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GİRİŞ 

 

İnsanların keçmişdə necə yaşadığını, onların həyatlarının necə və nə 

üçün dəyişib indiki şəklə düşdüyünü zaman və yer baxımından tədqiq edib, 

öyrənən elm tarix adlanır. Başqa sözlə, insanların həyatında baş vermiş 

mühüm hadisələri tarixi retrospektivdə öyrənən elm tarix adlanır. Tarix elminin 

köməyi ilə bəşər cəmiyyətinin inkişaf mərhələləri ardıcıl surətdə izlənilir, mövcud 

olmuş sivilizasiyaların genezisi, inkişafı və məhv olması haqqında biliklər əldə 

edilir.  

Qədim yunan sözü olan “istoriya” sözünün ilkin mənası “tədqiqat”, “bilmə”,  

“müəyyən etmə” olmuşdur. Tarix hadisə və faktların həqiqiliyinin müəyyən 

edilməsi ilə eyniləşdirilir. Qədim Roma tarixşünaslığında bu termin müəyyənetmə 

vasitəsi kimi deyil, keçmiş hadisələr haqqında hekayə kimi başa düşülürdü. 

Sonralar hər hansı bir həqiqi və ya uydurma hadisə haqqında hekayəni “tarix” 

adlandırırdılar. 

Hal-hazırda “tarix” termini adətən iki mənada işlədilir: birincisi, insan 

cəmiyyətinin inkişaf prosesini bildirmək üçün; ikincisi, bu prosesi öyrənən elm 

haqqında danışılanda. 

Keçmişə olan maraq insan nəsli yaranandan mövcud olmuşdur. Bu 

marağı yalnız insanın hər şeyi bilmək istəyi ilə izah etmək olmaz. İş ondadır ki, 

insan özü tarixi varlıqdır. O, zaman ərzində böyüyür, dəyişir və inkişaf edir və özü 

də bu inkişafın məhsuludur. 

Humanitar elmlər sırasına daxil olan tarixin tədqiqat metodları digər 

elmlərdən əsaslı şəkildə fərqlənir. Belə ki, digər elmlər gerçəkliyi müşahidələr, 

eksperimentlər əsasında öyrəndiyi halda tarix elminin bu metodlardan istifadə 

etmək imkanları yoxdur. Qeyri-praktik elm hesab edilən tarix elmi, cəmiyyətdə 

baş vermiş hadisələri, insanların maddi və mənəvi aləmlərinin inkişaf 

mərhələlərini yalnız maddi mədəniyyət nümunələri və yazılı qaynaqlar əsasında 

öyrənə bilir.  

Tarix nə zamandan başlayır? Bu sualın birmənalı cavabı olaraq qeyd 

etmək olar ki, tarix ilk insanın yaranmasından başlayır. Deməli tarix elmi də 

birbaşa olaraq insanı, daha dəqiq desək onun keçmiş olduğu inkişaf 



4 
 

mərhələlərini və bu mərhələlərə məxsus olan mühüm hərbi, siyasi, iqtisadi 

və mədəni problemləri öyrənir. 

İbtidai icma cəmiyyəti bəşər tarixinin ilkin pilləsini təşkil edir. Ibtidai icma 

cəmiyyəti üçün istehsal vasitələri üzərində ümumi mülkiyyətin mövcudluğu, 

məhsuldar qüvvələrin zəif inkişafı şəraitində kollektiv istehsal və birgə məhsul 

bölgüsü səciyyəvidir. Ibtidai icma quruluşu digər ölkələrdə olduğu kimi, 

Azərbaycanda da uzun sürmüşdür. Çünki bu dövrdə əmək alətləri sadə, istehsal 

texnikası aşağı səviyyədə olub, cəmiyyətin təsərrüfat fəaliyyəti təbii mühitdən 

birbaşa asılı idi. 

Obrazlı şəkildə “bəşər cəmiyyətinin uşaqlıq dövrü” adlandırılan ibtidai icma 

quruluşu bəşər, eləcə də, Azərbaycan tarixinin təməlini təşkil edir. İbtidai icma 

cəmiyyətinin inkişafının xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi tarixi varlıq olan insanın 

bioloji və mənəvi təşəkkülünü izləmək baxımından müstəsna əhəmiyyət daşıyır. 

Tədqiqatçıların bəziləri ibtidai icma quruluşu dövründə ictimai və əmlak 

bərabərsizliyi olmamasını əsas gətirərək, bu dövrü “qızıl dövr” kimi 

səciyyələndirirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bütün qədim sivilizasiyaların öz köklərini ibtidai 

icma quruluşundan götürməsi, bir sıra mühüm nailiyyətlərin məhz bu dövrdə əldə 

edilməsi tarixin bu ilkin mərhələsinin öyrənilməsinin əhəmiyyətini daha da artırır. 

İbtidai icma quruluşunun tarixin digər dövrlərindən əsas fərqi ondan 

ibarətdir ki, bu dövrə aid yazılı qaynaqlar mövcud deyildir.  
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Sual 1. «Azərbaycan tarixi» fənninə giriş 

Ümumdünya tarixinin tərkib hissəsi olan “Azərbaycan tarixi” anlayışı çox 

mürəkkəb bir anlayışdır. Azərbaycan ərazisində onlarla müstəqil dövlət yaranmış, 

onlardan bəzilərinin sərhədləri tarixi Azərbaycandan kənar torpaqlara da 

yayılmışdır. Azərbaycan tarixi, tarixi-coğrafi baxımdan tarixi Azərbaycanla birlikdə 

müəyyən tarixi dövrlərdə onun sərhədlərinin genişləndiyi torpaqları da əhatə edir. 

        Azərbaycan tarixinin mövzu dairəsinə gəldikdə, o, ümumiyyətlə tarixə 

verilən tələblərlə müəyyən edilir.  

 Tarixin predmetini birmənalı olaraq müəyyən etmək mümkün deyil. 

Tarixin predmeti sosial, siyasi, iqtisadi, demoqrafik tarix, eyni zamanda 

şəhərin, kəndin, ailənin və şəxsi həyatın tarixi ola bilər. Tarixin predmetinin 

müəyyən edilməsi subyektiv şəkildə dövlət ideologiyası və tarixçinin dünyagörüşü 

ilə bağlıdır. 

Materialist mövqedə duran tarixçilər hesab edirlər ki, bir elm kimi tarix 

cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarını öyrənir. Cəmiyyətin inkişafı isə son 

nəticədə istehsal üsulundan asılıdır. Bu yanaşma insana deyil, iqtisadiyyata, 

cəmiyyətə üstünlük verir. 

Liberal mövqedə duran tarixçilər tarixin predmetinin təbiət tərəfindən ona 

verilmiş hüquqları reallaşdıran insanın təşkil etdiyini göstərirlər. Məşhur fransız 

tarixçisi Mark Blok tarixi “zamanda insanlar haqqında elm” kimi 

səciyyələndirmişdir. 

Bununla bərabər, Azərbaycan tarixinin bir xüsusiyyətinə də diqqət yetirmək 

lazımdır. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan torpaqları tarix boyu iyirmidən çox 

dövlətin tərkibinə daxil olmuşdur. Azərbaycan tarixi öyrənilən zaman bu mühüm 

cəhət nəzərə alınmalıdır. Belə ki, Sasani imperiyasının və Ərəb xilafətinin tarixini 

bilmədən müvafiq dövrlərdə Azərbaycan tarixini öyrənmək olmaz. 

Azərbaycandakı vəziyyəti öyrənmədən həmin dövlətlərin tarixini tam tədqiq 

etmək olmaz. 

Tarix elminin metodologiyası, tədqiqat metodları. Tarix fəlsəfəsi altında 

nəzərdə tutulan məsələləri, əsasən tarixin metodologiyası kimi öyrənirlər. Tarixin 

metodologiyası elmi təhlilin tələblərindən irəli gələn və eyni zamanda konkret 

gerçəkliyin dərketmə vasitəsi kimi çıxış edən nəzəri, dünyagörüş müddəalarının 
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sistemidir. Başqa sözlə, tarixin metodologiyası məzmununa görə hər şeydən 

əvvəl alimin elmi tədqiqatda dərketmə prinsipləri, ideyaları kimi istifadə etdiyi 

dünyagörüşü nəzəri müddəalarının (qanunlar, anlayışlar, nəticələr) müəyyən 

sistemidir. 

Tarixin tədqiqat metodları 

      Tarix elminin tədqiqat metodlarını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. Ümumelmi metodlar 

2. Xüsusi-tarixi metodlar 

3. Fənlərarası metodlar 

     Bu sistemi dəqiqləşdirərək metodları aşağıdakı kimi qruplaşdirmaq olar: 

1. Ümumelmi metodlar 

2. Məxsusi metodlar 

3. Elmlərarası metodlar. 

     Ümumelmi metodlar bütün elmlərdə qəbul edilib tədqiq olunan 

metodlardir. Sintez və analiz, induksiya və deduksiya, təsviri və kəmiyyət təhlili 

və b. bu qəbildəndir. 

   Məxsusi elmi metodlar dedikdə, əsasən bu və ya digər elmə aid olan 

metodlar nəzərdə tutulur. Burada tarixi müqayisə, tarixi-genetik, retrospektiv, 

tarixi tipologiya kimi metodlar ayrılır. 

     Tarixi müqayisə tədqiq olunan hadisənin oxşarı tutuşdurulması və 

xüsusiyyətinin müəyyən edilməsini nəzərdə tutur. 

   Tarixi genetik metod tədqiqat obyektini yarandığı vaxtdan inkişafının 

əsas mərhələlərini öyrənir. 

    Retrospekti metod müasir dövrdən keçmişə, nəticədən səbəbə baxışı 

ifadə edir. 

     Tarixi tipologiya öyrənilən hadisə və proseslərin əsas əlamət və 

göstəricilərinə görə təsnifatını nəzərdə tutmaqla, onların daha dərindən 

öyrənilməsinə köməklik göstərir. 

Elmlərarası metodlar: 

Müşahidə əsasən etnoqrafiyada tətbiq olunur. 

Eksperiment tarixi tədqiqatda nadir hallarda istifadə olunur. 
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Tarix bu metodlarla birgə qeyri-ənənəvi metodlardan-riyazi metodlardan da 

istifadə edir. 

Azərbaycan tarixinin dövrləşdirilməsi. Tarixi hadisələrin vaxtını 

ardıcıllıqla öyrənən köməkçi fənn – xronologiya adlanır. Hadisələrin baş verdiyi 

vaxtı bilmədən ölkənin tarixi haqqında mükəmməl və ardıcıl təsəvvür yaratmaq 

mümkün deyil. Əks halda, dövrlər qarışdırılar və tarix elmi sadəcə olaraq, faktlar 

yığımına çevrilər. 

Tarixin başlanğıc anı – era adlanır. Dünyada iki era – müsəlman (hicri) 

və xristian (miladi) eraları geniş yayılıb.  

Azərbaycanda uzun müddət müsəlman erası və ya hicri era işlənib 

(hicri era 622-ci ildə Məhəmməd peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə hicrət-köç 

etməsi ilə başlanıb. Buna görə də hicri era Məhəmməd peyğəmbərin adı ilə 

bağlıdır. Hicri era ilə vaxt Ay (qəməri) və Günəşlə (Şəms) ölçülür. 

Hazırda xristian erası geniş yayılıb. Bu era Isa peyğəmbərin adı ilə 

bağlıdır (Milad «anadan olma»). Hazırda Azərbaycanda xristian erasından 

istifadə edilir.  

Başlanğıc nöqtəsinə qədər olan hadisələrdən danışarkən «eradan 

əvvəl» (e.ə.) sözü işlənir. Başlanğıc nöqtəsindən sonrakı hadisələr isə bizim 

eraya (b. e.) aiddir. Məsələn, İsa peyğəmbərin anadan olması güman edilən I 

əsrdən bizim era başlanır. I əsrdən əvvəlki dövr isə eramızdan əvvəl  hesab 

edilir.  

Eramızdan əvvəl baş vermiş hadisələr minillik, yüzillik, bizim dövrümüzə 

yaxınlaşdıqca isə illərlə ölçülür.  

Hal-hazırda Azərbaycan tarixinin dövrləşdirilməsi ictimai-iqtisadi 

formasiyalar üzrə aparılır. Bu dövrlər aşağıdakılardır: 

1. İbtidai icma quruluşu 

2. Quldarlıq 

3. Feodalizm 

4. Kapitalizm 

5. Sosializm 

Azərbaycan tarixinin dövrləri müəyyən edilərkən həm ayrı-ayrı ölkələrin, 

həm də bütövlükdə tarixin tarixinin dövrləşdirilməsi təcrübəsinə müraciət etməklə 
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yanaşı, onun özünün inkişaf xüsusiyyətləri əsas götürülməlidir. Dövrləşdirilmə 

üçün materialı tarixi inkişafın özündə axtarmaq lazımdır. Buna görə 

Azərbaycanın ən qədim zamanlardan bu günədək olan inkişaf tarixini nəzərdən 

keçirmək lazımdır. Onun  əsasında da müstəqil Azərbaycan dövlətlərinin 

fəaliyyəti durur. Bu bölgü dövlətçilik tarixinə əsasən aparılır.  

Azərbaycan tarixi kursunun əhəmiyyəti. Hər bir elmin insan 

cəmiyyətinin maddi və mənəvi inkişafında əhəmiyyəti olduğu kimi, tarix elminin 

də öyrənilməsini bir sıra mühüm amillər zəruri edir. 

1. Azərbaycan tarixi kursunun ən əsas əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, 

xalqın yaddaşının möhkəmlənməsinə kömək edir, tarixi keçmişimiz barədə 

təsəvvür yaradır. 

2. Azərbaycan ərazisində tarixən mövcud olmuş etno-mədəni durumun 

aşkar edilməsinə imkan yaradır, başqa sözlə, xalqın etnik və dil köklərini 

müəyyən edir. 

3. Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş dövlətlərin inkişaf tarixini 

ardıcıl şəkildə nəzərdən keçirərək dövlətçilik tariximiz, onun kökləri və inkişaf 

meylləri haqqında təsəvvür yaradır. Bu, xüsusilə hüquqşünaslıq ixtisası üzrə 

təhsil alan müdavim və dinləyicilər üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, 

Azərbaycan dövlətlərinin tarixini bilmədən, həmin dövlətlərin hüquq sistemi 

haqqında təsəvvür əldə etmək mümkün deyil. “Azərbaycan tarixi” kursu xüsusilə 

“Dövət və hüquq nəzəriyyəsi” fənni ilə sıx şəkildə bağlıdır. 

4. Azərbaycan xalqının əsrlərlə apardığı azadlıq mübarizəsi, xalqın 

yetirdiyi qəhrəmanlar, sərkərdə və dövlət xadimlərinin həyatlarının öyrənilməsi 

gənc nəsildə vətənpərvərlik hisləri formalaşdırır. 

5. Tarix bizi ədalətli olmağı öyrədir, ətraf aləmə yeni nəzərlərlə 

baxmağa kömək edir. 

6. Tarix – bu, zamanla gedilən yoldur. O, bizi uzaq keçmişə aparır, 

oradan isə bizi müasir dövrə çıxarır. 

Hər bir gənc, ixtisaslı mütəxəssis olmaqla yanaşı, eyni zamanda öz 

vətəninin tarixini də dərindən bilməlidir. Öz vətəninin tarixini bilməyən gənc öz 

ölkəsini lazımınca sevə bilməz. 
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Azərbaycanın təbii və coğrafi şəraiti. Azərbaycan şimalda Dağıstan, 

cənubda İran, qərbdə Gürcüstan, cənub-qərbdə Ermənistanla həmsərhəd 

olmuşdur. Tarixən dağlıq ölkə kimi tanınan Azərbaycanı Araz çayı iki yerə 

bölmüşdür. 

Ölkəni şimaldan Böyük Qafqaz dağ silsiləsi əhatə edir. Cənubi 

Azərbaycanın qərbində meridional istiqamətdə Qotur-Musalan dağ sistemi, 

Şərqdə isə Şimali və Cənubi Talış sıra dağları uzanıb gedir. Cənubi 

Azərbaycanın mərkəzi hissəsində əsasən qərbdən şərqə doğru Qaradağ, 

Kiamkin, Savalan, Mişudağ, Bozquş dağ silsiləsi uzanır.  

Azərbaycan ərazisi Mezo-kaynazoyun çökmə, vulkanogen və intruziv 

əmələgəlmələrindəndən ibarətdir. Tektonik cəhətdən Azərbaycan ərazisi Alp 

qırışıqlıq zonasına aid olub, olduqca mütəhərrikdir, bu da yüksək seysmiklikdə 

özünü göstərir (9 bala qədər). 

Azərbaycanda Murovdağ, Şahdağ, Qarabağ yaylası, Talış, Qaradağ, 

Səhənd, Savalan kimi dağlar, Kür-Araz, Lənkəran, Ərdəbil ovalıqları, Urmiya gölü 

hövzəsi düzənliyi, Sulduz, Miyanə, Zəncanvud yaylaları yerləşir. 

Azərbaycan ərazisi yeraltı faydalı qazıntılarla zəngindir. Bu torpaq qədim 

zamanlardan özünün yanacaq mənşəli faydalı qazıntıları – ilk növbədə nefti və 

qazı ilə şöhrət qazanmışdır. Dəmir, maqnezium, titan, xrom, mis, polimetallar, 

kobalt, mərgümüş, qızıl, gümüş, molibden, kvars, kolçedan və s. faydalı 

qazıntılar Azərbaycanın sərvətidir. 

Azərbaycan ərazisində ibtidai insanlar üçün əhəmiyyətli olan tikinti 

materialları geniş yayılmışdır. 

Azərbaycan ərazisi 11 mineral bulaq tipi ilə zəngindir. 

Azərbaycanın coğrafi vəziyyəti, atmosfer prosesləri ilə relyefin qarşılıqlı 

təsiri yer kürəsində mövcud olan 11 iqlim qurşağından 8-nin əmələ gəlməsinə 

şərait yaradır, yalnız 3 növ – tropik meşələr, savannalar və daimi soyuq iqlim 

ərazimizdə yoxdur. 

Azərbaycanın əlverişli coğrafi şəraiti qədimdən burada əkinçilik və 

maldarlığın inkişafı üçün imkan yaratmışdır. 

Ölkəmizin ərazisində ən qədim zamanlardan rütubətli isti və quru iqlim 

mövcud olmuşdur. Azərbaycan ərazisində yayı isti, qışı soyuq, yaxud yumşaq 
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subtropik regionlar mövcuddur. Azərbaycan təsərrüfatının tarixən inkişafını dağ 

və aranın qarşılıqlı əlaqəsi təmin etmiş, dağlarda yerləşən otlaqlar, yaylaqlar 

maldarlığın ənənəvi təsərrüfat formasına çevrilməsinə şərait yaratmışdır.  

Azərbaycanın düzənlik və ön dağ ərazilərində mülayim-isti yarımsəhra 

iqlimi, yayı quraq olan soyuq yarımsəhra və quru çöl iqlimi, eləcə də qışı quraq 

keçən mülayim-isti iqlim mövcuddur. 

Azərbaycan ərazisində atmosfer yağıntıları qeyri-bərabər yayılmışdır. 

Əgər Astara rayonunda illik yağıntının miqdarı 1600 mm-dən çoxdursa, 

Qobustanın cənub-şərq hissəsində bu, 150 mm-ə qədər azalır. 

Cənubi Azərbaycanın alçaq dağlıq rayonlarında tipik və açıq-sarı 

torpaqlar əmələ gəlmişdir. Ərazinin digər qalan hissəsi qəhvəyi torpaqlarla 

örtülüdür. 

İqlim şəraitinin kəskin kontinentallığı və quraqlığı Cənubi Azərbaycan 

şəraitində dağlıq seyrək kolluqların və və yarımkol bitkilərin formalaşmasına 

şərait yaratmışdır. Dağlararası çökəkliklərdə, dağ ətəyində və maili düzənliklərdə 

quru çöl və yarımsəhra bitkiləri inkişaf  etmişdir. Qotur-Musalan dağ zirvəsinin 

şərq yamaclarında enliyarpaqlı meşələr və bozqır kolluqlar geniş yayılmışdır. 

Xəzər dənizinin sahili boyunca olan ərazilərdə subtropik meşələr inkişaf etmişdir. 

Azərbaycanda fauna və flora aləminin zənginliyi qədim zamalardan ilk 

insanların burada məskən salmalarına imkan yaratmışdır. 

“Azərbaycan” adının etimologiyası. Çox nadir hallarda bu və ya digər 

ölkəyə şamil edilən adlar müasir dövrə qədər öz varlığını saxlaya bilmişdir. 

Qədim dövrlərdə ölkəmizin yığcam, ölkənin bütün ərazisinə şamil edilən coğrafi 

adı olmamışdır. Ölkəyə şamil edilən bu və ya digər adların meydana gəlməsinə 

müxtəlif amillər səbəb olmuşdur. Məsələn, qədim dövrdə etnik və ya şəxsi ad 

ölkənin adına çevrilə bilirdi. 

E.ə. III minillikdə Urmiya gölündən cənub-şərqdə olan ərazini bildirən ad 

Aratta idi. Mütəxəssislərin fikrincə, (bu fikri mərhum tədqiqatçı Y. Yusifov müdafiə 

edirdi) bu adın mənası türk dillərində “dağlıq ərazi” kimi mənalandırılır.  

E.ə. III minilliyin ikinci yarısında mixi yazılı qaynaqlarda Azərbaycan 

ərazisini bildirən digər adlar da işlənmişdir. Mixi yazılı qaynaqlarda Urmiya 

gölünün qərbi və cənub-qərbi Kutium, cənubu isə Lullubium adlandırılırdı. Bu 
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adlar müvafiq olaraq kuti və lullubi etnik adlarının əsasında yaranmışdı. E.ə. II 

minillikdə Urmiya gölünün bir hissəsi Turukkum adlanırdı. 

E.ə. I minilliyin əvvəllərindən başlayaraq assur qaynaqlarında Cənubi 

Azərbaycan ərazisi Manna adı altında yad edilir. Manna adının həm assur, həm 

də Urartu qaynaqlarında eyni cür səslənməsini əsas gətirən tədqiqatçılar bu adın 

yerli ad olması fikrini irəli sürmüşlər. 

Antik qaynaqlar Azərbaycanın cənub hissəsini Atropatena, şimal hissəsini 

isə Albaniya adlandırmışlar. E.ə. I əsrdə yaşamış Strabon ölkənin adını Atropatın 

adı ilə bağlamışdı.  

Atropatena adı qaynaqlarda müxtəlif cür işlənmişdir: 

1. Suriya və Bizans qaynaqlarında – Adorbiqan 

2. Orta əsr fars qaynaqlarında – Aturpatakan, Adarbadaqan 

3. Ərəb qaynaqlarında – Azirbican, Azərbaycan. 

Ölkəmizin adı müasir səslənmədə yalnız VII əsrdən sonrakı dövrlərdə 

işlənməyə başlanmışdır.  

Azərbaycan adının mənşəyi bu günə qədər bir çox tarixçiləri 

düşündürmüş və onlar arasında mübahisələrə səbəb olmuşdur.  

Tarixçilərin bir qisminin gəldiyi qənaətə əsasən, bu xoronimin mənası 

“Atropata məxsus olan” deməkdir. Məlum olduğu kimi, Makedoniyalı İsgəndər 

sərkərdə Atropatı e.ə. 328-ci ildə Kiçik Midiyaya, yəni Cənubi Azərbaycana 

satrap təyin etmişdi. Atropat adının mənasının isə “od allahı tərəfindən 

qorununan” olması göstərilir. Beləliklə, bu qism tədqiqatçıların gəldiyi qənaətə 

əsasən “atr” qədim İran dillərində “od” deməkdir və sonradan dəyişilərək “azər” 

şəklinə düşmüşdü. Qeyd etmək lazımdır ki, tarixdə ölkə adının şəxs adından 

yaranması praktikasına rast gəlinir. Məsələn: Lotaringiya (imperator Lotarın 

adından), Özbəkistan (Özbəyin adından), Kolumbiya (səyyah Kolumbun 

adından), Boliviya (general Simon Bolivarın adından). 

Bəziləri güman edirlər ki, azər pəhləvi dilində “od”, “bayqan” isə xidmətçi 

və od saxlayan deməkdir. Ümumilikdə bu sözün “odlar yurdu” mənasının verməsi 

qeyd edilir. 

Bir qism tədqiqatçıların fikrincə, “atr” sözü qədim türk termini olan, 

yüksəklik, təpəlik yer bildirən “Adur” sözündən yaranmışdır. 
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Tədqiqatçı Y. Yusifovun fikrincə, Azərbaycan sözünün kökündə mixi yazılı 

mənbələrdə qeydə alınmış Andripatianu sözü durur.  

A. Bakıxanov göstərirdi ki, ölkənin adı Azərbabəkan olmuşdur ki, bu da 

“Babəkin odlar ölkəsi” mənasını verirdi. Lakin bu ad hələ e.ə. IV əsrdə çəkilib, 

Babəkin isə çox sonralar yaşaması məlumdur. Rus alimi İ. Dyakonovun fikrincə, 

elam dilində atur sözü uca, yüksək yer mənasını verirdi. 

M. İsmayılovun ehtimalına görə, Azərbaycan adı adlarına Gül Tigin 

abidələrində də rast gəlinən az xalqının adından yaranmışdır. 

Azərbaycan adı haqqında mülahizələrin çoxluğu, xüsusilə oykonimin başqa 

dillərdə izah olunması təəccüb doğurmamalıdır. Tarixdən məlumdur ki, bir çox 

ölkələr dünyada onlara kənardan verilən adlarla tanınmışlar. Məsələn: Gürcüstan, 

Ermənistan, Almaniya, Macarıstan və s. Bir sıra adların isə elmi-etimoloji izahı 

demək olar ki, yoxdur. 

Azərbaycan tarixinin qaynaqları. Azərbaycan tarixinin ayrı-ayrı dövrlərinin 

dərindən öyrənilməsi üçün tarixi qaynaqların əhəmiyyəti şəksizdir. Tarixi 

ədəbiyyatlarda qaynaqların müxtəlif təsnifat prinsiplərindən istifadə olunur. 

Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixini öyrənmək üçün qaynaqları şərti olaraq 

iki qrupa bölmək olar: 

a) Yazıyaqədərki qaynaqlar. 

b) Yazılı qaynaqlar. 

Yazıyaqədərki qaynaqlar əsasən arxeoloji materiallar və qismən etnoqrafik 

məlumatlardan ibarət olduğu halda, yazılı mənbələr isə aşağıdakı hissələrdən 

ibarətdir: 

1. Salnamə tipli mənbələr (nəsrani mənbələr). 

2. Memuar xarakterli mənbələr. 

3. Sənədli materiallar. 

 Salnamə tipli qaynaqları dil prinsipinə uyğun olaraq bir neçə qrupa bölmək 

olar: 

a) Mixi yazı parçaları 

b) Antik tarixi-coğrafi ədəbiyyat 

c) Erməni və gürcü dilli qaynaqlar 

d) Yerli qaynaqlar 
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e) Orta əsr ərəb, fars və türk dilli qaynaqlar 

Yazıyaqədərki məxəzlərin mütləq əksəriyyətini müxtəlif dövrlərdə 

Azərbaycan ərazisində aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilmiş maddi 

mənbələr təşkil edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın arxeoloji 

baxımdan öyrənilməsi tarixini əsasən dörd dövrə bölmək olar: 

1. XIX əsrin I yarısından 1920-ci ilə qədərki dövr. 

2. 1920-1941-ci illər. 

3. 1945-1991-ci illər. 

4. 1991-ci ildən sonrakı dövr. 

 

Sual 2. İbtidai icma cəmiyyətinin yaranması və inkişafı 

a) Daş dövrü. İbtidai icma cəmiyyəti Azərbaycanda ilk insanın yarandığı 

vaxtdan (təxminən 1,5 milyon il bundan əvvəl) iri tayfa birliklərinin və ilkin dövlət 

qurumlarının yaranmasınadək (eramızdan əvvəl III- I minillik) olan bir dövrü əhatə 

edir. 

İbtidai icma cəmiyyətinin arxeoloji baxımdan dövrləşməsi aşağıdakı kimidir: 

1. Qədim daş dövrü (Paleolit) - təxminən 1,5 milyon il bundan əvvəl 

başlamış və e.ə. XII minilliyə qədər davam etmişdir. 

2. Orta daş dövrü (Mezolit)- e. ə. XII-VIII minilliklər. 

3. Yeni daş dövrü (Neolit)- e. ə.VII-VI minilliklər. 

4. Mis-daş dövrü (Eneolit)- e. ə.VI-IV minilliyin ortaları. 

5. Tunc dövrü – e. ə. IV minilliyin ortaları - II minilliyin sonları. 

6. Dəmir dövrü- e. ə. II minilliyin sonları - I minillik.  

İbtidai icma cəmiyyəti öz inkişafında üç mərhələdən keçmişdir:  

1). Ibtidai insan dəstəsi və ya ulu icma; 

2). Qəbilə icması; 

3). Ibtidai icma quruluşunun dağılması.  

Ibtidai insan dəstəsi və ya ulu icma alt və orta paleolitdə (1,5 milyon ildən 

40 min il bundan əvvələ kimi) yaşamışdır. Insanlar qida əldə etmək və 

heyvanlardan qorunmaq zərurəti qarşısında  20-30 nəfərdən çox olmayan bir 

dəstə halında birləşirdilər  və belə ilkin insan dəstələri Qarabağda (Azıx və Tağlar 

mağaraları), Qazax bölgəsində (Damcılı və Daşsalahlı mağaraları) və Lerikdə 
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(Buzeyr mağarası) məskən salmışdır. Ibtidai insan yem əldə etmək üçün 

yığıcılıq və ovçuluqla məşğul olurdu və bu istehlak təsərrüfatı adlanırdı.  

Paleolit alt, orta və üst adlanan 3 dövrə bölünür: 

Alt paleolit 1,5 milyon il bundan əvvəldən 100 min il bundan əvvələ qədər 

davam etmişdir. Azıx, Tağlar Azərbaycanda ən qədim paleolit düşərgələri sayılır. 

Azərbaycanda ən qədim daş alətlər Azıx mağarasında tapılmışdır. «Quruçay 

mədəniyyəti» nə aid edilən bu alətlər təxminən 1,5 milyon il bundan əvvəl 

Azərbaycanda bacarıqlı insanın yaşadığını sübuta yetirir. 

     Bacarıqlı insan əmək alətləri düzəldə və ondan istifadə edə bildiyinə 

görə belə adlandırılmışdır. Alt paleolitdə bacarıqlı insanların məcburi şəkildə 

birləşdiyi ibtidai insan  dəstələri sadə əmək alətləri düzəldir, hazır təbiət 

məhsulları ilə qidalanır, yığıcılıq və ovçuluqla məşğul olurdular. Təxminən 700 

min il bundan əvvəl Azərbaycanda insanlar od əldə etməyi və onu qoruyub 

saxlamağı bacarmışlar. Azıx mağarasında dünyada ən qədim ocaq yeri 

tapılmışdır. Azıx mağarasının qədim sakinlərinin daha düşüncəli və bacarıqlı 

olması ocağın ətrafında divar hörməsində özünü göstərir.  Mağarada   tapılmış 

insanın alt çənə sümüyü 350-400 min il bundan əvvələ aiddir.  Çənə sümüyünün 

aid olduğu  insan Azıxantrop (Azıx adamı) adlanır. Bu tapıntı Azərbaycanın 

dünyada ən qədim insan ocaqlarından biri olmasının göstəricisidir.  

Orta paleolit dövrü (təxminən e.ə.100-40-cı minillik) Mustye dövrü 

adlanır. 

Bu dövrdə insanlar çaxmaqdaşı və dəvəgözü nüvələrindən lövhə və 

qəlpələr qoparır, iti uclu əmək alətləri düzəldərək ovçuluqda istifadə edirdilər. 

Ibtidai insan dəstəsində kişilər ovçuluq, qadınlar isə ev işləri və yığıcılıqla məşğul 

olurdular.  Qarabağda Tağlar mağarasındakı ocaq yerləri insanın süni od əldə 

etmək vərdişinə tamamilə yiyələndiyini göstərir. Orta paleolitdə yaşayan bacarıqlı 

insanları Neandertal adlandırırlar. 

Üst paleolitdə (40 min il –14 min il əvvəl) ağıllı insan meydana çıxması 

ilə Azərbaycanda qəbilə icması formalaşmağa başladı. Qəbilə icmasında ibtidai 

yaşayış daha sabit və davamlı şəkil aldı. Bir neçə qəbilənin birləşməsi ilə tayfa 

yarandı. Qan qohumlarından ibarət tayfa birgə təsərrüfat aparır, öz ərazisində 

bütün təbii ehtiyatlardan birgə istifadə edirdi. Bu zaman istehsal vasitələri və 
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məhsul üzərində ümumi mülkiyyət mövcud idi; birgə əmək və birgə yaşayış 

qaydaları hökm sürürdü. Qəbilə icmasının ictimai həyatı və təsərrüfatında 

eneolitin sonunadək (e. ə.VI minillik) qadın aparıcı yer tutmuşdur. Yalnız ovçuluq  

və balıqçılıqla məşğul olan kişilərdən fərqli olaraq qadınlar yem toplayır, ev işləri 

görür, odu qoruyur və uşaqların qayğısına qalırdılar. Qəbilədə qadın, ana üstün 

yer tutduğuna, nəsil ana xətti ilə getdiyinə  görə  həmin dövr matriarxat 

(anaxaqanlığı) adlandırılmışdır. 

Mezolit (e. ə. XII - VIII minilliklər).  Azərbaycanda mezolit dövründə ox və 

kamanın kəşfi ovçuluğun inkişafında böyük rol oynamışdır. Heyvanların uzaqdan 

ovlanması imkanı yaranmış, qida ehtiyatı artmış və ovçuluq əsas peşəyə 

çevrilmişdir. Bu dövrdə ovçuluq və yığıcılıqla yanaşı, istehlak təsərrüfatının daha 

bir sahəsi olan balıqçılıq meydana çıxmışdır. Istehlak təsərrüfatı ilə məşğul olan 

insanlar geniş əraziyə yayılmaq imkanına malik deyildilər.  

Mezolitdə insanlar heyvanların əhliləşdirilməsinə başladılar. Bununla da 

ibtidai heyvandarlığın əsası qoyulmuş oldu. Insanlar ilk əkinçilik vərdişlərinə də 

bu dövrdə yiyələnmişdilər. Nəticədə mənimsəmə təsərrüfatından istehsal 

təsərrüfatına keçidin əsası qoyuldu.  

Azərbaycanda mezolit dövrü Qobustan və Damcılı düşərgələri əsasında 

öyrənilmişdir.  

Neolit (VII-VI minilliklər). Azərbaycanda neolit dövrü qəbilə icmasının 

həyatında böyük dəyişikliklərin başlanğıcını qoydu. Yeni daş dövründə istehsal 

təsərrüfatı və onun əsas sahəsi olan əkinçilik və maldarlıq meydana çıxmışdır. 

Istehsal təsərrüfatının yaranması elmi ədəbiyyatda «neolit inqilabı» adlanır. Bu 

inqilabın nəticəsində insan ərzaq ehtiyatı üzərində ilk dəfə idi ki, nəzarət etmək 

imkanı qazanırdı.  

Azərbaycanda istehsal təsərrüfatına keçid e.ə. VII minilliyə təsadüf edir. 

Əsas əmək aləti kimi toxadan istifadə olunduğundan belə əkinçilik toxa əkinçiliyi 

adlanırdı. Bu dövrün maldarlığı isə ev maldarlığı olmuşdur. 

Neolitdə istehsal təsərrüfatının yaranması ilə bağlı olaraq əkinə yararlı 

düzən torpaqların məskunlaşmasına başlanmışdır. Əhalinin oturaq həyata – 

kənd təsərrüfatı yaşayışına keçməsi üçün imkan yaranmışdır. Təbriz 

yaxınlığındakı Yanıqtəpə və Sulduz düzündəki Hacı Firuz abidələri son neolitdə 
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(e. ə. VI minillik) Azərbaycanda oturaq əkinçi-maldar təsərrüfatının yayıldığını 

sübut edir. Bu zaman möhrə və ya çiy kərpiclə hörülmüş evlərdən kəndlər 

salınırdı. 

Neolit dövrünün əsas nailiyyətlərindən biri də saxsı (gil) qab istehsalının- 

dulusçuluğun yaranmasıdır. Azərbaycanda «ev peşələri» sayılan toxuculuq, 

tikinti və hörgü işi də neolit dövründə meydana çıxmışdır. 

b) Eneolit. Eneolit dövrü (e. ə. VI - IV minilliklər). Bu dövrdə istehsal 

təsərrüfatının inkişafı nəticəsində qəbilə icması özünün çiçəklənmə mərhələsinə 

daxil olmuşdur. Azərbaycanda uzun müddətli oturaq əkinçilik və onunla sıx bağlı 

olan ev maldarlığı inkişaf etmişdi. Dəmyə (təbii suvarma) əkinçiliyi geniş yayılsa 

da, süni suvarma əkinçiliyinin izlərinə Mil düzündə Şahtəpə yaşayış yerində rast 

gəlinmişdir.  

Şomutəpə və Əliköməktəpədə tapılan üzüm tumları Azərbaycanda 

üzümçülük təsərrüfatının eneolitdən başladığını göstərir.  

Arxeoloji materiallar sübut edir ki, Azərbaycanda maldarlıq təsərrüfatı 

eneolitdə yüksək səviyyədə olmuşdur. Bu dövrdə Azərbaycanda qaramalın iki 

növü, qoyun və keçinin üç növü, ev atının isə iki növü saxlanılırdı. Azərbaycanda 

atçılığın 7 minillik tarixi vardır. Azərbaycanda eneolit insanın həm də metalla ilk 

tanışlıq dövrüdür. Daha möhkəm əmək alətləri və silahlar düzəltmək ehtiyacı 

metaldan istifadə edilməsinə tələbat yaratmışdır. Qafqazda ən qədim mis 

məmulatının Azərbaycanda tapılması göstərir ki, burada ibtidai insanlar metal 

əritməyi bacarırdılar. Kültəpə, Əliköməktəpə və başqa yerlərdə soyuq döymə 

üsulu ilə hazırlanmış 20 - dək kiçik mis alət tapılmışdır.  

Eneolit dövrünün yaşayış məskənləri çox özünəməxsus quruluşa malik idi. 

Çiy kərpicdən hörülmüş dairəvi və dördkünc yaşayış evləri və təsərrüfat tikililəri 

kiçik həyətlə birlikdə hasar içərisinə alınırdı.  

Cəmiyyətin həyatında və təsərrüfatında kişinin üstün mövqe qazanması 

nəticəsində eneolit dövründə anaxaqanlığı başa çatmış və öz yerini patriarxata 

(ataxaqanlığa) vermişdir. Patriarxat dövründə kişi ailəni və icmanı idarə etmək 

hüququnu öz əlinə almışdı. Buna baxmayaraq ana, qadın cəmiyyətdə öz şərəfli 

mövqeyini qoruyub saxlayırdı. 
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Qədim Şərqin bir çox bölgələrində olduğu kimi Azərbaycanda da eneolitdə 

ölünün yaşayış yerində və ya divarın dibində dəfn etmək adəti var idi. 

Əliköməktəpədə 20-dək qəbir abidəsində ölü qırmızı boya ilə boyanmış, həsirə 

bükülərək qəbirə sağ və ya sol böyür üstə gömülmüş, üzü qarşısına isə su qabı 

(cam) qoyulmuşdu. Əksər qəbir abidələri eyni olduğundan cəmiyyət hələ varlı-

kasıblara bölünməmişdi və ictimai bərabərsizlik yox idi. 

c) Tunc və ilk dəmir dövrü. Tunc dövrü (e. ə. IV-II minilliklər). Qəbilə 

icmasının təsərrüfat həyatında böyük dəyişikliklərin baş verməsi və metal 

istehsalının təkmilləşməsi şəraitində e. ə. IV minilliyin sonlarında Azərbaycanda 

tunc dövrü başlandı. Icma təsərrüfatının yeni yaranmış sahələrindən biri metal 

istehsalı oldu. E.ə. III minillikdə sənətkarlar misi əritməyi, mis-mərgümüş (arsen) 

qatışığından tunc almağı, bu ərintini qəliblərə töküb hazır məhsul əldə etməyi 

bacarırdılar. Əkinçilik və maldarlıq məhsullarının tayfalararası miqyasda 

mübadiləsi də bu dövrdə meydana çıxmışdır. 

Təxminən 2 min il davam edən tunc dövründə məhsuldar qüvvələr daha da 

inkişaf etmiş, təsərrüfatın bütün sahələrində və ictimai həyatda köklü dəyişikliklər 

baş vermişdir. Qəbilə icmasının dağılması və erkən dövlət qurumlarının 

yaranması prosesi də bu dövrdə başlamışdı. Tunc dövrü erkən, orta və son 

adlanan üç mərhələdən keçmişdir.  

Erkən tunc dövründə (e. ə. IV minilliyin sonu - III minilliyi əhatə edir və 

arxeoloji baxımdan Kür - Araz mədəniyyəti adlanır) insanlar sıx yaşayış 

yerlərindən əkinçilik və maldarlıq üçün daha əlverişli olan vadilərə, dağ ətəklərinə 

yayılıb məskunlaşırdılar. Artıq e. ə. III minilliyin birinci yarısında toxa əkinçiliyi öz 

yerini xış əkinçiliyinə verməyə başlamışdı. Bununla bağlı olaraq iribuynuzlu 

heyvanlardan qoşqu vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Xış əkinçiliyi dağətəyi 

bölgələrdə əkinçiliyin inkişafına yeni imkanlar açaraq əmək məhsuldarlığının 

yüksəlməsinə şərait yaradırdı. 

Azərbaycanda erkən tunc dövründə ev maldarlığından köçmə, yaylaq 

maldarlığına keçid baş vermişdir. Əhalinin Alp çəmənliklərinin bol olduğu 

ərazilərə yayılması xüsusilə qoyunçuluğun inkişafı ilə bağlı idi.  

Köçmə (yaylaq) maldarlığına keçilməsi ilə əlaqədar yalnız heyvandarlıqla 

məşğul olan qəbilələr meydana çıxırdı. Əkinçiliyin və maldarlığın müstəqil 
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sahələr kimi fəaliyyət göstərməsi ibtidai icma cəmiyyətinin tarixində birinci ictimai 

əmək bölgüsü hesab edilir. 

E. ə. III minillik ibtidai cəmiyyətin həyatında əmlak bərabərsizliyinin ilkin 

əlamətlərinin üzə çıxdığı və ilkin tayfa birliklərinin yarandığı dövr kimi də 

xarakterizə olunur. 

Orta tunc dövründə (e. ə. III minilliyin sonu - II minilliyin I yarısı) qəbilə 

icmasının təsərrüfatı və sənətkarlığı çoxnövlü olması ilə seçilirdi. Bu zaman mülki 

və ictimai bərabərsizlik xeyli dərinləşmişdi.  

Orta tunc dövründə cəmiyyətin həyatında yeni ictimai əmək bölgüsü baş 

vermiş, sənətkarlıq əkinçilikdən ayrılmışdır. Sənətkarlığın metalişləmə, 

dulusçuluq və toxuculuq sahələri aparıcı yer tuturdu. Naxçıvanda II Kültəpə 

abidəsində dörd kürəsi olan dulus emalatxanaları tapılmışdır. Həmin 

emalatxanalarda əllə hərəkətə gətirilən dulus çarxlarında zəngin naxışlara malik 

boyalı qablar istehsal edilirdi.  

Orta tunc dövründə şəhərəbənzər yaşayış məskənlərinin meydana çıxması 

ilk növbədə sənətkarlığın inkişafı ilə bağlı idi. Şəhərəbənzər məskənlər 

möhkəmləndirilmiş müdafiə hasarları ilə əhatə olunurdu. Buradakı evlər müəyyən 

plan üzrə sıra ilə kvadrat kərpiclərdən tikilirdi. Naxçıvanda orta tunc dövrünə aid 

yaşayış məskənlərinin öyrənilməsi burada Şərqin ən qədim və ilkin şəhər 

mədəniyyətinin təşəkkül tapmasından xəbər verir.  

Sənətkarlığın əkinçilikdən getdikcə daha çox ayrılması nəticəsində 

sənətkarlıq məhsulları satlıq məhsula - əmtəəyə çevrilməyə başlamışdı. Alqı-

satqının genişlənməsi tacirlər zümrəsinin yaranmasına doğru aparırdı. Bu dövrdə 

Azərbaycanda pul yerinə xırdabuynuzlu mal - davar işlənilirdi. 

Orta tunc dövründə əkinçilik süni suvarmaya əsaslanır, xış əkinçiliyi tətbiq 

edilir, buğda, arpa və darı becərilirdi. Taxılın döyülməsində daş vəllərdən istifadə 

olunurdu. Kənd təsərrüfatında üzümçülük də mühüm yer tuturdu. 

Əkinçilik və maldarlıq təsərrüfatlarının çiçəklənməsi şəraitində artıq 

məhsul, zinət əşyaları, sürülər, otlaqlar və s. tayfa başçılarının və əyanların 

əlində cəmləşərək tədricən xüsusi mülkiyyətə çevrilirdi. Cəmiyyət varlılar, 

sənətkarlar və icmaçı kəndlilər (əkinçi və maldarlar) zümrəsinə bölünməyə 

başlayırdı. Icmaçı kəndlilər və sənətkarlar cəmiyyətin əsas istehsalçı qüvvəsini 
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təşkil edirdilər. Suvarma arxlarının çəkilməsi, müdafiə qurğularının tikilməsi və 

tayfa ərazisinin qorunması kimi ağır vəzifələri də onlar yerinə yetirirdilər. 

Son tunc- erkən dəmir dövründə (e. ə. XIV-VII əsrlər) təsərrüfatın və 

mübadilənin daha da inkişaf etməsi tayfa başçılarının və əyanların icmanın əsas 

kütləsindən ayrılmasına, ailələr arasında əmlak bərabərsizliyinin dərinləşməsinə 

gətirib çıxartdı. Nəticədə ibtidai icma quruluşunun dağılma prosesi özünün son 

mərhələsinə çatdı. Var-dövlət və sərvət əldə etmək üçün müharibə peşəyə 

çevrilməyə başladı. E. ə. II minilliyin ortalarına aid külli miqdarda çoxnövlü hücum 

və müdafiə silahlarının tapılması tayfalararası müharibələrin geniş miqyası və 

amansızlığından xəbər verir. Dəmir istehsalının  başlanğıc mərhələsində (e. ə. 

XII-XI əsrlər) əmək alətləri ilə yanaşı, çoxlu silah düzəldilməsi cəmiyyətin 

silahlanmasına imkan yaratmışdı. Müharibələr zamanı tutulmuş əsirlər qul 

edilərək istehsala cəlb olunurdular. 

Bu dövrdə süni suvarmanın genişləndirilməsi əkinçiliklə yanaşı bağçılıq, 

bostançılıq və üzümçülüyün inkişafına şərait yaradırdı. Yaylaq maldarlığı 

genişlənir, atçılıq  sürətlə inkişaf edirdi. Atdan hərbi yürüşlərdə və köç 

arabalarında istifadə edilməyə başlanmışdı. Sarıtəpədən (Qazax) tapılmış qablar 

üzərində təkər, Xaçbulaqda (Daşkəsən) tapılmış tunc kəmər üzərində isə iki at 

qoşulmuş hərbi araba təsvir edilmişdir.  

E. ə. II minilliyin sonunda Azərbaycanda soyuq üfürmə texnikasına 

əsaslanan dəmir istehsalına başlanmışdı. Metallurgiya və metalişləmə sənəti  

yüksəliş keçirirdi. Sənətkarlıqda dabbaqlıq (gön- dəri), toxuculuq sahələri də 

mühüm yer tuturdu. 

Son tunc- erkən dəmir dövründə təsərrüfatın mühüm sahələrinin inkişafı 

tayfalararası və ölkələrarası ticarəti daha da gücləndirmişdi. Azərbaycanın Ön 

Asiya, xüsusilə Mesopotamiya (Ikiçayarası) ölkələri ilə müntəzəm ticarət əlaqələri 

var idi. E. ə. II - I minilliklərdə Assuriyadan Azərbaycana silah və bəzək şeyləri 

gətirilirdi. Urmiya gölünün cənubunda yerləşən Həsənli abidəsində Assuriyadan 

gətirilmiş və üzərində e. ə. XIV əsrə aid yazı olan toppuzun, Xocalıda üzərində 

Assur hökmdarının adı yazılmış muncuğun, Qarabağda və digər yerlərdə assur 

tipli şirli qabların  tapılması Azərbaycan-Assur ticarət əlaqələrindən xəbər verir. 
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İbtidai icma cəmiyyətinin dağılması. Arxeoloji mənbələrə görə, ölkənin 

bütün vilayətlərində ictimai-iqtisadi inkişaf prosesi eyni səviyyədə olmamışdır. 

Şimala nisbətən cənub bölgələrdə ictimai inkişafın bir qədər yüksək səviyyədə 

olması nəzərə çarpır. Burada əkinçilik və maldarlıq, tunc metallurgiyası yaxşı 

inkişaf etmiş, üzümçülük təsərrüfatın xüsusi sahəsinə çevrilmişdi. Saxsı məmulatı 

istehsalında dulus çarxı geniş tətbiq olunur, mübadilə və ticarət genişlənir. Bütün 

bunlar yerli əhalinin ictimai həyatında dəyişikliklərə gətirib çıxarır.  

Cənub rayonlarının dəfn abidələri nisbətən zənginliyi ilə fərqlənir. 

Qarabağın kurqan qəbirlərində Zaqafqaziyada nadir hallarda rast gəlinən qızıl 

əşyalar, sədəf və sümükdən bəzəklər, çoxlu tunc və başqa məmulat tapılmışdır. 

Bir nekropolda rast gəlinən qəbirlər öz avadanlıqlarının zənginliyinə və 

kasıblığına görə fərqlənir.  

O dövrdə Azərbaycanda qulların olmasını Dovşanlıda, Axmaxıda, Borsunlu 

və Xanlarda aparılan tədqiqatların nəticələri təsdiq edir. Belə ki, Axmaxı 

kurqanındakı əsas ölü həmdövr qəbirlərində rastlanan və yerli əhali üçün 

səciyyəvi olan dolixosefal tipinə mənsub idi. Əsas ölünü müşayiət edənlərə 

gəldikdə isə, onların kəlləsi başqa - braxisefal tipində idi.  

Qəbilə başçılarına və şöhrətli şəxslərə mənsub bir sıra kurqan qəbirləri 

mürəkkəb quruluşlarına, zəngin avadanlığa və təmtəraqlı dəfn mərasiminə görə 

nəzər-diqqəti cəlb edir. Qullardan əlavə, ölmüş başçını axirət dünyasına 

arvadları, kənizləri, atları müşayiət edir, qəbirə çoxlu silah və ona mənsub olan 

əmlakı qoyulurdu. Dövrün abidələrində birinci dəfə olaraq üzərinə tunc lövhə 

çəkilmiş taxta qalxanlara və zirehli geyimə rast gəlinmişdir.  

Azərbaycanda ibtidai icma quruluşunun dağılma və sinifli cəmiyyətin 

yaranması dövrünün ən təmtəraqlı abidələrindən biri Tərtər rayonunun Borsunlu 

kəndindəki böyük kurqandır. Kurqanın 256 kv.m2 sahəyə (uzunluğu 32, eni 8 və 

dərinliyi 4 m) malik qəbiri təxminən iki yüz tirlə iki qatda örtülmüşdür. Qəbirdə 

qəbilə başçısı dəfn olunmuşdu. O, tunc mıxlarla bərkidilmiş, qızıl təbəqə çəkilmiş 

və tunc lövhələrlə bəzədilmiş taxt-kəcavə üzərinə qoyulmuşdur. Başçıdan əlavə, 

qəbirdə doqquz şəxsin qalıqları, səkkiz at skeleti, çoxlu iri və xırdabuynuzlu 

heyvan sümükləri, saxsı qablar, metal əşyalar - təbərzin balta, yastı balta, iskənə, 

nizə və ox ucları, kəmər və qazan qırıqları, qızıl düymələr, əqiqdən, pastadan və 
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şüşədən muncuqlar, mərmər toppuz və şirli qab var idi. At əsləhəsi də qəbirdə 

böyük yığımda və müxtəliflikdə təqdim olunmuşdu (müxtəlif gəm, sümükdən 

qaytarğanlar, onların bəzilərində cızma üsulla insan başının təsviri verilmişdir). 

Orada həm də tuncdan bəzəklər və dəniz xərçənglərinin çanağından düzəldilmiş 

şəbəkə düymələr var idi. Şübhə yoxdur ki, Borsunludakı bu kurqan qəbilə 

başçısına mənsub imiş, dəfn ərəfəsində kənizləri, qulları və arvadları öldürülmüş 

və onunla birlikdə basdırılmışdır. 

Son Tunc dövrü qəbirlərində göstərilən əlamətlər və silahların çoxluğu, çox 

ehtimal ki, hərbi demokratiyanın inkişafı ilə əlaqədardır. İbtidai cəmiyyətin 

dağılması ərəfəsində zorakılıqla zəbtetmə və talançılıq bəzi qəbilələrdə varlanma 

mənbəyi kimi tez-tez baş verən hadisələrə çevrilir. Ancaq Azərbaycan əhalisinin 

və onun qonşularının bu dövrdə daima müharibələr şəraitində yaşamasını güman 

etmək səhv olardı. Doğrudur, ayrı-ayrı qəbilələr arasında varidat, ilk növbədə, 

mal-qara otlaqları üstündə vaxtaşırı toqquşmalar olurdu. Belə şəraitdə bəzi 

qəbilələrin əlçatmaz yerlərdə məskunlaşması və nəhəng qalaçalar hörülməsi 

səbəbləri aydın olur. 

Bəzi varlı qəbirlərdə silahların həm əsas ölünün, həm də onu müşayiət 

edənlərin yanına qoyulması müşahidə edilmişdir. Dovşanlı kurqanında qəbirdə 

düz uzadılmış əsas ölü və ona məxsus çoxlu miqdarda avadanlıqdan əlavə 

bükülü vəziyyətdə üç skelet də var idi. Onlarla birlikdə tunc dəbilqə, silah, yaba 

və at yüyəninin tapılması onları ölən başçının hərbi dəstəsinin üzvləri hesab 

etməyə əsas verir.  

Müvafiq dövr cəmiyyətində qəbilə başçıları, mötəbər şəxslər, hərbçilər, 

qullar və s. aydın seçilir. Bu, hər şeydən əvvəl, yeni ictimai-iqtisadi 

münasibətlərin yaranması ilə əlaqədar olub, təzəcə təşəkkül tapmaqda olan 

ictimai quruluşun "carçıları" idi.  

Beləliklə, bu dövr ibtidai-icma quruluşunun dağılması prosesində son 

mərhələ - siniflərin və dövlətin yaranma ərəfəsi idi.  

Qəbilələrarası mübadilə. Xarici əlaqələr. Son Tunc və İlk Dəmir dövrü 

təsərrüfatının qızğın inkişafı ərzaq məhsulu artımı yaradır ki, bu da qəbilələrarası 

geniş, müxtəlif cəhətli mübadiləyə təkan verir. Bu işdə düzəndən dağa, oradan 

yenə arana köçən qəbilələrin böyük rolu olmuşdur. Böyük əraziləri keçən bu 
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qəbilələr oturaq əhali ilə daimi təmasda olur, mübadilə edir, bu və digər əşyaların 

yayılmasında vasitəçi xidmətini görürdülər. Mübadilə mal-qara, yun, əkinçilik və 

maldarlıq məhsulları, həm də sənətkarlıq məmulatı ilə aparılırdı. Dövrün 

abidələrində bir bölgənin məhsullarının başqasına keçməsini aydın müşahidə 

etmək olur. Bu, hər şeydən əvvəl, Azərbaycanın və bütün Qafqazın metallurgiya 

mərkəzlərinin istehsalına aiddir. Abşeronda zərif cızma xətlə naxışlanmış tunc 

kəmər tapılmışdır. Belə kəmərlər Qərbi Azərbaycan abidələrindən yaxşı 

məlumdur və orada onların istehsalı qaydaya salınmışdı. Dəvəçi rayonundan 

tapılan tunc təbərzin baltalar da orada mübadilə üçün hazırlanmışdır.  

Dağıstan və Şimal-Şərqi Azərbaycan üçün səciyyəvi olan saxsı məmulatı 

nümunəsinin Gədəbəy rayonundan tapılması Xəzərsahili qəbilələrinin Mərkəzi 

Zaqafqaziya ilə əlaqələrini əks etdirən dəlillərdən biridir.  

Beləliklə, ibtidai cəmiyyət daxilində mülki bərabərsizliyin, ictimai 

təbəqələşmənin və xüsusi mülkiyyətin yaranması, sənətkarlığın müstəqil 

peşəyə çevrilməsi, icma daxilində birgə əmək, birgə əmlak və birgə yaşayış 

qaydalarının pozulmasına gətirib çıxartmışdı. Azərbaycanda qəbilə 

icmasının və icma təsərrüfat formasının dağılması prosesi e. ə. II minilliyin 

sonu- I minilliyin başlanğıcında başa çatmışdı. 

 

Sual 3. Azərbaycan ərazisində tayfa ittifaqları və erkən dövlət 

qurumları 

 

E. ə. III-II minilliklərdə Azərbaycanın cənubunda və şimalında ilkin tayfa 

birlikləri mövcud idi. Azərbaycanın cənubunda yaşayan etno-siyasi birliklərdən 

kutilər, lullubilər, su və turukkular haqqında qədim Şumer-Akkad mixi yazılarında 

kifayət qədər məlumatlara rast gəlinir. E. ə. III minilliyin II yarısında Azərbaycanın 

cənubunda Lullubi və Kutilərin erkən dövlətləri yaranmışdır. 

 Kuti dövləti. Azərbaycanın Urmiya gölü bölgəsində hələ e. ə. XXIV-XXIII 

əsrlərdə kuti tayfa birləşməsi yaşayırdı. Mənbələrdə kutilərin məskunlaşdıgı ərazi  

dağlıq Kutium ölkəsi kimi xatırlanmışdır. Kutilər maldarlıq, əkinçilik və 

sənətkarlıqla məşğul olur, Mesopotamiyada yaşayan əhali, xüsusilə şumerlərlə 

iqtisadi-siyasi əlaqələr saxlayırdılar. E. ə. XXIII əsrdə daha da güclənmiş Akkad 

hökmdarlarının aramsız hücumlarının qarşısını almaq üçün kutilər qonşuluqda 



23 
 

yaşayan digər etno-siyasi toplumlarla hərbi ittifaqa girmiş və müttəfiqlər üç dəfə 

Akkad ordularını məğlubiyyətə uğratmışdlar.  

 E. ə. XXIII əsrin sonlarında Kuti dövləti xeyli güclənmişdi. Döyüşkənliyi ilə 

seçilən çoxsaylı əhaliyə malik olan Kuti dövləti Mesopotamiyaya hərbi yürüşlərə 

başlayaraq Akkad qoşunlarını darmadağın etmişdilər. Kuti hökmdarı Enridavazir 

bu qələbə şərəfinə ucaltdığı abidədə özünü «Kutiumun və dünyanın dörd 

tərəfinin hökmdarı» adlandırmışdır. 

 E. ə. XXII əsrin əvvəllərində Mesopotamiyanın cənubunu işğal edən və 

Akkad dövlətini süquta uğradan Kutilər burada böyük xilaskarlıq missiyasını 

yerinə yetirdilər. Akkadlar daima Şumer şəhərlərinin əhalisini kütləvi şəkildə 

məhv edirdilər. Şumerlərin muqəddəs Nippur şəhərini viran qoyan akkadlar, hətta 

onların Ekur məbədini belə dağıtmışdılar. Bu hadisə şumerlərin səbr kasasını 

doldurmuş və onlar yardım üçün Akkadın əsas düşməni olan güclü Kutiuma üz 

tutmuşdular. Kutilər şumerlər üzərində Akkad ağalığına birdəfəlik son 

qoymuşdular.   

 Bu qüdrətli Azərbaycan etnosu 91 il (2195-2104) Dəclə və Fərat çayları 

arasında öz siyasi hökmranlığını sürdürə bilmişdir. Bu zaman inzibati vəzifələri 

daşıya biləcək çoxlu adamları olmadığından işğal olunmuş əraziləri yerli Şumer 

və Akkad əyanlarından təyin etdikləri canişinlər vasitəsilə idarə edirdilər. Kuti 

hökmdarı həm də Akkad çarı titulunu daşıyırdı. Şəhərləri en və ya ensi rütbəli 

hakimlər idarə edirdilər. Kutilər şumerlərin dağıdılmış məbədlərini bərpa etmiş və 

yenilərini tikdirmişdilər.  

 Mesopotamiyanın cənubundakı əhalidən kutilər sənətkarlıq, ərzaq 

məhsulları və qiymətli metallar şəklində vergilər toplayırdılar.  

Kuti ağalığı dövründə Mesopotamiya ərazisi xarici basqınlardan daha yaxşı 

qorunmuş, ticarət yollarında tam təhlükəsizlik təmin olunmuşdu.  

 Kuti hökmdarlarına aid yazılarda onların İştar və Sin tanrıları haqqında 

məlumatlar vardır. Kutilər Mesopotamiyada yerli tanrılara sitayişi saxlamaqla  öz 

dini ayinlərini tətbiq etməyə çalışırdılar. Dini ibadətdə yeniliklər yerli kahinlərin 

ciddi müqaviməti ilə qarşılanırdı.  

  XXII əsrin sonlarında Mesopotamiyanın cənubunda başda Şumer 

Uruk şəhərinin hakimi Uti-heqal olmaqla kutilərə qarşı müqavimət başladı. Uti-
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heqal öz kitabəsində kutiləri «zəhərli dağ ilanları, tanrıların düşməni, Şumer 

dövlətçiliyini dağlara aparan, Şumeri ədavətlə dolduran, arvadı ərindən, uşaqları 

valideynlərindən ayıran, ölkədə düşmənçilik və nifaq salan» bir toplum 

adlandırırdı. Bu cür düşmən münasibət əslində Kuti hakimiyətini gözdən 

salmağa, işğalçı kutilərlə mübarizənin zəruriliyini əsaslandırmağa və əhalini 

ayağa qaldırmağa yönəlmişdi. E. ə. 2109-cu ildə kutilərlə Uruk şəhəri arasında 

baş verən döyüşdə şumerlər qalib gəldilər. İkiçayarasında ağalıq edən sonuncu 

kuti hökmdarı Tirikan oldu. O, cəmi 40 gün hakimiyyətdə qala bilmişdi. 2104-cü 

ildə həm onun, həm də İkiçayarasında Kuti hakimiyyətinə son qoyuldu. Bundan 

sonra kutilər öz doğma torpaqlarına qayıtdılar. Onlar burada lullubi tayfaları 

tərəfindən sıxışdırılaraq torpaqlarının bir hissəsini itirmiş və bir qədər şimal-şərq 

səmtinə çəkilməli olmuşdular. 

 Şumer mixi yazılarında İkiçayarasında hökmranlıq edən 21 kuti çarının adı 

çəkilmişdir.  

 Lullubi dövləti. E.ə. III minilliyin II yarısında Azərbaycan ərazisində 

mövcud olan etno-siyasi birliklərdən biri də lullubilər tərəfindən yaradılmışdır. 

Lullubilər haqqında ilk məlumat Akkad mənbələrində verilir. Akkad kitabələrində 

«Lullubum dağlılarını öz hakimiyyəti altında birləşdirmiş hökmdar Sidurru» 

haqqında danışılır. Lullubi siyasi birliyi Urmiya gölü hövzəsində meydana 

çıxmışdı. Lullubilər Diyala çayının yuxarı axarından Urmiya gölünədək olan 

torpaqlarda kutilərdən cənubda və şərqdə yaşayırdılar. Lullubilərin təsərrüfatında 

maldarlıq üstün yer tutmuşdur. Onlar Mesopotomiyadakı şəhərlərlə ticarət 

əlaqələri saxlayır, qaramalı taxıla dəyişirdilər. Qonşu hurri və hetlər lullubiləri öz 

dövlət idarələrində işə cəlb edir və döyüşkən lullubiləri muzdla  hərbi xidmətə 

çağırırdılar.  

 Lullubi hökmdarı Anubanininin e.ə. XXII əsrə aid kitabəsində Akkad dilində 

yazılmışdır: «Anubanini, qüdrətli çar, Lullubum çarı öz təsvirini və İştar ilahəsinin 

təsvirini Batir dağında həkk etdirdi». Bu yazı əsasında müəyyən olunmuşdur ki, 

Lullubi hökmdarı  Anubaniniyə tabe olan torpaqlar Urmiya gölündən Diyala 

çayının orta axarınadək çatır. Yazıda «Yuxarı Dəniz» və «Aşağı Dəniz» in qeyd 

olunması göstərir ki, hökmdar Anubanini İran körfəzinə qədər olan ərazilərə iddia 
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ilə çıxış edirdi. Vaxtı ilə kutilərə məxsus olan torpaqların böyük hissəsi indi Lullubi 

hökmdarının əlinə keçmişdi.  

 E.ə. XXI əsrdə şumerlər lullubilər üzərinə tez-tez talanedici yürüşlər 

etmişdilər. Lullubilər də kutilərlə birlikdə İkiçayarasında yaşayan xalqlar üzərinə 

işğalçı yürüşlərə çıxırdılar. Lullubilər təxminən 1500 il ərzində Azərbaycan və 

qonşu ərazilərin tarixində mühüm rol oynamışdı. Lullubi tayfaları Ön Asiyada öz 

qoçaqlığı və döyüşkənliyi ilə seçilirdilər və adları bir sıra qonşu xalqlar arasında 

vahimə ilə çəkilirdi. Hurrilər və urartulular lullu etnonimini daha çox «yadelli», 

«düşmən» mənasında işlədirdilər. E.ə. II minilliyin əvvəllərində lullubi mənşəli 

sülalə, hətta Aşşur taxt-tacını ələ keçirmişdi.  

 E.ə. XIV-XIII əsrlərdə Assuriya və Yeni Babil hökmdarlarının kitabələrində 

Lullume ölkəsi və onlarla aparılan savaşlar haqqında məlumatlar verilir. Lullube 

torpaqları e. ə. I minilliyin başlanğıcında Zamua ölkəsi kimi tanınırdı. Manna 

dövlətinin tərkibinə daxil olan İç Zamuanın şimal hissəsi yazılı mətnlərdə bəzən 

Lullume adlandırılır. 

 Kuti və Lullubi dövlətləri e.ə. III minilliyin sonlarında süquta uğramışdı.   

Turukki  etno-siyasi  birliyi. Azərbaycanın cənubunda yaşayan əhalinin 

tərkibinə turukki adlı etnik birlik də daxil idi. Turukki tayfa birliyi tarix səhnəsinə 

kutilər və lullubilərlə eyni vaxtda çıxmışdılar. E.ə. III minilliyin birinci yarısında 

turukkilərin kutilər və lullubilərlə bir müttəfiq kimi xatırlanması onların bir-biri ilə 

qonşuluqda yaşadığını göstərir. E. ə. XXIV əsrə aid yazılarda akkadlı Sarqonun 

dövründə onun dövlətinin ərazisində yaşayanlar içərisində turukku tayfa adı da 

çəkilmişdir. Akkad hökmdarı Naramsuenə qarşı kutilərin və digər tayfaların 

birləşdiyi hərbi ittifaqa turukkilər də qoşulmuşdular. E.ə. XVIII-XIII əsrlərə aid 

Assur yazılarında turukkilərin adına tez-tez rast gəlinir. Bir Assur mətnində onlar 

«Turukku ölkəsinin adamları» kimi verilmişlər və bu ərazidə kutilərin də yaşadığı 

göstərilmişdir. Lullubi kimi turukkular də Zaqros dağlarından Raniyə düzənliyinə 

keçərək hurrilərlə əlaqə saxlayır və Mesopotomiya hüdudlarına daxil olurdular.  

 Assur hökmdarı I Şamşi-Adadın (1813-1783) yürüşlərinə qədər turukkular 

qərb qonşuları ilə dinc əlaqələr saxlayır və Aşşurun ticarət əlaqələrində vasitəçi 

kimi iştirak edirdilər. Turukkular e. ə. XVIII əsrdə assurlarla dəfələrlə müharibə 

aparmışdılar. Mari məktublarında turukku hökmdarı Lidayanın adı assurlara qarşı 
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vuruşan turukkuların başçısı kimi xatırlanmışdır. Turukkular assurların Dəclədən 

şərqdəki əraziləri ələ keçirməsinə qarşı duran ciddi bir qüvvə kimi çıxış edirdilər. 

Lidayanın başçılığı ilə turukkular Assur hökmdarı İşmedaqana (1797-1757) qarşı 

uğurlu hərbi əməliyyat keçirərək Şuşarra ölkəsini assurlardan azad etmişdilər. 

Assur mənbələrindən birində yazılmışdır: «Turukku Lidaya və Şuşaradakı 

turukkular bizə düşmənçilik etdilər və iki şəhəri viran qoydular». Turukkular 

Dəclədən şərqdə öz vətənlərindən uzaqlarda Assurun nəzarəti altında olan 

torpaqlarda kifayət qədər sərbəst hərəkət edir və elə bir ciddi müqavimətlə 

üzləşmirdilər.  

 Qədim yazılı mənbələri araşdıran alimlərdən biri M. Mirzəyevin fikrinə görə 

Babil hökmdarı Hammurapinin dövründə (1792-1750) turukkular bölgədə kifayət 

qədər güclü toplum kimi tanınırdılar və Assurla mübarizənin gedişində vahid 

hakimiyyət altında birləşmişdilər. Hətta güclü Babil şahı Hammurapi öz 

rəqiblərinə qarşı müharibəyə hazırlaşarkən Turukku hökmdarı Zaziyaya müraciət 

etmişdir. Zaziya öz qoşunu ilə yardıma gələcəyini bildirsə də, xeyli müddət 

keçməsinə baxmayaraq vədinə əməl etməmişdi. Görünür Zaziya ikili siyasət 

yeridirdi. Hammurapiyə qarşı Elam, qonşu Kuti və digər ölkələrdən təşkil olunmuş 

ilk iki koalisiyada iştirak etməməklə yanaşı,  o, Hammurapiyə də kömək etməyə 

tələsmirdi. Bunun nəticəsidir ki, Babil şahı Hammurapi hakimiyyətinin 35-ci ilində 

Marini darmadağın etdikdən sonra əsas diqqətini turukkuların da daxil olduğu 

koalisiyaya yönəltmiş, hakimiyyətinin 37-ci ilində turukku ordusu üzərində qələbə 

qazanmışdı. Döyüş şübhəsiz ki, Turukku ölkəsindən kənarda baş verdiyindən 

Hammurapi Turukkumu zəbt edə bilməmişdi.  

 E.ə. XIX əsrin sonu-XVIII əsrin I yarısında döyüşkən turukkular mütəşəkkil 

hərbi-siyasi qüvvə kimi çıxış etmiş, yarım əsr ərzində Assur hökmdarları ilə 

savaşlara girmiş, Assurun şərqə doğru hərbi təcavüzünü dayandıraraq tarixi 

Azərbaycan torpaqlarını işğal təhlükəsindən qurtarmışdı.  

 E.ə. XIV-XIII əsrlərdə kuti, lullubi, su tayfaları ilə birlikdə turukkular da 

assurların tez-tez baş verən yürüşlərinə qarşı birlikdə mübarizə aparırdılar. Bu 

tayfalar Azərbaycanın qədim tarixində mühüm rol oynamışlar. E.ə. I minilliyin 

başlanğıcında Azərbaycanda öz dövlətlərini yaradan mannalılar həmin tayfaların 

varisləri hesab olunurlar. Kuti-lulubi dillərində sözlər qalmadığından və dil 
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materialı yalnız şəxs adlarından ibarət olduğundan onların dil mənsubiyyəti 

indiyədək dəqiq müəyyən edilməmişdir. 
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NƏTİCƏ 

Mühazirədə kursantların nəzərinə çatdırılan materiallardan aydın oldu 

ki, Azərbaycan dünyada ilk insanların yaşadığı qədim ərazilərdən biri 

olmaqla, həm də ilk mədəniyyətlərin də beşiyi olmuşdur. Azərbaycanın 

əlverişli təbii-coğrafi şəraiti, zəngin fauna və florası, mülayim iqlimi ilk 

insanların burada yaşaması üçün şərait yaratmışdır. 

Azərbaycan ərazisində məskunlaşan ilk insanlar təbiət qarşısında 

aciz qalmamamış, onun nemətlərindən bacarıqla istifadə edərək, insan 

nəslinin sonrakı inkişafını təmin edə bilmişdilər. Arxeoloji qazıntılar zamanı 

aşkar edilmiş əmək alətləri, məişət əşyaları insanların əqli inkişaflarının, 

bacarıq və vərdişlərinin uzun əsrlər boyu təkmilləşdiyini göstərməkdədir. 

İbtidai insanlar yalnız əmək alətlərinin və yaşayış şəraitlərinin 

yaxşılaşdırılması ilə kifayətlənməmiş, eyni zamanda cəmiyyət həyatının 

mənəvi cəhətdən inkişaf etdirilməsinin də qayğısına qalmışlar. Arxeoloji 

tıdqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanın ilk sakinləri ibtidai incəsənətlə məşğul 

olmuş və özlərindən sonra zəngin mədəni irs qoymuşlar. 

Beləliklə, ibtidai cəmiyyət daxilində mülki bərabərsizliyin, ictimai 

təbəqələşmənin və xüsusi mülkiyyətin yaranması, sənətkarlığın müstəqil 

peşəyə çevrilməsi, icma daxilində birgə əmək, birgə əmlak və birgə yaşayış 

qaydalarının pozulmasına gətirib çıxartmışdı. Azərbaycanda qəbilə 

icmasının və icma təsərrüfat formasının dağılması prosesi e. ə. II minilliyin 

sonu- I minilliyin başlanğıcında başa çatmışdı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


