 

Qaz Boru Kəməri 

(TANAP layihəsi) 

iqtisadi 

Təbii qazı Türkiyənin Şərq sərhədindən Qərb sərhədinə daşıyacaq, bütün ölkədə sabit tranziti təmin 

edəcək. Layihə Azərbaycandan başlayan genişlənmiş Cənubi Qafqaz boru kəmərini Avropa 

Birliyində bir neçə kəmərlə əlaqələndirəcək. 5 il ərzində reallaşması nəzərdə tutulan layihənin dəyəri 

7 mlrd. ABŞ dollarıdır. Dörd mərhələdə həyata keçiriləcək layihənin ilk mərhələsi 2018-ci ildə başa 

çatacaq. İlk dövrdə TANAP kəməri ilə nəql olunacaq 16 mlrd. kubmetr Azərbaycan qazının 10 mlrd. 

kubmetri Avropaya, 6 mlrd. kubmetri isə Türkiyəyə satılacaq. Avropa üçün nəzərdə tutulan qaz 

Türkiyə-Bolqarıstan və ya Türkiyə-Yunanıstan sərhədində təhvil veriləcək. TANAP layihəsində 

ARDNŞ 80%, Türkiyənin BOTAŞ və TPAO şirkətləri isə birlikdə 20% paya malikdir. TANAP 

layihəsi üzrə saziş 2012-ci il iyunun 26-da İstanbulda imzalanıb. Boru kəmərinin diametri 56 düym 

və ya 1,4 metr nəzərdə tutulub. TANAP layihəsinin işə düşməsi Şahdəniz-II layihəsi üzrə qaz 

hasilatına başlanması vaxtı ilə uzlaşdırılıb və 2017-ci il üçün nəzərdə tutulub. 

TRASEKA hüquqi 

ing. ТRACECA, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi 

MDB göstərilən texniki yardım (TASİS) çərçivəsində xüsusi bir layihədir. O, Avropa İttifaqının 

dəstəyi ilə həyata keçirilir. Layihə 1993-cü ilin may ayında Brüsseldə keçirilən konfransda səkkiz 

ölkənin (beş Mərkəzi Asiya, Qazaxıstan və üç Qafqaz respublikası) iştirakı ilə qəbul edilmişdir. 

Avrasiya İpək Yolu ideyasının hazırda yenidən gündəmə gəlməsi TRASEKA-da öz təzahürünü 

tapmışdır. TRASEKA dəhlizi ilə nəqliyyat axını ilbəil artır. TRASEKA-nın məqsədi yalnız xüsusi 

iqtisadi maraqlarla məhdudlaşmır, o, həm də zəngin tarix və mədəniyyətin gələcək üçün qorunub 

saxlanmasını təmin edir. TRASEKA ərazisindən keçdiyi ölkələrin iqtisadi inkişafının ayrılmaz 

hissəsidir və eyni zamanda qarşılıqlı inteqrasiya və səmərəli əməkdaşlıq üçün güclü bir alətdir. 

Traybalizm siyasi 
Qəbiləninnmədəni-məişət, kult və ictimai-siyasi xüsusiyyətinə həddindən artıq bağlılığı. özünü 

başlıca olaraq afrikada tayfalararası düşmənçilikdə göstərir. 

Tualet tarixi fransız sözüdür, “özünü qaydaya salmaq yeri” mənasını ifadə edir. 

UNEP coğrafi 
Birləşmiş Millətlər Ətraf Mühit Proqramı, ekologiya və ətraf mühit sahəsində fəaliyyət göstərən əsas 

beynəlxaq qurum 

Unitar dövlət hüquqi 
Vahid, ayrılmaz dövlət olub ərazisinin hər hansı siyasi müstəqilliyə malik olmayan inzibati ərazi 

vahidlərinə bölünməsi ilə xarakterizə edilir. 

Uniya siyasi Latınca birlik deməkdir.dövlətin bir monarxın hakimiyyəti altında birləşdirilməsi. 

Urbanizasiya coğrafi Şəhərlərin eninə və uzununa böyüməsi 

Üçüncü Reyx tarixi 

Almaniya imperiyasının 1933-cü il avqustun 16-sında 1945-ci il mayın 23-dək dövrünün qeyri-rəsmi 

adı. Bəzi tarixçilər Almaniyanın kapitulyasiya gününü 8 may günü hesab edirlər. Rəsmi surətdə isı o 

öz tarixini 23 mayda, Karl Dönits hökumətinin həbsi ilə bitirmişdir. 

Ümumi Daxili 

Məhsul (ÜDM) 
iqtisadi 

Verilmiş zaman müddətində (il və ya rüblər) ölkə daxilində istehsal olunan bütün son əmtəə və 

xidmətlərin bazar dəyəridir. 

Keçmişdə istehsal edilən məhsullara aid sövdələşmələr ÜDM-də əks olunmur. ÜDM istehsalın 

həcmini ölkənin coğrafi hüdudları daxilində ölçür. Məsələn, Rusiya şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərirsə, onun yaratdığı dəyər Azərbaycanın ÜDM-də əks olunur və əksinə Azərbaycan şirkəti 

Türkiyədə fəaliyyət göstərirsə, onun istehsal etdiyi məhsul və ya göstəridiyi xidmət Türkiyənin 

ÜDM-də əks olunacaq. 

Ümumi daxili 

məhsul (ÜDM) 
iqtisadi 

Müvafiq dövr ərzində ölkə rezidentlərinin iqtisadi fəaliyyətinin son nəticələrini əks etdirir və ölkə 

rezidentləri tərəfindən istehsal olunmuş və son istehlak, yığım və ya ixrac məqsədilə istifadə edilən 
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məhsul və xidmətlərin dəyəri ilə ölçülür. ÜDM iqtisadiyyatın bütün (istehsal və xidmət) sahələrində 

istehsal edilmiş əlavə dəyərin cəminə bərabərdir. 

Ünvanlı dövlət 

sosial yardımı 
hüquqi 

Aztəminatlı ailələrə dövlət tərəfindən göstərilən pul yardım (“Ünvanlı dövlət sosial yardımı 

haqqında” Qanundan) 

Vahə coğrafi 

Səhra və yarımsəhraların torpaqlarında intensiv əkinçilik rayonları, ağac, kol və ot sahələri. Vahənin 

əmələ gəlməsinə səbəb sahədə qonşu rayonlara nisbətən rütubətlənmənin (təbii rütubətlənmə yeraltı 

suların səthə yaxın olması, bulaq sularının təbii çıxışı, çayların vaxtaşırı daşması, süni rütubətlənmə 

isə çay, göl, kanal və quyu sularından suvarma ilə əlaqədardır) çox olmasıdır. Vahələrin sahəsi 

(Afrikada Nil çayı dərəsi, Orta Asiyada Fərqanə dərəsi, Amudəryanın aşağı axını və s.) onlarca 

hektardan on minlərlə km2-ə qədər olur. Vahələr səhralarda əhalinin məskunlaşdığı, kənd təsərrüfatı 

ilə məşğul olduğu yerlərdir. Vahələrdə ərzaq bitkiləri, qiymətli texniki bitkilər (xüsusən pambıq), 

üzüm və s. becərilir. Afrika və Cənubi-Qərbi Asiyadakı vahələrin xarakterik bitkisi xurma ağacıdır 

Valyuta iqtisadi Müəyyən ölkənin pul vahidi 

Vandallar tarixi Roma imperiyası ilə müharibə edən german tayfası. 455-də Romanı darmadağın etmişlər 

Varfolomey gecəsi tarixi Fransa kralının və katolikkilsənin əmri ilə 1572-də (24 avqust) protestantların qırılması 

Varşava 

Müqaviləsi 

Təşkilatı (VMT) 

tarixi 

14 may 1955-ci ildə SSRİ və Avropanın 8 sosialist dövləti tərəfindən imzalanan Varşava müqaviləsi 

əsasında yaranan hərbi ittifaq (1955-1991). 

Bu müqavilə NATO-nun yaradılmasına SSRİ-nin cavabı idi. Müqavilənin şərtlərinə görə müqaviləyə 

qoşulan ölkələr beynəlxalq münasibətlərdə güc nümayiş etdirmək və tətbiq etməkdən çəkinmək və 

müqaviləyə qoşulan ölkələrdən hər hansı birinə hərbi hücum olacağı təqdirdə ona bütün mümkün 

vasitələrlə, o cümlədən hərbi qüvvə ilə dərhal yardım etmək öhdəliyini götürürdülər. 

Müqavilə Albaniya, Almaniya Demokratik Respublikası, Bolqarıstan, Çexoslovakiya, Macarıstan, 

Polşa, Rumıniya və SSRİ arasında imzalanmış və 5 iyun 1955-ci ildə qüvvəyə minmişdir. Əslində 

Varşava Müqaviləsi əvvəllər SSRİ ilə Çexoslovakiya (1943), Polşa (1945), Bolqarıstan, Macarıstan 

ve Rumıniya (1948) arasında imzalanmış ikitərəfli müqavilələri tamamlayırdı. Almaniya Demokratik 

Respublikası Paktın hərbi qoluna 1956-cı ildə qoşuldu. 1962-ci ildə Albaniya SSRİ ilə siyasi 

ixtilaflarına görə təşkilatdakı fəaliyyətini dondurdu və 1968-ci ildə təşkilatın qoşunlarının 

Çexoslovakiyaya yeridilməsindən sonra onu tərk etdi. 

SSRİ-də, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində baş verən sistem dəyişiklikləri səbəbindən 1991-ci 

ilin fevralında VMT üzvləri təşkilatın hərbi strukturlarının ləğv edilməsi barədə qərar qəbul etdilər. 1 

iyul 1991-ci ildə isə Varşava Müqaviləsinin qüvvədən düşməsi barədə Protokol qəbul olundu, 

bununla da Varşava Müqaviləsi Təşkilatı öz fəaliyyətini dayandırdı. 

Vassal dövlət tarixi Daxili siyasətdə sərbəst, xarici siyasətdə asılı 

Vatikan coğrafi Katolik kilsənin başçısı Roma papasının iqamətgahı 

Veçe tarixi Slavyanlarda "xalq yığıncağı" 

Veksel iqtisadi 
Ciddi müəyyənləşdirilmiş formada yazılı borc öhdəliyi. Veksel öz sahibinə ixtiyar verir ki, o öhdəlik 

müddəti bitdikdən sonra borc olan şəxsdən vekseldə göstərilən məbləğin ödənilməsini tələb etsin. 

Veksel aksepti iqtisadi Vekselin üz tərəfində yazılı şəkildə qeyd olunan borcun göstərilən vaxtda ödəniləcəyi barədə razılıq 

Veksellər iqtisadi 

Orderli qiymətli kağızlardır, veksel verən onların vasitəsilə müəyyən şəxsə müəyyən məbləğ ödəmək 

barəsində başqa şəxsə (ödəyiciyə) göstəriş verir (köçürmə vekseli) və ya hər hansı müəyyən şəxsə və 

ya bu şəxsin sərəncamına müəyyən məbləğ ödəməyi öhdəsinə götürür (sadə veksel) 

Veksillologiya tarixi 
Bayraqları, ştandartları, vımpelləri və digər bu kimi predmetləri öyrənən köməkçi tarix elmi sahəsi. 

Bu elmin adı Roma legionları tərəfindən istifadə edilən veksillum adlı bayrağın adından yaranmışdır. 

Verbal ünsiyyət siyasi 
Söz və işarələrlə danışıq 

Qeyri-verbal danışıq və ya vücud dili demək istədiklərimizin 70%-ə qədərini ifadə edir. 

Verden 

qəssabxanası 
tarixi 

Birinci dünya müharibəsinin gedişində 1916-cı ilin fevral-dekabr aylarında Verden qalasına hücum 

edən almanlarla fransızlar arasında döyüşlər başlandı. Döyüşlər uzandığından hər iki tərəfdən saysız-

hesabsız ölənlər və yaralananlar olurdu. Meyitlərin çoxu parça-parça olduğundan bu vuruşma tarixə 

"Verden qəssabxanası" adı ilə daxil olmuşdur. Altı ay davam edən bu döyüşlərdə bir milyona qədər 

alman və fransız əsgər və zabit məhv edilmişdi. 

Vermaxt tarixi 

Faşizmin hökmranlığı dövründə (1933-1945) nasist Almaniyasının silahlı qüvvələrinə rəsmi olaraq 

verilən ad. Versal sülh müqaviləsinin şərtlərinə zidd olaraq yaradılmışdır. Vermaxtın Ali Baş 

komandanlığını Adolf Hitler özü həyata keçirirdi. 

Versal sülh 

müqaviləsi 
tarixi 

Birinci dünya müharibəsinin rəsmən başa çatmasını təsbit edən Fransada imzalanmış sülh 

müqavilələrindən biri 

Veto siyasi Qadağan. İlk dəfə Romada e.ə. V əsrdə tətbiq olunmuşdu. 

Veto hüququ hüquqi 
Dövlət başçısının qanunu imzalamaqdan imtina etməsi. AR Konstitusiyasında bu termin işlədilməsə 

də, 110-cu maddədə bu məsələlərdən bəhs olunur. 

Vəqf tarixi Xilafət vaxtı dini idarələrə məxsus torpaqlar 

Vətəndaşlıq hüquqi 

Dövlətin üzvü olmaq statusu 

Bu vətəndaşların öz dövlətlərinə sədaqətli olmalarını, onun qorunmasına və siyasətinin müdafiəsinə 

hüquqları olmasını nəzərdə tutur. 

Vicdan azadlığı hüquqi Vətəndaşların istədikləri dinə sitayiş etmək və ya heç bir dini qəbul etməmək hüququ 

VİP siyasi ingiliscə very important person, yəni “çox önəmli şəxs” 

Votçina tarixi XII-XVII əsrlərdə Rusiya dövlətində iri torpaq mülkiyyəti 
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Vulkan coğrafi 

Yer qabığında kanal və çatlar vasitəsi ilə yerin dərin qatlarından ərimiş dağ süxurları (lava), kül, 

müxtəlif qazlar və su buxarının yüksək təzyiqlə yer səthinə atılması (çıxarılması) ilə müşayiət olunan  

geoloji törəmədir. 

Vulkan relyefi coğrafi Vulkan konusları, lava qübbələri və s. formaları var. 

Yaşayış 

minimumu 
hüquqi 

Minimum istehlak səbətinin dəyəri və icbari ödənişlərin cəmindən ibarət sosial norma (“Yaşayış 

minimumu haqqında” Qanundan) 

Yeger coğrafi Ovçuluq təsərrüfatlarında ov haqqında qanuna nəzarət edən peşəkar ovçu 

Yeniçəri tarixi Sultan Türkiyəsində piyada qoşun 

Yer saatı 

 
ictimai 

Ümumdünya Vəhşi Təbiət Fondunun (WWF) keçirdiyi beynəlxalq tədbir hər il martın son şənbə 

günündə keçirilir. “Yer saatı” təbiətə qayğıkeş münasibətin, planetimizin məhdud resurslarına 

qayğının rəmzi olaraq bəşəriyyət tarixində ən kütləvi ictimai aksiyadır. 

Aksiya çərçivəsində insanlar iqlim dəyişikliyi probleminə diqqəti artırmaq üçün bir saatlığa işığı və 

həmin vaxt vacib olmayan digər elektrik cihazlarını söndürür. “Yer saatı” zamanı aksiyada iştirak 

edən böyük şəhərlərin rəmzi olan binaların da işıqları söndürülür. 

Bu aksiya ilk dəfə 2007-ci ildə Sidneydə keçirilib. 

2011-ci il martın 26-da Bakının rəmzi olan Qız qalasında və “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 

Qoruğunda bir saat ərzində işıqlar söndürülüb və beləliklə, Azərbaycan bu qlobal kampaniyanı 

dəstəkləyən ölkələrin sırasına daxil olub. 

Yezuit tarixi Katolik kilsədə ruhani ordeni 

Yuli təqvimi 

(Yulian təqvimi) 
tarixi 

Tarixin hesablanma sistemi, ilk Günəş təqvimi. Yuli Sezarın göstərişi ilə başda Sozigen olmaqla bir 

qrup İsgəndəriyyə astronomu tərəfindən tərtib edilmiş və e.ə. 45-ci ildən Roma imperiyasının əsas 

təqvimi olmuşdur. İlin orta uzunluğu 365,25 gündür. Fevral ayı hər 4 ildə 3 dəfə 28, bir dəfə isə 29 

gündən ibarət olur. Təqvim 1582-ci ildə Qriqorian təqvimi ilə əvəz edilmişdir. 

Yurisdiksiya hüquqi Məhkəmə və ya dövlət hakimiyyətləri orqanlarının səlahiyyətlərinin hüdudları 

Yüksəklik qurşağı coğrafi Dağın ətəyindən zirvəyədək landşaftın dəyişməsi 

Zəkat (sədəqə) tarixi Xilafət vaxtı daşınmaz əmlakdan (tikililər, becərilən torpaqlar və s.) verilirdi 
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