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PALMALİ Şirkətlər Qurupu dedikdə Mübariz Mənsimov dərk edilir.  
Mübariz Mənsimov isə Azərbaycanın xeyirxah, qeyrətli oğlu anlamı deməkdir.

Palmali sahibi Mübariz Mənsimov Tanrının açdığı uğurlu yolunu 
addımladıqca, hər zaman Azərbaycan və Türkiyə xalqına böyük xeyirxahlıqlar 
etməkdədir. Etdiyi hər bir xeyirxahlıq üçün kimsənin ona məsləhət etməsi lazım 
deyil. Sadəcə o, keçmiş bir hərb zabiti kimi ehtiyyacı olan insanın acı və ağrılarını 
mükəmməl hiss edə və görə bilir. Allah, hər zaman onun uğurlu yolunu açıq etsin. 

R.Bahar SONAM Azərbaycan və Türkiyə xalqının mərd,  xeyirxah və sevimli 
oğluna həsr etdiyi aftobioqrafik-sənədli kitabını bütün dünya oxucularına təqdim 
etməkdə qürur duyur.
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Mübariz Mənsimov
Zamanın uğurlu gələcəyini, 
qazanmağı bacaran insan 
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O, atasının istəyi ilə Bakıda hərbi məktəbə daxil olub. Burada təh-
silini başa vurduqdan sonra ali təhsilə də yiyələnib. Sonra sovet ordusun-
da hərbi xidmətdə olub. Əsgərlik həyatından sonra 1,6 il gəmilərdə aş-
pazlıq edib. Daha sonra 3 yoldaşı ilə birlikdə 150 tonluq balıqçı gəmisi 
kirayəyə götürüb. Rusiyadan gəmi alıb və İstanbula gətirib. Beləliklə də 
bu sahədə ilk addımlarını atıb.

Hazırda dünyanın ən böyük 5 dənizçilik şirkətindən biri olaraq 
göstərilən və illik dövriyyəsi 3 milyard dollar olan “Palmali” Şirkətlər 
Qrupunu 1998-ci ildə Türkiyəyə gətirib. Bu şirkətin hazırda 21 ölkədə 
ofisi var. Şirkətin tabeliyində 28 min nəfər təkcə dənizçilik sektorunda 
çalışır. Qrupun fəaliyyət sahəsindəki digər şirkətlər də hesaba qatılanda 
işləyənlərin sayı 45 mini keçir.

“Palmali” 129 gəmisi ilə Aralıq dənizi, Ağ Dəniz, Qara Dəniz arasında 
Rusiya neftinin 75 faizini daşıyır. “Palmali”nin ən böyük müştərisi dün-
yaca məşhur olan “BP” şirkətidir. Şirkətlər Qrupunun kirayəyə götürülən 
gəmilərlə isə donanma sayı 220-ni ötür.

Mübariz Mənsimov xüsusi olaraq Türkiyəli gəmi sahibiləriylə 
işləməyə üstünlük verir. 2005-ci ildə onun kirayəyə götürdüyü gəmi 
sayı 20 olub, indi isə bu rəqəm 60-a çatır. Onun 99 faizinə sahib olduğu 
“Palmali” Şirkətlər Qrupunun dənizçilik şirkəti 1,5 milyard dollaradək 
varidata malikdir. Ancaq buna qarşılıq 50 faiz nisbətində maliyyə borcu 
var. “Palmali”nin ayrıca Rostovda öz adına işlətdiyi və Azərbaycanda 
inşası davam edən bir daha bir limanı Bakıdakı sərmayələri üçün tikilir.

Dövlət Neft Şirkəti ilə ortaq olan “Palmali” bir müddət əvvəl “Tek-
fen inşaat”ın 50 faiz hissəsini 520 milyon dollara satın alıb. Türkiyə 
mətbuatı yazır ki, cənab Mənsimovun bu cəhdi onun qardaş ölkədə 
inşaat sahəsində irəliləmək mənasını verir. Bu razılaşma qarşılığında 
“Palmali” və “SOCAR” ortaqlığı 5 il ərzində “Tekfen İnşaat”a 37 mil-
yard dollarlıq iş verəcək.

Mübariz Mənsimov “PalMedia” adlı şirkətin nəzdində 5 milyon 
dollar sərmayə ilə “Pal FM” radiosu və “Palhaber” adlı xəbər portalı 
da qurub. Bundan sonrakı sərmayələrini Türkiyədə edəcəyini söyləyən 
Mənsimov Rusiya, Azərbaycan və Türkiyədə 400 milyon dollar həc-
mində sərmayə planladığını da söyləyib. O, bu sırada ən böyük payı 
Türkiyəyə qoyacağını deyib. Bunun ilk addımı kimi 21 ölkədə ofisi olan 
qrupun bütün rəhbərliyini İstanbulda toplanacaq və beləcə bütün sər-
mayələr Türkiyədən istiqamətləndiriləcək.

mübariz Mənsimov
Mübariz Qurban oğlu Mənsimov
— Azərbaycanda doğulmuş Türkiyəli iş adamı, Palmali Şirkətlər Qrupunun sahibi.
6 qız və 3 oğlandan ibarət 9 uşaqlı bir ailənin üzvü olan, 1968-ci il martın 22-də Bakı şəhərində 

anadan olmuş Mübariz Mənsimovun valideyinləri əslən Masallı rayonunun Miyankü kəndindəndir.
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Bundan başqa, gəmi daşımacılığını 100% idarə nəzarət et-
mək üçün şirkətin Rostov-Don, Volqoqrad, Həştərxan, Mosk-
va, Odessa, Pirey, Salonik, Bakı, Bourgas, Constanta, Malta, 
Novorosiysk, Peterburq, Ceyhan, Poti, Cenevrə, Sinqapur və 
İzmir kimi şəhərlərdə yerli ofisləri mövcuddur.

“Palmali Şirkətlər Qrupu” 1998-ci ildə Türkiyədə 
yaradılmışdır. Şirkət öz işinə Türk limanlarına baş 
çəkən gəmilər də daxil olmaqla Bosfor və Darda-
nel boğazlarından keçən gəmilərə agentlik servisləri 
göstərərək başlamışdır.

Əməliyyatlar İstanbuldakı baş ofisdən idarə edilir. Qara 
və Aralıq dənizlərinin aralarındakı daşımacılığın ən əhəmiy-
yətli olduğu nöqtə kimi İstanbulu əsas kor porativ qərarların 
alınmasına və idarəetmə strategiyalarının reallaşdırılmasına 
əsas verir. 

Şirkət ən azı İSO 9001:2000, İSO 14001:2004 və İSM kod-
un tələb lərinə cavab verən menecment sisteminin istismarıyla 
məşğuldur.
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Bakı

Bakının tarixi
Bakı şəhəri Azərbaycan Respublikasının paytaxtıdır. Müxtəlif dövrlərdə 
Bakı şəhəri Şirvanşahlar dövlətinin, Bakı xanlığının, Bakı quberniya-
sının, Azərbaycan Demokratik Respublikasının və Azərbaycan Sovet 
Sosialist Respublikasının mərkəzi olmuşdur.

Bakı adının mənşəyi haqqında müxtəlif fikirlər vardır. Fars dilində 
bu adın ilkin forması kimi Baqavan sözündən istifadə edilmişdir. Bu 
söz Tanrının şəhəri kimi tərcümə olunur. Fars mənbələrində Bakı adının 
digər bir etimologiyası kimi Bādkube kimi yazılan Küləklər şəhəridir. 
Bakı şəhərinin eramızın V əsrində yarandığından Badükübə sözünü bu 
dövrdən etibarən istifadə olunduğu ehtimal olunur.

Bakının tarixi - Bakı şəhərinin tarixini əhatə edən dövr. Bakı şəhəri 
Azərbaycan Respublikasının paytaxtıdır. Müxtəlif dövrlərdə Bakı şəhə-
ri Şirvanşahlar dövlətinin, Bakı xanlığının, Bakı quberniyasının, Azər-
baycan Demokratik Respublikasının və Azərbaycan Sovet Sosialist 
Respublikasının mərkəzi olmuşdur. Fars dilində bu adın ilkin forması 
kimi Baqavan sözündən istifadə edilmişdir. Bu söz Tanrının şəhəri kimi 
tərcümə olunur. Fars mənbələrində Bakı adının digər bir etimologiyası 
kimi Bādkube  kimi yazılan Küləklər şəhəridir. Bakı şəhərinin eramızın 
V əsrində yarandığından Badükübə sözünü bu dövrdən etibarən istifadə 
olunduğu ehtimal olunur.  

Bakı Qədim Tarixi Abşeron yarımadası Sovet Sosialist Respublika-
sının mərkəzi olmuşdur. Bakı adının ərazisində tapılmış arxeoloji mate-
riallar buranın qədim yaşayış məskəni olduğunu sübut edir. 

Pirallahı, Zığ gölü ətrafı, Şüvəlan, Mərdəkan, Binəqədi, Əmircan və 
s. yerlərdə e.ə. III-I minilliklərə aid arxeoloji abidələr tapılmışdır. Bakı-
nın salındığı tarix dəqiq məlum deyildir. Bəzi tədqiqatçılar Bakını Qay-
tara (Qanqara), Albana, Baruka və s. ilə eyniləşdirirlər. Bakıda tapılmış 
V-VII əsrlərə aid Sasani dəfinəsi o dövrdə buranın yaşayış məntəqəsi ol-
duğundan xəbər verir. V-VI əsr mənbələrində Bakı “Bağavan” və “Atəş-i 
Baquan”, ərəb mənbələrində (X əsr) “Bakuyə”, “Bakuh”, “Baku”, rus 
mənbələrində (XV əsr) “Baka”, Səfəvilər dövrü fars dilli mənbələrdə 
“Badi kubə” adlandırılır. Tarixən Bakı Şərqin iri şəhərlərindən olub. 
Şəhər iqtisadiyyatında neft və duz istehsalı əsas yer tutub. Ərəb səyyahı 
Əbu Düləfin (X əsr) məlumatına görə, Bakıdakı iki neft yatağından ildə 
təqribən 720 min dirhəm gəlir əldə edilirmiş. Feodal münasibətlərin, 
ticarətin və sənətkarlığın inkişafı şəhərin çiçəklənməsinə şərait yaradıb. 
Beynəlxalq ticarətin yolayrıcında yerləşən Bakı Şərq və Qərb ölkələri 
arasındakı ticarət əlaqələrində mühüm rol oynayıb. Bakıya Xəzər, Slav-
yan, Bizans, Çin, İraq, Suriya, Genuya, Venesiya, İran, Hindistan tacir-
ləri gəlib. Bakıdan İran, İraq və s. ölkələrə neft ixrac olunub.
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IX əsrin 2-ci yarısında Abbasilər xilafətinin zəifləməsi və mərkə-
zi hakimiyyətdən uzaqlaşmaq meyllərinin qüvvətlənməsi Xilafətə tabe 
ölkələrdə bir sıra müstəqil dövlətlərin yaranmasına səbəb oldu. Belə 
dövlətlərdən biri də Şirvanşahlar dövləti idi. Bakı X əsrin axırlarında 
Şirvanın əsas şəhərlərindən birinə çevrildi. Əhali sənətkarlıq, ticarət, 
bağçılıq, bostançılıq, üzümçülük, baramaçılıq, əkinçilik, neftçıxarma, 
balıqçılıq və s. ilə məşğul olurdu. Bakı X əsr dən liman şəhəri kimi məş-
hur idi. XI əsrin sonu, XIII əsrin əvvəllərində Bakı tərəqqi dövrü keçi-
rirdi. 1191-ci ildə Qızıl Arslan Şamaxını tutduqda şirvanşah I Axsitan 
müvəqqəti olaraq paytaxtı Bakıya köçürmüşdü. Şirvanşahlar şəhərin 
möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət verirdilər. XII əsrdə Bakı ikicər-
gəli qala divari və xəndəklə əhatə olundu. Qız Qalası da şəhərin müdafiə 
sisteminə daxil idi. 

XIV əsrin ortalarına doğru Bakıda ticarət (xüsusilə dəniz ticarəti) 
yenidən canlandı. Gilan və Şamaxı ipəyinin beynəlxalq ticarətdə əhə-
miyyətinin artmasi ilə əlaqadar Bakının iqtisadi mövqeyi möhkəmləndi. 

XIV əsrdən Bakıdan Qızıl Orda, Moskva knyazlığı, Avropa ölkələri 
və s. yerlərə müxtəlif mallar, xüsusən ipək, xalça və s. ixrac edilirdi. 
Bakıdan Həştarxana, Orta Asiyaya və Xəzərin cənub sahillərinə mal da-
şınırdı. XIV əsrin 2-ci yarısında Bakının iqtisadi və siyasi rolunun art-
ması ilə əlaqədar olaraq Xəzər dənizi bəzən Bakı dənizi də adlandırılırdı 
(bu, 1375-ci ildə katalan dilində hazırlanmış atlasda göstərilir). Bakıda 
indiyədək qalan tarixi-memarlıq abidələri – Buxara karvansarası (XIV 
əsr), Qız Qalası yaxınlığında Multani (hind) karvansarası (XV-XVI əs-
rlər) və s. Şərq ölkələri ilə geniş ticarət əlaqələrinin mövcudluğundan 
xəbər verir. Orta əsrlər Şirvanşah I Xəlilüllahın dövründə (1417-1462) 
Bakıda mühüm tikinti işləri aparıldı. Şirvanşahlar saray kompleksi də 
bu dövrdə tikilmişdir. Bakıda ticarət, sənətkarlıq inkişaf edir, iqtisadi və 
mədəni həyat yüksəlirdi. XV əsrin 2-ci yarısında Böyük Moskva knyaz-
lığı ilə ticarət daha da genişləndi və diplomatik əlaqələr yaradıldı. 1501-
ci ildə Şah İsmayıl Şirvana hücum edərək Bakını aldı. Səfəvi hökmda-
rı I Təhmasib 1538-ci ildə Bakının da daxil olduğu Şirvanı Səfəvilər 
dövlətinə birləşdirdi. Səfəvi-Osmanlı müharibələri zamanı 1578-ci ildə 
Osmanlı ordusu Bakını tutdu. 1607-ci ildə şəhər yenidən Səfəvilərin ha-
kimiyyəti altına keçdi. Mərkəzi hakimiyyətin qüvvətlənməsi, məhsul-
dar qüvvələrin inkişafını ləngidən feodal çəkişləmələrinə, dağıdıcı mü-
haribələrə son qoyulması XVII əsrin 40-cı illərində şəhərin yüksəlişinə 
təkan verdi. Səfəvilər dövründə Bakıda mis pullar buraxılırdı. Bakı və 
Abşeron əhalisinin xeyli hissəsi xalçaçılıqla məşğul olurdu. XVI- XVIII 
əsrlərdə sənətkarlıq, xüsusilə xalçaçılıq daha da inkişaf etdi. 



R.Bahar Sonam Uğurlu yol

1918

Bakıda toxuculuq da mühüm yer tuturdu. XVII- XVIII əsrlərə aid 
tarixi abidələr bu dövrdə Bakıda memarlıq, həkkaklıq və s.-nin inkişaf 
etdiyini göstərir. Bakının zəngin təbii sərvətləri, habelə mühüm hərbi 
strateji əhəmiyyəti XVIII əsrin əvvəllərindən etibarən Rusiyanın diqqə-
tini cəlb edirdi. Xəzərin cənub-qərb sahillərinə yiyələnməyə çalışan Ru-
siya çarı I Pyotr xüsusi hərbi dəniz ekspedisiyası yaradır. 1723-cü il 
iyunun 26-da I Pyotrun qoşunu Bakını işğal edir. Lakin, Rusiya və İran 
arasında bağlanan Gəncə məqaviləsinə (1735) görə Bakı yenidən İranın 
hakimiyyəti altına keçdi. 

XVIII əsrin ortalarında Azərbaycanda bir sıra xanlıqlar, o cümlə-
dən Bakı xanlığı yarandı. Ara müharibələri bütün Azərbaycanda oldu-
ğu kimi, Bakıda da iqtisadiyyat və mədəniyyətin inkişafına mane olur, 
əhalinin vəziyyətini son dərəcə ağırlaşdırırdı. XVIII əsrin 2-ci yarısında 
Bakıda şəhər həyatı və ticarət nisbətən canlandı. Lakin Ağa Məhəmməd 
Şah Qacarın Azərbaycana hücumları iqtisadiyyatın və ticarət əlaqələ-
rinin yenidən tənəzzülə uğramasına səbəb oldu. 1796-cı ilin yazında 
Rusiya imperatriçası II Yekaterinanın əmri ilə general V.A.Zubovun ko-
mandanlıq etdiyi rus qoşunları Azərbaycana yürüş etdi. İyunun 13-də 
Bakı alındı. 1797-ci ilin əvvəlində general P.D.Sisyanov Bakının ko-
mendantı təyin olundu. II Yekaterinanın ölümündən sonra oğlu I Pavel 
V.A.Zubovu geri çağırdı. Çar qoşunları 1797-ci ilin martında Bakını tərk 
etdi. XIX əsrin əvvəlində I Aleksandr Xəzərsahili vilayətləri, ilk növbə-
də Bakını tutmaq planı ilə xüsusi maraqlanırdı. Rusiya-İran müharibə-
si (1804-1813) bu planın həyata keçirilməsini sürətləndirdi. 1805-ci il 
avqustun 12-də çar qoşunu Bakını mühasirəyə aldı, lakin müvəffəqiyyət 
qazanmayaraq geri çəkildi. 1806-cı ilin əvvəlində general P.D.Sisyano-
vun qoşunları yenidən Bakıya yaxınlaşdı. Şəhəri təslim etmək haqqında 
Bakı xanı Hüseynqulu xanla danışıqlar zamanı general P.D.Sisyanov 
öldürüldü. 1806-cı il oktyabrın 6-da Bakı Rusiyaya birləşdirildi. 1807-
ci ildə Bakıda 500 ev, 300 000 əhali var idi. 1813-cü ildə bağlanmış 
Gülüstan sülhü ilə Şimali Azərbaycan, o cümlədən Bakının Rusiyaya 
birləşdirilməsi təsdiq edildi.
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İstanbul
İSTANBULUN TARİxİ OLDUQcA QəDİMDİR. Belə 
ki, buranın ilk məskunlaşma tarixi 300 min, şəhər kimi 
təxminən 3 min, paytaxt kimi isə 1600 ilə qədər yaşı vardır.

İstanbul Avropa ilə Asiya qitələrinin kəsişdiyi nöqtədə 
olan bir dünya şəhəridir. Şəhər tarix boyunca fərqli sivilizasi-
ya və mədəniyyətlərə ev sahibliyi etmiş, əsrlər boyu müxtəlif 
din, dil və irqdən insanların bir yerdə yaşadığı kosmopolit və 
metropolit quruluşunu qorumuş və tarixi müddətdə bənzərsiz 
bir mozaika halını almışdır. 

Uzun zaman dilimləri boyunca hər sahədə mərkəz olmağı 
və iqtidarda qalmağı bacaran dünyadakı nadir məskunlaşma 
yerlərindən biri olan İstanbul keçmişdən günümüzə bir dünya 
paytaxtıdır.

İstanbulun tarixi ana xəttləriylə beş böyük dövrə ayrıla 
bilər: Ta rix öncəsi dövr, Bizantion dövrü, Konstantinopolis 
dövrü (Roma və Bizans), Kostantiniyyə dövrü (Osmanlı) və 
İstanbul dövrü (Türkiyə).
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Türkiyə
Azərbaycan

Rəcəb Tayyib ərdoğan
Türkiyə Cumhuriyyətinin 

Prezidenti
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rəcəB TAyyİB ərdoğAn

SAvunAn  AdAm

Rəcəb Tayyib Ərdoğan (türk. Recep Tayyip Erdoğan; 26 fevral 1954, İstanbul, Türkiyə) — Türkiyə 
Respublikasının 12-ci prezidenti, Türkiyənin baş naziri (2003-2014), Ədalət və İnkişaf Partiyasının 
sədri (2001-2014, 2017-günümüz).

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 26 fevral 1954-cü ildə İstanbulun Qasımpa-
şa bölgəsində doğulmuşdur. 1965-ci ildə Piyalə paşa ibtidai məktəbini 
bitirmişdir. Həmin il İmam Xatib liseyinə daxil olmuş və 1973-cü ildə 
oradan məzun olmuşdur. Daha sonra ali təhsilini Mərmərə Universite-
tinin İqtisadi və ticari elmlər fakültəsində almışdır. Camialtı, İETT, və 
Eroksporda 16 il futbol oynamışdır. 12 sentyabr 1980-cı ildən sonra fut-
boldan ayrılmışdır. 2007-ci ildə “NTV” dəki proqramda türk olduğunu 
söyləmişdir.

Milli Türk Birliyindəki fəaliyyətindən sonra 1976-ci ildə islami 
dəyərlərə sadiqliyi ilə bilinən Milli Səlamət Partiyası Bəyoğlu Gənclər 
Şöbəsinin sədri və həmin il də MSP İstanbul il (vilayət) başçısı seçil-
mişdir. 1977-ci ildə bir konfransda tanış olduğu Əminə xanımla 4 iyul 
1978-ci ildə evlənmişdir. Evliliklərindən Əhməd Burak və Nəcməddin 
Bilal adında iki oğlu, Əsra və Süməyyə adında iki qız övladı olmuşdur.

1982-ci ildə hərbi xidmətdə olan və ehtiyat zabit təhsilini Tuzlada alan 
Ərdoğan qərargah zabiti olaraq əsgərliyini bitirmişdir. Hərbi xidmətdən 
döndükdən sonra əvvəllər çalışdığı şirkətdə təxminən il yarım işləmişdir. 
Sonraki iş fəaliyyətini başqa bir şirkətdə müdir olaraq davam etdirmişdir.

Türkiyədə 12 sentyabr 1980-cı il çevrilişindən sonra ləğv edilmiş 
Milli Səlamət Partiyasının xəttini davam etdirən 1983-cü ildə qurulmuş 
Rifah Partiyası ilə siyasi fəaliyyətə təkrar qayıdan Ərdoğan 1984-cü ildə 
partiyanın Bəyoğlu rayon başçısı və yüksək idarə orqanına üzv seçildi. 
1986-cı ildə əlavə seçkilərdə deputatlığa namizədliyi irəli sürüldü. 1989-
cu ildə isə Bəyoğlu rayonundan bələdiyyə sədrliyinə namizəd oldu. 1989-
cu il seçkilərində Rifah Partiyası ikinci yeri tutdu. 1991-ci ildə təkrar de-
putatlığa namizədliyini irəli sürdü. Partiya limiti keçdi və Ərdoğan millət 
vəkili oldu. Lakin müxtəlif bəhanələr gətirərək Yüksək Seçim Qurumu 
deputat mandatını ləğv etti.

27 mart 1994-cü il seçkilərinə qədər partiyanın İstanbul İl (vilayət) 
başçısı vəzifəsində işləyən Ərdoğanın İstanbul Bələdiyyəsinin sədrliyinə 
namizədliyi də irəli sürüldü. 27 mart 1994-cü ildə keçirilən seçkilərdə 
İstanbul Bələdiyyəsinin sədri seçildi.

Rəcəb Tayyib Ərdoğan 27 dekabr 1997-ci ildə dəvət olunduğu Siirt-
də mitinq zamanı oxuduğu bir şeirə – Ziya Göyalpın 1912-ci ildə “Balkan 
Savaşı” üçün yazdığı “Asker Duası”nın dəyişdirilmiş bir hissəsinə görə 
və çıxışının davamında “hər dövrün Firoun və Nemrutları olduğu kimi 
bunun qarşısına çıxacaq Musa və İbrahimləri də var” söyləməsi səbəbin-
dən həbs olunur. Türkiyə Cinayət Məcəlləsinin 312/2 maddəsinə əsasən 
xalqı dini və irqi ayrı-seçkiliyə görə kin və düşmənçiliyə açıq şəkildə 
təhrik etməkdə təqsirli bilinərək Diyarbakır Dövlət Təhlükəsizlik Məh-
kəməsi tərəfindən 1 il həbs cəzası alır və 860 mln. TL cərimələnir. Daha 
sonra bu cəza 10 ay həbs və 176,666,666 TL pul cəzası ilə əvəzlənir. 10 
aylıq həbsin 4 ayını məhbəsdə yatan Ərdoğan əfv olunaraq azadlığa çıxır. 
Bu cəzasını 24 iyul 1999-cu ildə çəkib bitirir.

Türkiyədə islami zümrəyə qarşı yürüdülən siyasətin nəticəsi olaraq 
Fəzilət Partiyasının konstitusiya məhkəməsi tərəfindən ləğv edilməsin-
dən sonra, bitərəf qalan millət vəkilləri yeni partiya qurma cəhdlərini 
“mühafizəkarlar” və “islahatçılar” adı ilə iki qanadda davam etdirirlər. 
“Mühafizəkarlar” adlandırılan qanad Recai Kutanın sədrliyi ilə 20 iyul 
2001-ci ildə Səadət Partiyasını qurarkən, “islahatçılar” da Tayyib Ərdo-
ğanın liderliyində 14 avqust 2001-ci ildə Ədalət və İnkişaf Partiyasını 
yaradırlar. Tayyib Ərdoğan partiyanın sədri seçilir. 

Qurulan Ədalət və İnkişaf Partiyası 3 noyabr 2002-ci il seçkilərində 
səslərin böyük çoxluğunu qazanaraq təkbaşına iqtidara gəlir. Seçkilərin 
birinci mərhələsində müxtəlif bürokratik əngəllərlə namizədliyi qəbul 
edilməyən Ərdoğan Siirtdə keçirilən təkrar seçkilərdə millət vəkili seçilir.
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Abdullah Gülün baş nazir olduğu 58-ci hökumətin istefasından sonra 
59-cu hökuməti quraraq Türkiyə Cumhuriyyətinin baş naziri olur.

Ərdoğan hökuməti ilə Türkiyədə davam edən iqtisadi böhran dayan-
dı, kəskin inflyasiyanın qarşısı alındı.

Eyni zamanda Ərdoğan ölkədə böyük korrupsiya qruplarını ifşa 
edərək məhkəmə önünə çıxartdı.

Eyni zamanda siyasi sahədə də Türkiyə daha aydın bir siyasi xəttə 
keçdi. Kipr məsələsində atdığı siyasi addımlarla bu məsələnin həllində 
daha dinamik bir hal nümayiş etdirdi. Eyni zamanda Amerikanın İraqa 
müdaxiləsi zamanı Türkiyəni bacardıqca bu məsələdən kənarda tutaraq 
İraq bataqlığına düşməkdən qorudu. Yaxın Şərqdə İsrailin özbaşınalıq-
larına qarşı daha həssas olan Ərdoğan hökuməti fələstinlilərin demokra-
tik yolla hakimiyyətə gətirdiyi hökumətə qarşı beynəlxalq embarqodan 
narazı olduğunu da müxtəlif yollarla bildirdi. Türkiyənin Ermənistanla 
əlaqələr qurmasını tələb edən bəzi qüvvələrə qarşı da dayanan Ərdoğan 
hökuməti bu məsələdə Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olmasını 
əsas şərt olaraq irəli sürməkdədir. Göz ardı edilməməsi gərəkən şeylərdən 
biri isə hakimiyyətin pul siyasəti nəticəsində 2002-ci ildəki 600 milyon 
dollarlıq xarici borc tamamilə aradan qalxaraq, 2012-ci ildə 48 milyard 
dollarlıq müsbət saldoya çatmışdır. Türkiyə Azərbaycan

Bir millət iki dövlət
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Türkİyə Al renkli zemin üzerine beyaz hilal ve yıldız konarak oluşan 
bayrak mevcut şekliyle ilk olarak 1844 yılında Abdülmecit 
dönemindeki Tanzimat sürecinde kabul edilmiş, Cumhuri-
yet döneminde 29 Mayıs 1936’da 2994 Sayılı Türk Bayrağı 
Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal bayrağı olarak 
kanunlaşmıştır. 22 Eylül 1983’te 2893 Sayılı Türk Bayrağı 
Kanunu ile bayrak ölçütleri belirlenmiş ve bayrak son hali-
ni almıştır.
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fsaneye göre bayraktaki al, kan kırmızısıdır ve şehitle-
rin dökülen kanlarını temsil eder. Gece yarısı bu kanların 
üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay ve bir yıldızla be-
raber Türk Bayrağının görüntüsü oluşur.
Osmanlı İmparatorluğu’ndan önceki Anadolu Türk 

devletlerinde kullanılan bayrak renk ve sembolleri hakkında yeterli bir 
bilgi yoktur. Türk bayrağı ilk olarak Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıya-
seddin Mesud tarafından Osman Bey’e gönderilen beyaz renkli sancak 
olarak görülür.

15. yüzyıldan sonra al bayrak, Yavuz Sultan Selim dönemindeki 
Çaldıran Savaşı’nda ise yeşil bayrak kullanılmaya başlanmıştır. Türk 
bayrağına en yakın şekle ise III. Selim döneminde rastlanır. Bu bay-
rakta hilal ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. Sekiz köşeli 
yıldız şekil bilimine göre zafer anlamı taşımaktadır. 1844 yılında Ab-
dülmecit dönemindeki Tanzimat sürecinde bayraktaki yıldız beş köşe-
li şeklini almıştır. Beş köşeli yıldız insanı sembolize etmektedir.

Saltanatın kaldırılması üzerine 29 Mayıs 1936 tarihinde bayrağın 
şekli kesin bir şekilde tayin edilmiştir. 28 Temmuz 1937 tarihli, 27175 
sayılı “Türk Bayrağı Nizamnamesi Kararnamesi” ile de Türk bayrağı-
nın kullanılışı düzenlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun, 25 Ocak 1985 tarih ve 
85/9034 nolu “Türk Bayrağı Tüzüğü” kararının 4. maddesinde, bayrağın 
boyutları belirlenmiştir.

Kanuna göre, Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, so-
luk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir 
şekilde kullanılamaz. Resmî yemin törenleri dışında her ne maksatla 
olursa olsun, masalara, kürsülere örtü olarak serilemez. Oturulan veya 
ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayra-
ğın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir 
siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum 
ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sem-
bol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek 
şekilde kullanılamaz. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya 
herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. 

Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, 
gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

E

Gecə.... Al Qırmızı... Hilal və Yıldız...
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AZərBAycAn

zərbaycan Respublikasının bayrağı — Azərbay-
can Respublikasının rəsmi simvollarından (himn 
və gerblə birlikdə) biri. Bayraq ilk dəfə 9 noyabr 
1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Na-
zirlər Şurası tərəfindən təsdiq edilmişdir. 5 fevral 

1991-ci ildə bayraq həmin il müstəqilliyini elan etmiş Azər-
baycan Respublikasının Ali Soveti tərəfindən təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə Azərbaycanda hər il Dövlət Bayrağı Günü qeyd 
olunur.

Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir. Bayraq üç 
rəngli parçadan (trikolor) ibarətdir. Bayraq bərabər enli üç 
üfüqi zolaqdan (yuxarı zolaq mavi, orta zolaq qırmızı, aşağı 
zolaq yaşıl rəngdədir) ibarətdir. Qırmızı zolağın ortasında bay-
rağın hər iki üzündə ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz 
təsvir edilmişdir. 

a
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Daha sonra Azərbaycan bayrağının dəyişməsi sualı qaldırıldı. Yeni 
layihə üç ideyanı əks etdirməli idi: Türkçülük, İslamçılıq və Müasirlik. 
Qeyd olunmalıdır ki, ideyaların formalaşmasında filosof Cəmaləddin 
Əfqaninin təsiri olmuşdu. Əfqani “Milli birlik fəlsəfəsi və din əsl ma-
hiyyəti” və “İslam birliyi” kitablarında, müsəlman xalqlarının tərəqqisi 
dini konsolidasiya şəraitində, milli birlik və Avropa hökumətçiliyinin 
mütərəqqi ənənələrini tədqiq etməsi nəticəsində mümkündür. 1914-
cü ildə, Cəmaləddin Əfqani kimi M.Ə.Rəsulzadə də islamiyyətin və 
müsəlmanlığın milliyyət deyil, «ümmətçilik» ifadə etdiyini, milliyyətin 
isə din üzərində deyil, dil və mədəniyyət birliyi üzərində qurulduğunu 
və bu milli diriliyin təməlini təşkil edən milli mədəniyyətin ünsürlərini 
izah edərək milli hərəkatın ictimai fəlsəfəsini qeyd etmişdi.

1918-ci ilin noyabrın 9-da Fətəli xan Xoyskinin hesabatı əsasında 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı haqqında qərar qəbul edildi:

“Milli bayraq haqqında Azərbaycan hökuməti qərarları dəftərindən 
9 noyabr 1918-ci il tarixli çıxarışı:

Eşidildi: Nazirlər Şurası sədrinin Milli bayraq haqqında məruzəsi. 
Qərara alındı: Yaşıl, qırmızı və mavi rənglərdən, ağ aypara və səkkizbu-
caq ulduzdan ibarət olan bayraq Milli bayraq hesab edilsin.

“ABŞ veksilloloqu Uitni Smitə görə bayrağın müəllifi Əli bəy Hü-
seynzadə idi. 1907-ci ildə iyul ayının 10-da Bakıda Hüseyn zadənin 
nəşr etdiyi “Füyuzat” (bolluq, bərəkət mənasındadır) jurnalındakı bir 
məqaləsində “Türk hissiyyatlı, islam etiqadlı, firəng qafalı” kimi ilk 
dəfə təqdim etdiyi bu fikri sonradan mütəfəkkir Ziya Göyalp belə ifadə 
etmişdi: “Türk qanlı, islam imanlı, avropa mədəniyyətli”.

7 dekabr 1918-ci ildə Şərqdə və Türk-İslam dünyasında ilk demok-
ratik, dünyəvi dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin 
açılışı olmuş, Azərbaycan bayrağı Parlament binası üzərində qaldırılmışdır. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk Parlamentini açan M.Ə.Rəsulzadə 
müstəqil Azərbaycanı təmsil edən milli bayrağımızdakı üç rəngi “türk hür-
riyyəti, islam mədəniyyəti və müasir Avropa iqtidari-əhraranəsini” (demok-
ratiyasını) ifadə etdiyini xüsusi olaraq qeyd edirdi. O, başqa bir çıxışında 
isə deyirdi ki, Azərbaycanın Dövlət bayrağındakı bu üç rəng “Türk milli 
mədəniyyətinin, müasir Avropa demokratiyasının və islam sivilizasiyasının 
simvoludur”.

Üzeyir Hacıbəyov milli bayrağın rənglərin ifadə etdiyi məna və 
funksiyadan danışaraq yazırdı:

Bayraqda əks olunan rənglərin mənası məlum olsa da ağ rəngli ay-
para və səkkizgüşəli ulduzun mənası barədə yekdil fikir yoxdur. Qırmızı 
zolaq üstündəki bu rəmzlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti-
nin Gəncədə qəbul etdiyi (21 iyun 1918-ci il) qırmızı rəngli, üstündə ağ 
rəngli aypara və səkkizguşəli ulduz təsviri olan dövlət bayrağının (bu 
XIX əsrin ortalarınadək Osmanlı İmperatorluğunun milli bayrağı olub) 
üçrəngli milli bayraqda kiçildilmiş formasından ibarətdir. Başqa sözlə, 
ağrəngli aypara və səkkiz guşəli ulduz simvolu Azərbaycan bayrağına 
əski Osmanlı İmperatorluğunun bayrağından hazır şəkildə keçmişdir.

Fətəli xan Xoyski öz nitqində ulduzun guşələrinin sayının 1918-ci 
ildə əski əlifba ilə yazılan Azərbaycan sözünə işarə olduğunu bildirib. 
Bəzi iddialara görə, 8 oğuz tayfasının birləşməsi (azərbaycanlılar, os-
manlılar, çağataylar, tatarlar, qazaxlar, qıpçaqlar, səlcuqilər və türkmən-
lər) ulduzun 8 guşəsində əks edilib. Digər fərziyyələr də var.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 23-cü maddəsində 
Dövlət Bayrağının təsviri:

“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı bərabər enli üç 
üfüqi zolaqdan ibarətdir. Yuxarı zolaq mavi, orta zolaq qırmızı, aşa-
ğı zolaq yaşıl rəngdədir və qırmızı zolağın ortasında bayrağın hər iki 
üzündə ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmişdir. Bay-
rağın eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir.

1918-ci il mayın 28-də tarixdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qu-
ruldu. Onun əsas rəmzi olan bayraq haqqında da həmin ilin iyun ayının 
21-də hökumətin qərarı verildi. Həmin qərardan:

“Üstündə qırmızı fonda ağ səkkizguşəli ulduz və aypara təsviri olan 
qumaş Azərbaycanın bayrağı kimi təsdiq edilsin.”

Bu bayraq Osmanlı imperatorluğunun XVIII əsrin sonundan XIX 
əsrin 50-ci illərinədək mövcud olmuş üzərində ağ rəngli aypara və sək-
kizguşəli ulduz təsviri olan qırmızı rəngli dövlət bayrağı idi.

Bİr kərə yükSələn BAyrAq 
Bİr dAhA enməZ! 
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“Azərbaycan Respublikası o zaman bütün Şərqdə (və Avropada) 
ən demokratik parlament modelinə malik idi və sağlam bir milliyyət 
fikri və türklük şüuru üzərində qurulmuşdu...Eyni zamanda, Azərbay-
can çağdaş bir cəmiyyət qurmağa, Avropa zehniyyəti ilə çalışmağa əzm 
etmişdir. Bayrağımızın üç rəngi bu ümdənin timsalıdır.

Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bir illiyinə 
həsr olunmuş “Bir yaş” adlı məqaləsində milli bayraqdakı rənglərin 
mənasına toxunaraq deyirdi:

“Mavi rəngi türklüyə, yaşıl rəngi islamlığa və al rəngi mədəniyyətə 
işarə olan bayrağımızın mənayi-mənəviyyəsi də budur.

1920-ci il aprelin 28-də Bakıda Sovet hakimiyyəti quruldu və Azər-
baycan SSR elan olundu. Sovet bayraqşünaslarının fikrincə, ilk dövr-
lərdə inqilabi al bayraqlarla yanaşı, bayrağın sapına yönəlmiş yuxarı 
sol küncündə ağ beşguşəli ulduz və ağ aypara təsvirli al bayraqlardan 
da istifadə olunurdu. Məsələn, 1921-ci ildə Bakıda buraxılmış plakatda 
belə bayraq təsvir olunmuşdu. Lakin Sovet hakimiyyətinin ilk illərində 
Azərbaycan özünün dövlət atributlarını Sovet Rusiyasının atributlarına 
uyğunlaşdırmaq məcburiyyətində qalmışdı.

1921-ci ilin may ayında RSFSR-in Konstitusiyasına uyğunlaşdı-
rılmış şəkildə Sovet Azərbaycanının ilk Konstitusiyası (Əsas Qanun) 
qəbul edilmişdi. 104-cü maddədə dövlət bayrağının təsviri verilirdi:

“Azərbaycan İctimai Şuralar Cümhuriyyətinin ticarət, dəniz və 
hərbi bayrağı al qumaş parçadan ibarətdir, onun sol küncündə, bayraq 
sapı tərəfdə yaşıl fon üzərində qızılı “AİŞC” və ya “Azərbaycan İctimai 
Şuralar Cümhuriyyəti” yazısı yerləşdirilmişdir.”

Yuxarıda verilən təsvir RSFSR-in 1918-ci il Konstitusiyasında ve-
rilmiş RSFSR bayrağının təsvirini eyniliklə təkrar edirdi. Fərqli cəhət 
bundan ibarət idi ki, RSFSR bayrağında yazılı sahə qırmızı idi, Azər-
baycan SSR-in bayrağında isə yaşıl verilmişdi, respublikaların adları-
nın abreviaturaları da həmin qaydada seçilirdi.

1922-ci ilin dekabrın 30-da SSRİ-ni tərkibinə daxil olduqdan sonra 
öz müstəqilliyini de fakto itirən Azərbaycan SSR MİK (Mərkəzi İcra-
iyyə Komitəsi) yeni latın qrafikalı əlifbanın (yeni əlifba adlanan) ərəb 
əlifbası əsasında olan köhnə əlifbası ilə eyni hüquqa malik olması barə-
də dekret qəbul etdi. Bu amil bayrağın təsvirinə də öz təsirini göstər-
miş oldu, yəni “A.S.S.R” abreviaturası həm latın, həm ərəb əlifbası ilə 
verildi.

1924-cü il dekabrın 8-də Azərbaycan SSR MİK-in dördüncü çağırış 
üçüncü sessiyası Azərbaycan SSR Konstitusiyasının (Əsas Qanun) yeni 
redaksiyasını qəbul etdi. Azərbaycan SSR Sovetlər Qurultayı 1925-ci il 
martın 14-də onu təsdiq etdi. Konstitusiyanın (Əsas Qanun) yeni redak-
siyasının 104-cü maddəsində dövlət bayrağı aşağıdakı qaydada təsvir 
edilirdi:

“AİŞC-nin dövlət bayrağı 2:1 nisbətdə olan al (qırmızı) qumaşdan 
ibarətdir. Yuxarı sol küncündə, bayraq sapı tərəfdə radiusu bayraq eni-
nin 1/6-nə bərabər olan ölçüdə qızılı oraq və çəkic yerləşdirilib; onun 
üzərində şiş ucları sağ tərəfə yönəlmiş qızıl aypara və qızılı xətlə ha-
şiyələnmiş qırmızı beşguşəli ulduz yerləşdirilib; ayparanın diametri 
bayraq eninin 1/10-nə bərabərdir, oraq və çəkicdən sağda yeni və əski 
türk əlifbası ilə “A.İ.Ş.C” yazısı verilib.”

1930-cu ildən başlayaraq Azərbaycan SSR-in bayrağı üzərində 
“ASSR” abreviaturası yalnız latın əlifbası ilə verilməyə başladı. Bu 
qayda VII Ümum azərbaycan Sovetlər Qurultayının 1931-ci il fevralın 
14-də qəbul etdiyi Azərbaycan SSR-in Konstitusiyasının (Əsas Qa-
nun) yeni redaksiyasında təsbit edildi.

aRBS.
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dənİZ 
yolu...
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Əbədi Möhür
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Palmali...
Türkiyədə fəaliyyət göstərən “Palmali” Şirkətlər Qrupu öz tərsanəsində inşa 
etdiyi ilk gəmisini suya endirdi. Dünya sularında üzəcək nəhəng tankerə 
“Olga Golovuşkina” adı verildi.

“Palmali” Şirkətlər Qru-
punun Türkiyənin İzmit 
bölgəsində yerləşən “Ar-
mada Shipyard” tərsanə-
sində ilk gəminin suya 
salınma mərasimi keçiri-
lib. Gəminin əsas korpu-
sunun inşası 2014-cü ilin 
may ayında başlayıb.
Yeni layihəyə əsasən 
hazırlanan tanker daha 
da gücləndirilmiş dəniz 
funksiyasına malik ol-
maqla, bütün beynəlxalq 
daşıma tələblərinə tam 
cavab verir. Layihələn-
dirmə zamanı dünya neft 
şirkətlərinin xüsusi tələb-
ləri və əlavə ekoloji məh-
dudiyyətlər nəzərə alınıb.
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Təntənəli tədbirə “Palmali” şirkətlər qrupunun prezidenti Mübariz 
Mənsimov, Rusiyanın Istanbuldakı baş konsulu Alexey Yerxov nüfuzlu iş 
adamları və siyasətçiləri də qatılıb. Mərasimdə söz alan “Palmali” Şirkət-
lər Qrupunun prezidenti Mübariz Mənsimov bu il daha 4 gəminin öz tər-
sanəsində buraxılacağını deyib.

Yelena Storojeva-Golovushkina anasının adını daşıyan gəminin xaç 
anası olub və dənizçi adət ənənələrinə uyğun olaraq şampan şüşəsini gə-
minin gövdəsinə çırparaq gəmiyə uğurlu yol arzulayıb.

“Olga Qolovuşkina neft sənayesində, xüsusilə də loqistika sahəsin-
də tanınmış mütəxəssislərdən, “Palmali”nin önəmli tərfdaşlarından biri 
olub. Mübariz Mənsimovun ona bir vəfa borcu var idi və onun xatirəsini 
də belə yaşadıb”,- deyə mətbuat xidmətinin məlumatında bildirilir.

Gəmi texniki xüsusiyyətlərinə görə Volqa-Don bərə keçidindən və 
Volqa-Baltiysk su yollarından keçmə qabiliyyətinə malikdir. Tanker də-
niz şəraitində 7500 ton dedveyt yük götürür.

“Palmali” Şirkətlər Qrupu Aralıq dənizi, Xəzər və Qara dəniz su-
larında əsasən SOCAR və LUKOYL kimi neft şirkətlərinin yüklərini 
daşıyır. Həmçinin şirkət digər böyük neft və neft məhsulları şirkətləri ilə 
uzunmüddətli müqavilələrə malikdir.
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uğan...M Bakı, 1 dekabr (AZƏRTAC). Tür-
kiyənin “Beşiktaş” gəmiqayırma tər-
sanəsində “Palmali” Şirkətlər Qrupunun 
Armada tipli tankerlərdən beşincisi olan 
“Muğan” tankerinin suya endirmə məra-
simi keçirilmişdir.

Şirkətlər Qrupundan AZƏRTAC-a bildirmişlər ki, gəminin təntənəli 
suya salınması mərasimində “Palmali”nin vitse-prezidenti Maarif Mən-
simov, gəminin “xaç anası”, vitse-prezident Aygün Quliyeva və “Beşik-
taş” gəmiqayırma zavodunun rəhbərliyi iştirak etmişdir.

Qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan qəhrəmanları və ziyalılarını, ta-
rixi guşələrimizi dünya sularında tanıtmaq ənənəsini davam etdirən 
“Palmali”nin beynəlxalq tələblərə tam cavab verən yeni RST22M la-
yihəli “Muğan” tankerinin uzunluğu 140, eni 16, hündürlüyü isə 6 metr-
dir. Gəminin ümumi yükdaşıma gücü 7 min tondur. Tanker xam neft və 
benzin, o cümlədən neft məhsullarının daşınması üçün nəzərdə tutul-
muşdur. Bu, “Beşiktaş” gəmiqayırma zavodundan suya endirilən 5-ci 
gəmidir.

“Yeni Armada” tipli gəmiyə “Gko Layihə” simvol sinfindən əlavə 
nişan verilmişdir. Layihələndirmə zamanı Rusiya və dünya neft şirkət-
lərinin xüsusi tələbləri və Rusiya Dəniz Gəmiçilik Reyestri sinifli əlavə 
ekoloji məhdudiyyətlər nəzərə alınmışdır.

Xatırladaq ki, “Palmali” Şirkətlər Qrupu Aralıq, Xəzər və Qara də-
niz hövzəsində yüklərin daşınması üzrə ixtisaslaşmışdır. “Palmali” Ru-
siyanın cənub hissəsindəki çaylarda neft və neft məhsullarının daşın-
ması ilə məşğul olan iri şirkətdir. “Palmali” Şirkətlər Qrupu “Beşiktaş” 
tərsanəsinə ümumi məbləği 200 milyon dollar olan 15 “Armada” tipli 
tanker sifariş etmişdir.
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Uğurlu yol...
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RAMİL  SəFəROV

amil Səfərov 25 avqust 1977-ci ildə cəbrayıl rayonun-
da dünyaya gəlib. Uşaqlıqdan hərbiçi olmaq arzusunda 
olub ve orta məktəbin 8-ci sinfini başa vurandan sonra 

1991-ci ildə cəmşid Naxçıvanski adına hərbi təmayüllü məktəbə 
daxil olub. 1992-ci ilin sentyabrında ARMN-in sərəncamı ilə təh-
silini davam etdirmək üçün Türkiyənın İzmir şəhərinə göndərilib. 
Maltəpə hərbi liseyini müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra Türkiyədə 
Quru Qoşunları Məktəbinə daxil olub və hərbi təlim kursları ke-
çib. 2001-ci ilin may ayından 2002-ci ilin mart ayına qədər MN-in 
sərəncamı ilə Gədəbəydəki “N” saylı hərbi hissədə tağım komandiri 
vəzifəsində qulluq edib. 2002-ci ilin mart ayında MN-in sərəncamı ilə 
H.əliyev adına AHKM-ə göndərilib. Qulluq etdiyi müddətdə baş ley-
tenant rütbəsinə qədər yüksəlib. 2004-cü ilin yanvar ayında MN-in 
sərəncamı ilə NATO proqramları çərçivəsində Macarıstanın Buda-
peşt şəhərində keçirilən 3 aylıq ingilis dili kurslarına ezam olunub.

R
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Haqqın zəfəri
Vətənə dönməyə 20 gün qalmış – fevral ayının 19-da kurslarda 

iştirak edən Qurqen Markaryan adlı erməni zabitini Azərbaycan bay-
rağını təhqir etdiyinə görə qətlə yetirib. Elə həmin tarixdə Budapeş-
tin hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən həbs olunub. Budapeşt Şəhər 
Məhkəməsinin 13 aprel 2006-cı il tarixli hökmü ilə ömürlük azadlıqdan 
məhrum edilib.

4 oktyabr 2009-cu ildə anası Nübar Səfərova vəfat edib.
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Bəzi KİV-lər Ramil Səfərovun 2012-ci ilin oktyabrın əvvəlində 
ailə qurması barədə xəbər yaydılar. Ancaq atası Sahib Səfərov Ramilin 
evlənmə xəbərini qəti şəkildə təkzib etdi. 28 may 2014-cü ildə Ramil 
Səfərovun qız uşağı dünyaya gəldi.

1988-ci ildən 1993-cü ilə qədər ermənilərin törətdikləri vəhşiliklə-
ri, tökdükləri qanı Ramil öz gözləri ilə görüb. Çünki həmin illər onun 
yeniyetməlik çağlarına təsadüf edir. O vaxtları atası Sahib bəy Cəbrayıl 
rayonunun mərkəzindəki xəstəxanada baş həkimin təsərrüfat işləri üzrə 
müavini, anası Nübar xanım cərrahiyyə şöbəsində işləyib. Ərazi ermə-
nilər tərəfindən daim atəşə tutulduğundan Ramil gününün çox hissəsi-
ni valideynlərinin yanında keçirməli olub. Qolu-başı kəsikləri, gözləri 
çıxarılanları öz gözləriylə görüb. Elə vaxt olurmuş ki, hətta gün ərzində 
xəstəxanaya on beş-iyirmi meyit, iyirmi-otuz yaralı gətirilirmiş. Bunlar 
hamısı Ramilin beyninə, canına, qanına hopub və təbii ki, 15-16 yaşlı 
yeniyetmənin psixoloqiyasına təsir göstərib. Hətta aradan xeyli müddət 
ötsə də, Ramilin elə qohumları var ki, onların nə ölüsündən, nə də diri-
sindən xəbər yoxdur.

Ramil Səfərov 31 avqust 2012-ci ildə Bakıya gətirilmişdir. Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin 31 avqust 2012-ci il tarixli Sərən-
camı ilə cəza çəkməkdən azad edilərək əfv edilmişdir.
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Torpaq uğrunda
hər bir azərbaycanlının and yeri
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Mübariz Ağakərim oğlu İbrahimov 7 fevral 1988 Biləsuvar  rayonu-
nun Əliabad kəndində anadan olub. 

18 iyun 2010 (22 yaşında) Tərtər rayonu Çaylı kəndinin yaxınlığında  
Şəhid olmuşdur. Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdi.

Azərbaycan Milli Ordusunun giziri, Azərbaycanın Milli Qəhrəma-
nı, Azərbaycanda “ilin adamı” (2010) olmuşdur.

1994-cü ildə şəhid olmuş M.Piriyev adına Əliabad kənd orta 
məktəbinə daxil olmuşdur. 2005-ci ildə orta təhsilini başa vurub, hərbi 
xidmətə çağrılmışdır.

Hərbi xidmətini Daxili Qoşunların “N” saylı hərbi hissəsinin Xü-
susi Təyinatlı Bölüyündə keçirib. Hərbi xidmətini 2007-ci ildə çavuş 
rütbəsində başa vurub. Bir müddət “İnter Sekyuriti” MMC-də mülki 
işlərdə işlədikdən sonra, 2009-cu ilin avqust ayında yenidən gizir rütbə-
sində hərbi xidmətdə çalışmağa başlayıb. Bir müddət sonra öz arzusu ilə 
cəbhə bölgəsindəki hərbi hissələrdən birində xidmət etməyə başlayıb.

18 iyun 2010-cu il tarixində gecə saat 23:30 radələrində gizir Müba-
riz İbrahimov təkbaşına iki ordu arasındakı bir kilometrlik minalanmış 
sahəni keçir. Ermənistan Silahlı Qüv vələrinin çox sayda əsgər və zabi-

tini gözlənilmədən birinci həmlədə məhv edir. Sonra isə düşmənin öz 
silahlarını özünə qarşı istifadə edərək 5 saat onlarla təkbətək döyüşür. 

Düşməni ağır itkilərə məruz qoyur, onların zəif cinahlarını üzə çıxa-
rır. Azərbaycan döyüşçüsü səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə qəh-
rəmancasına şəhid olur.

Atası Ağakərim İbrahimovun dediklərindən:
“Hadisənin səhəri günü tezdən saat 5-6 arasında mənə 

zəng gəldi. Soruşdular ki, oğlunuz evə gəlməyib ki? 
Hətta bildirdilər ki, çoxlu silah götürüb və ərazidən 
uzaqlaşıb. Dedim, mən oğlumu tanıyıram, sərhədə 
tərəf gedin. Sonra da məktubunu tapmışdılar...” 

2010-cu ildə Mübariz İbrahimovun 
valideynlərinə yazdığı son məktubunun 
əlyazması.

2010-cu ildə Mübariz İbrahimovun 
valideynlərinə yazdığı son məktubunun 
əlyazması.

2010-cu ildə Mübariz İbrahimo-
vun valideynlərinə yazdığı son məktu-
bunun əlyazması:

“Canım, atam və anam. Məndən sarı 
darıxmayın. İnşallah, cənnətdə görüşəcəyik. 
Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar 
günündə artıq ürəyim dözmür. Allaha xatir 
bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlik 
tapar. Şəhid olanadək bu şərəfsizlərin üzə-
rinə gedəcəyəm. Şəhid olsam – ağlamayın. 
Əksinə, sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. 
Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. 
Çoxlu sədəqə verin. 

Seyid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Al-
lah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz Mü-
bariz.. Haqqınızı halal edin”.
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2010-cu il noyabrın 7-də Müdafiə Nazirliyinin Təlim-Tədris Mərkə-
zində keçirilən vida mərasiminə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də 
qatılıb və nitq söyləmişdir. Sonra şəhid, qəhrəman İkinci Fəxri xiyabanda 
dəfn olunmuşdur. 2010-cu il noyabrın 11-də Təzəpir məscidində prezi-
dent İlham Əliyevin adından şəhid hərbçilər İbrahimov və “İgidliyə görə” 
medalıyla təltif olunmuş baş leytenant Fərid Əhmədovun xatirəsinə ehsan 
mərasimi keçirilmişdir.

Boksla məşğul olmağı sevirdi. Mübarizin cəbhə yoldaşı Rəşad 
Həsənlinin sözlərinə görə, İbrahimov namaz qılan idi və onun ən böyük 
arzusu səngərdə namaz qılanların olması idi.

Biləsuvar şəhərində lisey-məktəb kompleksi və küçə onun adını 
daşıyır. 2008-ci ildə Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin isteh-
sal etdiyi “İstiqlal” snayper tüfəngləri ailəsindən 12.7 mm çaplı ikinci 
tüfəng onun şərəfinə “Mübariz” adlandırılıb.

2011-ci ildə Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayev Fondu və ANS 
Şirkətlər Qrupu tərəfindən İbrahimova “İlin adamı” mükafatı təqdim 
olunmuşdur. 2011-ci il 15 iyunda Biləsuvar şəhərində Mübariz İbrahi-
movun heykəlinin və Əliabad kəndi ərazisində prezident İlham Əliye-
vin tapşırığı ilə ailəsi üçün tikilmiş yaşayış evinin açılışı olub. Tədbir-
də Biləsuvar rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyev, millət 
vəkili Qənirə Paşayeva, ombudsman Elmira Süleymanova və digərləri 
çıxış etmişdir. Həmin ildə “Palmali” şirkətinin Türkiyədə hazırlardığı 
yük gəmisi onun şərəfinə “Mübariz İbrahimov” adlandırılıb.

2014-cü ildə Kanadanın Ottava şəhərində yerləşən Minto Parkında 
Azərbaycan icmasının təşəbbüsü ilə Mübariz İbrahimov adına xatirə löv-
həsi vurulub.

2016-cı ildə Sumqayıtda küçələrdən birinə Milli Qəhrəman Müba-
riz İbrahimovun adı verilib.

2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində 
heykəli ucaldılmışdır.

Həmin ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mübariz İbrahimo-
va “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adının (ölümündən sonra) verilmə-
si barədə sərəncam imzalamışdır. Gizirə bu ad Azərbaycan Respublika-
sının müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında 
müstəsna xidmətinə və göstərdiyi rəşadətə görə verilib. Prezidentin 
başqa bir sərəncamı ilə İbrahimovun xatirəsini əbədiləşdirmək məqsə-
dilə aşağıdakılar qərara alınmışdır:

“1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Biləsuvar rayo-
nunun orta məktəblərindən birinə Mübariz İbrahimovun adının verilmə-
sini təmin etsin.

2. Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti Biləsuvar rayonunda küçələr-
dən birinə Mübariz İbrahimovun adının verilməsini təmin etsin.

Mübariz İbrahimovun ölməsinə baxmayaraq, Ermənistan onun 
cəsədini 141 gün saxlamışdır. Ermənilər İbrahimovun cəsədinin şəkillə-
rini internet saytlarında yayımlamışdır. Azərbaycan, Ermənistan və Ru-
siya prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə 
dair 27 oktyabr 2010-cu il tarixli birgə bəyanatına uyğun olaraq, eyni 
zamanda, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqə-
dar Dövlət Komissiyasının beynəlxalq təşkilatlarla apardığı müntəzəm 
danışıqların nəticəsində, İbrahimovun meyidi 6 noyabr 2010-cu il tarix-
də Ağdam-Bərdə yolunun üzərində, işğal altındakı Baş Qərvənd kəndi 
yaxınlığında Ermənistan tərəfdən alınmışdır. Proses Əsir və itkin düş-
müş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası və 
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi əməkdaşlarının iştirakı, 
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilmişdir.
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ənkəran — Azərbaycan Respublikasının cənub bölgəsində 
şəhər. 28 iyul 1971-ci ildən respublika tabeli şəhərdir. Azərbay-
canın qədim şəhərlərindən olan Lənkəran şəhəri 38 şimal, 40 
şərq en dairəsinin kəsişdiyi, Xəzər dənizinin cənub-qərb sahi-
lində, Lənkərançayın Xəzər dənizinə töküldüyü yerdə yerləşir.

Lənkəranın tarixi çox qədimdir. Onun bir kilometrliyində Digah kən-
dində aşkar olunan Divə – lona qəbristanlığının e.ə. daha qədim əsrə aid 
edilməsi buna sübutdur. Bundan əlavə 1869-cu ildə Səid Əli ibn Kazım 
Bəy tərəfindən qələmə alınmış “Cavahirnameyi – Lənkəran” kitabında 
vaxtilə IX əsrdə Lənkəranın Bəlləbur qalasında yerləşdiyi ehtimal edilir.

Görkəmli yazıçı və tarixçimiz Abbasqulu ağa Bakıxanov “Gülüs-
tani İrəm” (1841), Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlu 1882-ci ildə 
qələmə aldığı “Əxbərnamə” kitablarında Lənkəranı “Ləngərkünan” ad-
landırmışlar.

XVI əsr İngiltərə-Moskva ticarət kompaniyasının müvəkkili 
Çepmen öz səyahəti zamanı Layqon şəhərində olmasını bildirir. Al-
man imperatoru Rudolf Habsburqun I Şah Abbasa göndərdiyi səfir 
Stefan Kakaş və onun katibi Tektanderin Almaniya səftərxanasında 
saxlanılan hesabatında Lənkəranın və ondan bir az aralı olan Lankon 
kəndinin adı çəkilir. XVII əsr alman alimi Adam Oleari isə bu şəhəri 
Lənkərkunan adlandırmışdır.

L 27 sentyabr 1614-cü ildə rus səyyahı və diplomatı Brexov hesaba-
tında I Şah Abbasla Qızılağacdan Lyanqarana gəldiyini göstərir. 1638-ci 
idə rus səyyahı və diplomatı A.Suxanov, 1670-ci ildə Hollandiya dəniz-
çisi Yan Streis müxtəlif müzeylərə və səfirlikələrə verdikləri hesabatlar-
da, habelə gündəliklərində Lənkəranın adını dönə-dönə çəkmişlər. Ru-
siyada həkim işləyən diplomat, şotlandiyalı Bel 1717-ci ildə Lanqarana, 
oradan da Qızılağaca gəldiyini bildirir.

Lənkəran şəhərinin inşası tarixi hələlik dəqiq müəyyənləşdirilmə-
mişdir. Bu da burada kifayət qədər arxeoloji qazıntıların aparılmama-
sı ilə əlaqədardır. Lənkəran şəhərinin adına ilk dəfə biz səyyah Larens 
Çepmenin xatirələrində rast gəlirik. Onun xatirələrindən məlum olur 
ki, səyyah Lənkəranda 1568-1569-cu illərdə olmuşdur. Lakin bu illəri 
Lənkəran şəhərinin salınma tarixi kimi gəbul etmək düzgün deyil.

Lənkəran da bütün Azərbaycan kimi, Səlcuqlar, Hülakilər və Tey-
murilərin hakimiyyəti altında olmuşdur. Həmdullah Qəzvininin ver-
diyi məlumata görə, XV əsrin 60-cı illərində Lənkəran(talış) əyaləti 
Azərbaycan Ağqoyunlu dövlətinin əyalətlərindən biri idi. XVI əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan tarixində çox əhəmiyyətli bir hadisə baş ver-
di. Görkəmli siyasi xadim Şah İsmayıl Xətai Səfəvi dövlətini yaratdı. 
Lənkəran bu dövləti təşkil edən ərazilərdən biri idi. Lənkəran feodalları 
şahı həmişə müdafiə edirdilər, məhz bu da onların Səfəvi sarayında yük-
sək nüfüz sahibi olmasına səbəb olmuşdu. Əyaləti həmin dövrdə şahın 
təsdiq etdiyi yerli hakimlər idarə edirdilər. Səfəvilər dövlətinin mövcüd 
olduğu dövrdə Lənkəran Azərbaycanın digər vilayətləri kimi həm iqti-
sadiyyat, həm də mədəniyyət sahəsində yüksək inkişaf dövrü keçmişdi. 
Lakin mərkəzdən uzaq yerləşdiyi üçün sonrakı dövrlərdə şah höküməti 
Lənkəranı Gilan vilayətinin tərkibinə daxil etdi.

Bu dövrdə ərazini idarə edən Əmir Həmzəni sıxışdırmaq üçün şah 
höküməti Lənkərana sərkərdə Sarı xanı göndərdi. O, əyalətdə bütün 
narazılıqların qarşısını alandan sonra şah əyaləti ona tiyul verdi. Sarı 
xan Astarada yaşasa da onun oğlanları Lənkəranda yaşamış və buradan 
ölkəni XVIII əsrin 20-ci illərinə kimi idarə etmişdilər.

XVIII əsrin 20-ci illərində Azərbaycanın Xəzərsahili vilayətləri, o 
cümlədən də Lənkəran Rusiya işğalına məruz qaldı. 1726-cı ildə çarizm 
müdafiə məqsədilə burada hərbi istehkam tikdirdi. Lakin ruslar burada 
çox qala bilmədilər. Rəşt müqaviləsinə görə Lənkəran yenidən Nadir 
şahın hakimiyyəti altına keçdi. 1747-ci il may ayının 9-da Nadir şah 
öldürüldükdən sonra Azərbaycanda xanlıqlar yaranmağa başladı

Lənkəran toponiminin haradan götürülməsi, onun mənası indiyə qə-
dər mübahisəli olaraq qalır.
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Lənkəran və onun ətraf ərazilərinin qədimliyinə nişan verən sənəd-
lərdən ən məşhuru yunan tarixçisi Herodotun məlumatıdır. O, göstərirdi 
ki, indiki Masallıya yaxın yerlərdə Dubil adlı bir kənd varmış. Strabon öz 
əsərində Boladi, Məcül, Büstər və Talışkəran kəndlərinin yaşıllıq və otlaq 
olması haqqında məlumat vermişdir.

Lənkəran sözünün mənşəyini araşdırmaq məqsədilə ilk dəfə bu adın 
işlədildiyi tarixə nəzər salmaq lazımdır. 1409-cu ildə ərəb dilində yazıl-
mış “Fərruxnameyi-cəmali” əsərinin müəllifi təbib Ramazan ibn Şeyxəli 
Lənkərani və həmin kitabı 1594-cü ildə fars dilinə tərcümə edən Möhübəli 
ibn Əhmədi Lənkərkünani ləqəbinə təsadüf edirik.

Lənkəran adının mənşəyinə iki çür yanaşmaq lazımdır: birincisi fars 
dilindən, ikincisi talış dilindən keçmə mənasında. XV əsrdən əvvəl de-
yilən Ləngərkünan, Ləngəran, Lənkgəran, Lanqaran, Lyanqaran sözləri 
bu günkü Lənkəran sözünün ilkin formaları olmuşlar. Bunlardan Lən-
gərkünan – Ləngər və künan – yer, məskən deməkdir. Deməli, birinci ad 
lövbər salınan yer mənasını verir. Bu adın yaranmasına səbəb dünyanın 
müxtəlif yerlərindən İrana ticarətə, səfərə, təhsilə, ziyarətə, diplomatik iş-
lərə gedən və İrandan gələn gəmilərin burada lövbər salıb dayanmalarıdır.

Ləngkəran farsca – ləng, ləngimək, kəran – yer (məskən) deməkdir. 
Deməli, ikinci ad “ləngiyən yer” mənasını verir. Adın yaranmasına səbəb 
yağışların çox olması üzündən buraya gələnlərin ləngiməsidir.

Lənkon talışca leynə, len – qamış, kon – (kəon) evlər deməkdir. Həm 
də bu ətraf rayonlarda sonu talışca “kon” azərbaycanca “kəran”la bitən 
yer adları çoxdur. Beləliklə, üçüncü ad “qamış evlər” mənasını verir. Bu 
ad Almaniyanın Hamburq səfarətxanasında saxlanılan hesabatlarda da 
vardır. Belə ki, bu söz 1603-cü ildə adı çəkilən, o dövrdə Lənkərandan 
bir az aralı yerləşən almanca yazılmış Lankon sözüdür. İndiki Lənkəran 
böyüdükcə həmin kənd şəhərə qarışmış və adı Lənkəranla eyniləşmişdir. 
O dövrdə, hətta XX əsrin əvvələrinə kimi buradaki evlərin üstü, çəpəri, 
bəzən divarları da qamışdan olduğu üçün qamış evlər adlanmışdır.

Lənkəran toponiminin orta əsr mənbəələrində keçməsi, bu toponimin 
islamdan sonra yaranmasını istisna etmir. “Lənkər” ərəbcədən “inkar et-
mək”, “an” farscadan cəm şəkilçisidir: beləliklə, islamı gec qəbul etdikləri 
üçün və ya qəbul etməyib ayrı bir zehniyyətlə çıxış etdiklərinə görə bura-
da yaşayan toplum “Lənkəran” yəni “inkarçılar” adlana bilərdi. Olsun ki, 
bu bir ehtimaldır. Amma, ehtimal olsa da, yağışların çox yağması üzündən 
limanda ilişib qalan tacirlərin gecikmələri ilə əlaqələndirilən ehtimal qə-
dər güclüdür.

Gerbin ikiyə bölünmüş qalxanvari lövhəsinin yarıdan yuxarı hissəsi 
Kaspivilayətinin gerbindəki təsvirlərin eynidir: 1-ci hissədə pələng, ikinci 
hissədə yerdən çıxıb alovlanan qaz dilimləri təsvir olunmuşdur. Aşağıdakı 
üçüncü yaşıl sahəsində təsvir olunan gümüş sandıq bolluq-bərəkət rəmzi-
dir. Sandığın hər iki tərəfində qıvrılan ilan rəsmi Muğan düzündə ilanların 
çox olmasından xəbər verirdi.

XIX əsrin başlanğıcında Lənkəran şəhəri üç hissədən ibarət idi və 
şəhərin mərkəzi sayılan Qala divarlarına söykənirdi. Qalada Rusiya iş-
ğalından sonra hərbi qarnizon yerləşdirildi, bir sıra binalar kazarmalara, 
lazaretə və qaubaxta çevrilmişdi. XIX əsrin 30-cu illərində şəhərdə 441 ev 
və 440-a qədər təsərrüfat tikilisi vardı. XIX əsrin 50-ci illərində isə şəhər-
də yaşayış evlərinin sayı 833-ə çatmışdı.

XIX əsrin sonlarında Lənkəranda küçələr neft çıraqları ilə işıqlandırı-
lırdı. İçməli su ilə şəhər quyular və Lənkərançay hesabına təchiz edilirdi. 
Şəhərə su kəməri yalnız 1913-cü ildə çəkilmişdi.

Bu dövrdə əhalinin sayı da artmaqda idi. Lənkəranda bütün dövrlərdə 
kişilər qadınlardan 7-10% çox olmuşdur. 1897-ci il məlumatına görə şəhər 
əhalisinin sayı 8733 nəfər idi. Burada yerli əhali ilə yanaşı ruslar, polyak-
lar, yəhudilər və başqa millətlərin nümayəndələri də yaşayırdılar.

1828-ci ildə Lənkəranda hərbi qarnizon rəisi başda olmaqla, iki zabit, 
çar hökümətinin rəğbətini qazanmış yerli bəylərdən iki nümayəndədən 
ibarət komendant üsul-idarəsi quruldu. 1840-cı il yanvarın 1-də xüsu-
si şəhər polis idarəsi yaradıldı. 1840-cı il aprelin 10-da komendant üsul 
idarəsi ləğv edildi. Lənkəran 1846-cı ildə bir qəza kimi əvvəlcə Şamaxı 
quberniyasına, 1859-da isə Bakı quberniyasına daxil edildi.
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xIx əsrin son rübü xx əsrin əvvəllərində Lənkəranda şəhər bələ-
diyyə idarəsi (Duması) yaradıldı.

Bu dövrdə şəhər iqtisadiyyatının əsas sahələrindən biri sənət-
karlıq idi. Təbii xammal olan meşə materiallarının bolluğu burada 
bəzi sənət və peşələrin xeyli əvvəllər meydana gəlib inkişaf etməsinə 
səbəb olmuşdu. 

1877-ci ildə Lənkəranda 17 dərzi, 22 papaqçı, 9 çəkməçi, 13 də-
mirçi, 3 sərrac, 25 çilingər, 26 kənd təsərrüfatı və məişət alətləri 
hazırlayan, 2 misgər, 5 bənna fəaliyyət göstərirdi. xIx əsrin 80–ci 
illərindən etibarən şəhərin iqtisadiyyatında balıqçılıq və meşə ma-
terialları istehsalı daha çox sənaye xarakteri alırdı.

Kənd təsərrüfatı məşğuliyyətləri içərisində çəltikçilik üstünlük 
təşkil eidrdi. Bununla yanaşı taxılçılq da inkişaf etməkdə idi. xIx 
əsrdə Lənkəranda şəhərsalmanın planlaşdırılması işinə başlanıl-
mışdı. 1833-cü ildə tərtib və təsdiq olunmuş Lənkəran qalası isteh-
kamlarının baş planı bu işdə mühüm mərhələ idi. Şəhər mərkəzin-
da planlaşmanın təşkiledici elementi kimi məscid və 117 dükanlı iki 
bazar yerləşirdi.

xIx-xx əsrlərin qovşağında qala meydanı ərazisinin mənimsə-
nilməsi sayəsində cənub və şimal bayır şəhərləri müəyyən qədər bü-
tov olub, müxtəlif planlaşma quruluşu olan dörd tarixi bölgü yaranır. 
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Bunlar Qala, Böyük bazar, Kiçik Bazar, Sütəmurdov idi. Qala indiki 
B.Abbasov – Mir Mustafa xan küçələri və Lənkəran çayı sahili küçələri 
sərhəddində yerləşmişdi.

Böyük bazar indiki B.Abbasov küçəsi və cənub-qərbdən Lənkəran ça-
yının sahili (qalayçılar) məhəlləsi ilə hüdudlanırdı. Böyük bazar öz növbə-
sində peşəsinə görə bir neçə kiçik məhəllədən ibarətdi: Çarıqçılar, Əhəng-
çilər, Tacirlər, Ağalar, Təndirçilər və s.

Kiçik bazar dəniz sahili boyu indiki Tofiq İsmayılov və Səttərxan 
küçələri arasında yerləşirdi. Bura qala meydanı və ona bitişik sərbəst 
planlı kvartalların şimal bayır şəhəri daxil idi. Burada aşağıdakı məhəl-
lələr var idi: Daş Körpü, Kərəcivanlar, İpəkçilər və Forştat (almanca 
şəhərdən kənar deməkdir).

Sütəmurdov dəniz sahili boyunca əhatə edirdi. Burada əsasən gəl-
mə, vəzifəli ruslar və azərbaycanlılar yaşayırdı. Lənkəran XX əsrin əv-
vələrində Şuşa, Şəki və Quba ilə müqayisədə həm inkişaf etmiş şəhər 
təsərrüfatına, həm də xüsusi abadlığa görə seçilirdi. Lənkəranda me-
marlıq baxımından çoxlu maraqlı yaşayış evləri və dini tikililər inşa 
edilməsinə baxmayaraq, Bakı quberniyasının ştatlı şəhəri sayılırdı.

Yağıntıların və sellərin paylanmasında təbii zonaların hündürlük-
dən asılı olaraq növbələşməsində özünəməxsusluğu ilə seçilən, əhalinin 
sıxlığının durmadan artdığı, sosial problemlərin çoxaldığı, lakin güclü 
inkişaf üçün böyük təbii ehtiyatlara malik olan Lənkəran vilayətində 
atmosfer yağıntılarının illik gedişində 2 maksimum və 1 minimum mü-
şahidə edilir. Birinci zəif ifadə olunmuş maksimum yaz aylarında mü-
şahidə edilir. Mart ayından sonra yağıntıların kəmiyyəti tədricən azalır 
və iyul ayında bütün meteoroloji məntəqələrdə illik minimum müşahidə 
edilir. Bu aydan sonra yağıntılar nəzərə çarpacaq dərəcədə çoxalır və 
payız aylarında aydın ifadə olunmuş ikinci-əsas maksimum yaranır.

1 yanvar 1885-ci il tarixində Lənkəran şəhərində hər iki cinsdən 
toplam əhalinin sayı 5.559 nəfər olmuşdur.

Şəhərin tanınmış sakinlərdən müğənni Cahan Talışinskaya, aktrisa 
Münəvvər Kələntərli, aktyor Nazir Əliyev, rejissor Ağarza Quliyev, şair 
Şəkər Aslan və digərlərini qeyd etmək olar.

Rayonda Hirkan milli parkı və Qızılağac dövlət təbiət qoruğu var. 
Hirkan milli parkında təbiətin ən qədim və nadir bitki və ağac növləri 
bitir. Hirkan dövlət qoruğu 1936-cı ildə yaradılmış, 2004-cü ildə Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə milli park 
elan olunmuşdur. Hirkan milli parkında cüyür, qaban, xallı maral və başqa 
meşə heyvanları yaşayır. Park relikt və endemik bitkilərlə zəngindir.
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Hüseyn Abdulla oğlu 
Rasizadə (Hüseyn 
Cavid) - Azərbaycan 

şairi, dramaturq. Ruhani ailəsində 
doğulmuş, ibtidai təhsilini Naxçı-
vanda molla məktəbində, orta təh-
silini M.T.Sidqinin “Məktəbi-tər-
biyə” adlı yeni üsullu məktəbində 
almışdır (1894-1898).

1899-1903-cü illərdə Cənubi Azərbaycanda olmuş, Təbrizin “Tali-
biyyə” mədrəsəsində təhsilini davam etdirmişdir. İstanbul Universiteti-
nin ədəbiyyat şöbəsini bitirmiş (1909), Naxçıvanda, sonra isə Gəncə və 
Tiflisdə, 1915-ci ildən isə Bakıda müəllimlik etmişdir.

Hüseyn Cavid klassik Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı ənənələri-
ni inkişaf etdirən sənətkarlardandır. O, 20-ci əsr Azərbaycan mütərəqqi 
romantizminin banilərindən biri olmuşdur.

Hüseyn Cavid sənəti janr və forma cəhətdən zəngindir. O, lirik 
şerlərin, lirik-epik, epik poemaların, Azərbaycan ədəbiyyatında ilk 
mənzum faciə və dramların müəllifidir. “Keçmiş günlər” adlı ilk şer 
kitabı 1913-cü ildə çap olunmuşdur.

Hüseyn Cavid daha çox dramaturq kimi tanınmışdır. Onun fəlsəfi 
və tarixi faciələri, ailə-məişət dramları üslub, yazı ədası forma yeniliyi 
baxımından Azərbaycan dramaturgiyasında yeni bir mərhələ yaratdığı 
kimi, milli teatr mədəniyyətinin inkişafına da qüvvətli təsir göstərmiş, 
“Cavid teatrı” kimi səciyyələndirilmişdir. Dramaturgiyasında dövrün 
ümumbəşəri, böyük ictimai-siyasi və mədəni əhəmiyyətə malik prob-
lemləri əksini tapmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum faciə 
olan “Şeyx Sənan” (1914) əsərində xalqları bir-birinə qovuşdurmaq 
üçün ümumbəşəri din ideyasını ortaya atmışdır.

Hüseyn Cavid bu dövrdə tədriclə “haq verilmir, alınır” ideyasına 
gəlib çıxmışdır.

Yaradıcılığında mühüm yer tutan “İblis” (1918) mənzum faciəsində 
dövrün bütün mürtəce qüvvələri - “insan insana qurddur” fəlsəfəsinin 
tərəfdarları, “iyirminci əsrin mədəni vəhşiləri” olan dairələri İblis surə-
tində ümumiləşdirilmiş, işğalçı müharibələrə lənət yağdırılmışdır.

1926-cı ildə müalicə üçün Almaniyaya gedən və 7 ay Berlində ya-
şayan Hüseyn Cavid oradan ziyalıların mənəvi iztirablarını əks etdirən 
bir sıra siyasi-lirik və lirik-epik şerlərlə qayıtdı.

20-30-cu illərdə Hüseyn Cavid bir sıra tarixi dramlar yazmışdır. 
“Peyğəmbər” (1922) və “Topal Teymur” (1925) əsərlərindən sonra 
yazdığı “Səyavuş” (1933), “Xəyyam” (1935) tarixi dramları Hüseyn 
Cavidin tarixə, tarixi şəxsiyyətlərə baxışında ciddi dönüş oldu. Cənu-
bi Azərbaycandakı azərbaycanlıların “şahənşahlıq” üsuli-idarəsi əsarəti 
altında əzab çəkməsi, ən adi insan hüquqlarından məhrum edilməsi də 
vətənpərvər şair kimi Hüseyn Cavidi düşündürürdü (“Telli saz” dramı, 
1930; “Kor Neyzən” poeması, 1930).



R.Bahar Sonam Uğurlu yol

8382

Sovetlər Birliyində totalitarizmin dəhşətli dövründə Hüseyn Cavid 
sosializmin “nailiyyətlər”indən yazmağı özünə rəva bilməmiş, Stalini, 
Azərbaycan ağalarını mədh etməkdən qətiyyətlə boyun qaçırmışdır. 
Ona görə də bu mətin şəxsiyyət Sibir buzlaqlarına sürgün edilmiş və 
orada həlak olmuşdur. (5.12.1941,

İrkutsk vilayəti) Şairin anadan olmasının 100 illik yubileyi geniş 
qeyd olunmuşdur. Naxçıvanda ev-muzeyi yaradılmışdır (1981).

Yubiley ərəfəsində cənazəsinin qalıqları İrkutsk vilayətindən Nax-
çıvana gətirilib, ev-muzeyinin yaxınlığında dəfn edilmişdir. Naxçıvan-
da onun qəbri üstündə möhtəşəm məqbərə ucaldılmışdır. Azərbaycan 
ədəbiyyatının söz və fikir zadəganıdır. Daxili ləyaqəti sənət idealına son 
dərəcə uyğunlaşmışdı. Bəlkə də bu sənət idealı onun daxili ləyaqətini 
illər, on illər boyu formalaşdırmışdı. “Gözəllik namına, sevqi namına” 
yazan böyük sənətkar neft buruqlarından və dəniz qəhrəmanlarından, 
tarlada səhərdən gecəyədək çalışan əmək qabaqcıllarından tərənnüm 
dolu süni misraların sayını çoxaltmadı. Azərbaycan yaradıcı fikri bu 
süni misralar təlatümündə boğulduğu bir zamanda həyatı bahasına olsa 
da, Cavid öz sənət idealına xain çıxmadı, onu satmadı.

Gözəllik və sevgi şairi idi, eləcə də qaldı. Azərbaycan Şekspiri dörd 
əsr gecikmişdi. Ona yazmaq, yazmaq, yazmaq lazım idi. Ağ vərəq, 
mürəkkəb və qələm. Vaxt onu qovurdu. Söz və fikir zadəganı. Keçmişdə 
qalmış dəbdəbə və təmtərağı, yüksək ehtirasları tərənnüm edərək, həm 
də onlara yas saxladı. Beləcə əsilzadə, köklü-soylu zadəgan əlacsızlıq 
və ümidsizlikdən ürəyi partlaya-partlaya, gözləri görə-görə öz kralını 
eşafota yola salır. Bu günə qəti ümidi yox idi. Bütün keçmişi — yaxşı 
tanıdığı və sevə-sevə oxşadığı o böyük keçmişi yalnız gələcəyə etibar 
edə bilərdi.

Əsilzadələrə bu dünyada yer yoxdur. Onlar öz padşahlarının ölü-
mü ilə barışıb bu dünyanı tərk eləməlidirlər. Yoxsa cütçülərə, çobanlara, 
sərsərilərə yoldaş ola bilərlər. Son məqam isə başı uca tutma məqamı, 
son döyüş isə özünə qarşı yönəltdiyin qılıncdır.  Cütçünün yoldaşı cüt-
çü, çobanın yoldaşı çoban olmalıdır. Sənin ən böyük təsəllin odur ki, sən 
sonunculardansan. Səndən sonra sənə oxşar olmayacaq. Hər şey qayna-
yıb-qarışacaq birbirinə.

Bir-birinin içində itəcək. Fərq etməyəcək kim kimdir. Fərq etmədi-
yinə görə də nəsillərin təbii axarının ardıcıllığı qırılacaq; bu təbii axa-
rın gah qarşısı kəsiləcək, gah da sonrakı davamla qatı açılacaq. Mənən 
çobanlar ədəbiyyata “gərgin” əməklə gələcək və onlar adlarını sənətkar 
qoyub o süni misralar dənizinin təlatümünü getdikcə daha artıq şiddət-
ləndirəcəklər. Burda ayıb olan heç nə yoxdur: yerlər dəyişik düşə bilməz, 
çoban çoban olaraq qalmalıdır. Belə olmayanda belə olur. Sənin ən böyük 
təsəllin: Sonunculardansan! Sonuncu söz və fikir zadəganlarindan.
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Əbədi Möhür
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Digər oyunçular zərbə vurmaq və ya pas vermək üçün əsasən ayaq-
larından istifadə edirlər, həmçinin onlar başlarını və bədənlərinin qol-
dan başqa hissələrini də istifadə edə bilərlər. Oyunu ən çox qol vuran 
komanda udur. Əgər hesab bərabər olarsa, yarışın formatından asılı ola-
raq ya heç-heçə elan edilir, ya da oyun əlavə vaxtla və ya penaltilər 
seriyası ilə davam etdirilir. Futbolun qaydaları ilkin olaraq 1863-cü ildə 
İngiltərənin Futbol Assosiasiyası tərəfindən sistemləşdirilmişdir. 

Qapıçılar əllə oynamaq icazəsi olan yeganə oyunçulardılar, bir şərt-
lə ki, onlar bunu öz qapılarının önündəki cərimə meydançasının daxi-
lində edirlər.

FUTBOL Futbol (ing. foot — ayaq, ball —  top ) — hər biri 11 oyunçu 
olmaqla iki komanda arasında sferik topla komanda şəkilində oy-
nanılan idman növü. Dünyanın 200-dən çox ölkəsində 250 million 
futbolçu tərəfindən oynalınır, bu da onu dünyanın ən populyar id-
man növü edir. Oyun hər sonunda qapı olan düzbucaqlı meydanda 
oynalınır. Oyunun məqsədi mümkün qədər çox dəfə rəqib qapısına 
qol vurmaq və öz qapından qol keçirdməməyə çalışmaqdı.
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Futbol beynəlxalq səviyyədə Beynəlxalq Futbol Fe-
derasiyaları Assosiasiyası (FİFA; fr. Fédération Inter-
nationale de Football Association) tərəfindən tənzim-
ləşdirilir, hansı ki hər 4 ildən bir kişilər və qadınlar 
üçün Dünya Çempionatlarını təşkil edir.

QOL...
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Hərb...

Topaz Premyer Liqasının 28-ci tu-
runda, doğma meydanında “Qara-
bağ” klubunu qəbul edən “Xəzər 
Lənkəran”, oyundan öncə cəbhə 
bölgəsində baş vermiş qarşıdurma-
larda şəhid olan hərbçilərimizin xa-
tirəsini anıb. Sputnikin məlumatına 
görə, oyuna əsgər formasında daxil 
olan oyunçular şəhidlərimizi anıb və 
əsgərlərə dəstək olduqlarını özlərinə 
məxsus şəkildə ediblər.

“Qarabağ” klubu ilə qarşılaşmadan öncə 
cəbhə bölgəsində baş vermiş qarşıdurmalarda 
şəhid olan hərbçilərimizin xatirəsi anılıb
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1938-1945-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Mahnı 
və Rəqs Ansamblının solisti olmuşdur. 1945-
ci ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Filarmo-

niyasının solisti işləmişdir. Şövkət Ələkbərovanın ifaçılığı üçün yüksək 
vokal mədəniyyəti, emosionallıq və lirizm, muğam yaradıcılığı üçün isə 
məharətli improvizasiya bacarığı səciyyəvi idi.

1937-ci ildə bədii özfəaliyyət kollektivlərinin müsabiqəsində iştirak 
etmiş və öz çıxışı ilə Üzeyir Hacıbəyov, Səid Rüstəmov, Bülbül kimi 
sənətkarların diqqətini cəlb etmişdir. Opera Teatrında keçirilən yekun 
konsertdə Şövkət Ələkbərova “Qarabağ şikəstəsi”ni oxumuş və Fatma 
Mehrəliyeva və Gülağa Məmmədovla birlikdə ilk üçlüyə daxil olmuş-
dur. Bu müsabiqə Şövkət Ələkbərovanın peşəkar musiqi sənətinə gəli-
şinin əsasını qoydu. 1945-ci ildən Filarmoniyanın solisti kimi işə başla-
yan Şövkət Ələkbərovanın ifasında səslənən xalq mahnıları, muğamlar, 
bəstəkar mahnıları Azərbaycanda çox böyük məşhurluq qazanır.

SSRİ-nin bir çox şəhərlərində, Fransa, İsveçrə, Şri-Lanka, Əfqa-
nıstan, Hindistan, Misir, Əlcəzair, İran, Türkiyə, Polşa və digər xarici 
ölkələrdə uğurla çıxış edən Şövkət Ələkbərovanın repertuarına Segah, 
Qatar, Şahnaz kimi muğamlar, Azərbaycan bəstəkərlarının və Orta Şərq 
xalqlarının mahnıları daxil idi.

Şövkət Ələkbərova 1922-ci il oktyabrın 20-də Bakıda anadan olmuşdur. 
Asəf Zeynallı adına Musiqi Məktəbində Hüseynqulu Sarabskinin sinfini 
bitirdiktən sonra səhnə yaradıcılığına başlamışdır.

Şövkət ələkbərova
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Qağayılar sevinir 
Onun gəlişi ilə...
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1932-ci ildə onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Konservatori-
yası nəzdində Azərbaycan xalq musiqisini öyrənən Elmi-Tədqiqat Mu-
siqi Kabineti yaradılmışdır. Elmi-Tədqiqat Musiqi Kabineti Azərbay-
can musiqisinin toplanması, tədqiqi və işlənması ilə məşqul olmuşdu. 
Elmi-Tədqiqat Musiqi Kabinetinin bazasında Azərbaycan Elmlər Aka-
demiyasının İncəsənət və Memarlıq İnstitutu yaranmışdı. 1945-ci ildən 
etibarən Azərbaycan xalq musiqisinin tədqiqi ilə Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının İncəsənət İnstitutu məşğul olmağa başlamışdır.

1937-ci ildə Moskvada Bülbülün təşəbbüsü ilə Ümumittifaq vokal 
konfransı keçirildi. Burada o, ölkənin bütün musiqi ictimaiyyətinin bö-
yük marağına səbəb olmuş geniş məruzə ilə çıxış etmişdir.

Bülbül aşıq yaradıcılığına dair şifahi materialların — xalq nağılları, 
əfsanə, dastan, qəzəllərin, aşıq musiqi yaradıcılığının 250 çap vərəqi 
həcmındə toplanması üçün briqadaların təşkil edilməsinin təşkilatçısı-
dır. Bülbül 1938-1961-ci illərdə keçirilmiş aşıqlar qurultaylarının təşəb-
büskarıdır. Həmçinin bu qurultaylarda məruzəçi və onların keçirilməsi 
layihələrinin müəllifidir. Bülbül Azərbaycanda not nəşriyyatının təş-
kilatçısıdır. Bülbül parlaq istedadların üzə çıxarılması üçün ilk musiqi 
olimpiadasının keçırılməsinin təşəbbüskarıdır.

Bülbül
Bülbül 22 iyun 1897-ci ildə Şuşa yaxınlığında, hazırda Xankəndi-

nin cənub ərazisi olan Xanbağı adlanan yerdə anadan olmuşdur. 1907-
ci ildə Bülbül Şuşa mollaxanasında musiqi təhsili almağa başlamışdı. 
1909-cu ildə Bülbül Gəncəyə köçür. Burada gənc xanəndənin şöhrəti 
başlayır. 1911-ci ildə onu Tiflisə, ictimai yığıncaqlar keçirilən yay bina-
sında çıxışa dəvət edirlər. Burada o, məşhur gürcü müğənnisi ilə tanış 
olur. Səhnə fəaliyyətinə 1916-cı ildən başlamışdır.

1920-ci ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı-
nın (o zamanlar Birləşmiş Dövlət Teatrı opera truppası) solisti olmuşdur. 
Fəaliyyətinin ilk illərində Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun” (İbn 
Salam), “Əsli və Kərəm” (Kərəm), Z.Hacıbəyovun “Aşıq Qərib” (Qərib) 
operasında oynamışdır. 1927-ci ildə Bakı Konservatoriyasını bitirmişdir. 
Təhsilini davam etdirmək üçün dövlət xətti ilə İtaliyanın Milan şəhərinə 
getmişdir. 1931-ci ildə Milan Konservatoriyasını (Cüzeppe Anselmi, Del-
liponti və R. Qraninin sinfini) bitirib Azərbaycana geri dönmüş və Azər-
baycan Dövlət Konservatoriyasında dərs deməyə başlamışdır.
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Azərbaycanın 
Milli 
Qəhrəmanı

Çingiz Mustafayev (tam adı: Çingiz Fuad oğlu 
Mustafayev; 29 avqust 1960, Bakı, SSRİ – 15 iyun 
1992, Naxçıvanlı, Azərbaycan) — Azərbaycan jur-
nalisti, Qarabağ müharibəsi şəhidi, Azərbaycanın 
Milli Qəhrəmanı.



R.Bahar Sonam Uğurlu yol

111110

ÇİNGİZ  mUSTAFAVEV

Çingiz Mustafayevin xocalı soyqırımı haqda çəkdiyi filmi ilə 
Ermənistanın reputasiyası bütün dünyada ciddi sarsıntıya məruz 
qalmışdır. O, 1992-ci ilin iyun ayının 15-də xocalı rayonunun Nax-
çıvanlı kəndində çəkiliş zamanı aldığı mərmi qəlpəsindən həlak ol-
muşdur.

Çingiz Mustafayev 1960-cı il avqustun 29-da Həştərxan vilayətinin 
Vladimirovskiy rayonunun Kapustin-Yar kəndində Fuad Mustafayevin 
və Naxış Mustafayevanın ailəsində anadan olub. 1964-cü ildə ailəsi ilə 
Bakı şəhərinə köçmüşdür. Onun atası onu hərbçi görmək istədiyindən, 
Çingizi Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə yollamışdı. O, burada 
3-cü sinifdən 10-cu sinifə qədər təhsil aldı. Nəhayət, o, hərbi məktəbi 
tərk edib, müntəzəm orta məktəbə daxil olmuşdur. 1977-ci ildə Yasamal 
rayonunda 167 saylı məktəbi bitirmişdir.

Özünü islahatçı-novator görən Mustafayev, 1970-ci illərdə SSRİ-də və 
Azərbaycanda ilk disko-klubun yaradıcısı olmuşdur. O, Azərbaycanın ilk DJ 
kimi tanınır. 1981-ci ilin sentyabr ayında, Mustafayevin başçılığı altında, 12 
nəfərdən “light DJ” və “texnik”lərdən ibarət olan “3M” adlı qrup yaratmışdır. 
Anası onu həkim görmək istədiyindən, Mustafayev 1977-ci ildə Azərbaycan 
Tibb İnstitutuna daxil olmuş, 1983-cü ildə institutu müvəffəqiyyətlə bitirir. 
Təhsilini başa vuran Mustafayev təyinatla Şabran rayonunda üç il həkim işlə-
mişdir. Tibb İnstitutunu bitirdikdən sonra, o, İnşaat Mühəndisləri İnstitutunun 
yataqxanasında baş həkim təyin edilmişdi.

Çingiz Mustafayevin əsasını qoyduğu 215 kl studiyasında repor-
tajları, informasiya blokadasında olan Azərbaycan haqqında gerçəklik-
ləri ABŞ və Avropanın aparıcı teleagentlikləri və televiziyalarına yol 
tapmışdır. 1983-cü ildə dünyada ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilində 
“Dünənki keçdi” rep janrlı mahnını səsləndirib.
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1983-cü ildə dünyada ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilində “Dünənki 
keçdi” rep janrlı mahnını səsləndirib. Həmin müddət vaxtı Mustafayev 
Bakıda “Sevinc” adlı kiçik kafe açmışdı. 1985-ci ildə yaratdığı “Cən-
gi” birliyindəki fəaliyyəti Azərbaycan gəncləri arasında populyarlıq 
qazanmışdır. Birlik Sovet İttifaqında başlanan yeniləşmə prosesinin 
Azərbaycanda təşəkkül tapan ilk yetkin təzahürü idi.

1990-cı illərdə Azərbaycan televiziyasında “İmpromptu”, “Cümə 
axşamı” verlişlərinin, “Gənclik” estrada tamaşasının və “Ozan” rok 
qrupunun yaradıcısı olmuşdur.

Ölkənin döyüş gedən bütün bölgələrindən operativ xəbərlər, ay-
rı-ayrı əsgərlər haqqında xüsusi reportajlar və bütün bunlarla yana-
şı Azərbaycanda gedən siyasi proseslər barədə ətraflı informasiyalar 
onun müəllif yaradıcılığı idi.

Çingiz Mustafayev səkkiz ay ərzində Qarabağ müharibəsi haqqında 
18 sənədli film çəkmişdir. Mustafayev döyüş zonalarına yalnız report-
yor kimi yollanmırdı. O, cəbhədə bir əsgər, zabit və hətta komandan 
kimi çox vəzifəni öz üzərinə götürürdü. Laçından çıxan əsgərlərlə onun 
geri qayıtmaq bərədə verdiyi kəskin və qısa göstərişlər, bu əmrlərin 
yerinə yetirilmədiyi təqdirdə Çingizin emosional davranışı teletarixin 
dramatik səhifələri kimi yadda qalmışdır. Teletənqidçi Elşad Quliyev 
Çingiz Mustafayevi “Görüş yerini dəyişmək olmaz” filmindəki Jeqlov 
obrazı ilə müqayisə etmişdi:

“Çingizdə öz həssaslığı və romantizmi ilə əsl azərbaycanlı xarakte-
ri var idi. O, həmişə haqlı olsa da, heç vaxt öz həqiqəti uğrunda döyüş-
məyib. O, həmişə qorxaqlara, satqınlara qarşı amansız olub. Bununla 
belə o, yoldaşı ilə axırıncı çörək tikəsini də bölməyə hazır idi. Ən əsası 
- Çingiz Mustafayev Vətəni təmənnasız olaraq sevirdi”.

Allahverdi Bağırovun Vitali Balasanyanla apardığı danışıqlar nə-
ticəsində hərbi operator Seyidağa Mövsümlü və Çingiz Mustafayevin 
Xocalı hadisələrinin görüntülərini lentə alması mümkün olmuşdu.

Çingiz Mustafayev Azərbaycan tamaşaçısına hər bir reportajı ilə 
tanış olsa da, dünya onu daha çox Xocalıda çəkdiyi filmlə tanıdı. Çin-
giz Mustafayevin məhz bu filmi ilə Ermənistanın reputasiyası bütün 
dünyada ciddi sarsıntıya məruz qaldı. Çingiz Mustafayev isə həmin 
hadisəni Seyidağa Mövsümlüdən iki gün sonra fevralın 28-də lentə 
ala bilmişdi. Sonradan, 1993-cü ilin əvvəllərində Seyidağa öz çəkdiyi 
kadrlar əsasında “Xocalı əsrin faciəsi” adlı film hazırladı. Bu Xocalı 
soyqırımı hadisə haqqında ilk film idi. Qarabağ müharibəsinin əfsanəvi 
salnaməçisi olmusuz. Cingiz Mustafayev Şabran rayonunu çox sevirdi.

1992-ci ilin iyun ayının 15-də Xocalı rayonunun Naxçıvanlı kən-
dində çəkiliş zamanı aldığı mərmi qəlpəsindən həyatını itirmişdir. Va-
hid Mustafayevin sözlərinə görə Çingiz “ABC News” üçün material 
hazırlayırdı və yaranan çətin vəziyyətə baxmayaraq həmin hücumu 
çəkdi. Minaatandan atəş zamanı Çingiz qəlpələrdən ağır yaralandı, 
onun sağ ayağının bud sümüyündən arterial damarı zədələndi və o, 
sürətli qan axmasından döyüş meydanında dünyasını dəyişdi. Lakin 
Çingiz Mustafayevin kamerası çəkməkdə davam edirdi.Çingiz Musta-
fayev Fətəliyevlər ailəsi ilə qohumluğu mövcuddur
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1990-cı il 20 Yanvar hadisələri zamanı, Mustafayev klinikanı tera-
pevt mərkəzi kimi istifadə edirdi. 1991-ci ilin noyabr ayından jurnalist 
və Azərbaycan Dövlət Televiziyasında reportyor kimi fəaliyyət göstər-
mişdir. Ancaq Azərbaycan miqyasında fəaliyyət göstərməklə kifayət-
lənmədi. Onun reportajları informasiya blokadasında olan Azərbaycan 
haqqında gerçəkliklərin Amerika və Avropanın aparıcı teleagentlikləri 
və televiziyalarına yol tapdı. Dövlət televiziyasında mövcud olan senzu-
ra və ciddi yasaqlar Mustafayevi geniş fəaliyyət imkanlarından məhrum 
edirdi. Ona görə də Çingiz əlahiddə olaraq 215 kl studiyası kimi muxtar 
qurumun yaradılmasının təşəbbüskarı və yaradıcısı oldu. Onun repor-
tajları bir qayda olaraq cəbhədən olduğundan, bir çox tamaşaçılar 215 
kl studiyasını məhz müharibədən məlumat verən telequrum kimi qəbul 
edirdilər.
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EÇMİŞTEN  GÜNÜMÜZE  
KIZKULESİ...
G Geçmişi 2500 yıl öncesine dayanan bu eşsiz yapı, İstanbul`un tarihine eş bir tarih 

yaşamış ve bu kentin yaşadıklarına görgü şahitliği yapmıştır. Antik çağda başlayan 
geçmişiyle, Eski Yunan`dan Bizans İmparatorluğu’na,  Bizans`dan Osmanlıya, tüm 
tarihi dönemlerde var olarak günümüze kadar gelmiştir.

Roma Dönemi

M.S. 1110’lara gelindiğinde ise bu küçük adacı-
ğın üzerindeki ilk belirgin yapı (kule), İmparator 
Manuel Comnenos tarafından inşa ettirilir. 1143 – 
1178 yılları arasında hükümdarlık süren İmparator 
Manuel, şehrin savunmasına yardım için iki tane 
kule yaptırmıştır. Bunlardan birini Mangana Ma-
nastırı yakınına (Topkapı Sarayı’nın sahili) diğe-
rini ise Kızkulesi’nin bulunduğu yere inşa ettiren 
İmparator Manuel, hem düşman gemilerini Bo-
ğaz’a sokmamak, hem de ticaret gemilerinin güm-
rük vergisi vermeden geçişine engel olmak için, iki 
kule arasına zincir bağlatmıştır.

Bizans Dönemi

Daha önceleri zaman zaman harap olan ve yeniden 
onarılan Kızkulesi, İstanbul’un fethi sırasında Ve-
nedikliler tarafından üs olarak kullanılır. Fatih Sul-
tan Mehmet İstanbul’u kuşattığı sırada Bizans’a 
yardım etmek için Venedik’ten Gabriel Treviziano 
komutasında gelen bir filo burada üslenmiştir.

M.Ö. Kızkulesi

İstanbullu bir Rum olan araştırmacı Evripidis’in anlattığına göre önceleri Asya sahillerinin bir çıkın-
tısı olan kara parçası zamanla sahilden kopmuş ve Kızkulesi’nin üzerinde bulunduğu adacık oluş-
muştur. Kızkulesi’nin üzerinde yer aldığı kayalıktan ilk kez M.Ö. 410’da söz edilir. Bu tarihte Atinalı 
komutan Alkibiades, Boğaz’a girip çıkan gemileri denetlemek ve vergi almak amacıyla bu küçük ada 
üzerine bir kule inşa ettirir. Sarayburnu’nun bulunduğu yerden, kulenin bulunduğu adaya zincir geri-
lir ve kule böylece Boğaz’ın giriş ve çıkışlarını kontrol eden bir gümrük istasyonu halini alır. Bundan 
yıllar sonra yani M.Ö. 341’de Yunan Komutan Chares, kulenin bulunduğu adacığa eşi için, mermer 
sütunlar üzerine bir anıt mezar yaptırır.
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Osmanlı Dönemi

Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet bu küçük kaleyi yıktırır ve yerine 
taştan, etrafı mazgallarla çevrili küçük bir kalecik yaptırır ve buraya top-
lar yerleştirir. Kaleye konulan bu toplar, liman içindeki gemiler için et-
kili bir silah olmuştur. Ancak kule, Osmanlı döneminde savunma kalesi 
olmaktan çok bir gösteri platformu olarak kullanılmış ve Mehterler bu-
rada top atışları ile birlikte nevbet (bir çeşit İstiklal Marşı) okumuşlardır.  
Bugün gördüğümüz kulenin temelleri ve alt katın önemli kısımları Fatih 
devri yapısıdır. Osmanlı dönemi boyunca Kızkulesi’nin onarılarak ya da 
yer yer yeniden yapılarak yaşatıldığı bilinmektedir. 1510 yılında mey-
dana gelen ve “küçük kıyamet” olarak anılan depremde İstanbul’daki 
pek çok yapı gibi Kızkulesi de büyük hasar görmüş, kulenin onarımı Ya-
vuz Sultan Selim döneminde gerçekleştirilmiştir. Çevresinin sığ olması 
sebebiyle 17. asırdan sonra kuleye bir de fener konulmuştur. Bu tarihten 
itibaren kule, artık bir kale değil bir deniz feneri olarak hizmet vermeye 
başlamıştır. Kuledeki toplar da bu dönemde artık korunma için değil, 
merasimlerde selamlama için atılıyordu. Kanuni Sultan Süleyman’ın 
ölümünden sonra tahta geçmek için İstanbul’a gelen Şehzade Selim, 
Üsküdar’dan geçerken, Kızkulesi’nden atılan toplarla selamlanmıştır. 
Bundan sonra uzun süre tahta geçen her Padişah için bu selamlama ya-
pılarak, Padişah’ın tahta geçişi top atışları ile halka duyurulmuştur. 1719 
yılında fenerde yağ kandilinin rüzgâr etkisiyle etrafı tutuşturmasından 
dolayı çıkan yangın ile iç kısmı tamamen ahşap olan kule yanmış,1725 
yılında şehrin Baş Mimarı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 
kapsamlı bir onarımdan geçirilmiştir. Bu onarım sonrası kule, kurşun 
kubbeli ve fener bölümü de kagir ve camlı olarak restore edilmiştir. Ar-
dından 1731 yılında kulenin feneri ile top mazgalları ve diğer yerleri 
yeniden onarımdan geçmiştir.   Kızkulesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
çöküş devrine girmesi ile tekrar savunma kalesi olarak kullanılmaya 
başlar. Daha önce eğlenceler ve kutlamalar için yapılan top atışları, bu 
dönemde artık savunma amaçlı yapılır. Kule, 1830-1831’de ise, kolera 
salgınının şehre yayılmaması için karantina hastanesine dönüşür. Daha 
sonra 1836- 1837’de görülen ve 20-30 bin kişinin öldüğü veba salgını 
sırasında hastaların bir kısmı burada kurulan hastanede tecrit edilmiştir. 
Kızkulesi’nde tesis edilen bu hastanede uygulanan karantina ile salgının 
yayılması önlenmiştir. Kızkulesi’nin Osmanlı dönemindeki son büyük 
onarımı II. Mahmud döneminde yapılmıştır. 

Kule’nin bugünkü şeklini veren 1832-33 yılındaki tadilat sonrasında, 
ünlü hattat Rakım’ın yazısı ile Kızkulesi’nin kapısının üzerindeki mer-
mere Sultan II. Mahmut’un tuğrasını taşıyan bir kitabe yerleştirilir. Os-
manlı-barok mimari tarzında yapılan bu restorasyonda, kuleye dilimli 
kubbe ve kubbe üzerinden yükselen bayrak direği ilave edilir. 1857 yı-
lında bir Fransız şirketi tarafından Kuleye yeni bir fener yaptırılır.

cumhuriyet Dönemi

İkinci dünya savaşı döneminde Kızkulesi’nde yenileme çalışması ya-
pılır. Kulenin çürüyen ahşap kısımları tamir edilir ve bazı bölümleri 
yıkılarak betonarmeye çevrilir. 1943’de yeniden büyük bir onarım ge-
çiren kulenin çevresine büyük kayalar yerleştirilerek denize kayması 
önlenmiştir. Bu arada kulenin oturduğu kayanın etrafındaki rıhtımdaki 
ambar ve gaz depoları kaldırılmıştır. Yapının dış duvarları korunarak 
içi betonarme olarak yenilenmiştir. Kızkulesi, 1959 yılında Askeriye’ye 
devredilmiş ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı, Boğazın deniz 
ve hava trafiğinin denetlenmesini sağlayan bir radar istasyonu olarak 
kullanılmıştır. “Deniz Kuvvetleri Tesisi Mayın Gözetleme ve Radar İs-
tasyonu” olan binadaki sarnıç, 1965’de yapılan tadilatlar sırasında üzeri 
beton dökülerek kapatılmıştır. 1983 yılından sonra kule, Denizcilik İş-
letmeleri’ne bırakılmış ve 1992 yılına kadar ara istasyon olarak kulla-
nılmıştır.

Günümüzde Kızkulesi…

Antik Çağ’da Arkla (küçük kale) ve Damialis (dana yavrusu) adları ile 
anılan Kule, bir ara da “Tour de Leandros” (Leandros’un kulesi) ismi ile 
ün yapmış, günümüzde ise Kızkulesi – Maiden’s Tower ismi ile bütün-
leşmiştir. 1995 yılında Kızkulesi’nin restorasyon süreci başlar. Binlerce 
yıllık gizemli bir tarihe sahip bu özel mekan, kendine özgü kimliğine ve 
geleneksel mimarisine bağlı kalarak tamamlanan restorasyon çalışması 
sonrasında 2000 yılında kapılarını ziyarete açar. Bugün gündüzleri ca-
fe-restaurant, akşamları ise özel restaurant olarak yerli ve yabancı ziya-
retçilerine hizmet veren Kızkulesi, düğün, toplantı, lansman, iş yemeği 
gibi pek çok özel davet ve organizasyona da ev sahipliği yapmaktadır
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Qız qalası — Bakının, eləcə də Abşeronun 
ən möhtəşəm və sirli memarlıq abidəsi. 
Qala qədim qala divarlarının cənub-şərq 
hissəsində, dənizkənarı parkın (bulvar) 
yaxınlığında yerləşən tarixi abidədir. Uca 
qüllə şəkilli bu nadir abidənin açılmamış 
tarixi-memarlıq problemləri çoxdur. Hün-
dürlüyü 28 m, diametri birinci mərtəbədə 
16,5 m-dir. Birinci mərtəbədə divarın qa-
lınlığı 5 m-ə çatır. Qalanın daxili hissəsi 
8 mərtəbəyə bölünür. Hər mərtəbə yonma 
daşlarla tikilmiş, günbəz formalı tavan-
la örtülmüşdür. Qala 1964-cü ildən mu-
zey kimi fəaliyyət göstərməyə başlamış, 
2000-ci ildə UNESCO-nun Ümumdünya 
irsi siyahısına salınmışdır.

Bakı.
Qız
Qalası

Daşdan hörülmüş bu tavanların ortasında dairəvi deşiklər vardır. Deşiklər 
şaquli xətt istiqamətindədir. Belə ki, VIII mərtəbənin tavanının ortasın-
da olan dairəvi deşikdən baxdıqda birinci mərtəbənin döşəməsini görmək 
mümkündür. Qalaya yeganə giriş yolu onun qərb tərəfində, yerin əvvəlki 
səthindən 2 m hündürlükdə və 1,1 m enində olan tağlı qapı yeridir.

Azərbaycanın emblemlərindən biri olan Qız qalası Azərbaycan pul əski-
naslarının üstündə də dəfələrlə təsvir edilmişdir.

Son illərdə Qız qalasında və onun ətrafndakı meydanda hər il Novruz bay-
ramı şənliklərinin keçirilməsi ənənəsi yaranmışdır
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əxtiyar  VahabzadəB
Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu (16 avqust,1925 – 13 fevral, 

2009) — Azərbaycanlı şair, dramaturq, ədəbiyyatşünas, 1945-ci ildən 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycanın xalq şairi (1984), 
filologiya elmləri doktoru (1964), professor, Azərbaycan MEA-nın 
həqiqi üzvü (2000), Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi (1974), 
Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1976), SSRİ Dövlət mükafatı lau-
reatı (1984), M.F.Axundov adına ədəbi mükafatın laureatı (1988), Azər-
baycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı (1990), millət vəkili (1995, 
2000), “İstiqlal” ordeni ilə təltif olunmuşdur (1995).
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Bəxtiyar Vahabzadə 16 avqust 1925-ci ildə Şəki şəhərində fəhlə ailə-
sində anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarında ikən ailəsi ilə Bakıya köçmüş-
lər (1934). Burada orta məktəbi qurtarandan sonra ADU-nun Filologiya 
fakültəsində təhsil almışdır (1942-1947). Universitetin aspiranturasında 
saxlanmış, “Səməd Vurğunun lirikası” mövzusunda namizədlik disser-
tasiyası müdafiə etmişdir (1951). Bədii yaradıcılığa 1943-cü ildə “Ana 
və şəkil” adlı ilk şeirini çap etdirdikdən sonra başlamışdır. O zamandan 
dövri-qedim mətbuatda şeirləri, elmi məqalələri, rəyləri müntəzəm çap 
olunur. “Mənim dostlarım” adlı ilk kitabında toplanmış lirik şeirlərdə 
faşizmə qarşı mübarizədə qalib çıxmış xalqın duyğu və düşüncələri ək-
sini tapmışdır. Onun lirik şeir və poemalarında, mənzum pyeslərində 
müasir dövrün problemləri lirik-fəlsəfi planda, yeni əlvan boyalarla təs-
vir edilir. “İkinci səs”, “Vicdan”, “Yağışdan sonra”, “Yollara iz düşür”, 
“Fəryad” və “Hara gedir bu dünya”, “Özümüzü kəsən qılınc”, “Cəzasız 
günah”, “Dar ağacı”, “Rəqabət” (1960-2003) pyesləri Azərbaycan Döv-
lət Akademik Milli Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. Tənqidçi- 
ədəbiyyatşünas kimi də fəaliyyət göstərmişdir. “Səməd Vurğunun həyat 
və yaradıcılığı” mövzusunda doktorluq disertasiyası müdafiə etmişdir 
(1964). Azərbaycan Dövlət Universitetində Müasir Azərbaycan ədəbiy-
yatı kafedrasının professoru vəzifəsində çalışmışdır (1950-1990). 1990-
cı ildə təqaüdə çıxmışdır. Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü (1980), 
sonra həqiqi üzvü (2000) seçilmişdir. 1981-ci ildə SSRİ Yazıçılarının 
VII qurultayında SSRİ Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin üzvü seçilmiş-
dir. O, həmçinin Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının İdarə Heyətinin və 
Ağsaqallar Şurasının üzvü idi (1991). Ədəbi-bədii prosesin yorulmaq 
bilməyən təbliğatçısı və təşkilatçısı kimi tanınırdı. Azərbaycan KP Bakı 
şəhər Komitəsinə üzv və bir neçə çağırış Bakı xalq deputatları Sovetinə 
və X çağırış Azərbaycan Ali Sovetinə, 1995 və 2000-ci illərdə Azərbay-
can Milli Məclisinə deputat seçilmişdir. 1976-cı ildə “Leninlə söhbət” 
və “Muğam” poemalarına görə Azərbaycan Dövlət mükafatına layiq 
görülmüşdür. “Qırmızı Əmək Bayrağı” və “İstiqlal” (1995) ordenləri ilə 
təltif olunmuşdur.

Bəxtiyar Vahabzadə 60-cı illərdən başlayan milli azadlıq hərəkatının 
öncüllərindən biri idi. O, 1958-ci ildə yazdığı “Gülüstan” poeması ilə iki 
yerə parçalanmış Azərbaycanın tarixi faciəsini dilə gətirmiş, rus və fars 
imperiyasının pəncəsi altında inləyən Azərbaycan xalqının azadlıq və is-
tiqlal uğrundakı ədalətli mübarizəsinə qoşulmuşdur.
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Bu poemaya görə 1962-ci ildə şair “millətçi” damğası ilə Azərbay-
can Dövlət Universitetindən çıxarılmış, yalnız 2 ildən sonra işə bərpa 
edilmişdir. (Zəruri qeyd: Professor Şirməmməd Hüseynov Bəxtiyar Va-
habzadənin işdən çıxarılmadığını bildirir: “Bəxtiyarı işdən çıxara bil-
məzdilər, çünki bu, ciddi ajiotaja səbəb ola bilərdi. Məcburən onu dok-
torluq müdafiəsi üçün elmi məzuniyyətə göndərdilər). Sovet rejimində 
milli varlığı tapdanan, hər cür məhrumiyyətlərə məruz qalan millətin 
dərdlərini rəmzlər və müxtəlif ədəbi üsullarla ifadə etmiş, iri həcmli 
poemaları və pyeslərində hadisələri ya tarixə, ya da başqa ölkələrə ke-
çirərək öz millətinin dərdlərini dilə gətirmişdir. Birbaşa Sovet diktatura-
sını ifşa edən əsərlərini isə şair, sovet ittifaqı dağılandan sonra “Sandıq-
dan səslər” başlığı altında nəşr etdirmişdir.

B.Vahabzadə 70-dən artıq şeir kitabının, 2 monoqrafiyanın, 11 elmi 
publisist kitabın və yüzlərlə məqalənin, eləcə də tarixi və müasir möv-
zuda 20-dən artıq iri həcmli poemanın müəllifidir. Şairin əsərləri – şeir 
kitabları, dramları və publisistik yazıları dünyanın bir çox dillərinə, o 
cümlədən ingilis, fransız, alman, fars, türk, polyak, ispan, macar, keç-
miş Sovetlər Birliyi xalqlarının dillərinə tərcümə edilmişdir.

Xalqı oyandırmaq məqsədiylə əsərlərini qələmə alan Bəxtiyar Va-
habzadə şeirlərində; vətən, millət, ailə, təbiət, dil, azadlıq həsrəti kimi 
mövzuları ən güclü və dərin məzmunlarla izah etmişdir.

Vahabzadənin şeirlərinə baxdığımızda gözə dəyən ilk mövzu vətən 
sevgisi olmaqdadır.

2009-cu il fevral ayının 13-də, 83 yaşında uzun sürən xəstəlikdən 
sonra Bakıda vəfat etmişdir.

Oğlu İsfəndiyar Vahabzadə Azərbaycan Respublikasının Belarus-
dakı səlahiyyətli və fövqəladə səfiri işləyib.

26 noyabr 1991-ci ildə təşkil edilən Azərbaycan Respublikası Ali 
Soveti Milli Şurasının tərkibinə daxil edilmişdir.

Şarin ən məhşur əsərləri isə “Allah” və “Vətəndir”.
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Gültəkin əsgərova
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı

Gültəkin Əsgərova 1960-ci il noyabrın 20-də Bakı şəhərində saat 15:00-
da anadan olub. O, 1985-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu bi-
tirmişdir. Əmək fəaliyyətinə 8 №-li təcili yardım stansiyasında başlamış, 
1991-ci ildən Uroloji kliniki xəstəxanada işləmişdir. Qarabağ müharibə-
si başladığı zaman, öz körpəsini anasına əmanət edərək, cəbhəyə erməni 
gülləsindən yaralanan əsgərlərə yardım etməyə getmişdi.

O, 1992-ci il aprelin 4-də könüllü cəbhəyə yollanıb, Turşsu, Şuşa 
xəstəxanalarında, Ağdamın Mahrızlı kəndindəki hospitalda hərbi həkim 
kimi fəaliyyət göstərib. O, ilk dəfə olaraq özü ilə 5 tibb bacısını gö-
türərək könüllü döyüşə gedib.
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Şuşa şəhərinin həbsxanasında olanların da qapısının açıb azad olun-
masında onun xidməti də olub. Həbsxananın qapısı açılmasaydı orada 
olanlar əsir götürüləcəkdi.

1992-ci il mayın 8-də Şuşanın işğalından bir gün sonra Şuşanı so-
nuncu tərk edənlərdən biri olmuşdur. Anasına göndərdiyi məktubda ya-
zılmışdı:

“Ana, salam. Mən sağ və salamatam, hər şey normaldır. Bizə yaxşı 
yemək verirlər. Mən qələbənin sonuna qədər buradayam. Şuşa alınana 
qədər! Bəlkə də indi alınmadı...” 

Şuşanın işğalından sonra, Gültəkin Əsgərova Laçının, daha sonra isə 
Qubadlının müdafiəsində iştirak edir.

O, 1992-ci il mayın 14-də Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərə 
yollandı. O, Bakıdakı hərc-mərclikdən cana yığılmışdı. Ağdamın Mah-
rızlı kəndindəki hospitalda hərbi həkim kimi yenidən xidmətə başlayır. 
Aranzəmin yüksəkliyinin ətəyində onun tibbi xidməti üçün yer ayrılır. 
Buraya yaralıları hərbçilər gətirməliydi ki, o da əsgərləri müalicə etsin. 
Lakin atəş səslərinin gücləndiyini eşidir. Burada dayana bilməyib, Aran-
zəmin yüksəkliyinə qalxır. Aranzəmin yüksəkliyi uğurunda gedən döyüş-
də 1992-ci il 19 iyul saat 15:00-də şəhid olub.

Onu özündən də kiçik olan dəmir tabutda Azərbaycan Respublikası 
Müdafiə Nazirliyinə UAZ-la gətirmişdilər. Onun tabutunun üstündə də 
xarı bülbül var idi. 1992-ci ildə Bakıda Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.

Ailəli idi, Əminə adlı qızı yadigar qalıb.

Gültəkin Əsgərovanın oxuduğu 200 saylı orta məktəbə onun adı ve-
rilmiş və büstü qoyulmuşdur. Bakıda Nərimanov rayonundakı xəstəxa-
nanın önündə büstü qoyulmuşdur. Bakıda yaşadığı Mustafa Kamal Ata-
türk prospekti 2a ünvanındakı binaya xatirə lövhəsi vurulmuşdur. Elm və 
Təhsil Mərkəzi Təfəkkür Universitetinin Tibbi biologiya kafedrası onu 
adını daşıyır, kafedrada xatirə lövhəsi vurulmuşdur. Xəzərdə üzən gə-
milərdən biri onun adını daşıyır, gəmidə muzeyi yaradılmışdır.

20 iyun 2014-cü ildə Nizami Kino Mərkəzində Gültəkin Əsgərovaya 
həsr olunan “Gültəkin” filminin təqdimat mərasimi keçirilmiş, ona həsr 
olunan “Gültəkin zirvəsi” kitabı təqdim olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 noyabr 1993-cü il tarixli 31 
saylı fərmanı ilə Gültəkin Məlik qızı Əsgərova ölümündən sonra “Azər-
baycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülmüşdür.
1993 — Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı
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Natiq Ağaəmi oğlu Əliyev (d. 23 noyabr 1947; Bakı, Azərbaycan - ö. 9 
iyun 2017; İstanbul, Türkiyə) — dövlət xadimi, geoloq. Natiq Əliyev, 
1993-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 
prezidenti olub. 2005-2013-cü illərdə isə Azərbaycan Respublikasının 
Sənaye və Energetika naziri olan Natiq Əliyev, 2013-cü ildən ömrünün 
son gününə qədər Azərbaycan Respublikasının Energetika naziri vəzifə-
sində çalışıb.

NATİQ  əLİYEV

Natiq Əliyev, 9 iyun 2017-ci ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində, ürə-
yi ilə bağlı olan problemlərə görə yerləşdirildiyi “Florence Nightingale” 
xəstəxanasında ömrünün 69-cu yaşında vəfat edib.

Natiq Əliyev, Azərbaycanda uzun illərdir yüksək vəzifə tutan dövlət 
məmuru olmağına baxmayaraq, adı heç bir zaman müxtəlif qruplaşmalar-
da, müəyyən biznes monopoliyalarında və digər qalmaqallarda hallanma-
yıb. O, dövlətin ən sabit və etibarlı məmurlarından biri hesab olunurdu.

Natiq Əliyev 23 noyabr 1947-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 
1965-ci ildə orta təhsilini bitirən Natiq Əliyev, həmin ildən 1970-ci ilə 
qədər Məşədi Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda 
dağ geoloqu ixtisası üzrə təhsil alıb.

O, Azərbaycan, ingilis və rus dillərində danışmağı bacarırdı.
Natiq Əliyev ailəli idi, bir övladı və iki nəvəsi yadigar qalıb.
Oğlu - Fərhad Əliyev (d. 1978) iki dəfə ailəli olub. Dizayner Sara 

Əliyeva ilə olan birinci nigahdan Aliyə adında bir qız, müğənni Səfurə 
Əlizadə ilə olan ikinci nigahdan isə İsgəndər (d. 2014) adında bir oğlu var.

Ali təhsilini başa vurandan sonra Natiq Əliyev, “Xəzərdənizneftqaz-
sənaye” Ümumittifaq İstehsalat Birliyinin “Azərdənizneftkəşfiyyat” tres-
tində, kompleks dəniz geoloji-kəşfiyyat konturunda çalışıb. O, 1979-cu 
ilə qədər bu vəzifəni icra edib.

Natiq Əliyev 1971-ci ildən 1974-cü ilə qədər Azərbaycan Elmlər Aka-
demiyasının Geologiya İnstitutunun aspiranturasında təhsil alıb. O, həmdə 
1974-cü ildən etibarən geologiya-mineralogiya elmləri namizədi idi.

1979-cu ildə Natiq Əliyev, “Xəzərdənizneftqazsənaye” Ümumittifaq 
İstehsalat Birliyinin kompleks dəniz geoloji-kəşfiyyat konturunda geo-
logiya şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunub.

1984-cü ildən Azərbaycan Respublikası Kommunist Partiyası Mərkə-
zi Komitəsinin aparatında neft və kimya şöbəsində təlimatçı, daha sonra 
isə sosial-iqtisadi inkişaf şöbəsinin bölmə müdiri vəzifəsində çalışıb.

Sovet İttifaqı dağılması ilə yenidən müstəqil dövlət olan Azərbay-
can Respublikasında, 1993-cü il 9 avqustda Dövlət Neft Şirkəti yaradıldı. 
Dövlət başçısı Heydər Əliyevin sərəncamı ilə isə, həmin qurumun prezi-
denti və Direktorlar Şurasının sədri postuna məhz, Natiq Əliyev gətirildi.

O, həmdə 1994-cü ildən Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlarının işlənməsi 
üzrə layihənin Rəhbər Komitəsinin sədri, 2002-ci ildən isə Bakı-Tbili-
si-Ceyhan Şirkətinin Direktorlar Şurasının sədri vəzifələrində çalışıb.
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Natiq Əliyev 2004-cü il 18 sentyabrda, beynəlxalq aləmdə Əsrin 
müqaviləsi adlandırılan Sazişin həyata keçirilməsindəki nailiyyətlərinə 
və Azərbaycan neft və qaz sənayesinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin fərmanına əsasən 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edildi.

2005-ci il 9 dekabrda, dövlət başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə 
Natiq Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin preziden-
ti postundan azad edildi, əvəzinə isə Azərbaycan Respublikası Sənaye 
və Energetika naziri vəzifəsinə təyin olundu. Həmin ildə o, həmdə Azər-
baycan Neftçilər Konqresinin prezidenti seçildi.

2009-cu ildə Polşa Respublikasının Prezidenti Lex Kaçinski Natiq 
Əliyevi, Azərbaycan–Polşa münasibətlərinin inkişafında göstərdiyi xid-
mətə görə “Polşaya xidmətlərə görə” ordeninin Komandor dərəcəsi ilə 
təltif etdi.

2013-cü il 22 oktyabrda, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 
Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi ləğv edildi, 
əvəzinə isə Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi yaradıldı. 
Həmin qurumunun naziri isə, Natiq Əliyev təyin olundu.

2017-ci il iyunun 3-də, Natiq Əliyev səhhətində olan problemlətə 
görə Mərkəzi Neftçilər xəstəxanasına müraciət etdi. Xəstaxananın rəh-
bərliyinin nəzarəti ilə Natiq Əliyevin müayinə olunmasına başlanıldı və 
o, palataya yerləşdirildi. Müayinə zamanı Natiq Əliyevin ürək aorta-
sında tıxanma kəskinləşdi və ürək fəaliyyətini dayandırdı. Təxminən 3 
dəqiqə davam edən gərgin iş nəticəsində onun, ürəyinin fəaliyyəti bərpa 
edildi və xəstəxananın Kardo-reanimasiya şöbəsinə yerləşdirildi. Hə-
min gün, yerli və xarici mütəxəssislər tərəfindən Natiq Əliyev əməliyyat 
olundu və ürəyinin damarlarına 4 stend qoyuldu. İyunun 3-də, vəziyyəti 
yenidən ağırlaşan Natiq Əliyev, axşam saatlarında özəl təyyarə ilə Tür-
kiyənin İstanbul şəhərinə aparıldı. Əvvəlcə o, “American” xəstəxanası-
na, daha sonra isə “Florence Nightingale” xəstəxanasına yerləşdirildi. 
İyunun 6-da, həmin xəstəxananın həkimləri Natiq Əliyevin vəziyyətinin 
stabil olduğunu və müalicənin davam etdirildiyini bildirdi.

İyunun 8-i, axşam saatlarında Azərbaycan Respublikasının Energetika 
naziri Natiq Əliyev müalicə olunduğu xəstəxanada ömrünün 69-cu ya-
şında vəfat etdi.

“Şöhrət” ordeni (Azərbaycan)
“Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin 20 illiyi” yubiley medalı 
(Azərbaycan)
“Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin 25 illiyi” yubiley medalı 
(Azərbaycan)
“Fəxri Legion” ordeninin Zabit dərəcəsi (Fransa)
“Polşaya xidmətlərə görə” ordeninin Komandor dərəcəsi (Polşa)
“Şərəf” ordeni (Gürcüstan)
“Kurmet” ordeni (Qazaxıstan)
“Qazaxıstanın müstəqilliyinin 20 illiyi” medalı (Qazaxıstan)
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Qobustandakı qədim qayaüstü təsvirlər Azərbaycan insanının keçmişini 
danışır, indiki azərbaycanlıların ulu əcdadlarının min illər ərzində ya-
ratdıqları maddi-mədəniyyət nümunələrini yaddaşlardan silinməyə qoy-
mur. Qobustan həm də dünya miqyaslı tarixi abidədir.
Tanınmış səyahətçi Tur Heyerdalın “Qobustan kökləri çox qədimlərə 
gedib çıxan və hətta Mesopotamiyadan daha qədim, doğru tarixi in-
diyədək öyrənilməyən mədəniyyət incisidir. Qobustan qədim insanın 
bacarıq və düşüncəsini rəsmlər vasitəsilə bizə çatdıran məkandır” fikri 
dediklərimizin təsdiqidir.

Bu daşların tarixi bəlli olmasa da Qobustanı Dövlət Tarix və Bədii Qo-
ruğunun yaşı bəllidir. Qobustanda tapılan maddi mədəniyyət qalıqları 
kompleksinin tarix və mədəniyyət üçün müstəsna əhəmiyyəti nəzərə 
alınaraq 1966-cı ildə Qobustan Dövlət Tarix və Bədii Qoruğu elan edil-
mişdir. Qoruq əsasən üç dağın - Böyükdaş, Kiçikdaş və Cingirdağın 
yerləşdiyi böyük bir ərazini əhatə edir.

Qobustan...
Tariximizin daş yaddaşıdır Qobustan. Bizi tanıdan ən qədim kita-
bədir Qobustan. Hər daşı canlı tarix olan bu müqəddəs yerin hər 
qarışında millətimizin keçmişi əks olunmuşdur. Kim olmağımız, 
haradan gəlib, hara getməyimizin cavabı, sevgimizin, nifrətimizin, 
gücümüzün, səbrimizin yaddaşı, musiqimizin səsi var Qobustanda. 
Bəlkə də ibtidai insan dünya ilə ilk təmasını da burada qurmuşdur. 
Bu nəhəng daşların yaddaşında nələr yatır görəsən? Kim bilir, bəlkə 
də bu daşlar torpağın bağrına sancılmış qəzəbimiz, ölməmişdən qa-
baq özümüz üçün basdırdığımız baş daşlarıdır. Hər halda bu əzəmət-
li iri daşlar bu torpaqların əzəli və əbədi sakini olduğumuzu göstərən 
ilk tarixi mənbədir. Sükuta dalmış bu daş kitabələrin yanından sakit 
ötmək mümkünsüzdür...
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Dünyada ən qədim insan məskənlərindən birinə səyahət etmək istə-
yirsinizsə, yolunuzu dəqiq tarixi hələ də bilinməyən Mesopotomiyadan 
daha qədim olan Qobustan abidələrindən salın. Bu məkanda bəşər cə-
miyyətinin ilkin dövründə yaşayan insanların həyat tərzi, məişəti, məş-
ğuliyyəti, mədəniyyəti, incəsənəti ilə yaxından tanış olmaq imkanı ta-
pacaqsınız. Açıq səma altındakı muzeydə qayaüstü rəsmlər, təsvirlər, 
dünyanın ən qədim təqvimi, “Günəş saatı”, “Qavaldaşı” və sirlər dolu 
bir dünya sizi heyrətləndirəcəkdir.

Əcdadlarımızın həyat tərzini əks etdirən son paleolit dövrünə aid 
minlərlə qayaüstü təsvirlərə məhz Qobustan ərazisində rast gəlmək 
mümkündür.

Azərbaycanın qədim tarixinin yadigarlarından olan Qobustan Bakı-
dan 65 kilometr məsafədə yerləşir. Qoruq bu ərazinin üst paleolit və me-
zolit dövrlərinin ilk ovçu qəbilələrinin, neolit dövrünün ilk maldarları-
nın məskəni olmasını sübut edən abidədir. Ərazidə aparılmış tədqiqatlar 
nəticəsində mindən çox qayanın üzərində altı mindən artıq təsvir qeydə 
alınmışdır. Burada 40-dan artıq kurqan aşkar olunmuş və 105 mindən 
çox maddi-mədəniyyət nümunəsi tapılmışdır. Qobustan qayalarında 
insan, heyvan, kollektiv əmək, qayıq şəkilləri, döyüş və ov səhnələri 
təsvir edilmişdir. Oyma, sürtmə, çapma və cızma üsulları ilə çəkilmiş 
təsvirlərin ən qədimləri eramızdan əvvəl VIII minilliyə aiddir.

Buradakı qavaldaş daş dövründə yaşamış insanların istifadə etdikləri 
musiqi alətidir. Qobustan qayalarında qədim Azərbaycanın “Yallı” rəqs 
səhnələri təsvir olunmuşdur. Bu rəqsin uğurlu ov üçün ovsun mərasimi 
olduğu vurğulanmışdır. Qayalardakı Roma yazısı eramızın 81-96-cı il-
lərinə aiddir və altı sətirdən ibarətdir. Bu, Roma imperatoru Domisianın 
dövründə 12-ci Roma legionunun burada olduğunu göstərir.
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Dörd min hektardan artıq ərazidə yerləşən, dünya əhəmiyyətli tarixi 
abidə olan Qobustan qoruğu 2007-ci ildə UNESCO-nun maddi-mədəni 
irs siyahısına daxil edilmişdir. Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğunda-
kı nadir qayaüstü rəsmlərin geniş təbliğinin xüsusi əhəmiyyətini nəzərə 
alan dövlətimizin başçısı İlham Əliyev martın 4-də qoruq muzeyinin 
yeni binasının tikilməsi üçün Prezidentin ehtiyat fondundan vəsait ay-
rılması ilə bağlı Sərəncam imzalamışdır.

Qobustan abidəsi bir də onunla maraqlıdır ki, burada insan həyatı 
təxminən eramızdan əvvəl onuncu minilliklərdən başlayaraq ta XVIII 
əsrədək ardı-arası kəsilmədən davam etmişdir.

Qobustan, Naxçıvan, Kəlbəcər, Göyçə-Zəngəzur zonası və adları 
ermənicəyə dəyişdirilmiş İrəvan ərazilərindəki qayalara həkk olunmuş 
təsvirlərin kompozisiyaları bir-biri ilə tam uyğunluq yaradır. Bu isə yur-
da sahib olan əcdadlarımızın düşüncə və ruh doğmalığının vahidliyini 
sübut edir.

Buradakı qayalar o dövrdə yaşamış insanların adət-ənənələrindən 
bəhs edən daş salnaməni xatırladır. Təsvirlər vasitəsilə bir neçə tarixi 
mərhələnin gedişatını izləmək mümkündür. Dağ keçisini ovlanması 
və nizə ilə rəqs səhnələri ən qədim dövr olan mezolitdən xəbər verir. 
Atlı, eləcə də piyadaların ov səhnələri, döyüş süjetləri, kollektiv əmək, 
əkin-biçin və qadınların ocaq başında təsvir olunduqları rəsmlər isə 
növbəti tarixi mərhələni - eramızın birinci əsrini əks etdirir. Orta əsrlərə 
aid qayaüstü təsvirlər isə getdikcə kiçilir.

Təbiətin Qobustanda yaratdığı möcüzələrdən biri də buradakı pirdir. 
Həmin müqəddəs məkan güclü külək və yağışın qayada açdığı dəlik nə-
ticəsində əmələ gəlmişdir. Övlad həsrəti çəkən anaları arzusuna çatdıran 
pirin sehrli gücünün əcdadlarımız tərəfindən nə vaxt dərk edilməsi isə 
bizə məlum deyil. Bildiyimiz təkcə odur ki, həmin pir bu gün ümidsiz 
insanların pənah gətirdikləri yerə çevrilmişdir.

Qobustanın indiyədək açılmamış sirlərindən biri də yerə səkkiz 
rəqəmi formasında döşənmiş daşlardır. Əcdadlarımızın onları yerə niyə 
düzmələri bizə məlum deyil. Çox güman ki, bu, onlara müəyyən ayinlə-
ri icra etmək üçün lazım olub.

Qobustan Tarixi-Bədii Qoruğunda tikilən muzey öz müasirliyi ilə 
nəyinki Qafqazda, hətta dünyada seçilib-fərqlənir. Buradakı muzey və 
inzibati bina kompleksinin ümumi sahəsi 2460 kvadratmetrdir. Muze-
yin girişində petroqliflərin qonaqlara təqdim edilməsi üçün şərait yara-
dılmışdır. Burada rəsmlərin həlqəvari zolaqlar şəklində düzülməsi canlı 
rəqsin hərəkətlərini təcəssüm etdirir. Muzeydəki məlumat mərkəzin-
də qonaqlar sensor ekrandan istifadə etməklə müxtəlif dillərdə ətraflı 
informasiya əldə edə bilərlər. Müasir innovativ texnologiya ilə təchiz 
olunmuş muzeydə xüsusi multimedia proqramları ilə hazırlanmış sensor 
ekranları, maarifləndirici və əyləncəli oyunlar, interaktiv stendlər, 3D 
video və s. turistlərin ixtiyarına verilir.

Muzeydə kitabxana ilə yanaşı, fotolaboratoriya, elmi-tədqiqat şöbə-
si də fəaliyyət göstərir.

Muzeydə fəaliyyət göstərən zallarda dünyadakı 200-ə yaxın oxşar 
abidə haqqında məlumatlar əks olunmuşdur. Burada quraşdırılmış sen-
sor ekranda minilliklər ərzində Xəzər dənizinin necə dəyişdiyini əks 
etdirən animatik təqdimatı müşahidə etmək, Qobustanın təbiəti, florası 
haqqında məlumatlar almaq mümkündür. Burada turistlər ilkin yaşayış 
dövründən başlayaraq Qobustanda gedən təbii dəyişikliklərin miqyası-
nı, dünyada yaşanan insan köçünün coğrafiyasını seyr edə bilərlər.

Muzeydə 3D formatında 45 tamaşaçı üçün kinozal da yaradılmışdır. 
Zal 7 səsgücləndirici, monitor və proyektorla təchiz edilmişdir. İclas za-
lında müxtəlif konfransların, yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin 
keçirilməsi üçün hərtərəfli şərait yaradılmışdır.

Layihə üzrə Qobustandakı Böyükdaş zirvəsində açıq səma altında 
muzeyin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Buraya səyahət tunel vasitə-
silə kiçik vaqonlarda həyata keçiriləcəkdir. Böyükdaş zirvəsində Azər-
baycan mədəniyyəti və təbiətini əks etdirən mənzərənin yaradılması da 
planlaşdırılır.

Muzeydə 360 dərəcə fırlanan xüsusi aparatla istənilən abidənin üzə-
rində dayanmaq olur. Muzeyin fondunda 100 mindən çox arxeoloji ma-
teriallar toplanmışdır.
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Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan sivilizasiyanın ən qədim 
mərkəzlərindən biri olmaqla zəngin və qədim tarixə malikdir. Min illər 
boyu onun ərazisində dünyanın mədəniyyət xəzinəsinə daxil olmuş zən-
gin mədəni irs yaradılmışdır. Dünyada ən qədim insan məskənlərindən 
olan Azıx mağarasının, qədim daş dövrünə aid bir sıra insan məskən-
lərinin kəşfi sübut edir ki, Azərbaycan antropogenez zonasına daxildir. 
Qədim odlar diyarı bəşəriyyətin ilkin beşiklərindəndir. Azərbaycanda 
sivilizasiyanın inkişafının əsas mərhələləri müəyyən edilmişdir.

Qədim və zəngin mədəni irs xalqımızın iftixarıdır. Buraya əsrlərlə 
yaşı olan xalçaçılıq sənəti, ədəbiyyat, Şərq-Qərb musiqisinin füsunkar 
harmoniyasını təqdim edən musiqi, həmçinin “donmuş tarix” adlanan 
Azərbaycan memarlıq abidələri daxildir. Heydər Əliyev Fondunun pre-
zidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban 
Əliyevanın səyi və təşəbbüsü ilə Azərbaycan muğamı, Novruz bayra-
mı, aşıq, tar ifaçılıq sənətləri, xalçaçılıq, UNESCO-nun maddi-mədəni 
irs siyahısına daxil edilmişdir. Tarixi-mədəni irs müntəzəm qayğı tələb 
edir. İtmiş hər hansı maddi dəyər əvəzedilməzdir və inamla deyə bilərik 
ki, bu, gələcək nəsillərə qarşı cinayətdir. Ona görə də, həm ölkəmizdə, 
həm də sərhədlərimizdən kənarda mədəni irsin qorunması üçün əlimiz-
dən gələni etməliyik.

Bütün bunların sırasında Qobustan Tarixi-Bədii Qoruğunun da 
mühüm yeri, çəkisi vardır. Bu qədim məkan hazırda Azərbaycana 
üz tutan hər bir əcnəbidə böyük maraq doğurur. Tarix təkcə qədim 
əlyazmalardan ibarət deyil, hər daşın da öz tarixi vardır. Odur ki, 
xalqımızın qədim tarixini özündə əks etdirən Qobustanı qorumaq, 
təbliğ etmək və öyrənmək hər birimizin borcudur.
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HAcI  
ZEYNALABDİN
TAĞIYEV

Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1823-cü ildə Bakıda kasıb başmaq-
çı ailəsində anadan olmuşdur. Anası Ümmü xanım Zeynalabdinin 
10 yaşı olanda vəfat edir. Kiçik Zeynalabdin uşaqlıqdan təmkinli 
və zəhmətkeş idi. On yaşında atası onu bir bənnanın yanına usta 
köməkçisi işinə qoyur. 12 yaşına çatanda o artıq daş yonurdu, 15 
yaşında ikən bənnalıq etməyə başlamışdı. Bir müddətdən sonra ti-
kinti ustası və təşkilatçısı kimi tanınmağa başlayır. Müəyyən qədər 
vəsait toplayaraq Tağıyev artıq 20 yaşında ev tikintisi və daşyonma 
işləri təşkil edir. Özünün sonrakı tikinti işlərinə də şəxsən nəzarət 
edirdi. Tikdirdiyi binalarda, məsələn, özünün yaşadığı binada və 
şəxsən açdırdığı qızlar gimnaziyasının binasında onun dəsti-xətti 
hiss edilir.

Sonradan o özünü ticarətdə və yüngül sənayedə də sınayır. Hər ikisində 
qabiliyyəti ilə uğur qazanır, dükanlara və manufakturaya sahib olur. O, 
həm də Bakı neftini, Xəzər dənizi və Qafqaz dəmir yolu vasitəsilə ixrac 
edən ən böyük sahibkarlardan idi. Məqsədyönlü tədbirləri nəticəsində 
Tağıyev Azərbaycan iqtisadiyyatının müstəmləkə xarakterinə zərbə vu-
ran, onu sındıran ilk milli sənayeçiliərdən idi.

1870-ci ildə Tağıyevin artıq iki qazanxanadan ibarət kerosin zavodu var 
idi. Kerosin zavodu ilə yanaşı o sonradan “Hacı Zeynalabdin” şirkətini 
yaradır. Onu Bakıdakı müsəlman, rus, erməni və yəhudi cəmiyyəti xey-
riyyələrinin hamısı özlərinə fəxri sədr seçmişdilər. Bu dövrlərdə Bakı 
əsl neft səltənətinə çevrilmişdi. Bakı ətrafındakı kəndlərdə torpaqlar 
Rusiyadan və xaricdən gəlmiş sərmayədarlar tərəfindən alınıb, onlarda 
neft buruqları ucaldılırdı. Bu Hacını da maraqlandırır və podratçılığı 
buraxaraq, neft işinə qurşanır.
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1872-ci ildə neftli torpaqlar hərraca qoyulduqda Tağıyev də torpaq 
payı icarəyə götürür. Ümidini heç zaman itirməyən Tağıyev, nəhayət, 
arzusuna çatır. Götürdüyü torpaqdan neft fəvvarə vurur. “H.Z.Tağıyev” 
adlandırdığı neft şirkətini qeydiyyata aldıran Zeynalabdin mədənində 
ustalara yüksək maaş verir, ən yeni avadanlıq quraşdırır. Nəticədə onun 
gəlirləri sürətlə artmağa başlayır. Bundan sonra o həm də neft zavod-
ları alır. 1882-ci ildə Tağıyev 1-ci gildiya tacir rütbəsinə layıq görülür. 
1896-cı ildə onun neft şirkəti hasilatda ən yüksək göstəriciyə nail olur. 
32 milyon pud (512 kq) neft hasil edir.

“Mazut” şirkətinin yaranması ilə əlaqədar, yerli varlılardan Çolaq 
Ağabala Quliyevin başçılığı ilə “Bakı-Batum” neft kəməri aksioner 
şirkətini yaradırlar. O zaman üçün nəhəng inşaat hesab edilən bu neft 
kəməri Bakıdan başlayaraq Kür düzənliyindən keçib, Qafqaz dağlarının 
ətəyini və Suram qalasının yamacını aşıb, Reon düzənliyindən ötərək 
800 kilometr məsafədə uzanıb Xəzər sahilini Qara dəniz sahili ilə bir-
ləşdirəcəkdi. Bakı nefti okeanlara, uzaq-uzaq ölkələrə, beynəlxalq ba-
zarlara yol açacaqdı. Kəməri uzatmağa 1897-ci ildə başlayıb, 1907-ci 
ildə tamamlamışdılar.

1897-ci ildə neft mədənlərini Britaniya şirkətlərindən birinə satan 
Tağıyev qeyri-neft sektoruna sərmayə qoyur. Onun inşa etdirdiyi Bakı 
toxuculuq fabriki Azərbaycanda yeni istehsal sahəsində başlanğıc olur. 
Toxuculuq fabrikini xammalla təmin etmək məqsədi ilə Tağıyev Yevlax 
rayonunda pambıq əkini üçün torpaq sahəsi alır və 1909-cu ildə Ca-
vadda pambıqtəmizləmə zavodu tikdirir. Bakının ən iri ticarət mərkəzi 
sayılan ticarət evini də Tağıyev təşkil etmişdir.

İmperator II Nikolayın qardaşı böyük knyaz Mixail Aleksandroviç 
polyak qızı ilə evlənib, taxt-tacından əl götürəndən sonra Tağıyevdən 
xahiş edir ki, Yevlax ətrafı meşələrdə ov edib dincəlmək üçün ona icazə 
versin. O, Hacıya cəvahiratla bəzədilmiş bir qızıl çarka (peymanə) bəx-
şiş göndərmişdi. Xəzərin Azərbaycan sahillərindən tutmuş Dağıstanın 
sahillərinə, Dərbənd, Port-Petrovsk daxil olmaqla uzunluğu 300 kilo-
metr olan torpaq sahəsi alıb vətəgə salmışdı. Kür qırağındakı vətəgələri 
dövlətdən icarəyə götürmüşdü.

1890-cı ildə balıq sənayesinə güclü sərmayə qoyan Tağıyev iri balıq-
çılıq vətəgələrinə sahib olmuşdur. O, balıq məhsullarının saxlanmasını 
təmin etmək üçün Mahaçqala şəhərində soyuducu zavodu, buz istehsalı 
zavodu, çəllək zavodu inşa etmişdir.
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Hacı Zeynalabdin Tağıyev balıqçılığın zəyiflədiyini görüb, qızıl 
üzüyünü balığın ağızına atıb balığı dənizə buraxmışdır. Və bunu eşidən 
balıqçılar həmin balığı tutmaq arzusu ilə dənizə tökülüşmüşdülər.

O, üç ilə şəhərin mərkəzində (1895-1897-ci illər) böyük bir saray 
tikdirir. Bu sarayın hər dörd fasadı və damdakı nəhəng qübbələr diqqəti 
uzaqdan cəlb edir. Bir üzü Bariyantinski, digəri Starıy politseyski, üçün-
cüsü Merkuri, dördüncüsü isə Qarçakov küçələrinə baxır. Hər cəhətdən, 
həm xarici arxitekturasına, həm də daxili bər-bəzəyinə görə şəhərin ən 
yaraşıqlı binalarından biri sayılır. Layihənin müəllifi Yuzef Qoslavski 
əsasən Avropa order memarlıq üslübundan istifadə edib, fərdi kompo-
zisiya yaradıb. Binanın hər dörd tinində və baş girəcəyinin qabağında 
nəhəng qaz fanarı yanırdı.

Qız məktəbinin açılmasına yerli ruhanilər mane olurdular. Ruha-
nilər qızlara təhsil vermək təklifindən qəzəblənir və camaatı ayağa qal-
dırırdılar. Köhnə fikirli ruhanilər məktəb açmaq təklifini bəyənmiş qazi 
Mir Məhəmməd Kərimi qapısına ağ neft töküb yandırmaqla hədələyir-
dilər. Məktəbin məhz azərbaycanlı qızlar üçün təsis edilməsi maarifçi 
mesenatın həyatını böyük təhlükə qarşısında qoyurdu. Dövrün köhnə 
fikirli, mühafizəkar adamları azərbaycanlı qızların oxumasını böyük 
bir qəbahət saydıqlarına görə Hacı Zeynalabdin Tağıyevi də öldürmək 
istəyirdilər. “Qaragüruhçu iri əmmaməli, qara əbalı ruhanilər, yekəqa-
rın enliqurşaq, saqqalı hənalı hacılar ortaya çıxıb isməti-nisvandan da-
nışa-danışa, Qurandan ayələr, peyğənbər, xəlifə, imamlardan hadisələr 
və sübutlar gətirərək bu işi küfr adlandırıb. Hacı Zeynalabdin Tağıyevi 
dindən kənar əməllərdə günahlandırırdılar. Tapançalı-xəncərli qoçular 
isə təhdidə keçirdilər” (Manaf Süleymanov, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, 
Bakı, “Gənclik”, 1996, səh 17).

Lakin Hacının xalq arasında olan nüfuzu və ətrafındakı adamla-
rın onu mühafizə etməsi bu bədxahlığın baş tutmasına imkan vermirdi. 
Müsəlman qaragüruhçularının sözünü kəsmək üçün Hacı Zeynalabdin 
Tağıyev nüfuz sahibi olan Molla Mirzə Məhəmməd oğluna çoxlu pul 
və hədiyyələr verib müqəddəs yerlərə – Məkkəyə, Mədinəyə, Kərbala-
ya, Qahirəyə, İstanbula, Tehrana göndərmiş və tapşırmışdı ki, oradakı 
möhtəbər, rəsmi din xadimlərindən mücdəhidlərindən hamısından imza 
və möhürlə təsdiq edilmiş rəsmi sənədlər alsın ki, müsəlman qızları da 
oğlanlar kimi şəriət məktəblərindən başqa, müasir məktəblərdə də təhsil 
ala bilərlər. Bu müqəddəs işdə şəriətə zidd heç nə yoxdur. Hacının gör-
düyü tədbirlər səmərə vermirdi. Ona görədə o, məcbur olub məsciddə 
ruhanilər qarşısında çıxış etməli oldu:
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Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1901-ci ildə 300 min manatlıq vəsait sərf 
edərək, Bakıda ilk qızlar məktəbi tikdirir. Bəzi mənbələrdə qızlar mək-
təbinin inşasını Sona xanımın təklif etdiyi göstərilir. Çünki gənc yaşda 
Hacıya arvad olan Sona xanım təhsil ala bilməmişdi. Bu bütün Zaqafqa-
ziyada yeganə qızlar məktəbi idi. Binanı 1898-ci ildə tikməyə başla-
yırlar. 1900-cü ildə hazır olur. Bu məktəb Nikolayevski (Kommunist) 
küçəsində (Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Əlyazmaları fon-
dunun binası) yerləşir. Qızlar məktəbinin binası memarlıq baxımından 
Azərbaycan memarlığının milli-romantik üslubundadır. Əsas fasaddakı 
divar bir cərgə ağ, digər cərgə isə qızılı daşdan hörülüb.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev bütün Rusiyada birinci növbədə öz mese-
natlığı və maarifpərvərliyi ilə tanınmışdır. Onun maarifpərvər xidmətləri 
əsasən XX əsrin əvvələrindən başlayır. Bu da təsadüfü deyildi. 1905-ci il 
inqilabından sonra hökümətin Oktyabr bəyannaməsi ölkədə mədəni-maarif 
işlərinin canlanmasına səbəb oldu. Ölkənin hər yerində xeyriyyə məqsədi 
ilə bir sıra cəmiyyətlər yarandı. Qəzet və jurnallar çap edilməyə başla-
dı. Bu cəmiyyətlərin yaradılması, qəzet və jurnalların çap edilməsi birinci 
növbədə Tağıyevin adı ilə bağlıdır. Bu işdə Tağıyev bir növ təşkilatçı ro-
lunu oynayırdı. Xeyriyyə məqsədilə yaradılan cəmiyyətlər ya Tağıyevin 
şəxsi iştirakı və vəsaiti ilə, ya da onun yaxından köməyi ilə yaradılmışdır.

İlk xeyriyyə cəmiyyəti 1905-ci ildə yaranmış Müsəlman Xeyriyyə Cə-
miyyəti idi. Bundan başqa “Nəşr və maarif”, “Nicat” cəmiyyətlərinin ya-
ranmasında da Hacı Zeynalabdin Tağıyevin yaxından köməyi olmuşdur.

O zamanlar dustaqları Nargin adasında saxlayırdılar. Camaat ora ge-
dib-gələndə yaman əziyyət çəkirdi. Axırda Zeynalabdinə müraciət edirlər 
ki, bu işdə bizə kömək elə, dərdimizə bir çarə qıl. O da, o zaman şəhə-
rin ucqar yeri hesab edilən Quba (Füzuli) meydanı ilə Kömürçü meydanı 
arasında tikdirdiyi beşmərtəbəli dəyimanı (indiki şirniyyat fabrikini) dus-
taqxana üçün verir. Digər istinadlara əsasən, Bakıya yüksək rütbəli təzə 
məmur təyin edilir. Hacı onun görüşünə gedir və deyir ki, sizə nə kömək 
lazımsa, utanmayın, söyləyin, mən padşahlıqdan heç nə müzayiqə edən 
deyiləm. Yüksək rütbəli şəxs izah edir ki, “dustaqları Nargin adasında 
saxlayırıq, işçilər gedib-qayıtmağa çox vaxt sərf edirlər. Həm də əziyyət 
çəkirlər; mümkünsə bu işdə bizə kömək edin”. Hacı Zeynalabdin tikilib 
qurtarmış dəyirman binasını dustaqxana üçün hökümətə verir. Xaricdən 
gətirdiyi dəyirman avadanlığını toxuculuq fabriki yerləşən əraziyə daşıtdı-
rır, orda dəyirman tikdirir. Özü və ailəsi yaşamaq üçün fabrikin yaxınlığın-
da xüsusi mülk tikdirmişdi və vaxtaşırı orda qalırdılar.

“Camaat, qızlarımızın zəmanə dərsi oxumaları vacibdir. Gözləri açı-
lar, külfətlə rəftarı xoş olar.

İngilistana, Firəngistana gedib oxuyan cavanlarımız hərəsi oralar-
da qollarına bir arvad keçirib gətirirlər. Çünki qızlarımızla məcazları 
tutmur, dolana bilmirlər. Əcnəbi arvadlardan doğulan uşaqlar bütün va-
ridatımıza vərəsə çıxırlar. İşlər belə getsə, ata-baba ocağımız qalacaq 
Quransız, namazsız, şəriətsiz. Təzə məktəblərdə qızlara ehkami-şəriy-
yət, paltar tikmək, toxuculuq, mətbəx işləri, müsəlman (Azərbaycan) 
və rus dilində oxuyub-yazmaq, elm-hesab, tifillərə tərbiyə vermək öy-
rədiləcək. Burda nə pis iş var? Molla Əli Hacı Xəlil oğlu! Qulaq as! 
Mən qızları ismətsiz etmək istəmirəm, naməhrəmlə üzü açıq olmağa 
çağırmıram. Sırağa gün gecə iyirmi yaşlı ortancıl qızın sancılanmışdı, 
az qalmışdı ölsün. Lopabığ Ambarsum həkimi gətizdirdin, qızı yoxladı, 
dava dərman elədi, qız ölümdən qurtardı. İndi de görüm, Lopabığ Am-
barsumun əvəzinə müsəlman arvad həkimi olsaydı, şəriətə hansı düz-
gün gələrdi? Arvad həkimlərinə, müəllimlərinə ehtiyacımız çoxdur. O 
məktəbi mən bizə padşahlıqdan vəhşi deyiləndən sonra qərara gəldim, 
açdırdım. Ətək dolusu pul töküb bu məqsədlə bina tikdirmişəm. Dərs 
deyənlər zənən xeylağı olacaq.”
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Tağıyev həm də Bakı-Şollar su kəmərinin tikintisi üçün şəxsi və-
saitindən pul ayırıb. Lindleyin xaricdən dəvət etdiyi mühəndislərdən 
ibarət ekspedisiya qrupu Xudatdan şimal-şərqə doğru meşədə şəffaf, 
təmiz bulaq suyu olduğunu aşkarlayır. Buna baxmayaraq, Bakı sakinlə-
rinə sərinlik və firavanlıq gətirəcək Şollar kəmərinin çəkilişi bir tərəfdən 
lazımi vəsaitin tapılmamasından, digər tərəfdən isə layihənin əleyhdar-
larının apardıqları əkstəbliğat səbəbindən uzanırdı. Yalnız çar II Niko-
layın 6 oktyabr 1909-cu il tarixli fərmanı ilə Bakı şəhərinə 27 milyon 
rubldan çox olmamaq şərtilə istiqraz buraxılmasına icazə verməsindən 
sonra Şollar su kəməri layihəsi fəal tikinti mərhələsinə qədəm qoyur. 
Layihənin müəllifi Lindleyin qətiyyəti və inadkarlığı sayəsində kəmərin 
çəkilişi üçün lazım olan bütün avadanlıq xaricdən alınıb gətirlir. Hətta 
Birinci Dünya müharibəsinin qızğın çağında belə tikinti işləri səngimir. 
Kəmərin, anbarların, şəhərdaxili şəbəkənin inşası anbaan sürətlənir. Nə-
hayət, V.Lindleyin və onun mütəxəssis komandasının, Bakı Dumasının 
və onun azərbaycanlı deputatlarının, şəhər idarəsinin, tikintidə çalışan 
minlərlə Azərbaycan kəndlisinin, Bakı fəhlələrinin möhkəm iradəsi və 
gərgin əməyi hesabına 1916-cı ilin dekabrında Şollar-Bakı su kəmərinin 
birinci növbəsinin tikintisi başa çatır.

Sovet Rusiyasının 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycanı işğal etməsi ilə 
vəziyyət kökündən dəyişir. İnsanların mülküyyəti əlindən alınır, milli 
kadrlar və ziyalılar təqib edilməyə başlanır, hər şey Rusiyanın maraqla-
rına yönəlir. Yerli əhalinin xahişi ilə yeni hakimiyyətin rəhbərlərindən 
biri olan Nəriman Nərimanovun göstərişi ilə Tağıyevə mülk seçmək im-
kanı verilir. O özünün artıq əlindən alınmış keçmiş mülkiyyətlərindən 
ancaq Mərdəkandakı bağ evini seçir.

Hacı Zeynalabdin Tağıyev 1924-cü il sentyabrın 1-də, axşam səkki-
zin yarısında, 101 yaşında vəfat etmiş və sentyabrın 4-də dəfn edilmiş-
dir. Onun dəfninə çox böyük izdiham toplanmışdı. İnsanlar yas mərasi-
minə bütün Bakı və ətraf kəndlərdən ərzaq gətirirdilər.

Nəriman Nərimanovun köməkliyi ilə Bakının “Kommunist” və “Ba-
kinskiy raboçiy” qəzetlərində onunla bağlı nekroloq çap edildi.

Hacı Zeynalabdin iki dəfə evlənmişdir. Birinci arvadı öz əmisi qızı 
Zeynəb xanım idi. Zeynəb xanımdan onun iki oğlu, bir qızı olmuşdu. 
Oğlanları: İsmayıl, Sadiq və qızı Xanım. İkinci arvadı məşhur general-
leytenant Balakişi bəy Ərəblinskinin qızı Sona xanım idi. Ərəblinskinin 
iki qızından böyüyü Hacının oğlu İsmayılın arvadı idi. Hacı oğlugildə 
olarkən, kiçik bacı Sonanı görüb, bəyənmiş və onunla evlənmişdi. Yəni 
Hacı öz oğlu ilə bacanaq idi. Sona xanım 16 yaşında ikən 73 yaşlı Tağı-
yevə ərə verilmişdi. Balakişi bəy Tağıyevin mülkünə ortaq olmaq üçün 
kiçik qızını Hacıya vermişdi. Sona xanımdan Tağıyevin üç qızı və iki 
oğlu olmuşdur. Qızları: Leyla (sonralar Şəmsi Əsədullayevin oğluna ərə 
getmişdi), Sara və Sürayya. Oğlanları Məhəmməd və İlyas. Məhəmməd 
“Dikaya diviziya”-nın zabiti olarkən özünü öldürmüş, İlyas isə xəstəliyə 
tutularaq ölmüşdür.
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Hacı Zeynalabdin Tağıyev Almaniyaya səfəri zamanı hansısa res-
toranda yediyi yeməklərin 100 illik xərcini restorana təqdim edərək ra-
zılaşma əldə etmişdir və bu razılaşmaya əsasən 100 il ərzində həmin 
restorana gələn Azərbaycanlıların yemək haqqı əvvəlcədən ödənilmiş 
hesab edilmişdir.
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ğdaş
Ağdaş rayonu 8 avqust 1930-cu ildə təşkil olunmuşdur. Əlverişli 

təbii şəraiti olan Ağdaş ərazisində insanlar ən qədim zamanlardan məs-
kunlaşmışlar. Qədim yunan müəllifi Strabon bu ərazilərdə insanların 
məskunlaşdığını, təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olduqlarını, Türyançay 
çayının orta və aşağı axarında yaşayan əhalinin bu çaydan təsərrüfat və 
gəmiçilik məqsədilə geniş istifadə etdiklərini qeyd etmişdir.

A
Təbii iqlim və torpaq şəraiti burada qədim dövrlərdən əkinçilik və 

maldarlığın yüksək inkişafı üçün əlverişli imkan və şərait yaratmışdır. 
Tarixən bu yerlərdə yüksək keyfiyyətli taxıl becərilmiş, meyvə yetişdi-
rilmiş, ipəkçilik, sonralar isə pambıqçılıq geniş yayılmışdı.

Orta əsrlərin son dövrlərində Ərəş adlanan bu ərazi Şirvan bəylər-
bəyliyinin tabeliyində idi. Buranı “Sultan” titulu daşıyan feodal hakim-
lər idarə edirdilər. Sonralar Səfəvi-Osmanlı müharibələrində əldən-ələ 
keçən Ərəş sultanlığı xeyli zəiflədi və XVIII əsrin 50-ci illərində Şəki 
xanlığının vassalına çevrildi.
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1795-ci ildə Sultanlıq ləğv edilərək Şəki xanlığına qatıldı. Çarizmin 
1873-cü ildə Qafqazda həyata keçiridiyi inzibati islahata əsasən Yeliza-
vetpol quberniyasının tərkibində Ərəş qəzası yaradıldı. Qəzanın ərazisi 
3212,5 kv.km. əhalisi isə 52371 nəfər idi. Ərəş qəzası 1926-cı ildə ləğv 
edilmiş, ərazisinin bir hissəsi Şəki, bir hissəsi – Ağdaş şəhəri və Ağdaş 
nahiyəsi, Göyçay qəzasına verilmişdi. 1930-cu ildə Ağdaş rayonu yara-
dılır. Rayonun inzibati mərkəzi XVI əsrdə salınmış, 1900-cu ildən şəhər 
statusu daşıyan Ağdaş şəhəridir.

1999-cu il iyun ayının 4-də Ağdaşda orta güclü zəlzələ baş vermiş-
dir. Zəlzələ nəticəsində insan itkisi olmasa da, 100-dən çox ev dağılmış, 
çoxlu sayda ev isə qəzalı vəziyyətə düşmüşdür. Lakin sonrakı illərdə bu 
evlərin bir çoxu əsaslı təmir edilmişdir. Zəlzələ nəticəsində dəyən iqtisadi 
ziyanın miqdarının 2,5 milyon dollar olduğu təxmin edilir.

Ağdaş rayonu Şirvan düzünün şimal-qərbində, Acınohur ön dağlığı-
nın cənubunda yerləşir. Səthi, əsasən, düzənlik, şimal hissədə dağlıqdır. 
Düzənlik hissədə Antropogen, dağlıq hissədə isə Neogen çöküntüləri ya-
yılmışdır. Ərazisində gil çıxarılır. Rayonun ərazisindən Türyan çayı, cə-
nub-qərb sərhədi boyu Kür çayı axır. Baş Şirvan kollektoru Ağdaş rayonu 
ərazisindən başlanır. Türyan çayında su qovşağı yaradılmışdır. Rayonda, 
əsasən, boz-çəmən torpaqları yayılmışdır. Bitkiləri, əsasən, çöl və yarım-
səhra tiplidir. Kür çayı sahilində tuqay meşələri, rayonun şimal hissəsində 
(Türyançay dövlət təbiət qoruğunda) ardıc və saqqız ağaclarından ibarət 
seyrək arid meşələr vardır. Heyvanları: canavar, tülkü, çöldonuzu, quşlar-
dan kəklik, turac, qırqovul, kərkəs, sürünənlərdən gürzə, kələz məskun-
laşmışdır. Rayonun ərazisindən Bakı-Tiflis dəmir yolu, Bakı-Qazax şosse 
yolu, Mingəçevir-Bakı elektrik ötürmə xətti keçir.

Rayonun iqlimi düzənlik yerlərdə mülayim isti və quru-subtropikdir. 
Rayonda orta illik temperatur 14,2 dərəcədir. Orta temperatur yanvarda 
1,2-1,4 °C, iyulda isə 25-27 °C-dir. İllik yağıntı miqdarı 300–450 mm-dir.
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Rayonun iri yaşayış məntəqələri Ağdaş şəhəri, Dəhnəxəlil, Ləki 
qəsəbəsi, Yuxarı Ləki, Orta Ləki kəndi, Pirəzə, Abad, Ağzıbir, Ərəb, 
Xosrov, Qolqəti, Qaradeyin, Güvəkənd, Şəmsabad kəndləridir.



R.Bahar Sonam Uğurlu yol

165164

Əhalinin sayı – 99.2 min nəfər (1 yanvar 2010-cu il) təşkil edir. 
Əhalinin sıxlığı – 1 km²-də 94 nəfərdir. Şəhər əhalisinin sayı 32.964 
nəfər, kənd əhalisi isə 66.260 nəfərdir. Kişilərin sayı 49.240, qadın-
ların sayı 49.984 nəfərdir. Əhalisinin 34%-i (təxminən 34.000 nəfər) 
şəhərdə, 66%-i (65.000 nəfər) kəndlərdə yaşayır. Rayon əhalisinin 
çoxu yerli türklərdən ibarətdir. Rayonda eyni zamanda az sayda qara-
çılar da məskundur.
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bşeronA
Abşeron rayonu 4 yanvar 1963-cü ildə təşkil 
olunmuşdur. Abşeron rayonu ötən illər ər-
zində Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin inzibati 
ərazilərindəki kolxoz və sovxozlara, quşçuluq 
sənayesinə, aqrar sahəyə xidmət edən idarə 
və müəssisələrə, kənd tikinti və meliorasiya 
təşkilatlarına, aqrar istiqamətli elmi-tədqiqat 
institut və laboratoriyalarına yüksək ixtisaslı 
rəhbərliyi təmin etmək məqsədilə yaranmışdı. 
O həmçinin hər iki sənaye mərkəzinin kənd 
təsərrüfatı məhsullarına ehtiyacının daha dol-
ğun ödənilməsinə xidmət etmək vəzifəsini hə-
yata keçirmişdir.
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Rayon ərazisində mövcud qəsəbə və kəndlərdə hələ XIV–XVII əsr-
lərdə tarixi abidələr, məscid, ovdan və karxanalar mövcuddur. Rayonun 
əsas tarixi abidələri aşağıdakılardır:

Xırdalanda – Məşədi İmambaxış hamamı, 1904-cü ildə, Hacı Həsən 
ovdanı

Novxanıda – XVII əsrdə Şah Sultan Hüseyn məscidi
Masazırda – XV əsrdə “Xan bağı” türbəsi
Məmmədlidə – “Yanar dağ” – XVIII əsrdə ovdan – ağ məscid
Qobuda – 700 il əvvəl yaranmışdır, xalçaçılıq
Hökməlidə – XIX əsrdə Əlimurad hamamı və xalçaçılıq
Fatmayıda – XVII əsrdə Hacı Heybət məscidi, XIX əsrdə Məhəm-

məd Həsən hamamı, XIX əsrdə Əlibattı məscidi
Digahda – XVII əsrdə Cümə məscidi, tunc dövrünə aid Kurqan gölü
Sarayda — Köhnə Saraydakı qədim hamam binası

Sözün etimologiyası ilə müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bəzi tədqiqat-
çılar “Abşeron” sözünün fars dilində – ab (su) və şoran (duzlu) sözündən 
əmələ gəldiyini bildirirlər. Mənası “Şor su” deməkdir. Bir çox alimlərin 
fikrincə isə “Abşeron” oğuz boylarından biri olan avşar və yaxud əf-
şar tayfa adı ilə bağlıdır. Bəzi mənbələrin məlumatına görə, Bakı şəhəri 
yaxınlığında, İrandan Dərbəndə gedən karvan yolunun üzərində əfşəran 
adlı yaşayış məntəqəsi olmuşdur. Orta əsrlərdə Xəzər dənizinin qərb sa-
hilində, Pirallahı adasının qarşısında Əfşəran adlı şəhərin mövcudluğu 
haqqında məlumat verilmişdir. Türk-səlcuq tayfa birliyinə daxil olmuş 
və Azərbaycan xalqının etnogenezində iştirak etmiş əfşarlar Səfəvilər 
dövlətinin siyasi həyatında mühüm rol oynamışdır. Nadir şah Əfşarın 
dövründə bir müddət hakimiyyəti ələ ala bilmişdilər. Belə olan şəraitdə 
əfşarların adı Azərbaycan toponimiyasında öz əksini tapdığı güman edi-
lir. Odur ki, Abşeron toponiminin “əfşar yaşayan yer” kimi izah olun-
ması məntiqə daha çox uyğun gəlir.

Abşeron Xəzər dənizinin qərb sahilində yerləşir.
Abşeron rayonu şimaldan Sumqayıt şəhəri ilə, şimali-qərbdən Xızı 

rayonu ilə, qərbdən Qobustan rayonu ilə, cənubi-qərbdən Hacıqabul ra-
yonu ilə, şərqdən isə Bakı şəhəri ilə qonşudur.
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Abşeronda becərilən yem bitkiləri bunlardı: yov şan, tüksüz biyan, 
yonca, sərt quramat, sahil tonqal otu, bozqır pişikquyruğu, barmaqvari 
çayır, pomidor, badımcan, kök, soğan.

Abşeron yarımadasında bir çox qara tut sortları yetişir ki, bunlardan 
da ən keyfiyyətlisi xartut adlanır. Ağ tutdan olduğu kimi qara tutdan 
da azərbaycanlılar mürəbbə bişirirlər. Badam və zeytun ancaq Abşeron 
yarımadasında bitir.
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1747-ci ildə Nadir şah əfşarın ölümündən sonra cavanşir sülalə-
sindən olan Pənahəli xan Qarabağ xanlığının əsasını qoymuşdu. 
Qarabağ xanlığı Kiçik Qafqaz dağlarının cənub-şərqində yerləşir-
di. xanlığın sərhədləri Araz çayından Göyçə gölünədək, Tərtər ça-
yından bütün düzənlik və Dağlıq Qarabağı, Zəngəzuru, Bərgüşadı 
əhatə etməklə Mehri, Tatev və Sisiana qədər uzanırdı. xanlıq Şəki, 
Gəncə, İrəvan, Naxçıvan, Qaradağ, cavad və Şamaxı xanlıqları ilə 
həmsərhəd idi.

Azərbaycanın qədim torpaqları

QARABAĞ
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Səfəvi dövründə Qarabağ bəylərbəyliyinin paytaxtı Gəncə şəhəri 
olduğu üçün, sonralar isə Əfşar imperiyası dövründə Qarabağ vilayəti 
Azərbaycan bəylərbəyliyinin paytaxtı Təbriz şəhərinə tabe olduğu üçün, 
Qarabağ xanlığının yarandığı zaman burada sosial-iqtisadi mərkəz ro-
lunu oynayan şəhər yox idi. Pənahəli xan bu məqsədlə 1748-ci ildə Kə-
birli mahalında Bayat qalasının tikilməsini əmr etdi. 1751-ci ildə isə 
Pənahəli xan Ağdam yaxınlığında Şahbulaq yaylağında daha möhkəm 
qala, yəni Şahbulaq qalasını tikdirdi. 

Lakin bu qala da coğrafi cəhətdən əlverişli yerdə yerləşmədiyi üçün 
Şuşakənddən bir qədər aralı, hündür, sıldırım dağ üstündə qalanın, Şuşa 
qalasının inşasına başlandı və 1756-1757-ci illərdə tikilib başa çatdırıl-
dı. Qala Pənahabad, və ya Şuşa adlandırılırdı.
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1805-ci ildə İbrahimxəlil xan ilə Rusiya generalı Sisianovun ara-
sında imzalanmış Kürəkçay müqaviləsinə görə Qarabağ xanlığı Rusiya 
İmperiyasının tərkibinə keçdi. 1806-cı ildə İbrahimxəlil xanın Qacarlar 
ilə birləşməsindən şüb hələnən Mayor Lisaneviç başda olmaqla rus hərb-
çiləri heçbir araşdırma aparmadan xanı ailəsi ilə birlikdə qətlə yetirdilər. 
1813-cü il oktyabrın 12-də Qarabağın Gülüstan kəndində imzalanmış 
Gülüstan müqaviləsinə əsasən Qacar İranı Qarabağın Rusiya himayə-
sinə keçməsini rəsmən qəbul etdi.

İbrahimxəlil xanın ölümündən sonra 1806-ci ildə hakimiyyətə Meh-
diqulu xan gəldi. 1805-ci ilin iyulunda, Kürəkçay müqaviləsindən sonra 
çar I Aleksandr tərəfindən general-mayor rütbəsi verilmişdir. Mehdiqu-
lu xan siyasi təzyiqlər üzündən 1822-ci ildə xanlığı tərk edərək İrana 
getmişdir. Bununla da Qarabağ xanlığı ləğv olunmuşdu. Mehdiqulu xan 
sonradan xaiş edərək 1826-cı ildə Qarabağa döndü. Lakin ona sadəcə 
Qarabağda yaşamaq hüququ verildi və xan vəzifəsi bərpa olunmadı. 
Mehdiqulu xan 1845-ci ildə vəfat etdi.

1980-ci illərin sonlarından 1994-cü ilin mayına kimi cənub-qərbi 
Azərbaycanda yerləşən Qarabağ bölgəsində Ermənistan Respublikası 
tərəfindən dəstəklənən Qarabağın etnik ermənilərinin əksəriyyəti ilə 
Azərbaycan Respublikası arasında Qarabağ müharibəsi baş vermişdir. 
Müharibə getdikcə, keçmiş SSRİ respublikaları olan Azərbaycan və Er-
mənistan, Dağlıq Qarabağın yüksəkliklərində uzunçəkən, elan edilmə-
miş müharibə aparırdılar. Azərbaycan separatçı hərəkatı məhv etməyə 
çalışırdı. Yerli parlament özünü Ermənistanla birləşdirilməyin lehinə 
səs verib, seçicilərin əksəriyyəti müstəqilliyə səs versə də, Dağlıq Qara-
bağın azərbaycanlı əhalisi referendumu boykot etmişdi. 

1763-cü ildə Pənahəli xanın ölümündən sonra hakimiyyətə İbra-
himxəlil xan gəldi. Məlikliklərə qarşı uğurlu müharibələr aparıldı. Ədə-
biyyat və elm sahəsində Pənahəli xan dövrünə nisbətən daha çox irəlilə-
yiş oldu. İbrahimxəlil xanın dövründə Şuşada Gövhərağa məscidi inşa 
olundu. Lakin İbrahimxəlil xanın hakimiyyətinin sonlarında xüsusən 
də Ağaməhəmməd şah Qacarın yürüşlərindən və Rusiya-Qacar müha-
ribələrindən sonra xanlıq zəifləməyə başladı. Ağaməhəmməd şah Qara-
bağa 1795 və 1797-ci illərdə 2 yürüş etdi. İkinci yürüşdə Şuşa qalasını 
ələ keçirməyə nail oldu. Lakin onun Şuşada qətlə yetirilməsindən sonra 
İbrahimxəlil xan hakimiyyətini yenidən bərpa edə bildi.
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Ermənistan ilə birləşmək istəyən separatçı hərəkatının tələbi 1988-
ci ildə yenidən, amma nisbətən dinc şəkildə başlasa da, növbəti aylarda 
— SSRİ dövlətinin dağılmasının yaxınlaşması səbəbindən, fikir ayrılığı 
etnik azərbaycanlılar ilə ermənilər arasında getdikcə böyüyən şiddətli 
münaqişəyə çevrilmiş və nəticədə tərəflərin etnik təmizləmə iddialarına 
səbəb olmuşdur.

Tərəflər arasında etnik qruplararası qarşıdurmalar Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayətinin parlamentinin 20 fevral 1988-ci ildə Ermənistan ilə 
birləşmək qərarı verdikdən sonra başlamışdır. Azərbaycandan ayrılmaq 
haqqında bəyənnamə bu torpaq münaqişəsinin son nəticəsi olmuşdur. 
Azərbaycan SSR-dən müstəqilliyini elan etdikdən sonra Qarabağ ermə-
nilərinin əksəriyyəti, Azərbaycandan çəkilmək qərarına gəlmiş və qon-
darma Dağlıq Qarabağ Respublikasının müstəqilliyini elan etmişdirlər.
Tərəflər arasında geniş miqyaslı döyüşlər 1992-ci ilin qışında başlamış-
dır. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) kimi bir 
neçə təşkilat, tərəflər arasındakı münaqişənin həllinin sonunu gətirmək 
istəsə də, cəhdlər uğursuz olmuşdur. 1993-cü ilin yazında Ermənistan 
qüvvələrinin anklavın tərkibində olmayan torpaqları işğal etməsi, regi-
ondakı digər ölkələrin müharibəyə qatılması üçün təhdid yaratmışdır. 
1994-cü ildə müharibə başa çatana qədər ermənilər Qarabağın əksər his-
səsini demək olar ki, tam nəzarətlərinə keçirib, hazırda anklavın tərkibin-
də olmayan Azərbaycan torpaqlarının 20 %-nə nəzarət edirlər. Münaqişə 
nəticəsində Azərbaycandan 230.000 erməni, Ermənistan və Qarabağdan 
isə 1 000 000-dan artıq azərbaycanlı məcburi köçkün olmuşdur. 1991-
1994-cü illərdə Qarabağda və dövlət sərhədində baş vermiş döyüş əmə-
liyyatlarında 11.557 Azərbaycan hərbçisi şəhid olub. Ən çoxsaylı itkilər 
1992-1994-cü illərdə davam edən hərbi əməliyyatlar zamanı baş verib.
Erməni qüvvələrinin əsas itkiləri Azərbaycan ordusunun 1992-ci ilin 
yayında həyata keçirdiyi uğurlu hücum əməliyyatları zamanı qeydə 
alınıb. Azərbaycan ordusunun itkiləri isə əsasən Ağdam döyüşlərində, 
habelə 1994-cü ilin qış-yaz aylarında Kəlbəcəri geri almaq üçün təşkil 
edilmiş hücum əməliyyatlarında baş verib. 1994-cü ilin mayında Ru-
siyanın dəstəyi ilə atəşkəs əldə olunmuşdur. Daha sonra münaqişənin 
ATƏT-in prinsipləri əsasında sülh yolu ilə danışıqlar vasitəsi ilə həlli 
üçün ATƏT-in Minsk qrupu yaradılıb.
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“Qarabağ” Futbol Klubu 
— Azərbaycanın Ağdam şəhə-
rini təmsil edən peşəkar futbol 
klubu. 1951-ci ilin tarixində 
“Məhsul” adı ilə təsis olun-
muşdur. Qarabağ 1987-ci ilə 
qədər 3 fərqli ad ilə çıxış etmiş-
dir. 1991-ci ilin 23 iyul tarixinə 
gədər Qarabağ ev oyunlarını 
Ağdam şəhərindəki İmarət 
Stadionunda keçirirdi. Ermə-
nistan Silahlı Qüvvələrinin 
Ağdam şəhərini işğal etdikdən 
sonra Qarabağ ev oyunlarını 
bir müddət Quzanlı qəsəbəsin-
də, daha sonra isə paytaxtda, 
Bakıda keçirirdi.

Qarabağ 1992-ci ildən 
Azərbaycan Premyer Liqasın-
da mübarizə aparır. Qarabağ 
tarixində 5 dəfə Azərbaycan 
Premyer Liqasının Çempionu 
olmuşdur. İlk dəfə Qarabağ 
1993-cü ildə Azərbaycanın ən 
güclüsü olmuşdur. Daha son-
ra Qarabağ Çempionluğu 20 
il gözləməli olur. Qarabağın 
ikinci çempionluğu 2014-cü ilə 
təsadüf edir. Elə bir ildən sonra 
isə Qarabağ titulunu qoruya-
raq tarixində 3-cü dəfə çempi-
on olur.Qarabağ Fk Azərbay-
canın futbol klubları arasında 
birinci klubdur ki, adını Çem-
pionlar liqasına salıb.



R.Bahar Sonam Uğurlu yol

183182

Lerik rayonu 1930-cu il avqustun 8-də təşkil olunmuşdur. 1938-
ci ilədək Zuvand rayonu adlandırılmışdır.

Lerik rayonunun ərazisi ən qədim yaşayış məskənlərindən biri-
dir. Qədim zamanlardan ibtidai insanlar dağların ətəklərində indi 
də mövcud olan təbii mağaralardan yaşayış məskəni kimi istifadə 
etmişlər. Buranın təbii mağaralarından bəzilərinin hətta tunc döv-
ründən də əvvəllərə aid olması ehtimal olunur. Görkəmli arxeoloq 
Hümmel bu mağaraları neolit (yeni daş dövrü) dövrünə aid edir. 
Buranın dağlarında eramızdan əvvəl III-II minilliklərə aid mad-
di-mədəniyyət abidələri mövcuddur.

Lerik

Lerik rayonunun ərazisi Talış silsilə dağlarının əhatəsindədir. Cənub 
və cənub-qərbdə Yardımlı, şimal-şərqdə Lənkəran, şimal-qərbdə Masal-
lı, cənub-şərqdə Astara rayonları ilə həmsərhəddir. İran İslam Respub-
likası ilə sərhəd boyu Talış dağ silsilələri, bundan şimalda Peştəsər və 
Bürəvər dağ silsilələri uzanır. Talış və Peştəşər silsilələri arasında Zu-
vand (Diabar) çökəkliyi yerləşir. Ən yüksək zirvələri Talış silsiləsindəki 
Gömürgöy (2493 m) və Qızyurdudur (2433 m). Əsasən pallogenin vul-
kanogen-çökmə süxurlarından təşkil olunmuşdur.

Lerikin bitki örtüyü əsasən kollu və seyrək meşəli çəmənlərdən və 
dağ meşələrindən ibarətdir. Meşələrdə palıd, vələs, fıstıq, qoz, dəmira-
ğacı, azalt (nil) çoxluq təşkil edir.

Meşələrdə və Lerik çayının sahillərində tülkü, çaqqal, canavar, ayı, 
qaban, ördək, dovşan, meşə pişiyi, süleysin, kəklik, torağayı, bildirçin 
və s. heyvanlara, meşələrin əlçatmaz yerlərində, dağlarda bəbirə rast 
gəlmək olar.

Rayonun Zuvand ərazisində Zuvand dövlət yasaqlığı (qoruq) var-
dır. Burada fəaliyyət göstərən Milli Elmlər Akademiyasının “Nəbatət 
elmi-tədqiqat mərkəzi” ərazinin fauna və florasını öyrənir. Ərazidə 40,3 
min hektar meşə örtüyü vardır.

Lənkəran-Lerik 56 km-lik avtomobil yolu boyu bir sıra turizm, isti-
rahət əyləncə mərkəzləri inşa edilmişdir. “Relax”, “Təbəssüm”, “Meşə-
bəyi”, “Ağgöl”, “Paradis” və digər turizm obyektləri bu cür mərkəz-
lərdəndir. Burada kotec, istirahət evləri, əyləncə mərkəzləri, restoran 
və barlar, idman qurğuları qonaqların xidmətindədir. Turizm obyektlə-
rində, 600 nəfərdən çox, o cümlədən “Relax” turizm istirahət əyləncə 
mərkəzində eyni vaxtda 600 nəfərdən çox qonağın qəbulu üçün şərait 
yaradılmışdır.

Payız fəslində Lerikdə tez-tez yağış yağır, kənd yolla-
rında gediş-gəliş çətinləşir. Yayı quraq keçən mülayim isti 
yarımsəhra və quru çöl iqlimi, həmçinin yayı quraq keçən 
mülayim isti iqlim üstündədir.
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Orta temperatur yanvarda 
1-dən -4 dərəcə S qədər, iyulda 
22 - 12 S-dir. İllik yağıntı 300 
mm-dən 800 mm-ə qədərdir. 
Lerikdə yaşayış məntəqələrinin 
sayı 161-dir. 29 ərazi-inzibati 
vahidi, 1 qəsəbəsi, 161 kəndi var.

Lerik həmişə uzunömürlülər 
diyarı kimi məşhur olmuşdur. 
Bu rayonun sakini olmuş Şirəli 
Müslümov uzunömürlülük üzrə 
dünya rekordu müəyyən etmiş-
dir. O, 163 il (1812-1975) ömür 
sürmüşdür. Onun digər həmyer-
lisi Məcid Ağayev 138 il (1835-
1973) və Mahmud Eyvazov isə 
150 il (1808-1958) yaşamışdır. 
Hazırda bu rayonda yaşı 100-ü 
keçmiş, lakin hələ də əmək qabi-
liyyətini saxlamış onlarca insan 
yaşayır. Səyyah, etnoqraf-tarixçi 
Berezin qeyd edir ki, “buranın 
yerli əhalisi çox qədim xalqdır. 
Onlar keçmiş midiyalılardır”.

Lerikdə tapılmış mağarada 
daş dövrünün insanlarının yaşa-
ması güman edilir. Rayonda çox-
saylı tarixi abidələr var. Xanəgah 
kəndindəki Xoca Seyid məqbərə-
si (XIV əsr), Lüləkəran kəndində-
ki məscid (XIX əsr), Mistan kən-
dində, dəniz səviyyəsindən 2438 
metr yüksəklikdə yerləşən “Qız-
yurdu” adlı qədim insan məskəni, 
Mondigah kəndindəki Baba İsa 
türbəsi, Kekonu kəndinin yaxın-
lığındakı Pir Yusif məqbərəsi, 
Lerikdən Cəngəmiran kəndinə 
gedən yolun üstündəki Cabir 
məqbərəsi (XII–XIV əsrlər) və s. 

Kəndlərin çoxunda daşdan yonulmuş 
qoç heykəlləri salamat qalmışdır.

Cəngəmiran kəndinin yaxınlı-
ğında Xəlifə Zəkəriyyə məqbərəsi 
var. Bu kənddə qədim ağaclar da ta-
rixi abidələr kimi qorunur. Məşhur 
fransız yazıçısı Aleksandr Düma 
vaxtilə Qafqaza səyahət edərkən 
Lerik meşələrindən keçərək Hovil 
kəndində olmuş, öz əsərlərində bu 
kəndin eskizlərini çəkmiş, gözəllik-
lərini vəsf etmiş, əhalinin qonaqpər-
vərliyindən, məşğuliyətindən geniş 
yazmışdır.

Lerik ərazisində mövcud olan 
Oğlan və Qiz qalaları müdafiə 
məqsədi ilə tikilmişdir. Bu qalalara 
su dulus borularla bulaq çeşmələ-
rindən çəkilibmiş. Qalaların bürc-
ləri orjinal arxitektura quruluşuna 
malikdir. Rəvayətə görə bura qədim 
albanların məskəni olmuşdur. Bu-
rada albanlara məxsus qəbirstanlıq 
indi də mövcuddur.

Səfəvilərin hakimiyyəti illərin-
də Şah İsmayıl öz inanılmış adam-
larını Lerik rayonu ərazisinə də 
göndərmişdir. İndi əhalinin ziyarət-
gaha çevirdiyi Babagil məqbərəsi 
də o dövrlərin yadigarıdır.

Qədim tarixə malik olan Lerik 
rayonu ərazisində daş dövrünə aid 
olan əşyalar tapılmışdır. Buzeyir 
mağarası Azərbaycan ərazisində 
daş dövrünə aid olan ən qədim yaşa-
yış məskənlərindəndir. XVIII-XIX 
əsrlərdən başlayaraq məşhur fransız 
arxeoloqu Jak de Morqan, K.Şaffer 
və qardaşı Henri ilə apardığı arxeo-
loji qazıntı zamanı buranı “arxeoloji 
cənnət” adlandırmış, qiymətli tarixi 
eksponatlar aşkarlamışdır. 
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Morqan Lerikin Veri kəndi ərazisindəki Qızılbaşlar qəbiristanlı-
ğında arxeoloji qazıntılar aparmış, bu diyarın qədim tarixindən söhbət 
açmışdır. O, mərtəbəli qəbirlərdən tapdığı bütün maddi mədəniyyət nü-
münələrini özü ilə Fransaya aparmışdır. Həmin eksponatlar indi də Paris 
muzeylərini bəzəyir.

Görkəmli arxeoloq H.Hümmel Lerikdə tapılan maddi-mədəniyyət 
nümunələrini neolit (yeni daş) dövrünə aid etməklə Azərbaycan paleolit 
dövrü adamlarının Lerik ərazisində məskunlaşmasını təsdiq edir.

Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu Arxeologiya və Etnoqrafiya 
şöbəsinin müdiri, professor Əsədulla Cəfərov Lerik rayonu ərazisində 
elmi tədqiqat işləri aparmış, ilk dəfə olaraq Buzeyir mağarasında orta 
paleolit dövrünə dair qədim insan düşərgəsi aşkar etmişdir.
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Günəşli Neft Yatağı — xəzər dənizində sahildən uzaq, Bakı-
nın 120 km şərqində, Neft daşlarının 12 km cənubunda, Azəri-Çı-
raq-Günəşli (AÇG) platformasında yerləşən neft yatağı. Bu yataq 
1958-1963 illər arasında tapılmışdır. Birinci platforma 1976-cı ildə 
sahildən uzaq quruldu. 4 polad dirək ilə yerə bərkidilib. 10 quyunu 
əhatə edir. 1980-ci il məlumatlarına görə, platformada gündə 320 
ton neft çıxarılırdı. Deyilənə görə Günəşli yatağında 100 milyon ton 
neft yatağı vardır.

ünəşliG
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Masallı

Masallı rayonu — Azərbaycan Respublikasında rayon. İnzibati 
mərkəzi Masallı şəhəridir.

Masallı rayonu Lənkəran ovalığı və qismən Talış dağlarında cəm-
lənmişdir. Masallı rayonu Lənkəran, Lerik, Yardımlı, Cəlilabad, Neftça-
la rayonlarında ilə həmsərhəddir. Şərqdə Xəzər dənizi, Qərbdə isə Talış 
dağları, Burovar silsiləsi ilə həmsərhəddir. Sahəsində maksimal hündür-
lük 917 m-ə çatır, ən aşağı ərazisi Xəzər dənizi sahillərində -26,5 m.dir. 
Mineral və geotermal mənbələr var. Yanvar ayının orta temperaturu 2,5 
°C, iyul ayının orta temperatur 25,6 °C. İllik yağıntının miqdarı - 600-
800 mm. arasında dəyişir. Ən böyük çayı Viləşdir. Ərazisində şabalıd, 
palıd, vələs, fıstıq, Ambur (Parrotia persica), palma Hirkan, gavalı, əzgil 
yetişir. Meşələrin ümumi sahəsi 16,9 hektardır - Ağac növlərindən şaba-
lıdyarpaq palıd, vələs, palıd, fıstıq, əzgil, gavalı, dəmirağac, Lənkəran 
akasiyası, azad, şümşad kimi növlər var. Əksəriyyəti endemik növdür.
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Masallı şəhər. Əhalinin orta sıxlığı - 158 nəfər / kv km. Ən böyük 
kəndləri: Boradigah, Ərkivan (artıq qəsəbədir) və Mahmudavar. Digər 
kəndlər: Şərəfə, Bambaşı, Qızılağac, Təzə Alvadı, Kalinovka, I Yeddi-
oymaq, II Yeddioymaq, Qasımlı, Köhnə Alvadı, Təzəkənd, Kürdəbaz, 
Qarğalıq, Qədirli, Hüseynhacılı, Xallıcallı, Bala Təklə, Təklə, Şıxlar, 
Ərəb, Musaküçə, İsgəndərli, Sığdaş, Ninəlov,Kolatan, Alışanlı, Zu-
vandlı, Hişkədərə, Kubin, Xırmandalı, Rudəkənar, Xıl, Çaxırlı, Sığın-
caq, Köçəkli, Əhmədli, Sərçuvar, Lürən, Kosakül, Gəyəçöl, Tatyanoba, 
Yeyənkənd, Güllütəpə, Böyük Xocavar, Səmitxan, Seybətin, Ətçələr, 
Mollaoba, Sirəbil, Aşurlu, Eminli və s.

Masallı ərazisində qədim insanlar 15-20 min il bundan əvvəl ya-
şamışlar. Abbasqulu ağa Bakıxanovun “Gülüstani-İrəm” (1841), Mirzə 
Seyidəli Kazımbəy oğlunun “Cavahirnameyi Lənkəran” (1896), səl-
naməçi Mirzə Əhməd Mirzə Xudaverdi oğlunun “Əxbarnamə” (1882) 
əsərlərində, həmçinin bir sıra Avropa və rus səyyahlarının səyahətnamə 
qeydlərində Masallının tarixinə dair qiymətli məlumatlar öz əksini tap-
mışdır.

“Masallı” coğrafi adının meydana gəlməsi haqqında bu vaxta qə-
dər bir çox mülahizə və rəvayətlər söylənilmişdir. Tarixi mənbələrdə 
bu toponimi “məsəlli-məsəl çəkilən yer, məsəl çəkənlər” mənasında 
səciyyələndirirlər. Masallı sözünün “Mosullu” sözündən yaranması da 
ehtimal edilir. Bəzi mənbələrdə isə bu torpaqlarda Masal adlı bir xanın 
yaşadığı və buraların onun şərəfinə Masallı adlandırıldığı qeyd olunur.
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Toponimika ilə məşğul olan alimlərimizdən R.Yüzbaşov və Ş.Sə-
diyevin birgə yazdığı “Azərbaycanın coğrafi adları” kitabında “Ma-
sallı-Masal nəslinə mənsub” şəklində qeyd olunmuşdur. Bakı Dövlət 
Universitetinin dosenti, coğrafiya elmləri doktoru N.Məmmədov isə 
bu yaşayış yerinin yaranmasını Masal bəy adlı bir şəxslə əlaqələndirir. 
Bəzi tarixi mənbələrdə qeyd olunur ki, yaşayış məntəqəsinin sakin-
ləri İranın “Masal” əyalətindən köçüb gəldiklərindən bu yer Masallı 
adlandırılmışdır. Beləliklə, “Masallı” toponimində “Masal”-Yer ərazi 
“Lı”isə məkan bildirən şəkilçidir.

Masallı antik dövrdə Midiya, Midiya-Atropatena, sonralar Qafqaz 
Albaniyasının Kaspiana vilayətinin, XVI-XVIII əsrin ortalarına qədər 
Səfəvilər dövlətinin, XVIII əsrin ortalarından Talış xanlığının tərkibin-
də olmuşdur. XIX əsrin ortalarında Astara, Lənkəran, Lerik, Masallı, 
Yardımlı və Cəlilabad rayonlarının ərazisi Talış qəzası adlanırdı. 08 
avqust 1930-cu ildə Masallı inzibati rayonu yaradıldı və Masallının adı 
Azərbaycan SSR-nin xəritəsinə rayon mərkəzi kimi daxil oldu.

Qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə malik, intellektual səviyyəsi 
yüksək olan Masallıya maraq tarixin müəyyən dövrlərindən artmağa 
başlamışdır. Görkəmli siyasi xadimlərin, dövlət və mədəniyyət adam-
larının Masallıya gəlişi məhz belə bir münasibətin ifadəsi idi. 1274-cü 
ildə Səfəvilər sülaləsinin banisi Şeyx Səfiəddinin, 1501-ci ildə Şah İs-
mayıl Xətainin Ərkivan kəndində, görkəmli dövlət xadimi, yazıçı Nə-
riman Nərimanovun 1922-ci ildə Masallıda və onun bir sıra kəndlərin-
də olması barədə çoxlu əsərlərdə məlumatlara rast gəlmək olar. Doktor 
N.Nərimanov Masallıda olarkən bu ərazinin təbii imkanları və üstün-
lüklərindən danışmaqla yanaşı, həm də taxılçılığı və çəltikçiliyi inkişaf 
etdirməyi vacib saymışdır. Masallının ən qədim kənlərdən biridə təx-
minən 7 əsr yaşı olan NİNƏLOV kəndidir.
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