
 

 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                      «ELMİ ӘSӘRLӘR»  - №2- 2016 

7 

 

MӘMMӘDOV Q.Ş. 
AMEA-nın həqiqi üzvü  akademik, b.e.d., professor., 

NİZAMZADӘ T.N., 
YUNUSOĞLU Q. 

E-Mail:  teymur_nizamzade@mail.ru 
 

M.H.VӘLİYEVİN (BAHARLI) “AZӘRBAYCAN” ӘSӘRİNİN  İQTİSADİ 
ӘHӘMİYYӘTİ BAXIMINDAN TӘHLİLİ 

 
Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi:  XVIII – XIX və  XX  əsrlər ərzində Azərbaycanın təbii-coğrafi şəraiti, əhalisi 
və etnik tərkibi, əmək ehtiyatlarının ərazi və istehsal  sahələri üzrə paylanması,  mövcud olan əkinçi-
torpaq münasibətləri, kənd təsərrüfatının istehsal xüsusiyyətləri, eləcə də, digər istehsal və qeyri-istehsal 
sahələrini əhatə edən  zəngin məlumatların  müasir təsərrüfat şəraiti ilə müqayisəli öyrənilməsi. 

Tədqiqatın metodologiyası:   müqayisəli təhlil və sistemli yanaşma.  

Tədqiqatın  nəticələri: Əsərdə əksini tapan  təbiət, cəmiyyət və iqtisadiyyat elmlərinin inkişaf 
mərhələləri qiymətləndirilmiş, təbii-coğrafi və ayrı-ayrı təsərrüfat sahələrinə dair coğrafi-
informasiya  məlumatları müasir iqtisadi-təsərrüfat sistemlərinin kadastr məlumat bazasının for-
malaşdırılması baxımından  müqayisə olunmuşdur.  

Açar sözlər: torpaq istifadəçiliyi, fiziki-coğrafi və iqtisadi-təsərrüfat şəraiti, sosial- iqtisadi 
istiqamət, istehsal və qeyri-istehsal sahələri, icarə və vergi növləri, torpaq münasibətləri, suvar-
ma əkinçiliyi, məhsuldarlıq. 

 
 
GİRİŞ 

1896-cı ildə Azərbaycanın qədim tarixi  
Qarabağ bölgəsinin Şuşa şəhərində doğulmuş  
Məhəmməd Həsən Vəliyev (Baharlı) Bakı 
Gimnaziyasının və  Kiyev Universitetinin mə-
zunu olmaqla,  məşhur Baharlı tayfasının (bu 
nəslin üzvləri orta əsr Azərbaycan dövlətçilik 
tarixinin səhifələrinə çevrilən Qaraqoyunlu, 
Teymurilər və Səfəvilər dövlətlərinin, Qarabağ 
xanlığının idarəçiliyində, Böyük Monğol impe-
ratorluğunun dövlət quruculuğunda müstəsna 
xidmətlər göstərmişlər, XIX-XX əsrlərdə gör-
kəmli elm və mədəniyyət nümayəndələri ol-
muşlar) şəcərəsinin dövlətçilik ənənələrinə sa-
diq qalaraq Azərbaycan Cümhuriyyətinin Döv-
lət Bankının müdiri olmuşdur. Sovet dövründə  
isə əmək fəaliyyətini Azərbaycan SSR Dövlət 
Plan Komitəsində davam etdirmişdir. Azərbay-
canın milli-azadlıq hərəkatındakı davamlı 
fəaliyyətinə görə SSRİ-nin müdhiş həbs düşər-
gələrindən azad edilsə də, qanlı 30-cu illərdə 
təkrarən repressiyaya məruz qalmış və 27 iyul 
1937-ci ildə güllələnmişdir. Onun rus və Azər-
baycan dillərində hazırladığı “Azərbaycan ta-
rixi” kitabının əlyazması yoxa çıxsa da,  1921-
ci ildə rus dilində Bakıda nəşr edilən “Azər-
baycan” əsəri mühüm elmi-nəzəri və iqtisadi-
təsərrüfat əhəmiyyəti kəsb etmişdir [1]. Bu əsər 

təkrarən  işıq üzünü 1993-cü ildə “Şuşa” nəş-
riyyatının direktoru, yazıçı-publisist Vasif Qu-
liyev tərəfindən Azərbaycan türkcəsinə çevril-
dikdən sonra  (192 səhifə) görmüşdür [2].   

 
Әsərin ümumi məzmunu və əsas istiqa-

mətləri.  
“Azərbaycan” (fiziki-coğrafi, etnoqrafik və 

iqtisadi-coğrafi oçerk) əsəri ümumilikdə Azər-
baycan Cümhuriyyəti zamanında, eləcə də, 
əvvəlki bir əsrlik dövrdə olan torpaq istifadəçi-
liyinin ümumi baza və bəzi statistik (rəqəm) 
məlumatlarını əhatə edir. Əsərdə “Fiziki-
coğrafi oçerk”, “Etnoqrafik oçerk və “Iqtisadı 
oçerk”lə yanaşı “Su elektrik müəssisələrinin 
inkişafı (elektrikləşdirmə)”, “Ticarət”, eləcə də, 
maliyyə və nəqliyyat sahələrinin durumunu, 
inkişaf xüsusiyyətlərini əhatə edən məlumatlar 
geniş təhlil edilmişdi. “Fiziki-coğrafi oçerk” və 
“Etnoqrafik oçerk” bölmələrində respublikamı-
zın inzibati-ərazi və səth quruluşu, torpaq örtü-
yü, bitki örtüyü, heyvanlar aləmi, əhali, onun  
milli-dini tərkibi, artımı,  illər üzrə demoqrafik 
dəyişikliyi geniş işıqlandırılıb. Əsərin maraq 
doğuran cəhəti ərazinin təbii şəraitinin nəzəri 
baxımdan təhlil edilməsində elmi qanunauy-
ğunluqların təhlili və tarixi mənbələrdən isti-
fadə edilməsidir. Azərbaycan ərazisinin 200 
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TƏHLİLİ 
 

min kv.km-ə bərabər olduğunu, Azərbaycanla 
Ermənistan arasındakı təbii sərhədin bir his-
səsinin şirin sulu Göyçə gölündən keçdiyini 
göstərmişdir. Təbii-coğrafi şəraitin mürək-
kəbliyi və relyef quruluşunun müxtəlifliyi çay 
və hidroqrafik şəbəkənin özünəməxsusluğuna 
səbəb olmaqla, böyük təsərrüfat-iqtisadi əhə-
miyyət daşıdığı vurğulanmışdır. Bölmənin el-
mi-nəzəri yeniliyi ondan ibarətdir ki, müəllif 
tərəfindən ilk dəfə olaraq Azərbaycanın təbii-
coğrafi ərazisi 4  hissəyə (Böyük Qafqaz, Kiçik 
Qafqaz (indiki Ermənistan ərazisinin bir hissəsi 
və Naxçıvan bu ərazilərə daxil edilmişdir), 
Kür-Araz ovalığı və Talış dağları ayrılaraq 
onların  təbii sərhədləri və ortoqrafik xüsusiy-
yətləri ətraflı təsvir edilmişdir. Bu bölmənin 
özəl maraq doğuran cəhəti hazırda unudulmuş 
və ya coğrafi terminlər lüğətində istifadə olun-
mayan və xalq arasında nadir hallarda rast 
gəlinən  ifadələrin (yer adlarının) işlədilməsi-
dir. Məsələn: Peyğəmbər düzü, Şirinqum düzü, 
Qarauldaş zirvəsi, Kömürgül zirvəsi, Saryar-
Sarçal dağı, Kürgöz dağı, Çarıqçıxardan ba-
taqlığı, Gödəklər bataqlığı və s.  

Ölkə ərazisinin coğrafi  şəraitinin təhlilində 
məhsuldar qüvvələr kimi dəyərləndirilən əhali 
barədə faktlardan istifadə olunma bu bölmədə  
xüsusi maraq doğurur.  Əhalinin sayı barədə 
1897-ci ildə keçirilmiş Ümumrusiya siyahıya-
almanın nəticələrindən, 1820-ci ildən sonrakı 
dövrə aid rəqəm məlumatlarından, eləcə də, 
1917-ci ildə nəşr edilmiş “Kafkazskiy kalen-
dar”dan və 1920-ci ilə aid Azərbaycan Respub-
likası təqvimindən  istifadə edilərək ölkə və 
qəzalar üzrə əhalinin ümumi sayı və milli-etnik 
tərkibi barədə məlumat verilmişdir. Bu məlu-
matlar sırasında iqtisadi-təsərrüfat sisteminin 
əhalinin zonalar üzrə yerləşməsinə və sıxlığına 
təsiri, iqtisadi fəal əhalinin paylanması və əhali-
nin təbii artımı barədə rəqəm göstəriciləri xüsu-
silə qiymətlidir. Məsələn, qeyd olunmuşdur ki, 
ölkə üzrə əhalinin ümumu sayı 1920-ci ildə   
2 862 min nəfər,  Bakı şəhərinin əhalisi isə 
1820-ci ildə 2500 nəfər, 1890-cı ildə 105 min 
nəfər, 1917-ci ildə isə 231,1 min nəfər olmuş-
dur. Əhalinin təbii artımının 2 faizə bərabər 
olduğu göstərilmişdir ki, bu da indiki dövrlə 
müqayisədə təbii artımın xeyli az (təqribən 2,5 
dəfə) olduğunun göstəricisidir. 

Əsərin “Etnoqrafik oçerk” hissəsi nisbətən 
geniş tarixi məlumat bolluğu ilə fərqlənir. Bu 

məlumatlar həm də etnik xalqların tarixən 
müxtəlif ərazilərdən köç edərək Azərbaycan 
ərazisində məskunlaşdıqlarını, yerli türk və 
digər etnik azlıqlara qarşı assimilyasiya oluna-
raq daimi sakinlərə çevrildiklərini sübut edir. 
Belə ki, bu  bölümdə göstərilmişdir ki, Azər-
baycanın qədim Gorus şəhərinin əhalisi (hazırda 
erməni işğalı altındadır) İranın Həmədan vi-
layətinin Gorus mahalından köçüb gələnlərdir 
ki, yerli türklərlə qaynayıb-qarışmışlar. Və 
yaxud, yəhudilərin, slavyan dilli xalqların  
Azərbaycana köç etməsi çar Rusiyasının istila-
sından sonrakı dövrə, qədim farsların dilində 
danışan tatların, kürdlərin bu yerlərdə məskun-
laşması IV yüzillikdə  baş verdiyi qeyd olun-
muşdur.1828-1830-cu illərdə Rusiyanın İranla 
və Türkiyə ilə müharibələrinin nəticəsində 
təxminən  130 min İran və Türkiyə ermənisi 
Rusiya tərəfindən Araz və Kür vadilərində - çar 
agentlərinin  hökmü ilə İrana, ya da Türkiyəyə 
köçməyə məcbur olan kürdlərin vətürklərin 
yerlərində yerləşdirilmişdir. 

Bu bölmənin maraq doğuran cəhəti yer adla-
rının (toponimlərin) mənşəyi barədə qiymətli 
məlumatların yer almasıdır. Məsələn, 1300-cü 
ildən sonra Anadoludan (Rum elindən) gələrək 
Azərbaycanda (əsasən Qarabağ və  Gəncə 
bölgələrində) məskunlaşan tayfalar – “elrumlar” 
adlanmış, sonradan bu termin təhrifə uğrayaraq 
“ayrum”, “ayrım” kimi tələffüz edilmişdir. Və 
yaxud, Azərbaycana köç etmiş səlcuq tayfala-
rından Rzabəyli, Əhmədli, Qaramanlı, Təklə 
tayfalarının adını sonradan ayrı-ayrı bölgələrdə 
yaranan kənd yaşayış məntəqələri  daşımışdır. 
Ümumiyyətlə, “Azərbaycan” əsərində ölkəmi-
zin qədim və müasir hüdudları daxilində topo-
nimlərin yaranma xüsusiyyətlərinin elmi-nəzəri 
əsasları barədə ətraflı və nəzəri əhəmiyyət kəsb 
edən mənbələr kifayət qədərdir. 

İstehsalıntəsərrüfat sahələri üzrəiqtisadi  
mahiyyəti və dəyərinin ifadə olunması    

Əsərin “İqtisadi oçerk” hissəsiməzmun və 
məlumat baxımından xeyli tutumludur. Belə ki, 
oçerkdə Azərbaycanın torpaq sahibliyinə və 
yeni sənayenin (neft sənayesi) inkişafı 
mərhələsindəki torpaq mülkiyyət formalarına 
dair  torpaq istifadəçiliyi haqqında məlumat 
bazası, kənd təsərrüfatının ümumi və əkinçilik, 
heyvandarlıq sahələrinin kəmiyyət və keyfiyyət 
göstəriciləri əsas yer tutur.  Oçerkin əsas məz-
munu torpaq istifadəçiliyinin tərkib hissəsini 
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təşkil edən təbii-coğrafi, təbii-təsərrüfat və so-
sial-iqtisadi məlumat göstəricilərindən ibarətdir. 
Bu göstəricilər əsərdə  XIX əsrin 2-ci yarısına 
aid olmaqla müvafiq metodoloji prinsiplər əsa-
sında təsnif edilmişdir. Burada torpaq istifadəçi-
liyi haqqındakı məlumatlar ümumilikdə  Azər-
baycanın  XVIII-XIX əsrlərini tam olaraq,  XX 
əsrin isə ilk onilliklərini əhatə etməklə (bəzi 
hallarda XIX əsrədək olan dövrə aid iqtisadi-
təsərrüfat məlumatları da əlavə edilmişdir) 
həmin dövrün inzibati-ərazi quruluşuna uyğun 
olmaqla tarixi, ictimai-siyasi və iqtisadi-
təsərrüfat əhəmiyyəti daşıyır [2]. Belə ki, əsərdə  
ölkəmizin çar Rusiyası. 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin istehsal və 
qeyri-istehsal təsərrüfat sahələrinə aid məlu-
mat bazasının sistemli iqtisadi təhlili aparılmış 
(əsərin məlumat bazası o dövrün statistikasına 
əsaslanmışdır) və iqtisadi-təsərrüfat proqnoz-
ları verilmişdir. Eləcə də, əsərdə verilən 
məlumatlarin müqayisəli analizi aparılarkən 
Azərbaycanın  XX əsr inzibati-ərazi qurulu-
şunda baş vermiş dəyişikliklər də nəzərə 
alınmışdır (3, 4).      

Burada XIX əsr bütövlükdə və XX əsrin 
əvvəllərinə  aid olan torpaq mülklərinin təsni-
fatı (irsi və alqı-satqı yolu ilə) və istifadəçiliyi 
ilə bağlı torpaq münasibətlərinin inkişafının, 
vergi sisteminin və ödəniş növlərinin yaran-
ması mərhələləri göstərilmişdir. Bundan 
əlavə, həm də Azərbaycanın xanlıqlar döv-
ründə formalaşmış torpaq sahibliyinin və isti-
fadəçiliyinin də  təbii-təsərrüfat şəraitinə iqti-
sadi qiymət verilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, 
həmin dövrdə torpaq münasibətləri icma prin-
sipləri, milli hüquq və şəriət qanunları əsasın-
da idarə olunmuşdur. Məsələn, bu bölmədə 
mülkiyyət növü kimi dini icmalara məxsus 
olan və istifadə olunmayan vəqf torpaqlarının  
hər bir müsəlman dindar tərəfindən istifadəsi-
nin mümkünlüyü qeyd olunmuşdur. Əgər bu 
torpaqlar on il müddətində  becərilməmiş 
qalardısa, onda həmin  torpaqlardan  istifadə 
hüququna  xitam verilirdi.  

1747-1828-ci illərdə Azərbaycanda torpaq 
sahələri 3 kateqoriyaya bölünmüşdür: Əhalisi 
sıx olan torpaqlar (otlaqlar, meşələr); əhali 
yaşayan icma torpaqları (kəndlilərin istifadə 
etdikləri əkin torpaqları); əhali yaşayan tor-
paqlar – xalisələr (boş torpaqlar). Vergi  növləri 
kimi  “keşkəl” (məhsulun  10 %-i, Car və İlisu 

bölgəsinin etnik qruplarının nəfinə); “kəsmət” 
(taxıl vergisi), “çöpbaşı” (otlaq vergisi) geniş 
yayılmaqla bərabər, müxtəlif torpaq istifadəçili-
yinə də yer verildiyi barədə məlumat verilmiş-
dir. Bu sırada  “avraz” (icma tərəfindən becə-
rilən torpaq sahəsi), “xalisə”, “mülk” (xüsusi 
imtiyazlı  icarə qaydasında verilən torpaq 
sahəsi), “tiyul” (İrəvan və Naxçıvan  xanlıqlar-
lında irsən imtiyazlı şəxslərə verılən torpaq 
sahəsi) mövcud olmuş və müvafiq vergi dərə-
cələri tətbiq olunmuşdur.  

Torpaq-əkinçi (mülkədar-təhkimçi) münasi 
bətlərinin formalaşmasında 1846-cı il dövrünə 
xüsusi diqqət yetirilmişdir. Çar Rusiyasında 
qəbul edilmiş  06(09) dekabr 1846-cı il və 20 
aprel 1849-cu il tarixli fərmanlara əsasən  
Azərbaycan türklərinin (Azərbaycanda) tor-
paq  üzərində xüsusi mülkiyyət hüquqları ya-
ranmış və müxtəlif silklər (bəy, xan, ağa)  
“mülkədar və mülkədar təbəəsi” adı altında 
(rəiyyət, rəncbər, xalisə, nökər) birləşmiş və 
15 yaşına çatmış hər kişiyə 5 desyatin torpaq 
sahəsinin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. 
Əsərdə qiymətli tarixi-iqtisadi məlumatlar 
sırasında  08(21) noyabr 1870-ci il tarixli 
Əsasnamənin milli-dini ayrı- seçkiliyə (Azər-
baycan türklərinə, müsəlmanlara qarşı) yol 
verildiyi göstərilmiş, Rusiyada, hətta Gürcüs-
tanda yerli xalqlar hökumətin köməkliyi ilə 
pullu ödənişlə azad torpaq istifadəçiliyi 
hüququ əldə edirdilərsə, bu Azərbaycan 
türklərinə və müsəlmanlara “etibarın” müəy-
yən edilməməsi səbəbindən şamil olunma-
mışdır. Bu isə çar  Rusiyanın milli təhkimçilik 
siyasətinin tərkib hissəsi kimi müəllif tərə-
findən qiymətləndirilmişdi. Bu hal şərti olaraq 
1912-ci (13-cü) il dekabrın 20-nə (yanvarın 2-
si) kimi davam etmişdir. 

“Azərbaycanın müstəqilliyi elan olunma-
mışdan əvvəl Azərbaycanda torpaq sahibliyi” 
(1917-ci ilin yanvarın 1-nə olan məlumat) 
bölməsindəki məlumatlar Azərbaycan Cüm-
huriyyətinin yarandığı tarixədək (28.05.1918) 
olan torpaq-əkinçi  münasibətləri fonunda 
dövlət kadastr sisteminin tərkib hissəsi kimi 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu dövrdə vahid torpaq 
fondu dörd  kateqoriyaya ayrılmışdır: 
 mülkədar torpaqları (xanlara, bəylərə, 

ağalara və başqa sahibkarlara məxsus torpaq 
sahələri); 
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 ictimai torpaqlar (kəndlilərin istifadəsin-
də olan torpaq sahələri);  
 dini (vəqf) torpaqları (məscidlərin ixtiya-

rında olan torpaq sahələri); 
 dövlətə məxsus torpaqlar. 
Qeyd edilən torpaq kateqoriyalarının mül-

kiyyət və istifadə formalarından   asılı olaraq  
alınan vergilər natural və pul dəyəri ilə tən-
zimlənmişdir. Buradan belə nəticəyə gələ 
bilərik ki, hələ XIX əsrdə Azərbaycanda  tor-
paq sahələrinin təbii münbitliyinin və məhsul-
darlığının iqtisadi qiymətləndirilməsinin pul 
ilə ifadəsi geniş tətbiq edilmişdir. Təbii ki, 
həmin dövrdə  torpaq sahələrinin istifadəçili-
yində (mülkiyyət formasından asılı olmaya-
raq) təbii mühitin təsiri, torpaq münbitliyinin 
bərpası və tənzimlənməsi, torpaqların mühafi-
zəsi və digər amillər xalq əkinçilik mədəniy-
yətinin ənənələri əsasında həyata keçirildi-
yindən bu sahədə elmi-nəzəri əsaslandırma-
dan söhbət gedə bilməzdi.  

M.H.Baharlının bir əsr əvvəl iqtisadi-
təsərrüfat təhlili apararaq gəldiyi  qənaət 
xüsusi əhəmiyyət  daşıyır. Müəllifin fikrincə, 
3 milyona yaxın əhalisi olan Azərbaycanda  
adambaşına istehlak tələbatı 16 pud ( 1 pud = 
16 kq) buğda düşür (becərilən sahə 971,0 des-
yatin olmaq şərti ilə). Əgər suvarılan tor-
paqlarda təkmilləşdirilmiş becərilmə (indiki 
terminlə desək – “yüksək aqrotexniki qaydala-
ra əməl olunmaqla”) aparılarsa, onda taxıl 
məhsulunun istehsalı 278,4 milyon puda çatar. 
Bununla da  10 milyon əhalini taxılla təmin 
etmək mümkündür. 

Azərbaycanın vahid torpaq fondu 
01.01.1917-ci il tarixədək  8,9 milyon hektar 
olmuş (hazırda bu rəqəm 8,6 milyon hektar-
dır), bundan kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 
sahələri  5,9 milyon hektar təşkil etmişdir (ha-
zırda bu rəqəm 4,5 milyon hektar göstərilir). 
Rəsmi məlumatlardan göründüyü kimi, son 
100 ildə Azərbaycan ərazisində  1,4 milyon 
hektar əkinəyararlı torpaq sahəsi azalmış və 
ya sıradan çıxarılmışdır. Təbii ki, kənd təsər-
rüfatı təyinatlı torpaqların  kəmiyyət göstəri-
cilərinin azalması ekzogen, demoqrafik, icti-
mai-siyasi amillərlə bağlı olsa da, antropogen 
təsir də (xüsusilə, təsərrüfatçılıq formalarının  
və aqrotexniki becərmə  qaydalarının kobud 
surətdə pozulması) az rol oynamamışdır. O 
dövrdə yararsız torpaq sahələrinin ölkənin 

ümumi  torpaq fondunun 35%-ni əhatə etdiyi 
bildirilmişdir.Hal-hazırkı dövrdə isə 
(01.01.2014-cü il tarixədək) dövlət torpaq 
kadastr məlumatlarında ümumi torpaq ehtiyat-
larının 38%-ə qədəri yararsız (sair) torpaqlar-
dan ibarət olduğu göstərilmişdir.  

Əsərdə qeyd edilən, Azərbaycan Cümhu-
riyyətində adambaşına düşən əkinəyararlı tor-
paq sahəsi 2,06 desyatin (2,1 hektar) olsa da, 
hazırda bu rəqəm  1,1 hektardır. Yüzillik dövr 
ərzində kadastr məlumatlarına əsasən əhalinin  
76,5%-nin kənd təsərrüfatında çalışdığı bildi-
rilir, indi isə bu rəqəm  45%-dək azalmışdır. 
M.H.Baharlı göstərir ki, Azərbaycanda əkinçi-
liyin acınacaqlı vəziyyətdə olması  100 il 
əvvəlki dövrdə  (1816-1820- ci illər) olduğu 
kimi bu gündə bir sıra təbii-iqtisadi  amillərlə 
bağlıdır: 
 kəndlilərə baha qiymətə kənd təsərrüfatı 

alətlərinin satılması; 
 yüksək keyfiyyətli bitkiçilik toxumları-

nın alınmasında maddi təminatsızlığın olması; 
 kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələri-

nin (əkin yerlərinin) təbii münbitliyinin və 
səmərəliliyinin azalmasına səbəb olan ekzo-
gen-təbii proseslərin (sel, daşqın, sürüşmə, 
dolu, quraqlıq, çəyirtkələrin hücumu və fi-
toxəstəliklərin yayılması) qarşısının alınması-
na görə tədbirlərin görülməməsi; 
 suvarma suyunun çatışmaması; 
 əkin yerlərinə və kənd təsərrüfatı bit-

kilərinə ziyan vuran gəmiricilərin (tarla 
siçovulları, gəmiricilər) məhvinə yönələn təd-
birlərin görülməməsi;  
 torpaq istifadəçilərinin aqrotexniki təd-

birlər sistemini bilməməsi. 
Yuxarıda göstərilən amillərlə yanaşı  150-

200 illik dövrlə müqayisə edildikdə həmin 
dövrdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların  
məhsula görə torpaq vergisinə cəlb edilmə-
sində iqtisadi qiymətləndirilmə (məhsula görə 
müəyyən hissə ilə, natural vergi ödəyicisi 
formasında), sahibkarların mülkiyyətində olan 
meşə fondu torpaqlarının icarəyə verilməməsi, 
icma  üzvlərinə icarəyə verilən torpaqların 
icarə müddətinin 1 ildən 15 ilədək olması, 
meşələrdə  sanitar-mühafizə və bərpa məqsədi 
ilə pulsuz ağac kəsilməsinə icazə verilməsi 
kimi tətbiq edilən təsərrüfat qaydaları Azər-
baycan Respublikasının hal-hazırkı mövcud 
qanunvericiliyində  də  nəzərdə tutulmuşdur. 
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Əsərdə qeyd olunur ki, Azərbaycanda ya-
yılmış torpaq tiplərinin təbii münbitliyinin 
hesabına əldə edilən bitkiçilik məhsullarının 
məhsuldarlığının artırılması üçün suvarmaya 
ciddi ehtiyac duyulur. Kənd təsərrüfatı təyi-
natlı torpaqların yararlı halda istifadəçıliyi 
məhz suvarma suyunun təminatı ilə bağlıdır. 
Əsərin nəzəri və təcrübi əhəmiyyət kəsb edən 
cəhətlərinə nəzər saldıqda görünür ki, hələ 
ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycanın suvarma 
əkinçiliyinin inkişaf etdirilməsi ayrıca vurğu-
lanmışdır. Bildirilir ki, XIX əsrin ortalarında 
Kür-Araz ovalığında xarici mütəxəssislərin 
tədqiqatı nəticəsində 1,4 milyon hektar su-
varma əkini sahələrinin potensial imkanı 
mövcuddur. Bunun üçün Mil, Muğan, Şirvan 
və  Salyan düzlərində mövcud suvarma kanal-
larının bərpası (Govurarx, Hacı Hüseyn arxı, 
Daşkioy arxı, Uzunarx, Qara qobu, Mil kanalı 
və s.), onların yararlı hala salınması və yeni 
kanalların  çəkilməsi zəruridir. Bundan əlavə 
əsərdə qeyd edilmişdi ki, Mingəçevir yaxınlı-
ğında Kür çayından Xəzər dənizinədək Şirvan 
suvarma kanalı çəkilərsə onda əlavə olaraq 
355,0 min hektar torpaq  sahəsinin   suvarıl-
ması mümkün olacaqdır.  Kitabda göstərilən 
həmin layihə “Azərbaycan” əsərinin çapından 
30 il sonra həyata keçirilmişdir.  Belə ki, 
1956-cı ildə Kür çayı üzərində Mingəçevir su 
anbarı tikilmiş, 1958-ci ildə Yuxarı Qarabağ 
və Yuxarı Şirvan kanalları çəkilmiş və Kür-
Araz ovalığında suvarılan torpaq sahələri  1,2 
milyon hektara çatdırılmışdır. Çox müsbət 
haldır ki, bu sahə  bu gün də diqqət mərkə-
zindədir. Bunun bariz nümunəsi   2015-ci ildə  
Şabran rayonu ərazisində Taxtakörpü su anba-
rının istifadəyə verilməsidir. Nəticə etibarı ilə  
Şabran-Xaçmaz kadastr rayonunda əlavə ola-
raq 30,0 min hektar kənd təsərrüfatı təyinatlı 
(müxtəlif uqodiyalı) torpaq sahələrinin suva-
rılmasına imkan  yaradılmışdır.  

Torpaq ehtiyatlarının hüquqi rejiminin ge-
niş təsnif edilməsi onların məqsədli təyinatını 
ifadə etməklə təsərrüfat sahələrinin iqtisadi 
əhəmiyyəti həm də proqnozlaşdırılmışdır. 
Sonrakı dövrlərdə (1830-1860-cı illər) iqtisa-
di-təsərrüfat sistemi çar Rusiyasının hakimiy-
yəti altında formalaşmaqla kənd təsərrüfatında  
təhkimçilik hüququ (kəndlilər mülkədar 
təbəəsi olmaqla) bərqərar olunmuşdur. Kənd 
təsərrüfatının inkişafında natural məhsul for-

masında vergi ödəmə növləri (malcəhət, çöp-
başı, yarılıq, rəncbərlik) geniş  tətbiq olunur-
du. Sənaye sahələri isə əsasən faydalı qazıntı-
ların hasilatı və az miqdarda əl üsulu ilə  ema-
lı (Şamaxı qəzasının Lahıc kəndində, Nuxa 
(indiki  Şəki) və Zəngəzur qəzalarında), mis 
emalı (Naxçıvan, Quba, Bakı, Nuxa, Zaqatala 
şəhərlərində), qiymətli və əlvan metal istehsa-
lı və emalı (Zəngəzur qəzası, Naxçıvan və 
Gəncə şəhərləri) ilə nisbətən inkişaf etdiril-
mişdir. Əsərdə bu barədə rəqəm göstəriciləri 
əsasında müqayisələr aparılmış və müəllif 
tərəfindən iqtisadi qiymət verilməklə proq-
nozlaşdırılmışdır. Ümumilikdə, 1920-ci ilədək 
olan dövrdə kənd təsərrüfatı sahələrinin (əkin-
çilik,  heyvandarlıq  sahələri,  meşə təsərrüfa-
tı) və emal müəssisələrinin inkişaf xüsu-
siyyətlərini əhatə etməklə gələcək funksional 
istiqamətlər üzrə istiqamətlər proqnozlaşdı-
rılmışdır. İqtisadi əhəmiyyətə malik sənaye 
sahələrinin yaradılması baxımdan təklif edil-
mişdir ki, təbii ehtiyatların ərazi üzrə qeyri-
bərabər paylandığı üçün əmək ehtiyatlarının 
düzgün bölgüsünün aparılması, sənaye əhə-
miyyətli sahələrin texniki bazasının geniş-
ləndirilməsi, yerli xammal mənbələrinə əsas-
lanan emal müəssisələrinin regionlar üzrə 
bərabər paylanmasının təmin edilməsi, isteh-
sal, emal və istehlak mərkəzlərini birləşdirən 
nəqliyyat şəbəkəsinin yaradılması, inkişaf 
etdirilməsi və infrastrukturunun yaradılması, 
balneoloji müalicə mənbələrinin çoxsaylı 
mənbələrinin istismara verilməsi kimi funksi-
onal istiqamətlərin iqtisadi əhəmiyyəti ölkə 
təsərrüfatı üçün əhəmiyyətlidir. İqtisadi əhə-
miyyət daşıyan bu proqnozlar elmi-nəzəri və 
təsərrüfat əhəmiyyəti baxımından əsaslandı-
rılmışdır.  Əsərdə  verilmiş  bu kimi təhlillər 
sırasında “Su elektrik müəssisələrinin inkişafı 
(elektrikləşdidrilmə)” mövzusundakı təhlil və 
proqnoz xüsusi maraq doğurur. Belə ki, bu is-
tiqamətdə sənaye və kənd təsərrüfatının enerji 
təminatında əsasən yerli hidroenerji mənbələ-
rinin  iqtisadi əhəmiyyəti yüksək qiymətləndi-
rilmişdir. Bu sahədə inkişaf etmiş xarici 
ölkələrin (ABŞ, Kanada, İsveçrə) əldə et-
dikləri dəyərlər  çay enerjisinin ucuz, təmiz, 
fasiləsiz və istifadə üsulunda sadəliyin olması, 
mürəkkəb qurğuların və yanacağa zəruri olan 
müəssisələrin asan təmin olunması, işçilərinin 
az olması baxımından qiymətləndirilmişdir. 
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M.H.VƏLİYEVİN (BAHARLI) “AZƏRBAYCAN” 

ƏSƏRİNİN  İQTİSADİ ƏHƏMİYYƏTİ BAXIMINDAN 

TƏHLİLİ 
 

Müəllif qeyd etmişdir ki, Azərbaycanın elekt-
rikləşdirilməsi işində onun çaylarının və sel-
lərinin su enerjisi mühüm iqtisadi əhəmiyyətə 
malik olmaqla  bu cəhətdən beş rayona 
bölmək olar.  

1.Kiçik Qafqazın kiçik dağ çaylarının 
(Ağstafaçay, Şəmkirçay, Tərtərçay, Oxuçu-
çay, Köndələnçay və s.) 70.000 at qüvvəsinə 
bərabər enerjisindən iri şəhərlərin, yaşayış 
məntəqələrinin və faydalı qazıntı yataqlarının 
istismarına tələb edilən enerji təminatında 
böyük əhəmiyyətə malikdir.  

2.Şirvan bölgəsinin 100.000 at qüvvəsi 
enerjisinə malik Türyançay, Göyçay, Girdi-
mançay, Ağsuçayı və başqa çayların enerji-
sindən istehsal və emal sənaye sahələrini, ya-
şayış məqtələrini təmin edə bilər.     

3.Abşeron yarımadasını və Bakı şəhərini 
enerji ilə təmin edəcək Samur çayının 50.000 və 
Araz çayının 40.000 at qüvvəsi həcmində gü-
cündən neft, neft-kimya, kimya  və metallurgiya 
sənaye sahələrinin, ətraf sahələrin yaşayış 
yerlərinin enerji  tələbatının ödənilməsi müm-
kündür. Əlavə olaraq, Mil və Muğan düzündə 
ümumi gücü 120.000 at qüvvəsində olan ucuz 
enerji mənbəyinin olduğu da vurğulanmışdır. 

 4.Naxçıvan bölgəsində ümumi gücü 
təxminən 100.000 at qüvvəsinə malik Arpa-
çay və Araz çaylarının ehtiyatı bu ərazidə 
sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafını təmin 
etmək iqtidarındadır. Bu sırada Azərbaycanın 
inzibati ərazisi daxilində yerləşən Göyçə gö-
lünün enerji ehtiyatı 100.000 at  gücündə he-
sablanmışdır.  

5.Lənkəran zonasının 25.000 at gücünə 
bərabər olan enerji ehtiyatının Lənkərançay, 
Astaraçay, Viləşçay və başqa mənbələrdə ol-
duğu  qeyd edilərək bu zonada 3-cü dövrün 
relikt meşə ağaclarının qorunması əhəmiy-
yətini də vurğulamışdı. 

Göründüyü kimi, M.H.Baharlı öz əsərində 
Azərbaycanın tarixi inkişaf mərhələlərində 
xalq təsərrüfatının inkişaf istiqamətlərini 
kompleks halda müqayisəli təhlil etməklə 
həmin və indiki dövr üçün mühüm iqtisadi 
əhəmiyyət daşıyan təkliflər vermişdir. Bu 
təkliflərə bazar iqtisadiyyatı şəraitində yeni-
dən baxılaraq ayrı-ayrı təsərrüfat sahələrində 
tətbiqinə ciddi ehtiyac vardır. 

 “Azərbaycan” əsərinin əski çapından təq-
ribən 100 ilə yaxın zaman keçdiyinə bax-

mayaraq, bu günkü gündə də Azərbaycan 
haqqında həmin əsərdə öz əksini tapmış fizi-
ki-coğrafi və  iqtisadi-təsərrüfat məzmunlu 
statistik məlumatlar müasir dövrdə də ölkəmi-
zin təbii ehtiyatlarının və iqtisadi-təsərrüfat 
vəziyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi, 
kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların kadastr 
sisteminin rəqəmli və elektron təsvirli məlu-
mat bazasının həmin dövrlərə dair ilkin 
məlumatlarla müqayisəli təhlili  baxımından 
elmi-nəzəri və istehsal-təsərrüfat əhəmiy-
yətinə  malikdir. 

Ümumiyyətlə, əsərdə ölkə üzrə ümumi tor-
paq istifadəçiliyinin sistemli təsnifatı ilə yana-
şı ayrı-ayrı ixtisaslaşdırılmış təsərrüfat 
bölmələrinin zəruriliyi və yaradılması haqqın-
da verilən izahlı və statistik məlumatlar öz 
dövrü üçün əsas iqtisadi-nəzəri yeniliklər  
hesab oluna bilər. 

 
NӘTİCӘ 
1.“Azərbaycan” əsərinin məzmunu ümumi-

likdə ölkəmizdə təbiət, cəmiyyət və iqtisadiy-
yat elmlərinin tarixi inkişaf mərhələlərinə 
nəzər yetirmək baxımından qiymətli mənbəyə 
malikdir. 

2.Əsərdə istifadə edilən tarixi-coğrafi  və 
ayrı-ayrı təsərrüfat sahələrinə aid statistik-
rəqəm məlumatları müasir dövrün coğrafi-in-
formasiya sisteminin bazası rolunu oynayır. 

3.Təbii-kənd təsərrüfatı əraziləri üzrə zonal-
laşmanın aparılması barədə həmin dövrdə irəli 
sürülmüş təkliflərin elmi-nəzəri və təsərrüfat 
əhəmiyyəti XX əsrin sonu və XXI əsrin 
əvvəllərində  real, aktual qiymət qazanmışdır. 

4.Müasir dövrdə Azərbaycanın  müstəqil 
iqtisadi-təsərrüfat sisteminin kadastr bazasının 
ilkin statistik bazası və coğrafi-informasiya 
sistemi “Azərbaycan” əsərinin məzmununu 
təşkil  etmişdir. 
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Мамедов Г.Ш.,  
Низамзаде Т.Н.,  

Юнусоглу Г. 
Анализ произведения М.Г.Велиева «Азербайджан» с точки зрения его экономической 

значимости 
 

Резюме 
Цель исследования: ВXVIII-XIX и XX веках, сравнительное изучение природно-

географических условий,населения и его этнического состава, трудовых ресурсов и распределения 
производственных площадей, существующих земельных отношений, особенностей 
сельскохозяйственного производства, а также других разнообразных сведений о 
производственных и непроизводственных площадях по сравнению с современными 
экономическими условиями Азербайджана 

Методология исследования:  Сравнительный анализ и системный подход 
Результаты исследования: Дана оценка нашедшим отражение в работе этапам 

развитияестественных, общественных и экономических наук, а также проведено сравнение 
геоинформационных данных природно-географических и различных сельскохозяйственных 
районов  современных социально-экономических систем с точки зрения создания кадастровой 
базы  данных 

Ключевые слова: землепользование, физико-географические и социально-экономические 
условия, социально-экономическое направление, производственные и непроизводственные 
площади, аренда и налоги, земельные отношения, орошаемое земледелие, продуктивность.  
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Abstract 

Objective: A comparative study of natural and geographical conditions of Azerbaijan in the XVIII 
and XX centuries, the population and its ethnic composition, manpower and distribution of production 
areas, the existing land relations, the characteristics of agricultural production, as well as a variety of ot-
her information about the production and non-production areas as compared to the current economic con-
ditions 

Methodology: Comparative analysis and a systematic approach. 
Results: The evaluation as reflected in the stages of development of the natural, social and economic 

sciences, as well as a comparison of geospatial data and geographic nature and different agricultural areas 
of modern social and economic systems from the point of view of the creation of the cadastral database.  

Keywords: land use, physical-geographical and social-economic conditions, social-economic direction, 
production and non-production areas, rent and taxes, land relations, irrigated agriculture, productivity. 
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