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GİRİŞ 
 

Mövzunun aktuallığı. Azərbaycan dövləti qədim tarixə və dövlətçilik ənənələrinə 

malikdir. Əsrlər boyu bu bölgə Yaxın və Orta Şərqdə mühüm siyasi və strateji ərazilərdən biri 

olmuş, beynəlxalq siyasi və iqtisadi-ticarət münasibətlərində yaxından iştirak etmişdir. 

XIX əsrin birinci yarısında (1828) Azərbaycanın şimal bölgələri Rusiya tərəfindən işğal 

olundu. Azərbaycanın şimal torpaqlarının Rusiya tərəfindən zəbt edilməsi ilə Azərbaycan xalqını 

müharibə nəticəsində zorla iki hissəyə bölmək kimi tarixi ədalətsizlik baş verdi. Bu tarixi 

ədalətsizlik nəticəsində vahid xalq bölündü və onların hər biri bir-birindən fərqli sosial-iqtisadi, 

siyasi və mədəni inkişaf yoluna düşməyə məcbur oldu. İşğal nəticəsində Azərbaycan Çar 

Rusiyası zadəganlarının və sənaye sahiblərinin xammal bazasına, tacirlərinin isə satış bazarına 

çevrildi. Azərbaycan iqtisadiyyatı müstəmləkə iqtisadiyyatı xarakteri aldı. Bu isə o demək idi ki, 

yalnız Rusiya sənayesi üçün xammal istehsal etməli, sənaye sahələri buna xidmət etməli idi. Nə-

hayət, ən başlıcası budur ki, Şimali Azərbaycan Rusiyanın ucqar müstəmləkəsinə çevrildi. 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan tarixi yeni düşüncə 

tərzi və obyektiv şəkildə yazılmağa başlanmışdır. Bu istiqamətdə Azərbaycanın bölgələrinin 

tarixinin yazılması istiqamətində aparılan elmi tədqiqat işləri da təqdirəlayiq hesab oluna bilər. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixçiləri qarşısında 

qoyduğu vəzifələrdən biri də bölgələrin siyasi və sosial-iqtisadi tarixinin obyektiv şəkildə 

araşdırılmasıdır. “Azərbaycan tarixi Azərbaycan xalqı qədər qədimdir” deyən ümummilli lider 

Heydər Əliyev, tarixçi alimlərə bu tarixi araşdırmağı və dünya xalqları qarşısında təbliğ etməyi 

tövsiyə etmişdir. O, demişdir: : “...İndi qarşıda duran ən vacib vəzifə ondan ibarətdir ki, 

Azərbaycanın XIX-XX əsrlər tarixi yazılmalıdır. XIX-XX əsrlər xalqımızın tarixində çox 

mürəkkəb bir dövr olmuşdur. Bu əsrlərdə dünyada və respublikamızın həyatında baş verən 

ictimai-siyasi hadisələr hamıya məlumdur. Ancaq bu əsrlərdə yaşadığımız ideologiyaya və onun 

konsepsiyasına görə bizim tariximiz təhrif olunmuşdur. Ona görə də mən çox çalışıram ki, biz 

XIX-XX əsrlər tarixini tez yazaq. Çünki, bilirsiniz ki, bu əsrlərin tədqiqi zamanı tariximiz bir 

tərəfdən təhrif olunub, digər tərəfdən isə bəziləri keçmişdə nə varsa götürüb qəzetlərdə, 

kitablarda qaralamağa, pisləməyə başlayıblar ... Belə subyektivliyi və tariximizin bundan sonra 

da təhrif edilməsinə yol verməmək üçün mən bir neçə dəfə təklif verdim ki, XIX-XX əsrlərin 

tarixi necə var, elə də yazılsın” [21a, s. 367]. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikası 

regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi 

haqqında verdiyi fərman, eyni zamanda bölgələrimizin tarixinin, mədəniyyətinin öyrənilməsi 

zərurətini gündəmə gətirmişdir. 
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Prezident fərmanında qeyd olunur ki, "Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı 

ölkədə uğurla həyata keçirilən davamlı sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib 

hissəsidir. Regionların inkişafı sahəsində qəbul edilmiş və uğurla həyata keçirilmiş dövlət 

proqramlarında, habelə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair əlavə tədbirlərlə bağlı 

sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı in-

kişafına, regionlarda kommunal xidmətlərin və sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin 

yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun 

artmasına, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin açılmasına, nəticədə əhalinin məşğulluğunun 

artırılmasına və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına təkan vermişdir” [21b; 125]. 

Ölkə başçısının tapşırıqları əsasında bölgələrin dinamik inkişafının sürətlənməsi, bu 

bölgələrin tarixinin, xüsusilə də sosial-iqtisadi tarixi məsələlərinin araşdırılması olduqca vacibdir 

və aktuallıq kəsb edir. Bu baxımdan XIX əsrin 40-cı illərində Çar Rusiyası tərəfindən Azərbay-

canda yaradılan Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi tarixinin öyrənilməsi böyük əhəmiyyət kəsb 

edir. 

Tədqiqat işinin məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın əsas məqsədi XIX əsrin sonu XX əsrin 

əvvəllərində Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyətini araşdırmaq, bu dövrdə əhalinin etnik-

dini tərkibini müəyyən etmək, bölgədə inkişaf etməkdə olan sənaye və kənd təsərrüfatı sahə-

lərinin inkişaf dinamikasını izləməkdir. Bu məqsədin həyata keçirilməsi isə konkret olaraq 

aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsini zəruri etmişdir: 

- XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasının iqtisadi və sosial inkişafının 

spesifik xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlilini aparmaq;   

- XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində bölgənin kənd təsərrüfatı sahələrinin – əkinçilik, 

maldarlıq, o cümlədən suvarma sistemi və sudan istifadənin inkişaf xüsusiyyətlərini araşdırmaq; 

- XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında aqrar münasibətlər, 

kəndlilərin kateqoriyaları, torpaq mülkiyyət formaları, vergi və mükəlləfiyyətlər və onların 

mahiyyətini tədqiq etmək; 

- XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində qəzanın əsas ticarət və sənətkarlıq mərkəzləri, 

bölgənin sənaye müəssisələrinin meydana gəlməsi, xüsusilə də Lənkəran şəhərinin ticarət və 

sənaye mərkəzlərindən biri kimi inkişaf dinamikasını təhlil etmək; 

- XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasının sosial durumu, sosial 

təbəqələşmə və sosial qruplar arasındakı münasibətləri araşdırmaq; 

- XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində bölgə əhalisinin etnik və dini tərkibi, əhalinin say 

dinamikası, şəhər və kəndlərdə yaşayan əhali arasında iqtisadi və sosial münasibətləri tədqiq 

etmək;  

Tədqiqatın xronoloji çərçivəsi. Dissertasiyanın xronoloji çərçivəsi tədqiq olunan dövrə 

http://www.kitabxana.net/
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əsasən müəyyənləşdirilmiş, araşdırma zamanı xronoloji ardıcıllıq gözlənilmişdir. Tədqiqat əsəri, 

XIX əsrin sonlarından etibarən Bakı quberniyasında mövcud olan sosial-iqtisadi vəziyyətin şərhi 

ilə başlayır, XIX əsrin sonlarında Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi durumu müqayisəli şəkildə 

təhlil olunur, bu ardıcıllıq XX əsrin əvvəllərində də davam etdirilir və başa çatdırılır. 

Tədqiqatın mənbə bazası. Dissertasiya yazılarkən, Azərbaycanın XIX əsrin sonu XX 

əsrin əvvəllərinin sosial-iqtisadi tarixini dolğun şəkildə özündə əks etdirən, müxtəlif arxivlərdə 

saxlanılan dövrün arxiv sənədləri, xüsusilə də Azərbaycan Respublikası Tarix Arxivində 

saxlanılan sənədlər tədqiqata cəlb olunmuşdur. 

“Bakı Quberniyası və Dağıstan vilayətində əkinçilik və Dövlət əmlakı idarəsi” adlı 

fondda saxlanılan arxiv sənədlərində [2], 1868-1918-ci illərdə Lənkəran qəzasına aid olan dövlət 

kəndlilərinin torpaq sahələri və qəzanın vergi verən kəndliləri, vergilərin miqdarı haqqında geniş 

məlumat verilir. Həmçinin Lənkəran qəza rəisinin torpaqdan istifadə qaydalarını pozan şəxslər 

haqqında raportları, eyni zamanda qanunsuz olaraq meşə zolağını qıran kəndlilər haqqında 

meşəbəyilərin raportları və digər aqrar məsələlər öz  əksini tapmışdır. 

“Bakı Quberniya idarəsi” (3) adlı fondda saxlanılan arxiv sənədlərində 1848-1917 illərdə 

Lənkəran qəzasının bütün sosial-iqtisadi sahələri ilə bağlı ən qiymətli məlumatlar toplanmışdır. 

Burada bölgənin kənd təsərrüfatı sistemi, ticarət sahələri, əhalinin sosial durumu, əhalinin say 

dinamikası və s. məsələlər haqqında geniş məlumatlar vardır. 

“Bakı Qubernatorunun Dəftərxanası (4) və Lənkəran Qəzasının Polis İdarəsi” (9) adlı 

fondlarda saxlanılan arxiv sənədlərində də qəzanın sosial-iqtisadi həyatı haqqında dəyərli 

məlumatlar toplanmışdır. Eyni zamanda bu arxiv sənədlərində saxlanılan qəza rəislərinin 

müxtəlif sahələri əhatə edən raportları tədqiqat işi üçün olduqca əhəmiyyətlidir. 

“Bakı Quberniyasının köçürmə məsələləri üzrə idarəsi” (6) adlı arxiv sənədlərində 1870-

1918-ci illərdə mərzlənmiş (bölünmüş) əkin və meşə sahələrinin planları, torpaqdan istifadə edən 

kəndlilərin ərizə və onların şikayətləri və digər bu tipli məsələlər əks olunmuşdur. 

“Bakı Quberniyası Statistika Komitəsi” adlı fondda saxlanılan arxiv sənədlərində (5), 

1901-1916-cı illərdə qəzanın sosial-iqtisadi həyatı ilə əlaqədar çox qiymətli məlumatlar vardır. 

Bu sənədlər vasitəsilə bölgənin kənd təsərrüfatı, sənətkarlıq və ticarət sahələri, xüsusi ilə də 

əhalinin say tərkibi, etnik-dini durum haqqında ətraflı məlumat əldə etmək mümkündür 

“Bakı Mərzləmə Dairəsi idarəsi” (7) və “Bakı Quberniyası üzrə Zemstvo Aqronomu” (8) 

adlı fondlarda saxlanılan arxiv sənədlərində 1886-1918-ci illərdə mərzçi və topoqrafların 

hesabatları, kəndlilərə məxsus torpaq sahələrinin xəritə və sxemləri əks olunmuşdur. 

Mövzu tədqiq olunarkən digər rəsmi sənədlərdən və rəsmi sənədləri özündə əks etdirən 

toplu məcmuələrdən istifadə olunmuşdur (62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 84; 85; 86; 87; 88; 98; 99). 
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Mövzunun öyrənilmə səviyyəsi. Azərbaycan tarixçilərinin və bir sıra xarici ölkə 

tədqiqatçılarının XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın sosial-iqtisadi tarixi ilə bağlı tədqiqat 

əsərləri, Azərbaycanın XIX-XX əsrin əvvəllərində sosial-iqtisadi tarixinin tədqiqi üçün elmi baza 

rolunu oynayır. Yerli və xarici mütəxəssislərin Azərbaycanın qeyd olunan dövrdəki sosial-iqti-

sadi tarixi ilə bağlı müxtəlif səpkili tədqiqat əsərləri mövzunun tədqiq olunması üçün əlverişli 

imkan yaratmışdır. 

Vətən tarixşünaslığına nəzər yetirdikdə XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın sosial-

iqtisadi tarixi, Azərbaycanda kapitalizmin inkişafı, kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri görkəmli 

alim Ə.S.Sumbatzadənin əsərlərində geniş şəkildə işıqlandırılmışdır (105-113). 

XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sistemi, aqrar münasibətlərin 

inkişafı, kənd təsərrüfatı sistemində kapitalist münasibətlərinin yaranması və inkişafı məsələləri 

tarixçi-alim M.A.İsmayılovun tədqiqatlarında geniş və müqayisəli formada öz əksini tapmışdır 

(25; 59; 60). 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı, xüsusilə də əkinçilik və maldarlığın inkişafı ilə bağlı 

T.Ə.Bünyadovun əsərlərinin də əhəmiyyəti böyükdür (17; 18;). 

XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ipək sənayesi, bu sahənin inkişafı, ipəkçiliyin 

xarici ticarətdə rolu, ipək ticarəti dövriyyəsi T.T.Vəliyevin əsərlərində geniş surətdə 

işıqlandırılmışdır (36; 37). 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycan kəndlərində aqrar münasibətləri  

tədqiq edən tarixçi alimlərdən biri də H.N.Həsənovdur. Onun tədqiqatlarında dövlət kəndliləri, 

onların statusu, kəndlilərin torpaqdan istifadə qaydaları, torpaq sahibliyi və onun xüsusiyyətləri, 

Azərbaycan kəndlərində kapitalist münasibətlərinin yaranması və inkişafı məsələləri geniş şə-

kildə tədqiq olunmuşdur (41). 

Azərbaycanın əhalisi, onun demoqrafik vəziyyəti və müxtəlif dövrlər üzrə say dinamikası 

haqqında ən qiymətli tədqiqatlar aparmış alimlərdən biri də K.K.Şükürovdur. Onun “Azərbaycan 

əhalisi: öyrənilməsi tarixi və qaynaqları (qədim zamanlardan müasir dövrədək)” (33) əsərində 

qədim zamanlardan müasir dövrə qədər ölkəmizin əhalisi, əhalinin yerləşmə xüsusiyyətləri, 

müxtəlif dövrlərdə say dinamikası və digər məsələlər ətraflı şəkildə tədqiq olunmuşdur. 

Qeyd olunan dövrdə bölgənin maddi-mədəni həyatını, xüsusilə də etnoqrafik 

xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün H.A.Kəlbiyevin əsərlərinin də əhəmiyyəti böyükdür (26; 27; 

28). 

N.Cəfərlinin “Lənkəran” adlı monoqrafiyası (19) bölgənin tarixinin öyrənilməsində 

olduqca əhəmiyyətlidir. XIX-XX əsrin əvvəllərində Lənkəran şəhərinin iqtisadi, sosial mədəni 

həyatından bəhs edən bu monoqrafiya bölgənin aparıcı şəhəri olan Lənkəran və qismən də digər 

ətraf ərazilər haqqında maraqlı məlumat və faktlarla zəngindir. 
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B.H.Hüseyinbalaoğlu və M.M.Talışlının müəllifi olduğu “Lənkəran” monoqrafiyasında 

XIX-XX əsrlərdə Lənkəran bölgəsinin icmal xarakterli tarixi, iqtisadi, sosial durumu, mədəni 

həyatı, istehsal sahələri haqqında verilən məlumatlar olduqca maraqlıdır (24). 

XIX əsrin sonlarında dövlət kəndlilərinin mükəlləfiyyətləri, kəndlilərin pay torpaqları 

onlardan istifadə xüsusiyyətləri İ.M.Həsənovun tədqiqatlarında geniş şəkildə öz əksini tapmışdır 

(42; 43). 

XIX əsrin iqtisadi tarixini öyrənmək üçün M.M.Əfəndiyevin əsərlərinin əhəmiyyəti 

böyükdür (122; 123; 124). Onun tədqiq etdiyi XIX əsrdə Azərbaycanda rəncbərlik institutu, 

dövlət kəndliləri və onların statusu, feodallar və dövlət kəndliləri arasında sosial münasibətlər 

sahəsindəki tədqiqatları olduqca əhəmiyyətlidir. 

XIX- XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan qəzalarının sosial-iqtisadi tarixinin tədqiqi  Rusiya 

tarixşünaslığında da bu və ya digər formada öz əksini tapmışdır. Rus tarixşünaslığında dövrün 

tədqiqatçılarından ən qiymətli tədqiqatlar D.Kistenyovun apardığı tədqiqatlardır (71; 72; 73). 

Onun Lənkəran qəzası ilə bağlı apardığı tədqiqatlar tədqiqatımız üçün olduqca əhəmiyyətlidir. 

Onun əsərlərində XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran bölgəsinin sosial-iqtisadi tarixi 

araşdırılmış və uğurlu nəticələr əldə olunmuşdur. Bu əsərlərdə bölgənin kənd təsərrüfatı, aqrar 

münasibətlər, torpaq sahibliyi, torpaqdan istifadə, qəzanın su təsərrüfatı, sudan istifadə, bölgənin 

etnik-siyasi mənzərəsi və digər məsələlər bu və ya digər formada tədqiq olunmuşdur. 

Dövrün tədqiqatçılarından B.D.Moçalovun əsərlərinin də əhəmiyyəti böyükdür (81; 82). 

Onun tədqiqatlarında çar Rusiyasının Cənubi Qafqazda keçirilən islahatlardan sonrakı dövrdə 

Qəzaların sosial-iqtisadi tarixinə dair maraqlı məlumatlar vardır. 

Tədqiqatçılardan A.B.Qrebnerin araşdırmaları da dövrün tədqiqi üçün əhəmiyyətlidir 

(50). Onun araşdırmalarında Cənubi Qafqazdan keçən ticarət yolları, bu yolların bölgədə 

ticarətin və kapitalist münasibətlərinin inkişafına təsiri tədqiq olunmuşdur. 

Mövzu ilə əlaqədar olaraq N.N.Şavrovun da qiymətli tədqiqatları vardır. Onun əsərlərində 

Qafqazda ipəkçilik sənayesinin inkişafı, arıçılıq təsərrüfatı, balıqçılığın inkişaf xüsusiyyətləri və 

digər təsərrüfat sahələri tədqiq olunmuşdur (118; 119; 120; 121). 

Tədqiqat işi araşdırılarkən eyni zamanda rus tarixçilərindən A.V.Qrebner (50), Q.F.Çursin 

(117), İ.M.Jdanov (52), İ.İ.Kaluqin (70), S K.Xatisov (116), S.Zelinski (55), S.İ.Qulişambarov (45; 

46), A.A.Umayev (115), Y.S.Medvedev, M.A.Esun, E.İ.Kondratenko (74), A.S.Piralov (93), 

İ.P.Petruşevski (92), P.F.Riss (94), B.V.Miller (80), A.Malışev (77) və digərlərinin əsərlərindən də 

istifadə olunmuşdur. Eyni zamanda problem tədqiq olunarkən ümumiləşmiş əsərlərə də müraciət 

olunmuşdur. 

Tədqiqatın metodoloji əsası. Dissertasiya işində qarşıya qoyulan məsələləri tədqiq 
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edərkən, mövcud fakt və hadisələrin müqayisəli təhlilinə üstünlük verilmiş, nəzəri yanaşma 

metodu əsas götürülərək tarixilik prinsipinə əməl olunmuşdur. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Tədqiq olunan mövzunun müxtəlif tərəfləri və istiqamətləri ilə 

bağlı istər vətən tarixşünaslığında, istərsə də əcnəbi tarixşünaslıqda müəyyən tədqiqatlar 

aparılmış və elmi əsərlər yazılmışdır. Lakin qeyd olunan dövrdə Lənkəran qəzasının sosial-

iqtisadi tarixi konkret olaraq tədqiqata cəlb olunmamışdır. Bu baxımdan XIX əsrin sonları XX 

əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasının sosial–iqtisadi durumunu əlaqəli və müqayisəli şəkildə 

tədqiq etməyə ehtiyac vardır. XIX əsrin sonları XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasının sosial–

iqtisadi vəziyyətini tədqiq edərkən bir sıra yeni müddəalar irəli sürülmüşdür: 

- XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasının iqtisadi və sosial inkişafının 

spesifik xüsusiyyətlərinin müqayisəli təhlili aparılmışdır;   

- XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində bölgənin kənd təsərrüfatı sahələrinin – əkinçilik, 

maldarlıq, o cümlədən suvarma sistemi və sudan istifadənin inkişaf xüsusiyyətləri 

araşdırılmışdır; 

- XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında aqrar münasibətlər, 

kəndlilərin kateqoriyaları, torpaq mülkiyyət formaları, vergi və mükəlləfiyyətlər və onların 

mahiyyəti tədqiq edilmişdir; 

- XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində qəzanın əsas ticarət və sənətkarlıq mərkəzləri, 

bölgənin sənaye müəssisələrinin meydana gəlməsi, xüsusilə də Lənkəran şəhərinin ticarət və 

sənaye mərkəzlərindən biri kimi inkişaf dinamikası təhlil edilmişdir; 

- XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasının sosial durumu, sosial 

təbəqələşmə və sosial qruplar arasındakı münasibətləri araşdırmaq; 

- XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində bölgə əhalisinin etnik və dini tərkibi, əhalinin say 

dinamikası, şəhər və kəndlərdə yaşayan əhali arasında iqtisadi və sosial münasibətlər tədqiq 

edilmişdir;  

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Müasir dövrdə Azərbaycan dövlətçiliyinin 

möhkəmlənməsində iqtisadi inkişafın və iqtisadi münasibətlərin ardıcıllığının və davamlılığının 

böyük əhəmiyyəti vardır. Bazar iqtisadiyyatı istiqamətində uğurla irəliləyən dövlətimizin 

bölgələrdə həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi tədbirlər olduqca təqdirəlayiqdir. Bu baxımdan bölgə-

lərimizin sosial-iqtisadi tarixini öyrənmək və bu bölgələrə fərdi yanaşmaq olduqca vacibdir. Bu 

baxımdan XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi tarixinin  

tədqiq edilərək, cəmiyyətin müzakirəsinə təqdim etmək, tədqiqat işinin əhəmiyyətini artırır. 

Tədqiqat mövzusu araşdırılarkən, əldə olunan elmi yeniliklər nəzəri əhəmiyyətə malikdir. 

Tədqiqat işindən Azərbaycan tarixinə dair ümumiləşdirilmiş əsərlər yazılmasında, Azərbaycanın 

sosial-iqtisadi tarixinin öyrənilməsində, bölgələrin sosial-iqtisadi konsepsiyasının 
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hazırlanmasında, ali məktəblərdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi tarixi fənninin tədrisində istifadə 

oluna bilər. 

İşin aprobasiyası. Dissertasiya işi Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Şurası 

tərəfindən təsdiq olunub və həmin Universitetin “” şöbəsində yerinə yetirilmişdir. 

Dissertasiyanın əsas müddəaları məqalə və tezis şəklində müxtəlif elmi məcmuələrdə dərc 

edilmişdi. 

Dissertasiya işinin strukturu. Dissertasiya giriş, iki fəsil, nəticə, istifadə olunmuş 

ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana  

Leyla Məcidova.            Lənkəran qəzasının iqtisadi-sosial vəziyyəti 

 
14 

I FƏSİL 

 

XIX ƏSRİN SONU XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ  

LƏNKƏRAN QƏZASININ İQTİSADI HƏYATI 

 

1.1. Kənd təsərrüfatı 

a) Kənd təsərrüfatı sahələrinin ümumi xarakteristikası 

 

Lənkəran qəzası hələ çar I Nikolayın dövründə [1825-55] həyata keçirilmiş 1840 il 10 

aprel qanunu ilə Talış əyalətinin əsasında yaradılmışdı. Lənkəran qəzası 1841-1846-cı illərdə 

Xəzər vilayətinin tərkibinə daxil idi. 1846 il 14 dekabr tarixli fərmanla Şamaxı quberniyası 

təşkil edildikdə Lənkəran qəzası onun tərkibinə qatılmışdı. 1859-cu ildə Şamaxıda baş verən 

zəlzələdən sonra quberniya mərkəzi Bakıya köçürüldüyündən Lənkəran qəzası da inzibati 

vahid kimi Bakı quberniyasının tərkibinə daxil olmuşdu. Çar Rusiyasının əsarəti altında 

olduğu dövrdə Lənkəranda qəza idarəçilik sistemi fəaliyyət göstərirdi.  Qəzanın mərkəzi 

Lənkəran şəhəri idi, onun tərkibinə  Səbican, Lənkəran, Ərkivan nahiyələri və Muğan 

pristavlığı daxil idi. Qəzanın ərazisi 4726,88 kv.verst və yaxud 97, 46 kv. mil idi (68, s. 258; 40, 

s. 5). 

Lənkəran qəzası coğrafi baxımdan Qafqaz bölgəsinin cənub şərq ərazisini təşkil edən 

və şimal-qərb istiqamətində 80 verst (1 verst – 1,067 km) uzunluğa malik, ən uca nöqtədə 

mütləq hündürlüyü 6904 futa bərabər olan  (Mistan kəndinin yanındakı Osmangeni aşırımı) 

Talış dağ silsiləsi ətəklərində  yerləşirdi. 

Talış dağ silsiləsi Kömürgöy, Təng, Şunun-Kələk, Dızdı-Sız, Səhla Baran, Pənabənd, 

Üzübaşı və ya Haçayurd kimi 6 min futdan artıq hündürlüyü olan dağ zirvələrindən təşkil 

olunmuşdu. 

Lənkəran qəzası topoqrafik və iqlim baxımından sahil-çöl və dağlıq olmaqla iki zolağa 

bölünürdü. Sahil-çöl zolağı da öz növbəsində meşə-sahil və çöl ərazilərindən ibarət idi. 

Meşə-sahil əraziləri qəzanın ən cənub nöqtəsindən  başlayaraq  şimal istiqamətində 

Şıxəliçay çayına kimi, çöl əraziləri isə şimal-qərb istiqamətində Sərcivar,  Hil, Gəyəçöl, 

Musakücə kəndlərindən keçməklə Viləşçay çayına kimi davam edirdi. 

Lənkəran qəzasının meşə və sahil zolaqlarının xarakteri və onların arasındakı fərq hər 

yerdə eyni deyildi. Qəzanın qərbi dağlıq və meşəlik ərazilərdən ibarət olmaqla daha yüksəkdə 

yerləşirdi. Dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşən şərq tərəfi isə qamış basmış bir sıra gölləri olan 

düzənlik ərazi idi (73, s. 537). 

Bu fərqlər özünü torpaqda da göstərirdi: qərb tərəfdə qəzanın əraziləri meşəli, lilli-qara və 
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bərk torpaqlardan ibarət olduğu halda sahil boyu ərazilərdə gilli-qumlu və boş torpaqdan 

ibarətdir. Ümumiyyətlə, demək olar ki, cənuba doğru getdikcə qəza əraziləri daha yüksəklikdədir 

və meşəlidir, şimalda isə  meşə sahəsi azalır, çöllük ərazilərin sahəsi isə artır. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasının coğrafi xüsusiyyətlərindən 

bəhs edərkən Xəzərin bütün sahil boyu ərazilərinə səpələnmiş su yığıntılarına – kiçik göllərə, su 

anbarlarına və dəryaçalara da toxunmaq lazım gəlir. Bu barədə həmin bölgədə geniş tədqiqatlar 

aparmış rus müəlliflərinin əsərlərində geniş məlumatlar əks olunub. D.A.Kistenevin məlum 

əsərində verilən məlumatlara görə, «bu su yığıntıları sahillərinə görə qamış basmış bataqlığı 

xatırlatsa da ortasına yaxınlaşdıqca, su təmiz olmağa başlayır və daha da dərinləşir, onun 

dərinliyi bəzən bir neçə sajenə çatır» (73, s. 537). Belə su  yığıntılarının ən böyüklərindən biri 

Qumbaşı dəryaçası idi. Lənkəran qəzası təbii xüsusiyyətlərinə görə, subtropik iqlim şəraitinə 

malik olan bir ərazi idi və burada yağışlar çox olurdu. «Bu iqlim şəraitinin yaranması ərazinin 

relyef quruluşu ilə əlaqədardır və əraziyə yaxın olan Xəzər dənizinin təsiri nəticəsindədir. Talış 

silsiləsinin Qızyurdu zirvəsi və onun ətraf ərazilərinin iqlimi digər sahələrinkindən bol günəşi, 

yayının quraq keçməsi və eyni zamanda soyuq olması ilə fərqlənir». (20, s.24; 27, s.12). Elə bu 

səbəbdəndir ki, bölgə əhalisi əkin-biçin üçün suvarma suyuna daima geniş miqyasda ehtiyac 

duyurdu və bu ehtiyacı təmin etmək üçün əl üsulu ilə torpaq sədlərlə əhatə olunmuş  su 

dəryaçaları inşa edilirdi ki, belə dəryaçalarda suvarma üçün lazım olan su ehtiyatı toplanırdı. 

Dəniz sahili ərazilərdə yerləşməsinə baxmayaraq dəryaçalar dəniz mənşəli deyildi. Bunu 

mənbələr də təsdiq edir: «Dəryaçaların suyunun dəniz mənşəli olduğunu demək çətindir, çünki 

onların suyu şirindir və bu onların əmələ gəlməsinin əsas mənbəyinin çaylar olduğuna işarə edir. 

Lənkəran  çayı istisna olmaqla, burada axan bütün çaylar demək olar ki, dəryaçalara tökülür və 

onların özləri ilə gətirdiyi su kütləsi bu göllərin su səviyyəsinin sabit saxlanılmasının və onlarda 

qidalı suyun yenilənməsinin mənbəyi kimi çıxış edir» (73, s.538). 

Mənbələrdən məlum olur ki, XIX əsrin sonlarına doğru Xəzər dənizi sahillərində yerləşən  

su sistemləri aşağıdakı hövzələrə bölünürdü: 

«Qaladağı  dəryaçası hövzəsi; ona Şovuçay, Dovaynar  çayı aid idi; bu çaylar nə öz 

ölçüləri, nə sürətləri ilə fərqlənmirdi və ciddi olaraq şərq istiqamətində axırdı. 

Busadağı dəryaçası hövzəsi; ona Təngərüd, Dəzdaru və b. çaylar aid idi; bu çaylar artıq 

uzun yol boyu axırdı və onların istiqaməti şimal-şərqə doğru idi. 

Lənkəran dəryaçası hövzəsi;  Onu Alaşaçay, Gəncobaçay, Vərzəri, Vərnəri, Ləkər, 

Vəsərudan kimi dağ çayları, habelə özü birbaşa dənizə tökülən Lənkərançay təşkil edirdi. Bu 

hövzə böyük ərazini tuturdu, lakin sahilə yalnız çayın Vəsəri qolu ilə aşağı axarı aiddir; orta və 

aşağı axınlar isə dağ zolağına aid idi. 
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Qumbaşı dəryaçası hövzəsi; onu ümumi şimal-şərq istiqamətini qoruyan bütöv çaylar 

sistemi yaradırdı. Bu dəryaçanın cənub hissəsinə Hovzavu, Sənəvülü, Veravulçay və Boladıçay, 

şimal hissəsinə isə – Boradigah, Şıxəliçay və s. kimi çaylar düşürdü» 

İlk iki hövzə sahilin cənub tərəfində, sonuncu – şimal tərəfində yerləşirdi, Lənkərançayın 

hövzəsi isə sahilin orta hissəsini tutmaqla rayonun cənubunu şimalından ayırırdı (73, s. 539). 

Meşə örtüyü də Lənkəran qəzasının bütün ərazilərində eyni dərəcədə sıx deyildi. Talış 

silsiləsinin qərbi çöl rayonundan dağlıq zolağa keçidi təşkil edirdi və buradakı yamaclar meşə 

sahəsi ilə zəif örtülü idi, bu ərazilər daha çox açıq sahələrdən ibarət idi. Şərqə doğru 

yaxınlaşdıqca isə meşə sahəsi getdikcə sıxlaşırdı. Qəzanın dağətəyi ərazilərini əhatə edən şimal-

qərbi isə tamamilə meşəsiz idi (38, 389). 

Lənkəran qəzasını təşkil edən dağ silsiləsinin dəniz səviyyəsindən qeyri-bərabər 

hündürlükdə yerləşməsi, çox və ya az meşəli olması, soyuq qərb küləklərinin təsirinə müxtəlif 

formada məruz qalması, iqlimin, torpağın və suvarmanın müxtəlifliyində də özünü göstərir. 

Topoqrafik iqlim xüsusiyyətləri baxımından Lənkəran qəzasını üç zolağa ayırmaq olar: yüksək, 

orta və aşağı. 

Yüksək zolaq dəniz səviyyəsindən təxminən 6 min futdan (1828,8 metr) artıq yüksəklikdə 

yerləşən və bilavasitə əsas silsilədən ayrılan  Zuvand, Səbidac və Astara mahalının dağlıq 

hissəsini əhatə edirdi (40, s.7). 

Orta zolaq dəniz səviyyəsindən üç min futdan (914 metrdən) artıq yüksəklikdə yerləşirdi. 

Bu zolaq bütün  Dırığ,  Pornaim, Astara mahalının qalan hissəsini və Ədinəbazar dairəsinin bir 

hissəsini əhatə edirdi. 

Nəhayət, aşağı zolaq sahil-çöl zolağına keçən dağ yamaclarını tuturdu. O öz 

başlanğıcında iki min futa malik olsa da sonradan min futdan da aşağı düşürdü, bura Ədinəbazar 

dairəsinin qalan hissələri aid idi. 

Bu zolaqların yayılma istiqaməti də Talış dağlarının qeyri-bərabər yüksəlməsindən asılı 

olaraq dəyişirdi. Belə ki, yüksək zolaq  ən böyük ərazilərə yayılmaqla qəzanın ən cənub 

nöqtəsindən başlayaraq şimal-qərb istiqamətində uzanırdı. Aşağı zolaq bunun tamamilə əksinə 

olaraq, cənub-şərqdən başlayır və daha çox şimal istiqamətində uzanırdı və bu zolaq daha az 

əraziləri əhatə edirdi. Orta zolaq isə yuxarı və aşağı zolaqlar arasında həm istiqamətinə, həm də 

yayılmasına görə orta vəziyyəti tuturdu. 

Dağların ümumi xarakterik cəhəti özünü həmçinin onda göstərirdi ki,  bu zolaqlar cənub-

şərqdən şimal-qərbə istiqamətləndikcə daha da daralırdı, birindən digərinə kəskin keçiddən ibarət 

deyildi. Yəni topoqrafik və iqlim baxımından bu zolaqlar oxşar xarakter daşıyırdı, şimal-qərbə 

doğru genişlənərkən isə onların arasındakı fərqlər daha da güclənir və onları bir-birindən daha da 

təcrid olunmuş edir. 
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Lənkəran qəzasının yüksək zolaqda yerləşən əraziləri qayalıq və daşlıq ərazilərdir və 

demək olar ki,  meşəsizdir, qərb küləklərinin təsirinə daha çox məruz qalırdı. Bu baxımdan 

həmin ərazilər əkinçiliyin inkişaf etdirilməsi üçün az əlverişli idi və daha çox çəmənliklərlə 

örtülmüşdü. Yuxarı zolaq az qala bütöv bir qəzanın bütün yay otlaqlarını özündə birləşdirən 

böyük çəmənlik sahələrdən ibarət idi. 

Yuxarı zolağın iqlimi daha sərt və kəskin idi, burada qış altı aya yaxın davam edir və qar  

yığını və çovğunla müşahidə olunurdu. Çovğunlar isə o qədər sıx şəkildə təkrar olunurdu ki, 

hətta uzun müddət  kəndlər arasında əlaqə demək olar ki, kəsilirdi. Donvurmalar kəndlərin əkin 

sahələrinə çox mənfi təsir göstərir və tez-tez müşahidə olunan məhsulsuzluğa, qıtlığa səbəb 

olurdu. 

Orta zolağı təşkil edən dağlıq ərazilər dəniz səviyyəsinə doğru endikcə tədricən  öz sərt 

xarakterlərini itirirlər. Bu ərazilər  sıx meşə ilə örtülü idi, iqlimi daha mülayimdir və su ilə daha 

zəngindir. Burada Viləşçay, Səhrətürkçay, Alaşaçay və Vərzəri çayları axır (73, s.  541). 

Aşağı zolağa gəlincə o şimal-qərbdə meşəsiz dağ ətəklərindən ibarət olmaqla çox rahat və 

gilli qara torpaqlarla zəngin ərazi idi. Ərazidən axan  kiçik çaylar – Qarayar, Ceyrankeçməz və 

İncə çayları, Xəmirovaçay  yaya doğru tamamilə quruduğundan və yalnız ən dərin yerlərdə su 

qaldığından aşağı zolağın dağ ətəkləri su təchizatı baxımından çox yoxsul olurdu. Aşağı zolağın 

cənub-şərq əraziləri isə meşə ilə örtülmüş dağ yamaclarından ibarət idi. Zolağın bu hissəsi şimal-

qərblə müqayisədə həm yaxşı suvarılırdı,  həm də daha yumşaq iqlimə malik idi. Burada 

Türbəçay, Balaçay, Musaçay, Sütəryu və Viləşçay çayları axır. 

Lənkəran qəzasının topoqrafik və iqlim xüsusiyyətləri  qəzanın kənd təsərrüfatı 

sahələrinin inkişafına da müxtəlif  təsir göstərirdi. Ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı 

baxımından qəzanı dörd rayona bölə bilərik: a) çəltikçilik, bağçılıq və ipəkçilik; b) çöl zolağının 

əkinçilik və iri buynuzlu maldarlığı; c) dağlıq zolağın əkinçilik, iri və xırda buynuzlu maldarlığı 

d) bostan və bağçılıq, iri buynuzlu maldarlıq və mövsümi işlər. 

Çəltikçilik, bağçılıq və ipəkçilik daha çox qəzanın meşə-sahil rayonunda cəmləşmişdi və 

həmçinin Lənkəran-Salyan poçt yolunun sağ tərəfində uzanan çöl rayonunun bir hissəsini, dağlıq 

zolağın da az bir hissəsini tuturdu. Rayonun bütün hissələrində  bu kənd təsərrüfatı sahələri eyni 

dərəcədə inkişaf etməmişdi. Cənub hissəsində çəltikçilik xüsusi üstünlüyə malik deyildi və 

burada çəltikçilik ilə eyni səviyyədə inkişaf etmiş digər əkinçilik sahələrini sıxışdırıb sıradan 

çıxara bilməmişdi. Orta hissədə isə çəltikçilik hakim mövqe tuturdu, burada əkinçilik o qədər 

aşağı səviyyəyə düşmüşdü ki, onunla əhalinin daha zəngin hissəsi və o qədər də böyük olmayan 

ölçülərdə məşğul olurdu. Şimala yaxınlaşdıqca çəltikçilik tədricən öz intensivliyini itirir və öz 

mövqeyini tədricən əhəmiyyətli mövqe tutmağa başlayan digər əkinçilik sahələrinə verirdi. Çöl 
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rayonunun nisbətən inkişaf etmiş hissəsində çəltikçilik üstün mövqe əldə edirdi. 

Şimala doğru çəltikçiliyin inkişaf tempi azalmaqda davam edirdi.  Ərəbli və Xırmandalı 

kəndlərindən cənubda dəniz yaxınlığında yerləşən “Çəndik” adlanan yer şimalda çəltiyin 

yayılmasının hüdud xətti rolunu oynayırdı. Dağlıq zolaqda çəltikçilik çox zəif inkişaf etmişdir, 

əsasən Lənkəran çayının hövzəsi boyu və bir az da Balaçay və Musaçayları boyunca yayılmışdır. 

Bağçılıq cənubla müqayisədə daha çox rayonun şimal hissəsində üstünlük təşkil edirdi. 

İpəkçilik demək olar ki, bütün bölgə üzrə tənəzzüldə idi və yalnız cənubda və 

əvvəlkindən daha az ölçülərdə qorunub qalmışdı. 

Bir tərəfdən Muğan çölünə, digər tərəfdən isə meşəsiz və insan yaşamayan  dağ ətəklərinə 

birləşən çöl zolağında  az miqdarda əkinçilik, əsasən isə  iri buynuzlu maldarlıq inkişaf etmişdi. 

Rayonun bu hissəsində yaşayış çox zəif idi. Burada məskunlaşanların əksəriyyətini 

məşğuliyyətlərini iri və xırda buynuzlu maldarlıq təşkil edən köçəri tayfalar təşkil edirdi. 

Rayonun şərq tərəfi su ilə bol olan sahil boyu ərazilərdən ibarət idi ki,  burada camış cinsi 

yetişdirmək üçün uyğun şərait mövcud idi. Bəhs olunan  rayonun qərb hissəsində daha ciddi 

şəkildə əkinçiliyin inkişaf etdiyini görürük. Bu rayona daxil olan digər ərazilər isə xırda 

buynuzlu maldarlığın inkişaf etdiyi əraziləri və meşəsiz dağları əhatə edir (73, s.  543). 

Yüksək zolaqda iri və xırda buynuzlu maldarlıq üstünlük təşkil edirdi, əkinçilik isə 

maldarlıqla müqayisədə daha az inkişaf etmişdi və köməkçi təsərrüfat sahəsi rolunu oynayırdı. 

Əkinçiliyin inkişafı üçün daha əlverişli şəraitin mövcud olduğu orta zolaqda əkinçilik 

heyvandarlıq üzərində üstünlüyə malik idi və zolağın xarakterini müəyyən edirdi. Yalnız zolağın 

meşə sahəsi daha seyrək olan ən şimal-qərbində xırda buynuzlu maldarlıq öz üstünlüyünü 

qoruyub saxlayırdı. Aşağı zolaqda isə qoyunçuluq artıq üstünlük təşkil edirdi və bu zolağın 

yalnız cənub-şərqində əkinçilik xırdabuynuzlu maldarlığa nisbətdə daha çox inkişaf etmişdi. 

Qoyunçuluq xüsusi bir peşə olaraq Lənkəran qəzasının əsasən qərb və şimal-şərq 

hissələrini tutan dağ ətəkləri ərazilərdə yaşayan köçəri əhalinin əlində cəmləşmişdi. Burada 

əkinçilik köçəri xüsusiyyətlərini əsaslı dərəcədə qoruyub saxlamışdır və buna görə də onlarda 

kənd təsərrüfatı tipi ciddi əkinçilik yox, qoyunçuluğun üstünlük təşkil etdiyi əkinçilik-maldarlıq 

tipidir. Cənub-şərqə doğru zolaq daha yekcins əkinçilik xarakteri alır, o isə özünü ərazinin çöl 

sahəsinə keçdiyi şərqdə daha çox göstərirdi. 

İri maldarlıq, bostançılıq, bağçılıq və mövsümi işlər  rayonun daha çox meşəsiz 

dağlarında cəmləşmişdir. 

Bu rayonun daha yaxşı suvarılan  cənub-qərb hissəsində şimal-şərq hissəsi ilə 

müqayisədə qoyunçuluq, bağçılıq və bostançılıq, həmçinin suvarılan torpaqlarda becərilən buğda 

üstünlük təşkil edirdi. Onun  şimal-şərq hissəsində iri buynuzlu maldarlıq və mövsümi iş sənəti, 

əsasən odun yarılması və düyünün təmizlənməsi inkişaf etmişdi. Lakin bu rayonun əhalisinin 
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yerləşdiyi müstəsna şərait ona o qədər özünəməxsus xarakter verirdi ki, bu hissələrin maldarlığı 

bütün dağlıq zolağın maldarlığından təcrid olunmasa belə o öz üsullarına görə digər ərazilərdən  

fərqlənirdi. 

Bura qədər bəhs olunanları daha aydın başa düşmək üçün mütləq Lənkəran qəzasının 

inzibati idarəçilik sistemi ilə də tanış olmaq və onları yuxarıda nəzərdən keçirilmiş rayonlarla 

əlaqələndirmək lazım gəlir. 

Lənkəran qəzası inzibati cəhətdən dörd nahiyəyə bölünürdü: Lənkəran, Ərkivan, Zuvand 

və Səbidac nahiyələri (65, s. 252). 

Lənkəran nahiyəsi qəzanın cənub sərhədindən Boradigə çayına qədər cənubdan şimala 

doğru uzanırdı. Şərqdən qərbə doğru isə nahiyə dənizdən başlayaraq Qızılısa dağına və Lənkəran 

çayı boyunca Qırdado dağına kimi və oradan silsilə boyunca Poçkon, Tüadoydan Vomadzoqan 

dağından keçməklə Xarmandalı kəndinə kimi davam edir, oradan isə qərb istiqamətində, Təklə, 

Prişib, Yazqrax kəndlərindən Viləşçay çayına kimi, Türkipoca dağı ətrafından və ondan sonra 

Vomadzoqan dağına kimi davam edir. 

Zuvand nahiyəsi Lənkəran nahiyəsindən qərb tərəfdə dağ zolağında yerləşirdi. Bu nahiyə 

Kömürköy, Kələvər və Məhərrəmbaşı, sonra isə Şaqratük çayından Viləşçayı boyunca 

Vomadzoqan  dağına kimi davam edirdi. Bütün qalan dağlıq əraziləri Səbidac sahəsi tutur; ona 

həmçinin qəzanın şimalında yerləşən və meşəsiz dağ ətəklərinə bitişən çöllərin bir hissəsi də aid-

dir (73, s. 544). 

Bu inzibati bölgü müəyyən səviyyədə yekcins qrupları ifadə etsə də nə topoqrafik, nə də 

ki kənd təsərrüfatı baxımından qəzanın təbii xüsusiyyətlərini özündə tam əks etdirmirdi və daha 

çox şərti xarakter kəsb edirdi. 

Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Rusiya işğalından sonra, lakin xanlıq üsul-idarəçiliyinin 

müvəqqəti olaraq saxlanıldığı dövrdə (1812-1826-cı illərdə) Lənkəran on mahala bölünürdü: 

Lənkəran, Astara, Xanbili, Çayiçi, Ərkivan, Zuvand, Drıq, Səbidac, Alar və Ədinəbazar 

mahalları. XIX əsrin 40-50-ci illərində aparılan inzibati-məhkəmə islahatlarından sonra isə 

Lənkəran qazası aşağıdakı nahiyələrdən və sahələrdən təşkil olundu: 1. Lənkəran nahiyəsi, bura 

Astara, Xanbili və Çayiçi mahalları daxil idi 2. Zuvand  nahiyəsi, bura Drıq və Zuvand mahalları 

daxil idi 3. Səbidac nahiyəsi, bura Ədinəbazar, Alar və Səbidac mahalları daxil idi. 4. Ərkəvan – 

eyniadlı mahaldan ibarət idi. Sonradan Ərkivan nahiyəsinin də bir hissəsi kəsilib Səbidac nahi-

yəsinə  birləşdirilmişdi. 

Xanlıq üsul idarəsinin saxlandığı dövrdə mahalların hər biri XIX əsrin II yarısı ilə 

müqayisədə daha az sahə tuturdu və öz topoqrafiyası və iqlim şəraitinə görə yekcins olmayan 

Lənkəran qəzası üçün daha yekcins şəraitli qrupları əhatə edirdilər və özləri də əhatə etdikləri 
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ərazilərin təbii xüsusiyyətlərinə uyğun idilər. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qə-

zasını təşkil edən inzibati vahidlər isə əhatə etdikləri bölgələrin təbii xüsusiyyətlərini tam ifadə 

etmirdilər. 

Belə ki, Astara mahalı Qaladağı dəryaçası hövzəsini tuturdu, Lənkəran mahalı – 

Qumbaşı, Xanbili mahalı – Busadağı dəryaçası hövzəsini və Lənkəran çayının aşağı hissəsini, 

Çayiçi mahalı – Lənkərçayının orta axarını sağsahili ərazilərini əhatə edirdi. Meşəsiz dağlar 

Zuvandın özünün, indiki Zuvand sahəsinə aid meşə ilə örtülmüş dağlar isə – Drıq mahalına aid 

idi. Səbidacın ərazisinə İranla həmsərhəd torpaqlar, Zuvand dağları, Viləşçay və Ədinəbazar 

nahiyəsi arasında yerləşən torpaqlar daxil idi.  Alar mahalı Viləşçay və Şaqratukçay arasında 

yerləşən dağlıq ərazini tuturdu. Ədinəbazar dairəsi Ədinəbazar çay, Balharı çay və meşəsiz dağ 

ətəklərinin ərazisini tuturdu, Ərkivan mahalı isə bütün çöl ərazilərini əhatə edirdi (73, s.545). 

Lənkəran qəzası nahiyələrində müşahidə olunan  topoqrafik və iqlim şəraitlərinin 

fərqlilikləri və onların hər birinin hüdudunda yekcins olması, nahiyələri kənd təsərrüfatı 

baxımından ayırırdı. Belə ki, Səbidac ciddi maldarlıq və qismən də əkinçilik rayonu idi. Alar 

mahalının Səbidaca bitişən hissəsində də kənd təsərrüfatının bu tipi üstünlük təşkil edirdi, lakin 

Drıqa bitişən hissəsində maldarlıq əkinçiliklə müqayisədə daha zəif inkişaf edib. Ədinəbazar 

dairəsi öz iqlim şəraitlərinə görə artıq əkinçilik zolağıdır. Ədinəbazarın bəzi hissələrində, 

xüsusən meşəsiz dağ ətəklərində əsas məşğuliyyəti qoyunçuluq olan köçəri əhali yaşadığı üçün 

burada qoyunçuluq üstünlük təşkil edirdi. Çöl rayonu olan və ən çox oturaq əhalinin yaşadığı 

Ərkivan mahalı ciddi əkinçilik zolağını təşkil edirdi. Burada sahil boyu bütün ərazilərdə çəltik 

əkinləri əkinçiliyin əsas hissəsini təşkil edirdi, yalnız  daşqınlar ucbatından əkinçilik üçün 

əlverişsiz olan ərazilərdə maldarlıq inkişaf etmişdi və buranın təsərrüfatında üstünlük təşkil 

edirdi. 

Astara mahalı az qala bütün kənd təsərrüfatı sahələrinin – çəltikçilik, bostançılıq, 

quşçuluq və balıqçılıq və s. eyni dərəcədə geniş inkişaf etdiyi rayon idi. Belə xarakterlə həm də 

Qumbaşı dəryaçasının hövzəsi boyunca Lənkəran mahalı da fərqlənirdi. Xanbili mahalı da 

əsasən çəltikçilik rayonu idi və qismən bağçılıq və ipəkçilik də burada inkişaf etmişdi. Çayiçi 

mahalının cənub hissəsində də bu xarakter qorunur. Lakin Lənkəranın Zuvanda keçidi təşkil edən 

şimal hissəsində, maldarlıq və əkinçilik üstünlük təşkil edir. Zuvandın özündə maldarlıq Drıq 

mahalında isə əkinçilik hakim mövqe tuturdu. 

Lənkəran qəzasının inzibati bölgüsünün topoqrafik və kənd təsərrüfatı rayonlarının 

müəyyənləşdirilməsi baxımından yuxarıda adları çəkilən zolaqlara uyğunlaşdırılmasına gəlincə 

isə aşağıdakıları qeyd etmək lazımdır. 

Lənkəran qəzasını təşkil edən mahallar zolaqlar üzrə bölünmüşdü və onlardan hər biri ya 

bütövlükdə, ya da qismən özlərinin məxsus olduğu zolaqlara aid edilmişdilər. Belə ki, meşə-sahil 
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rayonunu təşkil edən Lənkəran nahiyəsi – Çayiçi, Xanbili və Astara mahallarının sahil hissələri, 

çöl rayonunu təşkil edən Ərkəvan nahiyəsi və Ədinəbazar dairəsinin bir hissəsi, elə həmin 

nahiyənin meşəsiz hissəsi, meşəsiz dağ ətəkləri özü və Lənkəran mahalının dağlıq hissəsi aşağı 

zolağa məxsus idi. 

Alar, Drıq mahalları, Ədinəbazar nahiyəsinin qalan hissəsi və Çayiçi mahalının dağlıq 

hissəsi – orta zolağa,  Səbidac, Zuvand və Astara mahalının dağ hissəsi – yüksək zolağa daxil idi. 

Sonrakı fəsillərdə qəzanın inzibati bölgüsü və təbii zolaqlarla uyğunluğu məsələsi kənd 

təsərrüfatı sahələrinin inkişafı baxımından bir daha nəzərdən keçiriləcəkdir. 
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b) Torpaq sahibliyi və torpaqdan istifadə qaydaları 

 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında tədqiqatlar aparan və kameral 

məlumatlar toplayan rus müəlliflərinin araşdırmaları qəzanın torpaq sahibliyi və torpaq quruluşu 

məsələlərini, torpaqdan istifadə qaydalarını öyrənmək üçün kifayət qədər məlumat əldə etməyə 

imkan verir (71; 72; 73; 98; 99). 

Rus müəlliflər bəhs olunan dövrdə qəzaya daxil olan və kəndlərin yenidən bölünməsi və 

ya bölünməməsindən asılı olmayaraq bütün təsərrüfat çəkilişi planlarına malik olmayan 

kəndlərdə (belə kəndlərin sayı qəza üzrə 238 idi) olmuş, sorğu apararaq kənd sakinlərinin hər 

birinin istifadəsində olan torpağın miqdarı barəsində məlumatlar toplamışlar. Belə sorğu həyət-

yanı, bağ, şumluq və biçin torpaqlara, həmçinin otlaq, meşə və yararsız torpaqlara tətbiq edilirdi. 

Bununla bağlı  məlumatlar birbaşa bütün kənd üzrə toplanır, hətta ev sahiblərinin özlərindən də 

rəqəmlər əldə edilir, ümumi kənd üzrə torpağın ümumi həcmi, həm də onun paylar üzrə 

bölünməsi dəqiqləşdirilirdi və qəza kəndlərinin torpaqla təmin olunmasına aid dəqiq rəqəmli 

göstəricilər hasil olunurdu. 

Bəhs olunan dövrdə təsərrüfat planları olan kəndlərdə torpaq paylarının sahəsi haqqında 

məlumatları birbaşa dövlət əmlakı idarəsinin verdiyi planlardan götürülürdü. Bundan sonra 

kəndlilər arasında sorğu aparılaraq  plan əsasında bölünmüş torpağın həqiqətdə mövcud olan 

torpaqla eyni olub-olmaması yoxlanılırdı. Lakin bu qrupdan olan Asullu, Canşalu, Kürdlər və 

Xocavar kimi bəzi kəndlərdə kəndlilərin planları yox idi, dövlət əmlakı idarəsinin verdiyi 

məlumatlarda əlverişli və əlverişsiz torpağın sahəsi,  paylar üzrə necə bölüşdürülməsi, yenidən 

bölüşdürmə barədə məlumatlar göstərilmirdi, buna görə də həmin kəndlərdə də təsərrüfat planı 

olmayan kəndlər kimi tüstübaşı sorğuya cəlb olunurdular. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu yolla toplanmış məlumatlar həqiqətə çox yaxın hesab edilə 

bilməz və eləcə də onların dəqiqliyi şübhəlidir. Lakin birbaşa bütöv bir kənd üzrə yığılmış olan 

belə məlumatların etibarlılıq əmsalı kifayət qədər böyükdür və belə məlumatlar həm nəzəri həm 

də praktiki əhəmiyyətə malikdir. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında 

aparılan tüstübaşı sorğuların üstünlüyü bundadır ki, o  kəndli təsərrüfatının ölçülərinin daha 

dəqiq aşkar edilməsinə imkan verir və beləliklə də, kəndlilərin torpaqla təmin olunması haqda 

doğru fikir yürütməyə imkan verir. Amma burada da işi çətinləşdirən bir məqam var idi ki, 

kəndlilərin çox hissəsi tədqiqata  şübhəli və mənfi münasibət göstərirdilər (bunu az qala bütün 

kəndlərdə müşahidə etmək olurdu) bu səbəbdən də onlar son imkana kimi öz təsərrüfatlarının 

ölçülərini ixtisar etməyə meyl edirdilər. İnamsızlıq artır və ya zəifləyirdi, kəndin hansı 

şəraitlərdə yerləşməsinə baxaraq, lakin o birinci kənddən sonuncu kəndə kimi müşahidə edilirdi. 

Maddi cəhətdən daha yaxşı vəziyyətdə olan və torpaqla təmin olunmuş kəndlərdə tüstübaşı sor-
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ğuyla bağlı tədqiqatlara şübhə və inamsızlıq daha güclü idi,  aztorpaqlılığın güclü inkişaf etdiyi 

və ən pis şəraitlərdə yerləşən rayonlara məxsus olan kəndlərdə isə şübhə və inamsızlıq nisbətən 

zəifləyirdi. Kəndlilərin bu tip məsələlərə inamsızlığının səbəblərinə gəlincə isə qeyd etmək 

lazımdır ki, bu hələ xanlıqlar dövründə mövcud olan kobud özbaşınalıq xarakterli vergi top-

lamalar, rus işğalından sonra müşahidə olunan amansız müstəmləkə siyasəti ilə bağlı idi. Yəni 

Azərbaycan kəndlisi nə xanlıq üsul-idarəsi, nə də çar Rusiyasının müstəmləkəçiliyi şəraitində 

özünə zərrə qədər də olsun qayğı, himayə hiss etməmişdi, işğaldan sonrakı dövrdə kəndlilərin 

həyatına köklü dəyişikliklər və yaxşılaşmalar gətirmək üçün həyata keçirilmiş «islahatlar» isə 

böyük çatışmazlıqlarla müşahidə olunmaqla kəndlilərin onsuz da ağır olan həyatına yeni-yeni 

çətinliklər gətirmişdi. İslahatlar həyata keçirilsə də onlar natamam xarakterli idi və yerli əhali 

üçün xeyirli heç nə vəd etmirdi. Nəticədə hökumətin və onun keçirdiyi islahatların xalqın 

gözündəki əhəmiyyəti zəifləyirdi və kəndlilərdə öz məişətinə aid olan və həyatlarını hər-hansı is-

tiqamətə dəyişən hər bir şeyə inamsızlıq yaradırdı. Bu səbəbdən də, kəndlilər bütün növ 

məlumatların yığılmasına ümumiyyətlə şübhə ilə yanaşırdılar və sorğuya münasibətlərini 

dəyişmirdilər. Qəza kəndlilərində istənilən hökumət komissiyasına şübhəli münasibət o qədər 

güclü idi ki, onlar pay torpaqlarının sahəsinin dəqiqləşdirilməsi və s. kimi istənilən tədqiqatın 

məqsədini özünəməxsus şəkildə izah edirdilər və toplanılan məlumatların məqsədi barəsində 

həmişə öz təsəvvürlərində olanların təsdiqini axtarırdılar. Çox zaman bura sadə insanlar, xalq 

arasında gəzən dedi-qodular da əlavə olunurdu ki, bu da sorğuya olan inamsızlığı daha artırırdı. 

Bir çoxları kameral təsviri və tüstübaşı sorğunu hərbi mükəlləfiyyətin aparılması ilə əlaqə-

ləndirirdilər. Məlum olduğu kimi 1887-ci il sərəncamı ilə yerli müsəlman türk əhalisinə etibar 

etməyən Çar hökuməti yalnız ali müsəlman silkini hərbi xidmətə cəlb etməklə kifayətlənir və 

sadə əhalidən bunun əvəzində vergi toplayırdı. Lənkəran qəzası kəndlərində də belə bir fikir var 

idi ki, guya hökumət sorğu yolu ilə həyətlərin, tüstülərin sayını dəqiqləşdirməklə əslində yerli 

əhali üzərinə qoyulan hərbi vergini daha da artırmaq niyyətindədir. Başqa şayiələrə görə guya  

sorğular ona görə keçirilirdi ki, onsuz da sahəsi kifayət qədər kiçik olan pay torpaqlarının 

yenidən bölüşdürülməsinə hazırlıq aparılırdı, hər bir şəxsə müəyyən sahə torpağın verilməsi və 

mövcud torpaq vergilərinin daha artırılması nəzərdə tutulurdu. Bir çoxları bütün bunların 

vergilərin artırılması və mal-qaraya vergi qoyulması ilə əlaqəli olduğu qənaətində idilər. Lakin 

bütün şayiələri birləşdirən ortaq cəhət bu idi ki, kəndlilər sorğudan yaxşı heç nə gözləmirdilər və 

ona görə də məlumatları bölüşməkdə çox xəsislik edirdilər. Təbii ki, bütün bu dedi-qoduların, şa-

yiələrin əsassızlığı barədə nə qədər izahatlar aparılsa da yenə də kəndlilərin təsəvvüründəki 

qənaəti dəyişmək, onlarda başqa münasibətə nail olmaq mümkün olmurdu. Kəndliləri tələb 

olunan məlumatları düzgün şəkildə verməyə inandırmaq mümkünsüz idi. Elə bu fakt öz-

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana  

Leyla Məcidova.            Lənkəran qəzasının iqtisadi-sosial vəziyyəti 

 
24 

özlüyündə Çar hökumətinin müstəmləkəçilik siyasətinin zaman-zaman yerlərdə nə qədər böyük 

inamsızlıq doğurduğunu, əhalinin hökumətə heç vəchlə etibar göstərmədiyini sübut edir. 

Digər tərəfdən kəndlərin çoxunda pay torpaqlarının planları yoxluğu, yenidən 

bölüşdürülmüş kəndlərdə də bu barədə məlumatların çatışmazlığı kəndlilərin ifadələrinin 

həqiqətə uyğunluğunu müəyyənləşdirməyə imkan vermirdi. Hər vəchlə öz təsərrüfatlarının 

ölçülərinin ixtisar edilməsinə can atan kəndlilərdən alınmış məlumatlar nə qədər şübhəli olsa da 

başqa variant olmadığı üçün kameral yoxlamalar zamanı bu məlumatları qəbul etmək 

məcburiyyəti yaranırdı. 

Kameral yoxlamaları o zaman iki yolla həyata keçirmək mümkün idi. Birincisi faktiki 

yoxlama idi. Bu zaman hər bir kəndliyə məxsus torpaq payının sahəsini onun özündən alınan 

məlumat əsasında yerində yoxlamaqla müəyyənləşdirmək lazım gəlirdi. Belə yoxlama bir 

tərəfdən çox uzun vaxt tələb edirdi, digər tərəfdən bu prosesə kəndlilərin yalnız çox cüzi bir his-

səsini cəlb etmək mümkün idi. Həmçinin bütün kəndlərdə torpaq payı sahələrinin ölçüləri qeyri-

bərabər idi. Bütün bunlar isə faktiki yoxlamalar yolu ilə hər hansı müsbət nəticələrin əldə 

olunmasını çətinləşdirir və ya mümkünsüz edirdi. 

Sənədli yoxlamalar da kifayət qədər dəqiq aparılmırdı və az etibarlı idi. Çünki, bütün 

rəsmi məlumatlar kəndlilərin torpaq sahələrinə baxış və onların dəqiq ölçülməsi yolu ilə deyil, 

yenə də kəndlilər arasında formal sorğu keçirməklə, ilk növbədə isə qocalar və «ağsaqqallar»dan 

alınan ifadələr əsasında toplanırdı. Belə məlumatlar isə bir qayda olaraq natamam xarakterli 

olduğuna və hər hansı bir kəndin uyğun torpaq payı ölçülərində müşahidə olunan qeyri-

dəqiqliklərə görə onları da yalnız ciddi dəqiqləşdirmələr aparmaqla qəbul etmək mümkün idi 

(73, s. 572). 

Lənkəran qəzasının bütün kəndlilərində  torpaq sahələrinin ölçüləri əkilən torpaqlardan 

əldə olunan məhsulun miqdarı ilə müəyyən edilirdi, çünki torpaq sahələri müstəqil yerüstü 

ölçülərə  malik olmadığı üçün onları çəki daşları və tağarla ifadə edirdilər. Çəki daşı 5 puda 

bərabər idi və dağ zolağı və sahil zolağının suvarılan torpaqlar rayonunda qəbul edilmişdi. Tağar 

– qəzanın əksər hissəsində 25 puda bərabər idi. Torpağın ölçüləri desyatinə çevrilərkən çəki daşı 

2/3 desyatinə bərabər götürülürdü. Çəki daşının sahəsini müəyyənləşdirmək üçün qəza 

administrasiyası tərəfindən torpaq sahələrinin ölçülməsi dəfələrlə həyata keçirilmişdi. 

İctimai pay torpağının sahəsi. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzası 

kəndlilərinin istifadəsində olan bütün torpaqların ümumi sahəsi 186, 308, 37 desyatinə bərabər 

idi. Bura  dağ zolağında yaşayan kəndlilərin qış otlaqları, köçərilərin yay otlaqları və müxtəlif 

kəndlilərin icarə əsasında istifadə etdikləri torpaqlar, həmçinin dövlət meşə sahəsində yaradılan 

və icazəsiz istifadədə olan torpaqlar daxil deyildi. Göstərilən xəzinə torpağı 250 kənd və 12 köç 

yeri arasında bölüşdürülmüşdü və dövlət kəndlilərinin icma-pay torpaqlarını təşkil edirdi. 
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Torpağın bu miqdarından dağ zolağına  97, 685, 87 desyatin və sahil-çöl zolağına 88, 622, 50 

desyatin düşürdü. Başqa sözlə desək, birinci zolaqda ictimai-pay torpağının sahəsi tədqiq 

olunmuş rayonun ümumi sahəsinin 52,43 %-ni, ikincidə isə  47,57 %-ni təşkil edirdi. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəza torpaqlarının paylar üzrə 

bölüşdürülməsinə gəlincə qeyd etmək lazımdır ki, qəzanın bütün ərazilərində torpaq payının hər 

bir növünün eyni xarakterə malik olmadığı və tam bərabər bölünmədiyi nəzərə çarpırdı. Belə ki, 

torpaq paylarının bölüşdürülməsi zamanı bir çox kənara çıxmalara yol verilmişdir, bu isə qismən 

də olsa hər bir payın həm torpağın ümumi sahəsində, həm də bir-biri ilə müqayisədə faiz 

nisbətini dəyişmişdi. Buna görə də  bölüşdürülmənin özünü  tam aydın və dəqiq müəyyən etmək 

üçün  hər bir pay bölgüsünü iki dağ zolağı və iki düzən zolağı olmaq dörd rayon üzrə nəzərdən 

keçirmək lazım gəlir. Həmçinin torpağın bölüşdürülməsi zamanı bütün sapmaların olduğu 

şəraitləri də nəzərə almaq lazımdır (73, s.  573). 

Malikanə torpağı. Dağ zolağında, suvarılan torpaqlar olan meşəsiz dağlar rayonunun 

kəndləri istisna olunmaqla bütün digər kəndlərdə malikanə torpaqlarına yalnız tikinti və 

həyətlərin altında olan torpaqlar aid edilə bilərdi. Malikanə torpaqlarının dağ zolağındakı ümumi 

sahəsi cəmi 0,66 % təşkil edirdi. Bu həm də o səbəbdən idi ki, evlərin yerləşməsində mütənasib-

lik pozulmuşdu, onlar ifrat sıx şəkildə yerləşmişdilər və həyətlərin ölçüləri çox kiçik idi və 

beləliklə də kəndlərin tutduğu məkanlar çox az idi. 

Malikanə torpaqlarına belə münasibət sahil zolağının çöl rayonunda yerləşən bütün türk 

və rus kəndlərində də müşahidə olunurdu. Türk kəndlərindəki həyət sahələrinin ölçüləri dağ 

zolağının kəndlərindəki kimi çox kiçik idi. Bu bir tərəfdən həmin kəndlərin yerləşdiyi ərazilərdə 

bitki örtüyünün olmaması, digər tərəfdən isə tikililərin daha sıx yerləşməsi ilə əlaqədar idi.  

Kəndlərin az sayda olmasına baxmayaraq, bu rayonun malikanə torpağının sahəsi dağ 

zolağındakından çox idi və artıq 1,74 % təşkil edirdi. Bu isə bütünlüklə rus kəndlərinin təsiri ilə 

izah olunurdu. Məlumdur ki, çar Rusiyasının işğaldan sonra yeritdiyi müstəmləkəçilik 

siyasətinin ən mühüm təzahürlərindən biri Azərbaycanın bütün ərazilərində ilk növbədə isə 

strateji əhəmiyyətə malik Lənkəran qəzası kimi ərazilərdə sosial dayaq yaratmaq məqsədilə 

çoxlu rus kəndlilərinin və rus ailələrinin köçürülməsi idi. Bu zaman əvvəllər xanlardan və 

imtiyazlı təbəqələrdən müsadirə olunaraq köçürmə fonduna daxil edilmiş torpaqlar böyük 

səxavətlə rus ailələri arasında bölüşdürülürdü, nəticədə də rusların yerləşdikləri pay torpaqları 

yerli kəndlilərin malikanələri ilə müqayisədə çox böyük sahələri tuturdular və bu baxımdan türk 

kəndlərinin tam əksini təşkil edirdilər. 

Bu zolağın bütün başqa kəndləri meşə-sahil rayonuna aid olmaqla ya meşədə ya da ki 

meşədən təmizlənmiş tala ərazilərdə yerləşirdilər. Bir çox tədqiqatlardan məlum olur ki, bəzi 
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istisnalar olmaqla meşə-sahil rayonuna daxil olan kəndlərin demək olar ki, əksəriyyətində milli 

mənsubiyyətinə görə talış olan əhali məskunlaşmışdı. Onların yaşadıqları kəndlər  türk mənsu-

biyyətli əhalinin yaşadıqları kəndlərindən kəskin şəkildə fərqlənirdi. Onların əsas fərqləndirici 

cəhəti isə bu idi ki, talış evləri biri digərindən təcrid olunmuşdu və bir-birindən müxtəlif 

istiqamətlərdə səpələnmiş halda idi. Bunun da nəticəsidir ki, onların hamısı öz tüstülərinin sayına 

proporsional olmayan sahələri tuturdu. Kəndlərin bu xasiyyətləri ilə əlaqədar olaraq qeyd etmək 

lazımdır ki, suvarılan torpaqlar istisna olunmaqla buradakı bütün torpaq sahələri bir-birindən 

ciddi şəkildə təcrid olunmamışdı, onların yerləşdikləri ərazilərin və həyətyanı sahələrinin dəqiq 

konturları məlum deyildi. Buna görə də onların hamısını bir-birindən tam ayırmaq və 

fərqləndirmək mümkün deyildi. Məsələn, bu ərazilərdə xüsusi bağlar yox idi və əgər meyvə 

əkinləri var idisə də, onlar sözün əsl mənasında bağ təşkil etmirdi və həyətlərdə yerləşməklə 

malikanə sahələrinin tərkibinə daxil idi. Belə hallarda az da olsa hər bir malikanədə şum və biçin 

torpaqlarının kiçik sahəsi olurdu. Bu da kəndlərə özünəməxsus xarakter verməklə onları başqa 

kəndlərdən qəti surətdə fərqləndirir və öz növbəsində malikanələrin sahələrini çox böyük edirdi. 

Sonuncular kimi kəndlilər tək həyət sahələrini deyil, həm də həyətə bitişən və onunla bir sahəni 

təşkil edən və onun bağ, əkin və biçinlə tutulan və ya otlaq olmasından fərqi olmadan bütün 

torpaqları özününkü başa düşürdülər. Sorğular keçirilən  hallarda  kəndlilər torpaqların 

bölünməsinə, xüsusən də bağ torpağı barədə heç bir fərq qoymurdular və bütün torpaqları ma-

likanə torpağı kimi göstərirdilər. Belə olduğu halda isə bağ torpağının ölçülərinin 

müəyyənləşdirilməsi mümkün olmurdu, bu torpaqlar da  malikanə sahəsinə aid edilirdi. Bu 

əsasla da burada malikanə torpağının bağ torpağının hesabına artması baş verdi. Göstərilən 

ərazidə  torpaqların faizlə ifadəsi malikanə torpağı üçün 6,81% və bağ sahəsi üçün 0,67% təşkil 

edirdi. Yuxarıda sadalanan amillərlə əlaqədar bu bölgü onların həqiqi bölüşdürülməsini ifadə 

etmir və nisbi olaraq götürülmüşdür (73, s.  574). 

Belə oxşar faktlar dağ zolağında, meşəsiz dağlıq ərazilərdə də müşahidə edilirdi, burada 

da bu torpaqların bölüşdürülməsində sapmalar nəzərə çarpırdı. 

Dağ zolağında Bağ torpağı adı altında ilk növbədə meyvə əkinləri olan sahələri, ikinci isə 

bura aid edilə biləcək yonca və digər yem otları altında olan sahələri başa düşmək lazımdır. 

Burada bağlar ayrıca yerləşirdi və çəpərlənmiş halda idi. Onlara bilavasitə bostanlar və bəzən də 

buğda və yonca üçün tutulmuş suvarılan torpaqların sahəsi aid idi. Qalan suvarılan torpaqlar  

kənddən müəyyən məsafədə yerləşirdi  və  artıq əkini təşkil edirdi. Lakin bəzən burada da torpaq 

paylarının elə də aydın şəkildə bir birindən ayrılmadığı müşahidə edilirdi. Məsələn, yonca sahəsi 

malikanə sahəsinin tərkibinə, buğda isə bağ torpaqlarına daxil idi və onlar təcrid olunmuş ümumi 

sahələri təşkil edirdilər. Belə hallarda kəndlilər hər bir sahənin ayrı-ayrılıqda deyil, bütün 

sahənin ümumi ölçüsünü bir yerdə göstərirdilər. Beləliklə, burda da bir sahənin o birisinin 
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hesabına böyüməsi baş verirdi və məhz malikanə sahəsi bağ sahəsinin hesabına, bağ sahəsi isə 

suvarılan şum torpağının hesabına  böyüyürdü. 

Meşə torpağı. Meşə torpaqlarına gəlincə bu torpaqların o zamankı sahəsini də 

müəyyənləşdirmək o qədər asan deyil. Nəzərə alsaq ki, sahil zolağında Lənkəranın bütün 

kəndləri dövlət meşə sahələrində yerləşirdilər və həmin vəziyyət dağlıq zolaqda  da mövcud idi, 

yəni Səbidacın, Zuvandın və Drıqın bir çox kəndləri də həmçinin meşə ərazilərində yerləşirdilər. 

Bütün bu kəndlərdə hər bir həyətdə həmişə meşə əkinləri olurdu, bundan başqa çox seyrək 

şəkildə olsa da meşəni həmişə kəndlər əhatə edirdi.  Belə meşə torpaqları əvvəllər kəndlilər 

tərəfindən istismar olunsa da XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində tədricən həmin torpaqlardan 

kəndlilərin hətta müvəqqəti istifadəsinə də qadağalar tətbiq edilməyə başlanmışdı. Meşə 

administrasiyasının meşələrə bu münasibəti qəza miqyasında çox qəribə bir hala gətirib 

çıxarmışdı. Kəndlilərin pay torpaqlarında bitən meşə kəndlilərin mülkiyyəti hesab edilmirdi və 

kəndlilər ondan istifadə edə bilmirdilər. Bundan çıxış yolu kimi isə kəndlilər məcburiyyət 

qarşısında  həmin torpaqları meşədən tamamilə təmizləyir və öz istifadələrinə keçirirdilər. Belə 

torpaqlar isə hüquqi cəhətdən meşə torpaqları hesab olunsa da əslində kəndlərin paylarını təşkil 

etməklə onların sərbəst istifadəsində olurdu. Bu isə meşə administrasiyası və məskunlar arasında 

meşədən istifadə hüquqları barəsində daimi anlaşılmazlıqların və mübahisələrin yaranmasına 

gətirib çıxardı. Bəhs olunan dövrdə aid meşə idarələrinin sənədlərində kəndlilər tərəfindən meşə 

əsasnaməsinin pozulmasına dair çoxsaylı faktlara rast gəlmək mümkündür (73, 574). 

Əkin torpaqları. Belə torpaqları suvarılan və suvarılmayan olmaqla iki hissəyə ayıra 

bilərik. Sahil zolağında suvarılan torpaqlara çəltik əkinlərinin yerləşdikləri torpaqları aid edə 

bilərik, çünki bu ərazilərdə yalnız bu torpaqlar suvarılırdı. Çəltik torpaqları həmişə müəyyən bir 

yerdə cəmləşməklə digər torpaq paylarından ciddi şəkildə təcrid olunurdu. 

Meşəsiz Zuvand dağları ərazilərindəki əkin torpaqlarına şumlanan sahələr və bostan 

sahələri aid idi. Suvarılan əkin sahələri bu rayonda çayların ətrafında və kəndlərin yanında 

yerləşirdi. Burada böyük sahələrə rast gəlinmirdi. Bu rayonun kəndlərinin suvarılmayan əkin 

sahəsi artıq kəndlərdə yox, onlardan aralı, çox vaxt başqa icmanın kəndlərində yerləşirdi. 

Suvarılmayan sahələr sahəsinə görə suvarılan torpaqlarla müqayisədə böyük idi, belə torpaqlar 

becərilmək üçün uyğun və mümkün olan yerləri tuturdu, buna görə də onların da ölçüləri 

suvarılan torpaqların ölçüləri kimi o qədər də  əhəmiyyət kəsb etmirdi. Dağ zolağının əkinçilik 

üçün daha sərfəli şəraitləri olan başqa rayonlarında, əkin sahələri kəndlərin ətrafında 

cəmləşmişdi və öz ölçülərinə görə yetərincə əhəmiyyətli sahələri əhatə edirdilər (73, s. 575). Bu 

zolaqda yerləşən və suvarılmayan şum torpaqları da becərilmək üçün əlverişli idi və belə 

torpaqlar adətən arpa, buğda və digər taxıl bitkilərinin əkilməsi üçün istifadə olunurdu. Belə 
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torpaqlara çox vaxt kəndlilərin şum torpağı ilə birlikdə göstərilən biçin sahələri də aid idi. Bu 

ərazilərdə ayrıca biçin sahələri yoxdur və əgər burada biçin torpağı sahələri göstərilsəydi bu-

nunla bağlı xəzinəyə ayrıca vergi vermək lazım idi. Belə sahələrin miqyası az olduğu üçün və 

dağ zolağı torpaqlarının əhəmiyyətsiz faizini təşkil etdiyi üçün ayrıca torpaq sahəsi kimi 

götürülmürdü. Kəndlilər biçin torpaqlarından olduqca çox az ot-alaf tədarük edirdilər. 

Meşə rayonunun sahil zolağında suvarılmayan sahələr üstün əhəmiyyətə malik deyildi və 

bu torpaqların sahəsi suvarılan torpaqların sahəsi ilə müqayisədə daha az idi. Burada 

suvarılmayan torpaqlar ayrı-ayrı böyük olmayan sahələrə səpələnmişdilər və ya biçin sahələri ilə 

qarışmışdılar, buna görə də burada biçin sahələrinin də çox vaxt şumlanan sahələrə aid edil-

məsinə rast gəlinir. Çöl rayonuna keçidlə bərabər suvarılmayan torpaqların da əhəmiyyəti artır, 

tarlalar kütləvi xarakter alır və ucu-bucağı görünməyən və buğda əkilmiş sahələrə çevrilir. 

Elə bu rayonda həmçinin maldarlıqla məşğul olan rus məskunlarının və yerli kəndlərinin 

istifadəsində olan biçin torpaqları da cəmləşmişdir. 

Əlverişsiz torpaqlar. Lənkəran qəzasının topoqrafik xüsusiyyətləri və  onların təbii 

zolaqlar üzrə fərqləri əlverişsiz torpaqların xarakterində də müəyyən fərqliliklərlə müşahidə 

olunurdu. Sahil zolağında əlverişsiz torpaqlara əsasən dəniz basan və çayların daşqınına məruz 

qalaraq su altında qalan torpaqlar aid idi. Su basqınları nəticəsində belə torpaqlar becərilmə üçün 

yararsız hala gəlmişdi. Çöl rayonunun şimal hissəsində  əlverişsiz torpaqlara həm də şoran 

torpaqları, bundan başqa  su ilə batırılan və qamış basmış çökəklik yerləri də aid etmək olar. 

Cənuba tərəfə enərkən  əlverişsiz torpaqlara bataqlıqlar və sahələrin suvarılması üçün nəzərdə 

tutulan su dəryaçaları (istillər), su anbarlarının tutduqları əraziləri aid etmək olar. Yuxarı zo-

laqda, xüsusən onun meşəsiz dağlar rayonuna aid olan hissəsində, əlverişsiz torpaqlar adı altında 

həqiqətən əlverişsiz torpaqlar – daşlı yamaclar cəmləşmişdi və belə torpaqların ən rahat 

yerlərində sadəcə mal otarılırdı (73, s.576). 

Ümumiyyətlə götürdükdə, sahil zolağında və  meşə rayonunda suvarılan torpaqlar qrupu 

bütün digərləri üzərində üstün vəziyyətdə idi və bütün torpaqların 1/3 hissəsini təşkil edirdi, 

halbuki, çöl rayonunda belə torpaqlar yalnız 2,03 % təşkil edirdi. Bu rayonlardakı torpaqlar bir-

biri ilə aşağıdakı  nisbətdədir: suvarılmayan torpaqlar çöl rayonunda meşə rayonundakından 1,7 

dəfə, otlaq və əlverişsiz torpaqlar isə 1,5 dəfə çox idi. 

Dağ zolağında suvarılan və suvarılmayan torpaqlar arasındakı nisbət fərqi o qədər də 

böyük deyildi və daha çox suvarılmayan torpaqlar üstünlük təşkil edirdi. Məsələn, həm Səbidac, 

həm də Zuvand kəndlərində suvarılmayan torpaqlar üstün idi. Drıq kəndi isə torpaq 

bölüşdürülməsinə görə Zuvandla müqayisədə daha çox Talışa yaxın olduğu üçün, Talışda olduğu 

kimi, burada da otlaq sahələri ikinci yeri tuturdu, suvarılan torpaqlar üstün mövqeyə malik idi. 

Torpağın kateqoriyasına görə Zuvand və Ərkivan arasında o qədər əhəmiyyətli fərqlər 
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nəzərə çarpmırdı. Baxmayaraq ki, Ərkivan bölgənin çöl, isti hissəsini tuturdu və Zuvanddan daha 

uzaqda idi, bu ərazi torpaqların bölgüsünə və eyni torpaq kateqoriyalarının əhəmiyyətinə görə 

Zuvanddan daha çox  Talışa yaxın idi (73, 581). 

Kəndlilərin torpaq ilə təmin olunmasına nəzər yetirərəkən hər şeydən əvvəl qeyd etmək 

lazımdır ki,  şum, biçin və bağ torpaqları oturaq əhali üçün ən çox əhəmiyyətə malik idi. Çünki 

kəndlilərin  təsərrüfatı bu torpaqlar hesabına saxlanılırdı. Köçəri əhali üçün otlaq torpaqlar 

xüsusi və vacib əhəmiyyət kəsb edirdi. Buna görə də, tüstübaşı və adambaşı torpaq paylarının 

müəyyənləşdirilməsi zamanı ayrıca olaraq həm şumlanan, həm də ki bütün torpağın sahəsinin 

hesablanması nəzərə alınır, bununla bərabər  oturaq və köçəri əhali üçün ayrıca olaraq keçirilirdi.  

Qeyd etmək lazımdır ki, torpaq paylarının ölçüləri ayrıca olaraq tədqiq olunmuş kəndlərin 

ümumi cədvəlində göstərilmiş və ayrıca nömrə altında verilmişdir, hər bir yaşayış məntəqəsi 

üçün deyil, inzibati siyahılarda olan, yəni kənd təsərrüfatı baxımından yox, inzibati baxımdan 

müstəqil olan kəndlər üçün hesablanmışdır. 

Qəsəbələri olan kəndlərdə payların orta ölçüsü hesablanırdı, yəni pay torpağının ümumi 

sahəsi və kəndi təşkil edən yaşayış məntəqələrinin tüstü və adamlarının cəmi götürülürdü. 

Kəndlərdə otlaq və əlverişsiz torpaq onları təşkil edən qəsəbələr arasında bölüşdürülmüş şəkildə 

yox, ümumi şəkildə göstərildiyi üçün bu kəndlərin payının orta ölçüsü ilə müəyyən olunurdu. 

Pay torpaqlarının ölçülərini nəzərdən keçirərək, belə bir qənaət gəlmək mümkündür ki, 

tədqiq olunmuş qəzanın heç də bütün kəndlərində kəndlilərin torpaqla təmin olunması eyni və 

bərabər şəkildə deyildi. Hər tüstüyə düşən pay torpağının ölçülərinə görə kəndlərdə böyük 

dəyişikliklər müşahidə edilirdi və bu dəyişikliklər nisbətən bərabər şəkildə bölüşdürülən bütün 

torpaqlarla müqayisədə şumlanan pay torpaqları arasında daha çox nəzərə çarpırdı. Ən kiçik 

tüstübaşı paylar şumlanan torpaqlar üçün 1-2 desyatin, bütün torpaqlar üçün isə 3-4 desyatin 

təşkil edirdi. Ən böyük tüstübaşılar üçün isə bu nisbət 30-45 desyatin şumlanan və 45-50 

desyatin bütün torpaqlar üçün təşkil edirdi (73, 595). 

Ən kiçik torpaq payları Talış və Zuvan kəndlərinin, ən böyük torpaq payları isə Ərkivan, 

Drıq və Səbidacın payına düşürdü. Öz ölçülərinə görə, Talışın tüstübaşı və adambaşı payları həm 

biçin, həm də bütün torpaq ölçüləri qeyri-münbit torpaqları üstələmirdi. Zuvandda bütün 

tüstübaşı torpaqları orta həddə idi. Növbəti rayonlarda isə şumlanan torpaq paylarının sahəsi orta 

və ortadan aşağı səviyyədə olduğu halda, bütün torpaqların sahəsi hər tüstübaşı üçün orta 

səviyyədən yüksək idi. Talış və Zuvand kəndləri barəsində qeyd etmək lazımdır ki, onlardan 

birincisində daha əlverişli və münbit torpaqlar cəmləşmişdi, ikincidə mövcud olan torpaqlar isə 

daha qeyri-münbit idi. Ona görə də, Talışda torpaq sahələri Zuvanddan az olsa da torpaqla təmin 

olunmasına görə, Zuvandda vəziyyət daha pis idi. Bu rayonda cədvəldən göründüyü kimi hər 
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tüstüyə yalnız 0,71 desyatin və hər adama 0,09 desyatin yararlı torpaq düşür, suvarılmayan 

şumlanan torpaq isə hər tüstüyə – 4,73 və hər adama – 0,57 desyatindir. Lakin, Zuvandı 

xarakterizə edən torpaqların qeyri-münbitliyini və əlverişsizliyini nəzərə alsaq, kənd təsərrüfatı 

şəraitlərinə görə, bu miqdarda torpaq, əlbəttə ki yetərli deyil və o ailənin  bütün ilboyu çörəyə 

olan tələbatını təmin etmək iqtidarında deyildi. Bu rayonun kəndliləri, bu səbəblərdən  buğdanı 

başqa yerdən, daha çox Drıqdan almaq məcburiyyətində qalırdılar. Onlar öz bağlarının və 

bostanlarının məhsullarını buğdaya və taxıla dəyişirdilər (73, 602). 

XIX əsrin sonları XX əsrin əvvəlləri dövrü üçün Talış ərazisini Zuvandla müqayisədə 

daha yaxşı təmin olunmuş ərazi hesab etmək olar. Düzdür, hər iki rayonun vəziyyətində çoxlu 

oxşarlıqlar var idi, belə ki, onların hər ikisi az torpaqlılıqdan və əlverişsiz kənd təsərrüfatı 

şəraitindən əziyyət çəkirdilər və hər ikisi ən kasıb rayonlara aid idi. Fərq yalnız onda idi ki, 

Talışda iqtisadi şərait daha mürəkkəb xarakter daşıyırdı. Aztorpaqlılıqla yanaşı burada torpağın 

onun sahibi üçün əlverişsiz şərtlərlə icarəyə verilməsi, girovu və satışı, kəndlilərin borc asılılığı, 

su çatışmazlığı və tez-tez baş verən quraqlıqlar kimi hallar çox geniş yayılmışdı. Bu barədə aşa-

ğıda danışılacaq. Burada isə sahil zolağını xarakterizə edən və əlverişsiz iqtisadi şəraitin nəticəsi 

olan kəndlilərin torpaqsızlığı məsələlərinə toxunmaq lazım gəlir. Bunun üçün isə ilk növbədə  

qəzanın daha böyük rayonları üçün kəndlərin kateqoriyaları üzrə torpağın pay ölçüləri nəzərdən 

keçirilməlidir. Tüstü sayını və onlarda torpağı olan hər iki cinsdən olan insanların sayını 

tutuşdurduqdan sonra aşağıdakı məlumatlar ortaya çıxdı. 

Bütün tədqiq olunmuş kəndlərdə kəndli pay torpaqlarının dövlət torpaqları hesab 

olunmasına baxmayaraq, bütün tüstülər pay torpağına malik deyildilər. Ümumi cədvəldən 

görünür ki, qəzada dağ zolağında 10 və sahil zolağında 15 olmaqla ümumilikdə torpaqsız 

kəndlilərin olduğu  25 kənd var idi.  Bu kəndlərdə 77 torpaqsız tüstü var ki, onlardan birinci 10 

kənddə 19-u və ikinci 15 kənddə – 58-i yerləşirdi.  Bu tüstülərdəki insanların sayı növbəti 

məlumatlar ilə ifadə olunur: 

 

 k.c. q.c. hər iki.c. 

dağ zolağının kəndlərində 62 64 126 

sahil zolağının kəndlərində 187 175 362 

Ümumi 249 329 488 

                                                                     

Beləliklə, 

 

Torpaqsız insanların sayı Dağ zolağında Sahil zolağında 
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insanların ümumi sayında təşkil edirdi 0,27% 0,88% 

torpaqsız tüstülərin sayı 0,30% 0,90% 

torpaqsız tüstüləri olan kəndlərin sayı 5,40% 18,40% 

 

Torpaqsız kəndlilərin zolaqlar üzrə qeyri-bərabər bölüşdürülməsi və onların dağ 

zolağında az sayı göstərir ki, bu kəndlilərin qeyri-bərabər yerləşməsinə  gətirib çıxaran şərait 

dağ zolağında daha çox təsadüfi, sahil zolağında isə daha ümumi xarakter daşıyırdı (73, s. 604). 

Cədvəldə göstərilmiş torpaqsız kəndlilər haqqında məlumatlar yalnız münbit torpağı 

olmayan kəndlilərə aiddir. Kəndlilərin pay torpağı yalnız dəmyə torpaqlarından ibarət olan 

xüsusi əkinçilik rayonlarında mövcuddur. Lakin təsərrüfatları suvarılan və suvarılmayan 

torpaqlara əsaslanan rayonlarda bu torpaq kateqoriyalarının təsərrüfat üçün qeyri-bərabər 

üstünlüyü torpaqsız kəndlilərin vəziyyətini bir qədər də çətinləşdirirdi. Bu hal sahil zolağının 

çox hissəsində və meşəsiz dağlar rayonunda da müşahidə olunurdu. Bu məskunlaşan yerlərdə 

kəndlilərin yalnız bir hissəsi öz payında hər iki torpaq kateqoriyasında malik idi, qalan hissədə 

isə kəndlilər ya suvarılan, ya da suvarılmayan torpaqdan istifadə edirdi. Belə olduqda isə 

istifadəsində təkcə yalnız suvarılan, ya da ki təkcə suvarılmayan torpaqlar olan kəndliləri nə 

torpaqlı nə də ki, torpaqsız kəndlilər qrupuna aid etmək olmur. 

Dağ zolağına gəlincə, burada yaşayan kəndliləri yarıtorpaqsız kəndlilər sırasına aid 

etmək lazımdır. Çünki, bu zolaqda 92 bağ torpağı olmayan tüstü var idi. Halbuki burada bağ 

torpaqları çox vacib rol oynayırdı, ona görə ki burada yaşayan əhali bağ və bostanların 

məhsullarını çörəyə dəyişməklə yaşayışlarını təmin etmək imkanı əldə edirdilər. Bundan başqa 

dağlıq zolaqda 173 tüstü daha çox əhəmiyyətə malik olan suvarılan torpaqdan mərhum idi, 2 

tüstünün isə suvarılmayan torpağı yox idi. Beləliklə, bütövlükdə tədqiq olunmuş rayonda bütün 

yarıtorpaqsız kəndlilərin sayı 372 tüstüdən ibarət idi. Torpaqsızları da bura aid etsək onda qeyd 

etməliyik ki, bütün qəza üzrə 460 tüstü torpaqsızlıqdan və aztorpaqlılıqdan əziyyət çəkirdi (73, 

s. 613). 

Kəndlilərin hansı amillər səbəbindən torpaqsızlıqdan əziyyət çəkməsinin səbəbləri 

məlum olduğu üçün onun təfərrüatlarına toxunmadan ümumi şəraitin üzərində dayanmaq və bu 

şəraitin qəzanı əhatə torpaqsız kəndlilərə təsirini izləyək. 

Sahil zolağının meşə rayonunda aztorpaqlılığın və ya torpaqsızlığın səbəbi kəndlilərin 

bir hissəsində suvarılmayan şum torpağının olmaması ilə, bir çox ərazilərdə ümumi torpağın 

çatışmazlığı ilə, bir qismində isə kəndlilərin daha çox çəltik becərməyə meyl etməsi ilə 

əlaqədar idisə, bir çox hallarda isə ailədə şumlamanı aparmaq üçün işçi qüvvəsinin çatışmazlığı 

ilə bağlı idi. Belə ki, qəzanın dağlıq  və meşəlik ərazilərində əkin sahələri bütöv bir icmanın 
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zəhməti və vasitələri hesabına deyil, ayrı-ayrı ailələrin hesabına təmizlənirdi, ona görə də 

buradakı şum torpaqları zolağın meşəsiz hissəsində olduğu kimi ciddi icma sahələrini deyil,  

ayrı-ayrı ailələrin əmlakını təşkil edirdi. Torpağın meşədən təmizlənməsi çoxlu əmək və zəhmət 

tələb etdiyi üçün, əkinəyararlı sahənin yaradılması ailənin malik olduğu qüvvələrdən asılı 

olurdu. Beləliklə, şum torpağının sahibləri adətən o ailələr olurdu ki, onlar bu əraziləri 

təmizləmək iqtidarında idilər. Torpağın təmizlənməsi üçün vəsaitləri olmayan ailələr isə şum 

torpaqlarının olmamasından əziyyət çəkirdilər. 

Qeyd olunduğu kimi, pay torpaqlarının meydana gəlməsi və yaranması üsulları 

torpaqdan istifadə xarakterində ailə amilini icma amilinin ziyanına olaraq gücləndirdi. Bu təsir 

həmçinin torpağın miras qoyulması və tüstübaşı sahənin sərhədinin daimi olmasında özünü 

göstərirdi. Torpağa ailənin bütün üzvlərinin hüququ olurdu. Sahələrin parçalanmış olması və 

kəndlilər arasında torpağın qeyri-bərabər bölüşdürülməsi bunun nəticəsi idi. Baxmayaraq ki, 

başlanğıcda sahələrin ilkin ölçüləri daha çox bərabər idi, lakin əsrin sonlarına yaxın tez-tez baş 

verən ailə bölgülərinə görə və icma üzvləri arasında yenidən bölüşdürmənin olmamasına görə 

torpağın bölüşdürülməsindəki qeyri-bərabərlik güclənməyə başladı. Buda qəzada  kəndliləri 

torpaqsızlaşmaya aparan ən ciddi səbəblərdən biri idi. Tüstübaşı sahələrin ölçüləri böyük 

dəyişikliklərə uğrayaraq 10 desyatindən 0,25 desyatinə qədər azaldı. Sahələrin belə 

parçalanması torpağın sərbəst şəkildə özgəninkiləşdirilməsinə şərait yaradırdı. Lənkəran 

qəzasında kəndlilərin icma-torpaq münasibətləri elə bir səciyyəvi hal alırdı ki, sahibkarlarla 

kəndlilər arasında tamamilə sərbəst formada torpaq barəsində sərbəst sövdələşmələrin baş verə 

bilməsini mümkün edirdi. Torpağın girov qoyulması, alqısı və satqısı kimi hallar burada geniş 

yayılmışdı. Kəndliləri öz torpaqlarını girov qoymağa və satmağa vadar edən səbəblər kifayət 

qədər geniş olsa da əsrin sonuna doğru bunun ən öndə gələn səbəbi kimi kiçik kreditin demək 

olar tamamilə yoxluğu idi. Yəni öz təsərrüfatını inkişaf etdirmək üçün kəndlinin vəsaitə ehtiyac 

duyması lakin, bu ehtiyacını aradan qaldırmaq üçün kəndlinin kredit alma imkanının təmin 

edilməməsi asanlıqla torpağın özgəninkiləşdirilməsinə şərait yaradırdı. Daha varlı 

həmkəndliləri və ya mülkədarlar, ya da ki, torpaq möhtəkirləri dövriyyəyə girərək kəndlinin 

ehtiyacından istifadə edir və onlara məxsus torpaqları satın alaraq öz istifadələrinə keçirirdilər. 

Əsrin sonuna doğru kəndli torpaqlarının daha çox alqı-satqı, girov obyektinə çevrilməsi əvvəlcə 

kəndlinin təsərrüfatının zəifləməsinə, sonra isə tamamilə torpaqsız  qalmasına gətirib çıxarırdı. 

Adı çəkilən şərait ucbatından sahilin meşəsiz hissəsində də kəndlinin torpaqsızlaşmasına 

gətirib çıxarırdı. Burada da eyni şəkildə kreditin yoxluğu kəndliləri torpağı girov qoymağa və 

satmağa vadar edir, beləliklə kəndli ya yarıtorpaqlı, ya da ki torpaqsız kateqoriyasına düşürdü. 

Qeyd edək ki, dağ zolağına keçərkən, suvarılan torpaq rayonu istisna olmaqla qalan 

ərazilərdə  torpaqsız kəndlilər öz az saylarına görə daha çox istisna təşkil edirdilər. Meşəsiz 
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dağlara gəlincə, burada torpaqsızlar bu rayondakı ümumi aztorpaqlılıqdan asılıdırlar. 

Cədvəldən göründüyü kimi burada rayondakı pay torpaqlarının ümumi sahəsinin əhəmiyyətsiz 

faizini təşkil edən bağ və şumlanan torpaqların xüsusi çatışmazlığı hiss edilirdi. Bəzi kəndlərdə 

isə şumlanan suvarılan torpaq yox dərəcəsində idi. Əgər müqayisə etsək, Talışda hər bir icma 

üzvünün yalnız suvarılan çəltik torpağı ilə təmin olunması mütləq hesab edilirdisə,  burada  

əksinə, hər bir icma üzvünün yalnız suvarılmayan torpağa sahib olmaq  hüququ tanınırdı.  

Torpağın icarəsi. Torpağın özgəninkiləşdirilməsi üsullarının və bunun kəndlilərin 

torpaqsızlaşmalarına təsirini nəzərdən keçirməyə keçməmiş, torpağın icarəyə verilməsinin 

üzərində dayanmaq lazım gəlir. 

Həm torpağın icarəsi, həm də girovu və satışı sonda torpağın bir əldən başqasına 

keçməsi ilə nəticələnirdi. İcarəni yaradan şərait onun özgəninkiləşdirilməsini meydana çıxaran 

şərtlərlə demək olar ki, eynilik təşkil edirdi və hər iki halda torpağın əldən ələ keçməsi ilə 

nəticələnirdi. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında mövcud olan torpaq 

icarəsi məsələlərinin araşdırılması həm kəndlilərin torpaq münasibətlərinin xarakteri ilə 

yaxından tanış olmağa və onların torpaq ilə təmin olunması barədə fikir yürütməyə imkan verir, 

həm də kəndlilər tərəfindən öz torpaq paylarının ölçülərini ixtisar etməyə vadar edən, yəni 

onların torpağının özgəninkiləşdirilməsinə təsir edən şəraitə aydınlıq gətirməyə kömək edir.  

Ona görə də ilk öncə torpağın hansı şərtlərlə icarəyə verilməsini və hansı şəraitlərə görə icarə 

münasibətlərinin yaranmasını nəzərdən keçirək. Qeyd edək  ki, burada daha çox kəndlilərin 

şumlanan torpağının ya bir-birindən ya da şəxsi torpaq sahiblərindən icarəyə götürülmə 

hallarına, həmçinin xırda şum torpaqlarının meşələrin hüdudlarında meşəbəyidən icarəyə 

götürülmə hallarına toxunulacaq. 

Kəndlilər torpağı həm öz kəndlərinin sahələrindən, həm də kənar icmaların 

sahələrindən, həmçinin kəndlilərdən və ayrı-ayrı sahibkarlardan icarəyə götürürdülər. Bəzən də 

kəndlilər öz torpaqlarını xüsusi torpaq sahiblərinə icarəyə verirdilər ki, belə hallara nadir halda 

rast gəlmək mümkün idi. Torpaq kəndlilər tərəfindən ya natural icarə şərtləri ilə, ya pulla istifa-

dəyə qəbul edilirdi. Əmtəə-pul münasibətlərinin hələ çox geniş yayılmadığı bir şəraitdə hələ də 

birinci icarə üsulu ikincidən daha çox yayılmışdı. Çox vaxt torpaq hər il üçün ayrıca icarəyə 

götürülürdü. Təsadüfi hallarda qəzada torpağın uzun müddətə icarəyə verilməsinə də rast 

gəlinirdi ki, belə hala üç dəfə rast gəlinir: iki dəfə – 3 ilə və bir halda – 24 ilə (73, s.615). 

Bəhs olunan dövrdə Lənkəran qəzasında natural icarənin bir neçə növünə rast gəlinirdi. 

Onlardan birincisi və ən çox yayılmışı bu torpağın yarı-yarı icarəsidir. Bu halda adətən icarəçi 

öz zəhmətini, işçi mal qarasını və toxumlarının ½-ni, sahibkar isə toxumunun ½-ni sərf edirdi. 

Bəzi hallarda torpağın sahibi öz toxum hissəsini vermirdi, ona görə bu halda icarəçi bu hissəni 
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məhsuldan öz xeyri üçün saxlayırdı. Bəzən isə torpaq sahibi toxumu verir, lakin məhsul yığımı 

zamanı onları geri alırdı və bu zaman məhsulun qalığı yarı bölünürdü. Belə hal icarənin ən sadə 

və ümumi formasıdır. Bu formada həm də belə hallar müşahidə edilir ki, orada torpaq sahibi və 

icarəçi arasındakı münasibətlər bir qədər dəyişir və mürəkkəbləşir. Bu dəyişikliklər torpağın 

becərilməsində hər iki tərəfin daha bərabər iştirakına, toxum və işçi mal-qaranın gətirilməsinə 

aiddir. Belə ki, torpağın sahibi toxumların ½ verir və şəxsi əməklə iştirak edir, icarəçi isə 

toxumlarının ½ və işçi mal-qarasını verir və bu zaman məhsul bərabər bölünürdü. Bəzən isə 

birinci toxumlarının ½ və işçi mal-qaranın qalan hissəsini verir və hər iki tərəf şəxsi 

zəhmətlərini də qoyurdu və məhsulu bərabər şəkildə bölürdülər. İcarənin digər növü torpağın 

məhsulunun ½ hissəsindən icarəyə götürülməsi hallarıdır. 

Pul icarəsinə keçidi o icarə halları təşkil edirdi ki, suvarılan torpaqdan götürülən məhsul 

bölüşdürülmürdü, bu halda torpağın sahibi qarşılığında  ərzaqla ödənilən müəyyən ödəniş 

alırdı. Belə ki, torpaq sahibi yalnız torpağı verirdi, bunun müqabilində isə icarəyə verdiyi 

şəxsdən torpağın hər desyatininə görə təmiz düyü ilə ödəniş alırdı. Adətən qəzanın bir çox yer-

lərində hər desyatinə görə, 18,75-13,75-7,50-6,25 pud düyü icarə haqqı olaraq ödənilirdi (73, 

s.616). 

Torpaq icarəsinin göstərilmiş icarə halları tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə və hüquqlarının 

bərabərliyi qorunmaqla kəndli torpaqlarına aid idi. Xüsusi torpaq sahiblərindən isə torpaqlar 

digər şərtlərlə icarəyə götürülürdü. Belə torpaqların icarəyə götürülməsinin ən geniş yayılmış 

halları məhsulun 1/10 hissəsinin torpaq sahibinə verilməsidir ki, bu onun torpağında yaşayan 

kəndlilər tərəfindən icarəyə götürülürdü. Torpaqların icarəyə verilməsi həmçinin müəyyən 

ödəniş əsasında da həyata keçirilirdi. Bəzi hallarda torpaq sahibi icarəçi ilə şəriklik əsasında 

torpağı icarəyə verirdi. Sonuncu halda o toxumlarının ½-ni və işçi heyvanları verirdi və 

məhsulun yarısını təmizlənmiş buğda ilə alırdı. Qəzanın sahil hissəsində də torpaq bu şərtlərlə 

icarəyə götürülürdü və bu zaman yalnız suvarılan çəltik sahələri icarə obyekti kimi çıxış edirdi. 

Suvarılmayan torpaqların isə ən çox ⅓ hissəsindən sahibinə haqq verilirdi. Bu zaman həm 

toxum, həm də çəkilən zəhmət bütövlüklə icarəçinin üzərinə düşürdü. Bu növ torpaq həmçinin 

pul ödənilməsi şərti ilə də icarəyə götürülürdü. 

Dağ zolağında torpağın icarəyə götürülmə şərtləri bir qədər fərqli idi. Burada icarə 

əməliyyatları zamanı şəriklilik sisteminə daha çox rast gəlinirdi. Lakin daha çox icarəçiyə 

torpağın ⅓ hissəsindən haqq verilməsi üstünlük təşkil edirdi. Bu halda icarəçi öz toxumunun ⅛ 

hissəsini və işçi heyvanlarını istifadə etməli idi, torpağın sahibi isə yalnız əkin üçün toxumların 

⅔ hissəsini verirdi. 

Sadalanan hallardan başqa torpaq həm də aşağıdakı şərtlərlə icarəyə götürülürdü: 1) 

əgər icarəçi sahəni öz vasitələri ilə şumlayır və məhsulu yığırsa, onda o məhsulun beş 
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hissəsindən üçünü öz xeyrinə yığır, iki hissəsini isə torpağın sahibinə verirdi; 2) əgər sahənin 

becərilməsi və əkini bir yerdə həyata keçirilirsə, onda məhsul yarı bölünür və bu zaman icarəçi 

məhsulu yığmalı və döyməlidir; 3) əgər torpağın sahibi toxum və becərilmə üçün vasitələr 

verirsə, onda icarəçi əkinə nəzarət etməli, onu yığmalı və  döyməlidir; məhsul bu halda dörd 

hissəyə bölünür, onlardan ¼ hissəsi icarəçiyə,   ¾ hissəsi isə torpaq sahibinə düşür. 

Kəndlilər tərəfindən torpağın bir-birindən icarəyə götürülməsi zamanı yazılı şərtlər 

bağlanılmırdı. Həmçinin bir çox hallarda sahibkar torpaqlarının icarəsi zamanı da belə yazılı 

şərtnamələr bağlanmırdı. Yalnız nadir hallarda sahibkar kəndlidən kəndli tərəfindən icarəyə 

götürülmüş torpaqların özünə məxsus olması və kəndli tərəfindən şəhadətnamədə göstərilmiş 

şərtlərlə və göstərilmiş ödəniş əsasında götürülməsinə dair yazılı şəhadətnamə tələb edirdi. Bu 

cür şəhadətnamələr icarəçi tərəfindən torpağın  ələ keçirilməsinin qarşısını almaq məqsədi 

güdürdü. 

İcarəyə götürülmüş torpaqların sahələrinin ölçülərinə gəlincə, suvarılan torpaq üçün ən 

böyük ölçülər 3 desyatindən, ən kiçik ölçülər isə 0,5 desyatin artıq deyildi. Suvarılmayan 

torpaqların sahəsi isə ən böyük sahələr üçün 12 desyatin və ən kiçik hissələr üçün isə bir 

desyatin təşkil edirdi. Daha kiçik ölçülü sahələrin icarəyə götürülmə hallarına böyük ölçülü sa-

hələrlə müqayisədə daha çox rast gəlinirdi. 

İcarə hallarının dağ və sahil zolaqları üzrə bölünməsinə gəlincə qeyd edilməlidir ki, 

sahil zolağı ilə müqayisədə dağ zolağında icarə münasibətləri daha zəif inkişaf etmişdi. Ümumi 

icarə hallarının 22,10%-ni dağlıq zolaqda icarə halları, 58,03%-ni isə sahil zolağındakı icarə 

halları təşkil edirdi. İcarə hallarının sayındakı fərq natural icarənin qeyri-bərabər yayılmasından 

irəli gəlirdi. Pul icarəsi hallarının hər zolaqdakı sayı demək olar ki, eyni rəqəmlərlə ifadə 

olunur, daha dəqiq isə dağ zolağında o 10,20%, sahil zolağında isə 9,68% təşkil edirdi. Dağ 

zolağındakı natural icarə hallarının demək olar ki hamısı iki rayonda cəmləşmişdi: meşəsiz 

dağlarda və meşə ilə örtülmüş dağlarda. Onun qalan hissələrində isə, yəni meşəsiz dağ ətək-

lərində torpaq pul ilə icarəyə götürülürdü. Birinci iki rayonda kənarda icarəyə götürülən 

torpaqlar yaxında yerləşən icmaların sahələrində yerləşirdi. Lakin meşəsiz dağlarda, həmçinin 

icarəçinin yaşayış yerlərindən uzaqda və bəzi hallarda başqa rayonun ərazisində yerləşən 

ərazilərdə də icarəyə götürülürdü. Bu rayonda icarəyə götürülən sahələrin uzaqlığı  dövlət və 

sahibkar meşə sahələrində və ya başqa icmaların torpaqlarında kəndlilərin mal-qara otarması 

üçün düzənliyə keçməsindən asılı vəziyyətdədir. Adətən bu yerlərdə otlaq yerlərindən başqa, 

həm dövlət torpaqlarının hüdudunda, həm kəndlilərdən, həm də yerli bəylərdən həmişə şum 

sahələri də icarəyə götürülürdü. Burada qeyd etmək lazımdır ki, meşələrdə dövlət torpağının 

icarə hallarından başqa, kəndlilər tərəfindən çoxlu sayda sahə özbaşına olaraq şumlanırdı, ona 
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görə də bu rayonda icarə halları göstərilən rəqəmdən əhəmiyyətli dərəcədə çox idi. 

Pul icarəsinin inkişaf etdiyi qəza ərazilərində kəndlilər tərəfindən torpaq həm də qonşu 

kəndlərdən, ilk növbədə isə  artıq qeyd olunduğu kimi, daha çox məhsuldar torpaqlara malik 

olan rus kəndlilərindən və yamaclarda yerləşən icmalardan – Qönçədərə, Qaradərə və 

Xamarovadərə, həmçinin burada yerləşən köçəri icmalardan icarəyə götürülürdü. Eyni icarə 

sistemini sahil boyu olan icarə barəsində də qeyd etmək olar. Bu zolaqda pul icarəsi əsasən, çöl 

rayonunda inkişaf etmişdi. Bu zaman torpaq, torpağı dağ zolağı kəndlilərinə icarəyə verən 

icmalardan götürülürdü. Əsrin sonuna doğru tədricən çöl rayonunun şimalında yerləşən 

kəndlərdə də pul icarəsi inkişaf edirdi. Natural icarə meşə rayonunda çöl rayonundan daha çox 

inkişaf etmişdi. Bununla bərabər çöl  rayonunda kəndlilər torpaqları daha çox öz 

həmkəndlilərindən deyil, kənar kəndlərdən götürürdülər. Meşə rayonunda isə əksinə kəndlilər 

öz həmkəndlilərinin torpağını  icarəyə götürməyə üstünlük verirdilər (73, s.619). 

Kəndlilər tərəfindən rayonlar üzrə icarə hallarının rəqəmli göstəriciləri aşağıda 

göstərilən cədvəldə verilmişdir: 

 

Cədvəl 1.  

Lənkəran qəzasında rayonlar üzrə icarə hallarının rəqəmlə göstəriciləri 

 

Mənbə: Кистенев Д.А. Экономический быт государственных крестьян Ленкоранского 

уезда Бакинской губернии. МИЭбГКЗК, т. 7, Тифлис: 1887, c.620  

 İcarə halları 

Dağ zolağında Sahil zolağında 

Meşəsiz  

dağlar 

rayonunda 

Meşə ilə 

örtülmüş 

dağlar 

rayonunda 

Meşəsiz dağ 

ətəkləri 

rayonlarında 

Çöl 

rayonunda 

Meşə 

rayonunda 

Natur. Pul. Natur. Pul. Natur. Pul Natur. Pul Natur. Pul 

Həmkəndlilərdə 70 - 38 - 13 10 94 8 290 13 

Digər icmalarda 116 - 97 9 22 122 312 140 192 3 

Xüsusi 

şəxslərdə 
12 - 11 - - 1 21 1 86 2 

Xəzinədə - 22 - 1 - 1 - - - 8 

Cəmi 198 22 146 10 35 134 127 149 568 26 
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Bu göstəricilərdən biz görürük ki, pul icarəsinin bütün hallarından 262 hal yalnız iki 

rayona – çöl və meşəsiz dağətəklərinə məxsusdur. Başqa formalar üzrə torpağın icarəyə 

götürülməsi hallarına qəzanın digər ərazilərində rast gəlinirdi. Adı çəkilmiş  iki rayonda torpaq 

payları orta normadan artıq, bəzilərində isə ən çox sayda olan  icmalar da yerləşirdi. Buradan 

isə belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür ki, bu iki rayonda yetərli miqdarda torpağın 

cəmləşməsi və onun icmalar arasında qeyri-bərabər bölüşdürülməsi torpağın icarəyə 

verilməsinə səbəb olan ən vacib amil idi. Əgər torpağın kəndlər üzrə icarəyə verilməsi hallarını 

nəzərdən keçirsək, onda bu nəticə tam təsdiqlənir. Çünki icarəyə götürənlərlə müqayisədə 

torpaqlarını icarəyə verən kəndlilər daha çox təmin olunmuşdu. Lakin qeyd olunduğu kimi qəza 

ərazilərində torpaqlar bütöv kəndlərlə deyil, ayrı-ayrı ev sahibləri tərəfindən icarəyə 

götürülürdü. Ona görə də icarəyə verən icmaların torpaq paylarının ölçüləri deməyə əsas vermir 

ki, kəndlilər arasında icarə münasibətlərinin yaranması icmalarda azad torpaqların olmasıyla 

şərtlənirdi. Yuxarıda əks olunmuş nəticənin yanlışlığı özünü başqa rayonlara münasibətdə daha 

aydın göstərirdi. Nə icarə halları sayında, nə icarə münasibətlərinin xarakterində o öz təsdiqini 

tapmırdı.  

Natural icarə hallarına görə nəticə çıxarmaq olar ki, o daha çox az torpaqlılıqdan, digər 

tərəfdən isə əlverişsiz kənd təsərrüfatı şəraitindən əziyyət çəkən rayonlarda güclü inkişaf 

etmişdi. Belə ki, sahil zolağında o çöl rayonu ilə müqayisədə meşə rayonunda daha çox inkişaf 

etmişdi. Dağ zolağında isə icarə münasibətləri meşəsiz dağlarda meşə ilə örtülmüş dağlardan 

daha çox inkişaf etmişdi. Beləliklə, əgər icarə hallarının sayını iqtisadi və kənd təsərrüfatı 

şəraitlərində asılılıqda nəzərdən keçirsək, onda belə nəticə hasil olur ki, onun ən çox inkişaf 

etdiyi yerlər təsərrüfatın çox əlverişsiz şəraitlərdə yerləşdiyi rayonlar idi. Kəndli 

təsərrüfatlarının davamsızlığı və təmin olunmamasını icarə münasibətlərinin inkişafını törədən 

səbəblərdə axtarmaq lazımdır. 

Bu nəticəni gücləndirmək üçün sahil zolağındakı və əsasən də meşə rayonundakı icarə 

münasibətlərini nəzərdən keçirmək kifayət edir. Sahil zolağındakı ərazilər ona görə 

xarakterikdir ki, birincisi orada icarəyə səbəb olan şərtlər daha güclü idi. Ona görə də onların 

icarə münasibətlərinə təsirini izləmək daha rahatdır. İkincisi isə icarə münasibətləri çoxsaylı 

hallarda daha çox müəyyənlik əldə edir və icarənin xarakterini daha aydın əks etdirir. 

Qeyd olunduğu kimi meşə sahili ərazilər çəltikçilik rayonunu təşkil edirdi. Çəltikçilik 

təsərrüfatları isə öz əsas ehtiyaclarının və tələbatlarının ödənilməsi  baxımından heç də təmin 

olunmuş sayıla bilməz. Çəltikçilik təsərrüfatlarının zəif təminatlı olması bir tərəfdən icma-

torpaq münasibətləri, digər tərəfdən isə kənd təsərrüfatında mövcud olan şəraitlə əlaqəli idi.  

Belə ki, kəndlilər arasında torpaqların qeyri-bərabər bölüşdürülməsi, kəndlərin bir hissəsində 
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suvarılan, bir çoxunda isə suvarılmayan torpağın olması kəndlilərin torpaqla qeyri-bərabər 

təminatına və torpaq sahələrinin parçalanmasına şərait yaradırdı. Digər tərəfdən isə çəltikçilik 

təsərrüfatlarının hamısı suvarma suyu ilə bərabər şəkildə təmin olunmurdu. Suvarma suyunun 

çatışmaması çox tez-tez kəndlilərin lüzumsuz xərclərinə səbəb olurdu ki, bu da təsərrüfatı 

əhəmiyyətli dərəcədə zəiflədirdi. Beləliklə, torpağın qeyri bərabər bölüşdürülməsinin 

nəticəsində yaran iqtisadi fərqlər daha da dərinləşirdi. Məhsul qıtlığı zamanı kəndlilərin 

üzləşdikləri  itkilərdən də görmək olur ki, suvarma suyu çəltikçilik təsərrüfatlarında son dərəcə 

əhəmiyyətli rola malik idi. Çəltiyin becərilməsinin intensivliyinin artırılması böyük zəhmət və 

kapital məsrəfləri tələb edirdi. Adətən, çəltik təsərrüfatlarındakı bütün işlər ailənin bütün 

üzvlərinin – ən yaşlılardan başlayaraq ən kiçik fərdlərə qədər hər kəsin zəhməti ilə həyata 

keçirilirdi. Bu zaman qadınların öhdəsinə ən ağır işlər düşürdü. Onlar dizə qədər suyun içində 

ayaq üstə duraraq, belini əyməklə bütün gün ərzində bitkilərini əkilməli idilər. Ümumiyyətlə, 

təsərrüfat işlərinin aparılması çoxlu sayda işçi qüvvəsi tələb edirdi, ona görə də kəndli 

təsərrüfatlarının müvəffəqiyyəti və möhkəmliyi ailədə mövcud olan işçi qüvvəsinin sayından 

asılı idi. Ailənin iş qüvvəsinə malik fərdləri az olduqda isə təsərrüfatın miqyası o qədər geniş 

olmalı idi ki, heç olmazsa muzdlu işçi qüvvəsi tətbiq edərək müəyyən gəlir əldə etmək mümkün 

olsun. Təsərrüfatlar işçi qüvvəsi cəhətdən zəif təmin olunduqda və daha zəif əlverişli şəraitlərdə 

yerləşdikdə onların gəlirləri də çox az olurdu. Əksinə işçi qüvvəsi ilə xüsusən də qadın işçi 

qüvvəsi ilə yetərincə təmin olunan təsərrüfatlar daha əlverişli və dayanıqlı olurdu. Lakin, təsər-

rüfatların kəskin dağınıqlığı, onların işçi qüvvəsi ilə qeyri-bərabər təmin olunması, çəltikçiliyin 

inkişafı üçün tələb olunan xərclər şəraitində bütün kəndlilərin öz təsərrüfatlarını inkişaf 

etdirmək, tələb olunan xərcləri qarşılamaq və gəlir əldə etmək imkanı yox idi. Mövcud 

şəraitdən irəli gələn tələblərin yerinə yetirilməsinin çətinliyi təsərrüfatların qeyri-bərabər 

inkişafına, kəndli təsərrüfatlarının iki qrupa – öz təsərrüfatlarını sərbəst idarə edən ailələrə və 

təsərrüfatlarını inkişaf etdirməkdə çətinlik çəkən ailələrə bölünməsinə gətirib çıxarırdı. Birinci 

qrupu güclü və orta ailələr, ikincini isə zəif ailələr təşkil edirdi. Ailələrin birinci iki tipi 

təsərrüfat işlərini ailənin şəxsi əməyi və imkanları hesabına aparırdılar, zərurət yarandıqda, yəni 

ailənin işçi qüvvəsi zəif olduğu hallarda isə təsərrüfatlarda muzdlu əmək tətbiq olunurdu. İşçi 

qüvvəsi baxımından ən zəif olan ailələr isə öz təsərrüfatlarını icarə şərtləri əsasında inkişaf 

etdirirdilər. Onlar pay torpaqlarını daha güclü ailələrə icarəyə verirdilər, özləri isə onlarla yarı 

pay və ya başqa şərtlərlə şərikliliyə daxil olurdular. 

Pay torpaqlarını icarəyə verən və götürən kəndliləri onların iqtisadi güclərinə görə 

müqayisə etsək görərik ki, onlar bu baxımdan qeyri-bərabər idilər. İstər torpağın və iş 

heyvanlarının sayına görə, istərsə də ailədə olan işçi qüvvəsinin sayına görə, icarəçilər daha 

yaxşı şəraitdə idilər, torpağı icarəyə verənlər isə iqtisadi imkanları baxımından onlardan çox 
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geridə qalırdılar. Torpağı icarəyə verənlər çox hallarda bunu ona görə edirdilər ki, onlar işçi 

qüvvələrinin çatışmazlığı və ya iş heyvanların olmaması ucbatından öz torpaqlarını becərmək 

imkanına malik deyildilər. Beləliklə, Lənkəran qəzası üzrə torpaqların icarəyə verilməsinin 

xarakterik cəhəti ondan ibarət idi ki, icarəyə torpağın artıq qalan hissəsi yox, ya torpaq payının 

özü, ya da ki onun bir hissəsi verilirdi, bu isə o zaman olurdu ki, təsərrüfatın müstəqil şəkildə 

aparılması üçün işçi qüvvəsi və vəsait çatışmırdı. 

Bəhs olunan dövrdə Lənkəran qəzasının sahil zolağına daxil olan meşə rayonunda icarə 

münasibətlərinin daha çox inkişaf etdiyini görürük. Bu da onu göstərir ki, təsərrüfatın inkişafı 

üçün tələb olunan mövcud şərtlər o dərəcədə qəlizləşmişdi ki, hər bir kəndli təsərrüfatının 

müstəqil xarakterini qoruyub saxlaya bilmirdi. Tədqiqatlardan aydın olur ki, bu dövrdə rayonda 

olan 12675 ev sahibindən 498 tüstü ya da haradasa 18% öz torpaqlarını icarəyə verirdi. Başqa 

cür ifadə etsək, demək olar ki, şəxsi və muzdlu əməklə aparılan hər 5 təsərrüfata müstəqil 

şəkildə aparıla bilməyən, icarəyə verilən bir təsərrüfat düşürdü. Yəni rayonun 6 təsərrüfatından 

biri zəif idi və öz imkanları hesabına işlərini sərbəst qura bilmirdi (73, s.622). 

Təsərrüfatın muzdlu əmək əsasında inkişaf etdirilməsi şəxsi əməklə müqayisədə daha az 

sərfəli idi. Muzdlu əməyin tətbiqinə əsaslanan təsərrüfatlarla müqayisədə isə icarə əsaslı 

təsərrüfatlar daha az sərfəli idi.  Şəxsi vəsait və imkanlar hesabına inkişaf etdirilən təsərrüfatlar 

üzərinə daha az xərc düşürdü və bu zaman daha çox mənfəət əldə etməyə imkan yaranırdı. 

Muzdlu əmək tətbiq edildikdə isə təsərrüfat üzərinə daha çox xərc düşürdü və bu labüd olaraq 

əldə olunan gəlirə təsir edirdi. Üçüncü halda isə təsərrüfat sahibi yalnız müstəqil şəkildə 

işləyərək qazana biləcəyinin bir hissəsini əldə edirdi. Beləliklə, daha zəif və az dayanıqlı təsər-

rüfatlar güclü təsərrüfatlarla müqayisədə daha pis şəraitdə idi. Belə vəziyyət isə güclü və zəif 

təsərrüfatlar arasında labüdən iqtisadi asılılıq yaranmasına və icarə münasibətlərinin şərait 

yaradırdı. İcarə münasibətlərinin bu xarakteri qəzanın başqa rayonlarda da qorunurdu və hər 

yerdə zəif təsərrüfatın güclü təsərrüfata münasibətinin ifadəsi olaraq meydana çıxırdı. 

İcarə münasibətlərinin inkişafı torpaq, iqtisadi və kənd təsərrüfatı şərtlərinin 

mürəkkəbləşməsinə və kəndli təsərrüfatlarının zəifləməsinə gətirib çıxarırdı. 

Torpaq alqı-satqısını torpağın özgəninkiləşdirilmə yeri və özgəninkiləşdirilən torpağın 

növünə görə nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran 

qəzasında torpaqların özgəninkiləşdirilməsi halları daha çox sahil-çöl zolağında yerləşən 

kəndlərin payına düşürdü və əsasən də çəltik torpağı özgəninkiləşdirilirdi. Bu məsələ ilə 

əlaqədar toplanmış məlumatlar qruplaşdırılmış və Cədvəl 2-də əks olunmuşdur:  

 

Cədvəl 2.   
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Lənkəran qəzasında torpaqların təbəqələr arasında  paylanma göstəricisi 

 

 

Alınmış torpaq payları Alınmış torpaq (desyatinlə) 

 
Sahil zolağı 

Dağ 

zolağı 
Sahil zolağı 

Dağ 

zolağı 

 Ç
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 to
rp
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     M
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Bəylərdə 22 6 2 2 3 - 27, 50 6,80 3,24 3,60 5,30 - 

Həmkəndlilərdə 6 - 2 - 3 - 4,70 - 0,90 - 4,50 - 

Kənar 

kəndlilərdə 
9 - 1 - 3 - 7,70 - 1,00 - 2,50 - 

Cəmi 37 6 5 2 9 - 39,90 6,80 5,10 3,60 12,30 - 

 

Mənbə: Кистенев Д.А. Экономический быт государственных крестьян Ленкоранского 

уезда Бакинской губернии. МИЭбГКЗК, т. 7, Тифлис: 1887, c.630  

 

Beləliklə, bu cədvəldən belə nəticəyə gəlmək olar ki, çəltik torpağının alqı-satqı halları 

malikanə torpağının alqı-satqı hallarını 7 dəfədən çox, şumlanan buğda əkinlərinin alqı-satqı 

hallarını isə 6 dəfə üstələyir; Sahil zolağında torpağın alqı-satqısı dağ zolağı torpaqları ilə 

müqayisədə 6 dəfə çox yayılmışdır. İctimai-pay torpağının alqı-satqı halları da öz növbəsində 

şəxsi mülkiyyətdə olan torpaqlarının alqı-satqı hallarından azdır. 

Yuxarıda qeyd olunan ictimai pay torpaqlarının alqı-satqı  hallarının çox hissəsi bütün 

sahil zolağına deyil çöl rayonunda müşahidə olunurdu.  Torpaq münasibətlərinin daha 

mürəkkəb olduğu meşə rayonunda ictimai pay torpaqlarının alqı-satqı hallarının sayı çöl 

rayonlarına görə daha az idi.  

Lənkəran qəzasında torpaqdan istifadə formalarını nəzərdən keçirərkən torpağın girov 

qoyulması məsəllərinə də toxunmaq lazım gəlir.  Torpağın girov halları aşağıdakı cədvəldə 

göstərilmişdir (73, s.  632): 
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Cədvəl 3.  

a) Lənkəran qəzasında torpağın girov qoyulmasının xüsusiyyətləri. 

 

Torpaq girov qoyulması halları Desyatin girov qoyulub 

 Sahil zolağında Dağ zolağında Sahil zolağında Dağ zolağında 

Ç
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Həmkəndlilərdə 

 

Başqakəndlilərdə 

 

21 

 

17 

 

5 

 

12 

 

3 

 

1 

 

- 

 

3 

 

18,60 

 

12,15 

 

6,90 

 

19,60 

 

3,10 

 

0,20 

 

- 

 

4,40 

Cəmi 38 17 4 3 30,75 26,50 3,40 4,40 

 

Bu məlumatlardan aydın olur ki, torpağın girov qoyulması hallarına yalnız kəndlilər 

arasında rast gəlinirdi və girov torpaqlarının 62 halı onların payına düşürdü: 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana  

Leyla Məcidova.            Lənkəran qəzasının iqtisadi-sosial vəziyyəti 

 
42 

Cədvəl 3.  

b) Lənkəran qəzasında torpağın girov qoyulmasının xüsusiyyətləri. 

 

 Sahil zol. Dağüstü zol. 

Həmkəndlilərin 26 hal 3 hal 

Başqa kənddən olanların 29 hal 4 hal 

Cəmi 55 hal 7 hal 

 

Burada dağ zolağında müşahidə olunan girov halları üçün yekun nəticə 

çıxarılmamışdır. Çünki bu ərazilərdə girov halları az faiz təşkil edirdi. Baxmayaraq ki, torpaq 

əksər hallarda müəyyən müddətə və çox hallarda isə qısa müddətə girov qoyulurdu və çox 

vaxt geri alınmırdı. Beləliklə belə torpaqlar satış zamanında olduğu kimi yad əllərə keçirdi, 

yəni özgəninkiləşdirilirdi. Yuxarıdakı cədvəldən aydın olur ki, torpaq girov verilən 12 halda 

özgəninkiləşirdi. O cümlədən birillik müddətə - 1 halda, üçillik müddətə – 7 halda, dördillik 

müddətə – 1 halda və nəhayət beşillik müddətə – 1 halda, yəni qısamüddətli girov hallarının 

ümumi sayından 9 hal (37,50%) və uzunmüddətli 3 halda (37,40%) özgəninkiləşmişdi. 

Torpağın müddətli girovu zamanı özgəninkiləşmə halları girov hallarının ümumi sayına görə 

yalnız 21,82% təşkil edirdi. Bu nəticələr göstərir ki, torpaqlarını girov qoymuş ev sahibləri 

gəlirlərinin demək olar ki, beşdə bir hissəsindən mərhum olur və torpaqlarını qeyri-müəyyən 

müddətə girov qoyan kəndlilərin üçdə bir hissəsi isə torpağa olan hüquqlarını itirdilər. 

Həqiqətdə isə qəzada torpağa olan hüquqların itirilmə hallarına daha çox rast gəlinirdi (73, 

s.633). 

Girova görə torpağa olan hüququn itirilməsi hallarının bölüşdürülməsindən görünür ki, 

həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli girov zamanı eyni hal müşahidə olunurdu. Bu göstərir 

ki, torpaq girov qoyularkən onun geri alınmasına zəmanət verilmirdi. Digər tərəfdən isə geri 

alınmanın müddətinin buraxılmasının bütün halları müddətli girov zamanı olurdu. Deməli, 

torpaq borcunun ödənilməsinin müddətli olması çox tez-tez girov qoyanın pay torpağına 

hüququnun itirilməsinə gətirib çıxarırdı. Tez-tez müşahidə olunan məhsulsuzluq və 

ümumiyyətlə sahil zolağında kəndli təsərrüfatlarının yerləşdiyi əlverişsiz şərait kəndlilərin 

üzərində çox ağır bir yük idi və onların borclarını vaxtında ödəməsini çətinləşdirirdi. Bu hal isə 

kəndlilərin borc asılılığını gücləndirirdi. Bəhs olunan dövrdə borc asılılığı yüksək dərəcədə 

inkişaf etmişdi və demək olar ki, qəzanın bütün ərazilərində, hər bir nahiyədə müşahidə 
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edilirdi. Qəza ərazilərində kəndlilərin borclu olması halları torpağın girovu halları ilə 

müqayisədə daha çox yayılmış idi, əslində elə girov özü də borcluluğun xüsusi növündən başqa 

bir şey deyildi. Borcluluğu yaradan səbəblər tamamilə və ya böyük əksəriyyətlə təsərrüfatın 

dayanıqsızlığı və təmin olunmaması ilə əlaqədar idi. Bir tərəfdən intensiv çəltik təsərrüfatı 

kəndlidən çoxlu əmək və xərc tələb edirdi, digər tərəfdən isə yetərli olmayan və təmin 

edilməmiş suvarılma bütün çəkilən zəhməti hədər getməsi riski yaradırdı. Kəndli təsər-

rüfatlarının zəif olması və daimi borc asılılığına düşməsinin əsas mənbəyi də elə bu idi. 

Qeyd olunduğu kimi sahil boyu qəza ərazilərində yaşayan kəndlilərin  rifahının ən əsas 

mənbəyi çəltik idi. Çəltikçilikdən əldə olunan gəlirlə bütün vergilər, kəndli ailəsinin bütün 

tələbatları və təsərrüfat üzrə bütün xərclər ödənilirdi. Çəltikdən normal məhsul yığdığı 

zamanlarda kəndli öz təsərrüfatının bütün xərclərini ödəmək iqtidarında olsa da məhsulsuzluq 

zamanı isə o bunu edə bilmir və kredit götürürdü. Çəltiyin yüksək məhsuldarlığa malik olması 

ilə əlaqədar, nəzərdən keçirdiyimiz dövrdə bu sahədə pul krediti  yayılmışdı və kəndli ondan 

geniş səviyyədə istifadə edirdi. Kəndlilər şəhərli-tacirlərdən mal və məişətdə lazım olan 

əşyaları kreditlə götürür, kəndlilərdən – toxum, varlı həmkəndlilərindən qeyri-adi xərcliklər, 

toy və ya dəfn üçün pul, hətta özündə çörək çatışmayanda çörək belə götürürdülər. Qəza 

kəndliləri üçün ilin ən əlverişsiz vaxtlar yaz fəslinə təsadüf edirdi. Çünki bu zaman onlardan 

israrla ilk yarım il üçün vergilərin ödənilməsini, həmçinin yığılıb qalmış qalıqları da tələb 

edirdilər. Ödənişlər üçün kəndli məcburən yenidən ya borc götürür, ya da öz ev əşyalarını girov 

qoyurdu. Qəza ərazilərində ən sıx təsadüf olunan 5-10% adi faiz hesab olunurdu. Borcların 

ödənilmə müddəti adətən payıza  təyin edilirdi. Müxtəlif yerlərdən girov zamanı yaranmış borc 

ödəmə vaxtında faizlər bir yerdə çox böyük məbləğ təşkil edirdi və kəndli bunu bir dəfəyə 

ödəmək gücündə olmurdu. Məhsulsuzluq zamanında isə borc tamamilə ödənilməmiş qalırdı və 

onun ödənilməsi bir il gecikirdi. Yəni növbəti məhsula kimi uzanırdı. Bu faizlə olan borcun 

üstünə yenidən faizlər hesablanırdı və bunun nəticəsində növbəti ilin payızında ilkin borc iki 

dəfə artırdı. Kəndlinin ondan azad olmaq imkanı daha da zəifləyir, borc etmiş kəndli hər il 

məhsulun məlum hissəsini verməli olurdu (73, 634). 

Kəndlilərin xüsusi borclanmasına buğda alınmasından yaranan borclar da səbəb olurdu. 

Adətən kəndliyə çörək verərkən kreditor buğdanın mövcud qiymətlərə görə qiymətini müəyyən 

edərək borcu pula çevirirdi. Faizlərin üst-üstə gəlinməsi ilə məbləğ daha da artırdı və kəndlinin 

üzərinə borc öhdəliyi qoyulurdu ki, kəndli gələcək məhsuldan buğda ilə bu borcu qaytarmağa 

borclu idi. Əksər hallarda kəndli çörəyi onun baha olduğu zaman borc götürürdü, ödəyəndə isə 

çörəyin qiyməti aşağı düşürdü və bu zaman o götürdüyü qiymətdən 1,5 dəfə çox buğda ödəməli 

olurdu. Kəndli birinci il məhsuldan borcunu ödəmək iqtidarında olmadığı zaman və ödəniş bir 
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il gecikdirəndə bu borc onun üzərinə çox ağır yük olaraq düşürdü. Bu halda, kreditor ona 

ödəniləcək buğdanı yüksək qiymətlə qiymətləndirirdi, bu buğdanı pula çevirərək faizləri əlavə 

edirdi və borclunun ona gələcək buğda məhsulundan ödəməli olduğu məbləği 

müəyyənləşdirirdi. İcarəçi maksimum mənfəət əldə etmək üçün buğdanın qiymətini məhsulun 

yığımından sonra ən aşağı salınmış qiymətlərlə hesablayırdı. Beləliklə, borc zamanı üstə 

gəlinmiş faizlər ikinci il üçün götürülmüş kapitalın artımı olurdu və çörəyin qiymətinin onun 

yığımı dövründən il ərzində ən yüksək qiymətə çatmasından asılı olaraq artırdı. 

Kəndli borclarının ölçüləri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişirdi. Bu borclar 9 rubldan 

başlayaraq 500 rubla çatırdı. Kəndlilərin arasında borcluluğun necə inkişaf etməsini müəyyən 

etmək üçün sahil kəndlərinin çoxundan daha yaxşı şəraitlərdə yerləşən Lənkəran qəzasının 

Zövilə kəndi üzrə məlumatları izləmək kifayət edir. Bu kənddə mövcud 26 tüstüdən 14-ü və ya 

54%-i belə borclu 12-si isə borc asılılığı olmayan tüstülər idi. Öz ölçülərinə görə borclar 

aşağıdakı qaydada bölüşdürülürdü: 

 

20 r. borcludur 2 tüstü;   50 r. borcludur 3 tüstü;    90 rubl borcludur    1 tüstü 

36                       1         60                          1        150                              2 

45                       1         75                          2        350                               1 

 

və ya  

 

20-dən 50 r.-dək borcludur......................................................... 4 tüstü 

50        100................................................................................. 7 tüstü 

100       500................................................................................. 3 tüstü 

 

Orta hesabla hər tüstüyə 87 rubl düşürdü. 

Zövilə kəndi qəzanın sahil kəndləri sırasında istisna təşkil etmirdi. Az sayda kənd 

istisna edilməklə kəndlərin hamısı, eyni kənd təsərrüfatı şəraitində yerləşirdi. Ona görə də 

yuxarıda göstərilən məlumatlar yalnız bir kənd üçün deyil, bütün sahil kəndlilərinin 

borcluluğunu ifadə edirdi. Yəni bəhs olunan dövrdə bütün sahilboyu ərazilərin borclu olan 

kəndlilərin sayı 50%-dən az deyildi. Bu zaman onların borcları 50-100 rubl arasında dəyişirdi 

(73, s.635).   

Bütün qeyd olunanları nəzərə alaraq belə bir qənaətə gəlmək mümkündür ki, sahilboyu 

kəndlilər üçün çəltik təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi zərurəti, bu sahənin inkişafı ilə əlaqədar 

yaranan xərclərin qarşılanması vacibliyi onları kredit götürməyə vadar edirdi. Təsərrüfatın 

təmin olunmaması, yetərincə gəlirin əldə olunmaması kəndlilərin borcunun ödənilməsini 
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çətinləşdir və çox vaxt da onu mümkünsüz edirdi. Bu da onların borclu olmasına gətirib 

çıxarırdı. Mövcud kredit şərtləri isə borcluluqdan çıxmağı daha da çətinləşdirərək, kəndliləri 

müddətsiz borc asılılığına məhkum edirdi.  

İndi isə pay torpağının özgəninkiləşdirilməsinin onun baş verdiyi kəndlərdəki 

kəndlilərin onunla təmin olunmasının hansı nisbətdə olmasını nəzərdən keçirək. Qeyd edək ki, 

yalnız Lənkəran qəzasında biz daha çox dövlət torpaqlarının özgəninkiləşdirilməsi hallarına 

rast gəlirik ki, bu hal da sahil kəndləri üçün səciyyəvi hal idi. 

Diqqəti cəlb edən məqam bu ərazilərdə özgəninkiləşdirilən ərazilərin sahəsinə görə çox 

kiçik olması idi. Belə ki, belə torpaqların həcmi bir qayda olaraq 1 desyatindən az idi və çox az 

hallarda 1 desyatindən artıq olan özgəninkiləşdirilən torpağa rast gəlinirdi.  XIX əsrin sonunda 

qəzada özgəninkiləşdirilmiş çəltik sahəsinin ən böyüyünün ölçüsü 2,6 desyatinə, buğda 

sahəsinin ölçüsü isə 4 desyatinə bərabər idi (73, 526). 

Həm kəndlərin sayını, həm də satış və girov hallarını nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, 

torpağın özgəninkiləşdirilməsi əsasən o kəndlərdə baş verirdi ki, o kəndlərdə tüstübaşı pay 

torpaqları 1-5 desyatin arasında dəyişirdi və adambaşı 0,2-dən 1,00 desyatinə qədər torpaq payı 

düşürdü. Kəndli torpağı satarkən və ya girov qoyarkən onun artıq hissəsini yox, böyük olmayan 

payını kəsmək məcburiyyətində qalırdı. Bu halda isə onun torpaq payının həcmi daha da 

kiçilirdi. Satılmış və girov qoyulmuş torpaqların kiçik ölçülərə malik olması da bu amillə 

əlaqədar idi. Təbii ki, kəndli təsərrüfatlarının günü-gündən zəifləməsi faktları yetərincə aydın 

göstərir ki, heç bir başqa amillər deyil yalnız ağır məşəqqətlər və ehtiyac kəndlilərin pay 

torpaqlarının özgəninkiləşdirilməsinə gətirib çıxarırdı. Bu onu göstərir ki,  kəndlilərin 

torpaqlarının özgəninkiləşdirilməsi könüllü yox, məcburi hal idi. Bu nəticə həm torpağın girov 

halları həm də onun girovdara keçməsi halları üçün xarakterik idi. Çox vaxt torpaq qısa və 

müəyyən müddətə girov qoyulurdu. Bu cür girov halları göstərir ki, torpağı girov qoyarkən  

kəndli onu geri almağı düşünürdü. Lakin ehtiyac ucbatından kəndi torpağı girov qoyduqdan 

sonra o çox vaxt girov məbləğini qaytarmaq iqtidarında olmurdu və beləliklə torpaq girovdara 

keçirdi. Kəndlinin məhz əlverişsiz hallar ucbatından torpağını girov qoymağa məcbur olduğunu 

həm də girovun formasından görmək olur. Borcun qaytarılmasına kimi girovda o torpaqlar 

qalırdı ki, həmin torpaqlar artıq girovda olmuş lakin geri alınmamışdı. Beləliklə, kreditor 

borcun təmin edilməsi üçün borclunun borcunu qaytaracağı vaxta kimi öz istifadəsində artıq 

girovda olmuş torpağı saxlayırdı. Bu da girovun böyük məcburiyyət olmasını sübut edir. Lakin 

buna baxmayaraq müddətsiz girovun əlverişli cəhətləri də var idi. Ödəmə vaxtı ilə şərtlənən 

girov bütün üstünlükləri girovdara verirdi və kəndlini onunla münasibətdə çox çətin vəziyyətə 

qoyurdu. Əksər hallarda kəndlinin torpaq hüquqlarının itirilməsinə gətirib çıxarırdı. Lakin 
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kəndli üçün torpağı itirmək ən ağır itki idi. Ona görə də kəndliyə elə girov forması sərf edirdi 

ki, torpaqla əlaqəsini ən uzun müddətə qoruya bilsin və ilk əlverişli şərait yaranan kimi həmin 

torpağı geri ala bilmək imkanı olsun. Borcun qaytarılmasınadək torpağını girov qoyan kəndli 

ona sahib olmaq hüququnu qoruyurdu və yalnız ondan qeyri-müəyyən müddətə istifadə etmək 

hüququnu kreditora verirdi. Bu tip girov kəndli üçün nisbətən əlverişli idi. Girovun belə 

formasında o torpaqdan  istifadə etmək iqtidarında olmasa da torpağın öz varisləri tərəfindən 

geri alınması hüququnu qoruyub saxlayırdı. Müddətsiz girovun belə hüquqi tərəfi onu müddətli 

girovdan fərqləndirirdi və  kəndliyə iki bəladan ən az zərərli olanını seçməyə imkan yaradırdı. 

Borc qaytarılana kimi torpağın girovu ailə-nəsil başlanğıcını pozmur, hansı ilə əhəmiyyətli 

dərəcədə torpağın sahibini ayrıca bir şəxs deyil, öz bütün tərkibi ilə ailə olduğu sahil 

zolağındakı kəndlilərin ictimai-torpaq münasibətlərinin xarakteri  müəyyən edilir. Bu hal həm 

torpaqdan istifadə formasında, həm də onun miras qalmasında özünü büruzə verir. Torpaq 

ailənin bütün üzvlərinin əmlakı hesab olunurdu. Çünki ailənin hər bir fərdi torpağa aid bütün 

məsələlərdə fəal iştirak edir, torpağın girovu və satışı üzrə bütün əməliyyatlar yalnız ailənin 

bütün yetkin üzvlərinin razılığı ilə həyata keçirilirdi. Ailənin maraqları ümumi ailə əmlakı kimi 

torpağın bütövlüyünü və toxunulmazlığını təmin etməyi tələb edirdi. Torpaqdan istifadə də 

həmin prinsiplə şərtlənirdi və əsas cəhətini ailənin ümumi maraqlarının üstünlüyü və hökm-

ranlığı təşkil edirdi. Eyni cəhət torpağın miras qaydasında da nəzərə çarpırdı. Ona görə də, 

ümumi torpaq əmlakının bir hissəsinin özgəninkiləşdirilməsinin baş verdiyi bütün hallar ailənin 

ayrı-ayrı üzvlərinin hüquqlarının pozulmasına, əhalinin adət-ənənələrinin gücünün və 

əhəmiyyətinin zəifləməsinə gətirib çıxarırdı. Pay torpağının girovu və satışı, ailəbaşı bölgülər 

və b. amillər əhalinin həyatına başqa anlayışlar gətirirdi və kəndlilərin torpağa olan adi 

baxışlarından fərqli olan hüquq münasibətləri doğururdu. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində 

Lənkəran qəzasında ailə ənənələri zəiflədilmiş, əvvəlki güc və hökmranlığa malik deyildi. 

Lakin o öz əhəmiyyətini hələ tam itirməmişdi. Buna görə də həm torpağın girovu, həm də satışı 

zamanı heç olmasa ailənin bütün üzvlərinin formal razılığının olması vacib idi.  Bu zaman 

mürəkkəbləşmiş iqtisadi şərtlər bu razılaşmanı daha da mürəkkəb edir və əksər hallarda o öz 

məqsədinə çatmırdı. Bunun nəticəsində də ailə maraqları ehtiyaca qurban verilirdi və ümumi 

mülkiyyətin bütövlük prinsipi daha çox pozulmaya məruz qalırdı (73, s.639). 

Qeyd etmək lazımdır ki, borcun bütün növlərini eyni səbəblərdən yaranan yekcins hal 

kimi nəzərdən keçirmək lazımdır və onların hamısı ümumi cəhətlərə malik idi. Çox vaxt beş 

rubl borc götürən kəndli kreditora iki ay işləməli olurdu. Borcun son növü isə qısamüddətli, 

uzunmüddətli və borcun qaytarılmasınadək olan torpaq girovu idi. Sonrakı addımda kəndli 

torpağı borca görə satmaq məcburiyyətində qalırdı və bu zaman adətən kəndliyə ən aşağı 

qiymətlər təklif olunurdu.  
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c) Əkinçilik (taxılçılıq, bağçılıq, bostançılıq, texniki bitkilərin becərilməsi)  

 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərindən etibarən Azərbaycanın taxılçılıqla məşğul olan 

bütün rayonlarında olduğu kimi Lənkəran qəzasında da dənli bitkilərin əkin sahəsi xeyli 

genişləndirilmiş, taxıl məhsulunun ümumi yığımı artmışdır. Bütün Azərbaycanda dənli bitkilər 

içərisində buğda və arpa, Lənkəran qəzasında isə bunlarla yanaşı həm də çəltik öz əkin sahəsinə 

və məhsul yığımına görə yenə də əsas yeri tuturdu. 

Lənkəran qəzasının taxılçılıq təsərrüfatlarında yerli taxıl növləri və ənənəvi əkinçilik 

üsulları üstünlük təşkil edirdi. Lənkəran qəzasında sarıbuğda, gurgəni, qaraqılçıq, xırda buğda, 

gülüsər, kərə, ağ buğda, səkilə buğda, qaragilə buğda topbaş buğda, ağ arpa, qara arpa, şeşəri 

arpa, qılıcı arpa növləri əkilib becərilirdi. 

Səpilmə və yetişmə vaxtına görə buğda və arpa payızlıq və yazlıq olurdu. Taxılçılıq 

təsərrüfatında daha çox payızlıq buğda və arpa əkinlərinə daha çox üstünlük verilirdi. XIX əsrin 

sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında daha çox çala, tala, dincəqoyma, herik və 

başqa əkinçilik sistemlərindən istifadə olunurdu (90, s.114). 

Çala əkinçiliyi əsasən Viləşçay, Bulqarçay, Astaraçay, Viravulçay qəza ərazisindəki 

digər çayların sahil boyu ərazisində yayılmışdır. Qışdan sonra bu çayların daşması nəticəsində 

sahil torpaqlarının becərilməsi asanlaşır və torpaqların məhsuldarlığı daha da artırdı, nəticədə 

bu ərazilərdəki buğda və arpa əkinlərindən yüksək məhsul əldə olunurdu. (90, s.114). 

Lənkəran qəzasında geniş yayılan əkinçilik sistemlərindən biri də tala əkinçiliyidir. Bu 

sistem qəzanın meşəlik bölgələrində yayılmışdı. Tala əkinçiliyi meşə yerlərinin açılıb (qırılıb, 

yandırılıb) əkin sahəsi üçün yararlı hala salınması hesabına sürətlə genişləndirilirdi. Lənkəran 

qəzasında meşədən təmizlənib, əkin məqsədi üçün istifadə edilən torpaqlar kolat (kulat)  istilahı 

ilə məlum olmuşdur. Meşə yerlərinin açılması üçün məngəl, düsər, bel, balta və s. kimi əl əmək 

alətlərindən istifadə edilirdi. Xalq arasında mövcud olan adətə görə, tala yeri onu meşəlikdən 

və ya kol-kosdan təmizləyən, abad edən şəxsin adı ilə adlanırdı. Tala əkinçiliyi böyük zəhmət 

tələb etdiyi üçün bu əsasən icmalıqla həyata keçirilirdi. Meşədən təmizlənmiş sahələrdə əvvəlcə 

bostan bitkiləri və yaxud çəltik əkilərdi. Kolat olunan ərazilərin sahəsi kifayət qədər 

genişləndirildikdən sona isə bu torpaqlara buğda və arpa əkilirdi (90, s.116). 

Qəzada geniş yayılan əkinçilik sistemlərdən biri də "dincəqoyma" sistemi olmuşdur. Bu 

sistem torpağın məhsuldarlığını saxlamaq və ya yüksəltmək məqsədilə tətbiq edilirdi. Bir neçə 

il fasiləsiz becərilərək yorğun düşmüş torpaq sahəsini əkinçilər dincə qoyurdular. Yorulmuş, 

məhsuldarlığı azalmış belə torpaq sahəsi bir-iki il və bəzən daha uzun müddətə dincə 

qoyulduqdan sonra onun münbitliyi bərpa olunurdu. 
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XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzası Bakı quberniyasının ən iri taxıl 

rayonu hesab olunurdu. 1910-cu ildə Bakı quberniyasında istehsal edilən 12264974 pud taxılın 

2208910 pudu Lənkəran qəzasının payına düşürdü. 1911-ci ildə Bakı quberniyasında istehsal 

olunan 8348360 pud payızlıq buğdanın 2988463 pudu Lənkəran qəzasında istehsal olunmuşdu 

(25, s.32). 

Cədvəl 4-də XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Bakı quberniyası üzrə istehsal edilən 

taxılın ümumi həcmi və Lənkəran qəzasının bu istehsaldakı payı əks olunmuşdur: 
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Cədvəl 4.  

 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Bakı 

quberniyası üzrə istehsal edilən taxılın ümumi həcmi və Lənkəran qəzasının bu 

istehsaldakı payı 

 

İllər 

Buğda Arpa Düyü 

Bütün Bakı 

qubern-sı 

Lənkəran 

qəzası 

Bütün Bakı 

qubern-sı 

Lənkəran 

qəzası 

Bakı qubern-sı üzrə 

demək olar ki, 

Lənkəran qəzasında 

1896 25044000 8348000 11036400 3678800 4501600 

1897 23168304 77222767 10836400 3612133 4451112 

1898 15809424 5269808 10144392 3381464 6449808 

1901 6508384 2969461 3210632 1070210 1999784 

1902 8809144 2936381 5358328 1786109 2384360 

1903 7526996 2508998 4302488 1434162 2540040 

1907 5149700 1716566 2954200 984733 7869000 

1908 6422116 2140705 5021476 1673825 417870 

1909 7692300 2564100 4294000 1431333 595300 

1910 6528598 2176199 4338026 1446008 525389 

1911 8348360 2782786 4502549 1500849 379896 

1912 2723248 907749 7814096 2604698 513121 

1913 7253770 2417923 3730380 1243460 307700 

1914 7342112  4407488  43828 

 

Ümumiyyətlə, XIX əsrin son onilliklərində və eləcə də XX əsrin ilk on ilində Lənkəran 

qəzasında istehsal olunan taxıl məhsulları yerli əhalinin çörəyə olan ehtiyacını tam ödəyirdi. 

Həmin illərdə qəzaya başqa yerlərdən satış üçün heç vaxt taxıl gətirilməmişdir. Bunu bütün 

quberniya üzrə adambaşına düşən taxılın həcmindən də aydın şəkildə görmək olur. Belə ki, 

təkcə 1898-ci ildə Bakı quberniyasının qəzaları üzrə hər adambaşına pud hesabilə aşağıda 

göstərilən qədər taxıl düşürdü: 

Cədvəl 5.  
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XIX əsrin sonunda Bakı quberniyasında adambaşına düşən taxıl 

 

Lənkəran qəzası 91,72 

Cavad qəzası 31,28 

Quba qəzası 27,2 

Göyçay qəzası 22,24 

Şamaxı qəzası  16,08 

Bakı qəzası 9,36 

 

Bu cədvəldən göründüyü kimi, Bakı quberniyasının bütün qəzalarında bilavasitə 

istehsalçılar, demək olar ki, özlərini öz taxılları ilə təmin edə bilmirdilər. Təkcə Lənkəran 

qəzasında satış üçün xeyli artıq taxıl, yəni, əmtəə taxılı qalırdı. Lənkəran qəzası bəy və 

qolçomaqlarının əllərinlə toplanan bu artıq taxıl Azərbaycanın digər şəhərlərində və az taxıl 

istehsal edən şimal bölgələrində, Cənubi Qafqazın digər ərazilərində, Rusiyanın daxili 

quberniyalarında və Dağıstanda satılırdı. 

Lənkəran qəzasından taxılın ixrac olunması məsələsinə «Kavkazskoye selskoye 

xozyaystvo» qəzetinin məlumatlarında da rast gəlinir. Qəzetin bildirdiyinə görə, «son vaxtlar 

Salyan, Lənkəran və başqa yerlərdən Bakıya çoxlu buğda və arpa gətirilməsi nəzəri-diqqəti cəlb 

edir. Bu taxılın bir hissəsi Bakıya gətirilir, bir hissəsi isə Həştərxan və Zakaspi vilayətinə 

göndərilir» (25, s.49). 

Ümumilikdə götürüldükdə, Bakı quberniyasında satışa gedən taxılın miqdarı 23628232 

puda bərabər idi ki, bu rəqəmi də quberniyanı təşkil edən qəzalar arasında pud hesabı ilə 

aşağıdakı kimi bölünürdü: 
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Cədvəl 6. 

 

Lənkəran qəzası 12399128 

Quba qəzası 4572296 

Göyçay qəzası 2398888 

Cavad qəzası 2002560 

Şamaxı qəzası  1621280 

Bakı qəzası 634824 

 

Azərbaycandan Rusiya və xarici ölkə bazarlarına taxıl satışı XIX əsrin 80-ci illərindən 

etibarən daha geniş şəkil alır. 1881-ci ildə Bakı quberniyasından dörd yüz min puddan artıq 

taxıl satışa çıxarılmışdı ki, bunun da üçdə bir hissəsindən çoxu Lənkəran qəzasının payına 

düşürdü. 1886-cı ildə quberniyadan 2160 min pud buğda, 32 min pud arpa satışa çıxarılmışdır 

ki, bundan da təxminən 720 min pud buğda, 10 min puddan çox isə arpa Lənkəran qəzasından 

tədarük edilmişdi (25, 50-51). 

Lənkəran qəzasında taxıl satışı aşağıdakı şəkildə həyata keçirilirdi. Mövsüm vaxtı 

kəndlilər istehsal etdikləri taxılı ən yaxın bazara çıxarır və burada taxıl alverçilərinə, yaxud da 

ki, onların agentlərinə satırdılar. 

Lənkəran qəzasında istehsal olunan taxılın qəza daxilindəki həftəbazarlarında əsas 

alıcıları qismən maldarlar, dağ kəndlərində yaşayanlar, şəhər əhalisi, əsasən isə 

möhtəkirlərdən ibarət olurdu. Məlumdur ki, XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycanın taxıl istehsal olunan bütün qəzalarında xüsusi möhtəkirlər təbəqəsi var idi. 

Yerli kənd burjuaziyasının nümayəndələrindən ibarət olan bu möhtəkirlərin Lənkəran qəza-

sındakı fəaliyyəti daha güclü idi ki, bu da qəzanın əsas taxılçılıq regionlarından biri olması ilə 

əlaqədar idi. Demək olar ki, ağır vergi asılılığında olan əksər kəndlilər pula daimi ehtiyac hiss 

edirdilər və onlar  ya vergiləri ödəmək üçün, ya səpin üçün taxılı, ya da torpağı becərmək 

üçün əmək alətlərini möhtəkirlərdən, kənd varlılarından ağır şərtlərlə borc alırdılar. Kəndlilər 

alınmış borcun müqabilində növbəti mövsümdə istehsal etdikləri taxılı  əvvəlcədən müəyyən 

olunmuş şərtlər əsasında bazar qiymətindən çox ucuz qiymətə borc aldıqları şəxslərə – 

möhtəkirlərə verməyə məcbur olurdular. Beləliklə, kənd varlılarının və möhtəkirlərin əlində 

xeyli miqdarda taxıl ehtiyatı cəmləşirdi. Bundan başqa Lənkəran qəzasının kəndlərinə 

müxtəlif ticarət firmalarının agentləri də gəlirdi. Onlar kəndləri gəzərək gələcək məhsulu satın 

almaq üçün müxtəlif şərtlərlə saziş bağlayırdılar. Lənkəran qəzasında becərilən sarı buğda 
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növü özünün yüksək keyfiyyəti, dadı və artımına görə daha geniş tanınaraq xüsusi şöhrət 

qazanmışdı, ona görə də bu buğda növündən olan məhsul daha həvəslə alınırdı. 

Lənkəran qəzasında taxıl satışının həyata keçirildiyi mövsümi bazarlar fəaliyyət 

göstərirdi. Qəza üzrə taxıl əsasən 4 bazarda – Lənkəran şəhərində,  Asullıda, Xol-Təklə və 

Qızılağac kəndlərində fəaliyyət göstərən bazarlarda satılırdı. Bunların içərisində Asullı bazarı 

ən böyüyü idi. Buraya Lənkəran qəzasının demək olar ki, hər yerindən satlıq taxıl gətirilirdi. 

Bazarlarda buğdanın pudu 80 qəpik, arpanınkı isə 60-70 qəpiyə qədər idi. Təkcə 1913-cü ildə 

Lənkəran qəzasında 3600 min pud buğda və 2600 min pud arpa satılmışdı. Ümumilikdə, 

Lənkəran qəzasında bir ildə taxıl satışından təxminən 4,5 milyon manat gəlir götürülmüşdü ki, 

bunun da 1,5-2  milyon manatlığı qəzanın özündə, 2,5-3 milyon manatlığı isə qəzadan 

kənarda satılmışdı. Lənkəran,  Asullı, Xol-Təklə və Qızılağac bazarından satın alınmış bütün 

taxıl Azərbaycanın digər ərazilərinə və xaricə göndərilmək üçün Qızılağaca aparılırdı. 

Qızılağac qəzanın əsas taxıl ixracı nöqtəsi idi. Qızılağacda taxıl gəmilərə xüsusən Vəliyevin 

gəmiçilik şirkətinə məxsus gəmlərə yüklənərək müxtəlif bazarlara, əsas etibarilə Bakı 

şəhərinə, eləcə də Həştərxan və Zakaspi vilayətinə göndərilirdi. Taxıl ixracında Lənkəran 

şəhərinin də mühüm rolu var idi (25, s.47). 

1912-ci ildə Bakıdan ixrac edilən 5008821 pud taxılın 2545760 pudunu un, 2218422 

pudunu isə düyü təşkil edirdi ki, bunun da əsas hissəsini Lənkəran qəzasından gətirilən taxıl 

təşkil edirdi (25, s.47). 

Bütün bunlar XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında əmtəə 

taxılçılığının da mövcudluğunu və ayrı-ayrı mahallarda istehsal olunan taxılın xeyli hissəsinin 

satışa göndərildiyini göstərir. 

Taxılçılığın inkişaf səviyyəsinə görə Lənkəran qəzası Bakı quberniyası və digər 

Azərbaycan əraziləri içərisində öncül yer tutsa da burada da tez-tez baş verən quraqlıqlar, 

daşqınlar, çəyirtkə, tarla siçanlarının yayılması və s. kimi təbii faktorlarla yanaşı torpağın 

ibtidai şəkildə becərilməsi, kənd təsərrüfatı texnikasından az istifadə edilməsi məhsuldarlığın 

yetərincə yüksək olmasına mane olan əsas amillər idi. 

Əkinçi kəndlilərin sərf etdiyi əməyin müqabilində sahədən istədiyi məhsulu ala 

bilməməsinin əsas səbəblərindən biri taxılçılıqda işlədilən əmək alətlərinin sadəliyi idi. 

Torpağı becərmək üçün yoxsul kəndliyə icarəyə verən və hazır məhsuldan özünə daha çox 

pay götürməklə kifayətlənən torpaq sahibləri onun məhsuldarlığını artırmaq üçün demək olar 

ki, heç bir tədbir görmürdülər. Torpaqların şumlanması ən yaxşı hallarda 8-10 cüt öküzdən 

istifadə etməklə həyata keçirilirdi. Nəinki yoxsul, heç ortabab kəndlilərdə də bu qədər qoşqu 

heyvanı olmadığı üçün olanlar qarşılıqlı razılıq əsasında növbəli şəkildə bir-birinə öküz və kəl 
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köməkliyi göstərməklə torpaqlarını şumlayırdılar. 

Taxılçılıqda əsas istehsalçı olan yoxsul kəndlilər yenə də torpaq sahələrini köhnə dədə-

baba qaydaları və ənənəvi üsullarla əkib becərirdilər. Lənkəran qəzasında əkinçilikdə müxtəlif 

forma və quruluşlu əl əmək aləti olan yerli bellərdən – şum beli, əyribel, külüngdən istifadə 

edilirdi. 

Lakin, XIX əsrin sonlarından etibarən Lənkəran qəzasının da taxılçılıq 

təsərrüfatlarında təkmil texnikadan – dəmir kotanlar və taxıldöyən maşınlardan istifadə 

olunmağa başlandı. Lakin, az miqdarda olan belə təkmil texnikanın əsas hissəsi Rusiyadan 

qəzaya köçürülmüş rus kəndlilərinə, cüzi bir hissəsi isə qolçomaq və mülkədarlara məxsus idi. 

Mənbələrin məlumatına görə, azərbaycanlı əhali kotan və taxılyığan kimi yeni alətlərdən 

istifadə etməyi rusların təcrübəsi əsasında öyrənmişdilər (90, s.89). 

Bu dövrdə Lənkəran qəzasının Prişib kəndində xüsusi adamlara məxsus olan və əsasən 

təkmil kənd təsərrüfatı texnikası – dəmir kotan, çin, mala, taxıldöyən, dərzbağlayan və s.-nin 

satışı ilə məşğul olan anbar fəaliyyət göstərirdi. XX əsrin əvvəllərində Lənkəran şəhərində və 

Astarada olmaqla daha iki anbar fəaliyyətə başladı. Ümumilikdə 1897-ci ildə Bakı 

quberniyasında 53 taxıldöyən maşın və digər təkmil texnikanın olduğu bildirilir (25, s.37). 

Qəzanın Privolnı və Novoqolovka kəndlərinin sakinləri tərəfindən həmin maşınların 

hərəsindən 26 ədəd, Prişibdə 16 ədəd, Pravoslavnıda 3 ədəd, Petrovskda 4 ədəd, Astraxanka 

və Andreyevkada isə 2 ədəd alınmışdı. Bakı quberniyasında kənd təsərrüfatı alətləri və 

maşınlarının satışı ilə məşğul olan «Qustav List» və «Steun qardaşlarının ticarət evi» 

şirkətlərinin Lənkəran qəzasında da texniki idarələri fəaliyyət göstərirdi. 1912-ci ilin 

əvvəllərində Prişibdə fəaliyyətə başlayan «Steun qardaşlarının ticarət evi»nə məxsus maşın 

şöbəsinin xətti ilə qəzanın mülkədar və qolçomaqlarına xeyli sadə xış, zavod kotanı, mala 

(taxta), otbiçən, səpin maşını satılmışdı. Təkmilləşdirilmiş kənd təsərrüfatı alətlərinin 

qiymətinin çox yüksək olması ucbatından onların alınmasına böyük əngəl törətdiyinə görə bu 

alətlər sonradan lizinq yolu ilə – üçdə bir hissəsi nağd, qalan hissəsi isə müəyyən müddətdə 

olmaqla satılırdı. 

Lənkəran qəzasının zəngin və çoxəsrlik təcrübəyə malik olan taxılçıları özlərinin 

ənənəvi əmək vərdişlərini davam etdirməklə yanaşı  istehsal etdikləri nümunəvi məhsullarla 

ölkə və ümumdünya kənd təsərrüfatı sərgilərində cəsarətlə iştirak edərək mükafata layiq fəxri 

yerlərdə tuturdular. 

1860,1861, 1862-ci illərdə Cənubi Qafqaz və Qafqaz miqyasında Tiflisdə keçirilən 

sərgilərin iştirakçılarından biri də Lənkəranın Qızılağac kəndindən Şükür Kərim oğlu idi. O, 

sərgidə nümayiş etdirdiyi və iştirakçılar tərəfindən yüksək qiymətləndirilən buğdaya görə 

sərginin mükafatına layiq görülmüşdü. (12, s.68). 
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1862-ci ildə Londonda təşkil edilən Ümumdünya sərgisində Azərbaycan əkinçilərinin 

də məhsulları nümayiş etdirilmiş və mükafata layiq görülmüşdü. Onlardan Lənkəran qəzasının 

sakini Nəsirqulu Nəsrulla oğlu sərgiyə göndərdiyi buğda üçün medal ilə təltif olunmuşdur. 

1867-ci ildə Paris sərgisində Azərbaycandan kənd təsərrüfatı məhsulları, o cümlədən 

taxıl nümunələri də nümayiş etdirilmişdi. 1882-ci ildə Moskva sərgisinə Lənkəran qəzasından 

göndərilən eksponatların içərisində əkinçilikdə işlədilən əmək alətləri – bel, bel sapı, yaba və 

s. olmuşdur (12, s. 69). 

Lənkəran qəzasında buğda, arpa, darı, vələmir, çovdar, pərinc, mərci və digər kənd 

təsərrüfatı məhsulları ilə yanaşı çəltik də yetişdirilirdi. 

Bakı quberniyası üzrə ən iri çəltikçilik rayonu Lənkəran qəzası idi. Burada çəltikçilik 

ixtisaslaşdırılmış bir təsərrüfat sahəsinə çevrilmişdi. Qəzada XIX əsrin 90-cı illərinin 

ortalarında 13 min desyatindən artıq çəltik əkilirdi ki, bu da Bakı quberniyası üzrə bütün 

çəltik əkin sahəsinin 61 faizini, Cənubi Qafqaz üzrə isə bütün çəltik əkini sahəsinin 25 faizini 

təşkil edirdi. Burada 110-dan çox kənd çəltik əkirdi. Ümumiyyətlə, əhalinin 30 faizindən çoxu 

çəltikçiliklə məşğul olurdu (12, s.110). Belə ki, 1897-ci ildə qəzada istehsal olunan çəltik 

Azərbaycan üzrə toplanan məhsulun yarıdan çoxunu təşkil edirdi (25, s.33). 

Azərbaycanda, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda Lənkəran qəzasından sonra ən iri 

çəltikçilik rayonu Yelizavetpol quberniyasının Ərəş və Nuxa (Şəki) qəzaları hesab olunurdu. 

Ərəş qəzasında suvarılan əkin sahəsinin 25, Nuxa qəzasında isə 33 faizini çəltik əkini sahələri 

təşkil edirdi. Hər iki qəzada ildə 13500 desyatindən çox çəltik əkilirdi (12, s.110). 

Bu da quberniya üzrə bütün çəltik əkini sahəsinin 71 faizi idi. Bu bitkinin becərilməsi 

üçün əlverişli şəraiti olan Zaqatala dairəsində isə çəltik əkini sahəsi 6000 desyatinə yaxın idi. 

Azərbaycanda çəltik əkini sahəsinin genişlənməsilə yanaşı, onun istehsalı da artırdı. 

XIX əsrin 90-cı illərinin axırlarında Cənubi Qafqazda yığılan ümumi illik məhsulun 25 faizini 

Lənkəran qəzası, 26 faizini Ərəş və Nuxa qəzaları, 11,67 faizini Göyçay qəzası, 10,87 faizini 

Zaqatala dairəsi vermişdir (12, s.111). 

XIX əsrin 80-90-cı illərində Azərbaycanda çəltik satışı da xeyli 

genişlənmişdi. Təkcə 1886-cı ildə Bakı quberniyasından 766 min pud, 

Yelizavetpol quberniyasından 80 min pud düyü satış üçün başqa yerə 

göndərilmişdi (62, s.33-35). Ölkənin daxilində də düyü və çəltik satılırdı. Düyü və çəltik 

ticarəti əsasən iri şəhərlərdə, ayrı-ayrı qəza mərkəzlərində, habelə həftəbazarlarda da olurdu. 

Bu bazarlarda düyü alıcıları şəhər əhalisindən əlavə, Azərbaycanın dağ və çəltik əkməyən 

kəndlərinin əhalisi idi. Bundan əlavə, çəltik elə istehsal olunan yerlərdə də satılırdı. 

Azərbaycan düyüsünün əsas satış bazarı Rusiya idi. Lakin Azərbaycanın düyüsü Qərbi 
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Avropa ölkələrinin bazarlarına da aparılırdı. Təkcə 1886-cı ildə İtaliyaya 2500 min manatlıq 

düyü yola salınmışdı. Əgər 1884-cü ildə Poti və Batumidən xarici bazarlara yola salınan 

düyünün miqdarı 53 min pud idisə, 1894-cü ildə bu, 173 min puda çatmışdı. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, həmin düyünün çox hissəsi Azərbaycanın payına düşürdü. Məsələn, 1888-

ci ildə Cənubi Qafqazdan xaricə göndərilən 263 min pud düyünün 72 min pudu Yevlax 

stansiyasından, 122,4 min pudu isə Ləki stansiyasından yola salınmışdı. Bundan əlavə, Rusiya 

bazarlarına dənizlə də düyü göndərilirdi. Məsələn, 1892-ci ildə Lənkərandan 35 min pud, 

1893-cü ildə isə (ilin 6 ayı ərzində) 30 min pud düyü yola salınmışdı (50, s.14). 

XX əsrin əvvəllərində ölkədə pambıqçılığın inkişafı ilə əlaqədar olaraq, çəltik əkini 

sahələri nisbətən azaldı. Lakin əsas çəltikçilik rayonları hesab olunan Nuxa (Şəki) qəzası və 

Zaqatala dairəsində əkin sahəsinin ümumi miqdarı XIX əsrin sonlarındakı səviyyədə qalmışdı. 

Lənkəran qəzasında isə əksinə, çəltik əkini sahəsi xeyli artmışdı. Məsələn, XIX əsrin sonları 

üçün bu qəzada 13000 desyatin çəltik əkini sahəsi var idisə, 1910-1912-ci illərdə onun sahəsi 

17000 desyatinə çatmışdı (90, s.81). 

Lənkəran şəhəri qərb və cənub tərəfdən çəltik plantasiyaları və bostanlarla əhatə 

olunmuşdu, onların arasında isə otlaq sahələri yerləşirdi. Şəhərin hüdudlarında «əkər torpağı» 

adı altında 130 desyatin çəltik torpağı var idi. XIX əsrin 40-cı illərindən buradan 112 min pud, 

70-ci illərdə isə 123 min pud məhsul əldə olunurdu (83, s.25). 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında çəltiyin aşağıdakı növ və 

növ müxtəliflikləri becərilmişdir. Lənkəran bölgəsi üzrə ənbərbu, akülə, mazandarani 

(mazani), rasimi, yetimi, beybu (ağ beybu, qırmızı beybu), ağ çilə, qırmızı çilə, çilənbəri, 

şəstras, vilgiciri, şatalivə, sədri (qır-mızı sədri), Məmmədəli, reyhani, çampo, guşa (hüşə), 

çitim (qırmızı çitim, ağ çitim), Əlməmmədi, şabunatum, Əsgəri, Qasımxani (küsə), çiləyi 

(qırmızı çiləyi) və s. növlər becərilmişdir. 

Həmin çəltik növlərindən ənbərbu, akülə, kimi məhsuldar və keyfiyyətli növlər daha 

geniş yayılmışdı. 

Çəltik ustalarının zəngin təcrübəsi və empirik biliyi bu bitkinin məhsuldarlığının 

artmasına və hətta yeni növ müxtəlifliyinin alınmasına xeyli kömək etmişdir. 

Toxumluq dənin seçilməsinə və onun saxlanılmasına çəltikçilər mühüm və zəruri bir iş 

kimi baxırdılar. Ona görə də "necə olarsa toxumun əsli, elə də olar onun nəsli" zərbi-

məsəlində əkinin həmişə keyfiyyətli və təmiz toxumla aparılması məsləhət görülür (12, 

s.112). 

Çəltik ustaları yeni növlər əldə etmək məqsədilə başqa ölkələrdə becərilən keyfiyyətli, 

məhsuldar və suya daha az tələbatı olan çəltik növlərini də yerli şəraitdə becərərək təcrübədən 

keçirmişlər. Hələ XIX əsrin ortalarında (1852-ci ildə) Lənkəranın Çaxırlı kəndində (1863-cü 
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il) Tibet çəltiyi becərilmişdir (12, s.113). Bütün bunlar çəltikçilərimizin təşəbbüskar və öz 

işlərinin mahir bilicisi olduğunu təsdiq edir. 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda çəltik şumu xış və qara kotanla aparılmış, şumun 

əkinə hazırlanmasında isə müxtəlif formalı malalardan istifadə edilmişdir. Xışların forma və 

quruluşunda ümumi bir oxşarlıq olsa da, ayrı-ayrı zonaların torpaq-iqlim şəraitinə və başqa 

obyektiv səbəblərə uyğun olan səciyyəvi fərqlər də mövcud olmuşdur. Xışlardan yalnız çəltik 

əkininin şumu deyil, taxılçılıq, bostan və tərəvəzçilikdə də eyni məqsəd üçün geniş istifadə 

edilmişdir. Lənkəran bölgəsinin çəltik xışları başqa bölgələrin xışlarından fərqli olaraq, məhz 

çəltik əkini üçün şum edilməsində, əkinə hazırlanmasında, onun yumşaldılmasında (həllində 

də) istifadə edilmişdir. 

Azərbaycanın ayrı-ayrı çəltikçilik bölgələrində şumun əkinə hazırlanmasında istifadə 

edilən malalar öz quruluş və formalarına görə müəyyən qədər fərqlənmişlər. Bunun isə başlıca 

səbəbi ayrı-ayrı bölgələrin torpaq iqlim şəraitinin müxtəlifliyi olmuşdur. Çəltik malaları 

hazırlandığı materiala və formasına görə də seçilirdi. Bunlardan ağac mala, taxta mala, 

toxuma mala, şax mala daha geniş yayılmışdı. 

Maraqlıdır ki, Lənkəran bölgəsində torpağın əkin üçün hazırlanmasında istifadə edilən 

çəltik malaları başqa bölgələrin malalarından xeyli seçilmişlər. Həmin malalar bölgədə 

peşkovil, gironda, çəpə, dişli mala adı ilə tanınmışdır. Peşkovil və gironda mala əsasən birinci 

şumdan, çəpə mala isə ikinci şumdan sonra çəltik ləklərinin torpağının əzilib həlli üçün iş-

lədilirdi. Daha sonra dişli maladan istifadə edilirdi. Bu mala ilə torpağı daha yaxşı əzməklə 

onu ağac və bitki köklərindən təmizləmək olurdu. Axırıncı şum – üçüncü şumdan sonra isə 

ləkdə hamar mala işlədilirdi, bu mala ləkin torpağını hamarlardı. Bununla da malalama 

prosesi qurtarar və şitilin sancılmasına başlanardı. Lənkəran qəzasında çəltik əkinində şitil 

üsulundan istifadə olunmuşdur. Başqa bölgələrdə isə çəltik əkini ancaq səpmə üsulu ilə 

aparılmışdır (29, s.44-45). 

Azərbaycanın bütün bölgələrində çəltik şumuna yazın əvvəllərində başlanırdı. 

Lənkəran qəzasında əvvəlcədən toxum tumcarlara səpilir və burada təxminən 25-30 günə şitil 

becərilirdi. Daha sonra hazır şitil sahələrə aparılır və bicar ləklərinə sancılırdı. Bölgədə şitil 

sancmaq işi ilə ancaq qadınlar məşğul olurdular (12, s.118). 

Çəltikçilikdə məsul və çətin iş prosesindən biri də biçin hesab olunur. Ona görə də 

biçində ailənin demək olar ki, iş qabiliyyətli bütün üzvləri əsas və yardımçı işlərdə bu və ya 

başqa dərəcədə iştirak edirdilər. 

Azərbaycanda çəltik biçini əsasən avqust ayının axırlarından başlayaraq oktyabrın 

ortalarına qədər davam edirdi. 
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Çəltik biçinində də taxılın biçilməsində olduğu kimi, oraqdan, çindən, dəryazdan 

istifadə edilmişdir.. 

Dərzlərin daşınmasında müxtəlif üsul və qaydalar mövcud olmuşdur. Belə ki, bunun 

üçün araba, furqon, at, dəvə və başqa yükdaşıma vasitələrindən istifadə edilirdi. 

Lənkəran bölgəsində çəltik dərzlərinin sahədən daşınmasına qadınlar da kömək 

edirdilər. Onlar dərzi başlarında daşıyırdılar. Bunun üçün həsir parçalarından istifadə 

edirdilər. Hər birinin içərisinə iki dərz qoyularaq bağlanmış iki həsir şələni qadın başındakı 

oturacağın – piçənənin üstünə qoyaraq, ya əkin sahəsinin kənarına, ya da xırmana aparırdı. 

Piçənə yun və pambıq parçadan dəyirmi formada düzəldilirdi. O, şələnin başda durmasına 

kömək edir. Başda yük daşıyarkən istifadə edilən bu oturacaq – piçənə insanlar tərəfindən çox 

qədimlərdən istifadə edilmişdir. Bundan əlavə, bölgədə çəltik dərzlərinin daşınmasında düşəli 

adlanan ağac alətdən də istifadə olunurdu. Yoxsul kəndlilər dərzdaşıma vasitəsi kimi bu 

alətdən XX əsrin əvvəllərinə qədər istifadə etmişlər. Düşəli 2-2,5 m uzunluğunda palıd 

ağacından düzəldilən daşıma alətidir. Düşəlinin hər bir ucuna 3-4 dərz keçirməklə çiyində bir 

dəfəyə 6-8 dərzi aparmaq mümkün olurdu. Belə bir sadə alət insanların ən qədim yükdaşıma 

vasitələrindən hesab edilmişdir (12, s.119). 

Çəltikçilikdə kapitalist münasibətlərinin inkişafı, istehsal olunan məhsulun çox 

hissəsinin bazara çıxarılması, çəltik təmizləyən müəssisələrin tikilməsi zərurətini qarşıya 

qoyurdu. Artıq, 1890-cı ildə Bakıda çəltiktəmizləyən dəyirmanların sayı üç, 1900-cü ildə isə 

yeddiyə çatır (112, s.307-308). Bakı dəyirmanlarında təkcə Azərbaycan və Cənubi Qafqazda 

istehsal olunan çəltik deyil, İrandan Rusiyaya satışa gətirilən çəltik də təmizlənirdi. Lakin XX 

əsrin əvvəllərinə qədər Azərbaycanın kənd rayonlarında yenə də çəltik təmizləmək üçün 

əsasən ayaq və su dinglərindən istifadə edilmişdir. 

Azərbaycanın əsas çəltikçilik rayonlarından hesab olunan Lənkəran, Ərəş, Nuxa 

qəzaları və Zaqatala dairəsində ucuz işçi qüvvəsindən istifadə etməklə gəlmə və yerli fəhlələri 

istismar edən iri əkin sahibləri, varlı kəndlilər çəltikçilikdən xeyli qazanc götürürdülər. 

Fəhləyə verilən əmək haqqı da daxil olmaqla, bir desyatin çəltik əkini üçün sahibkar (Lənkə-

ran qəzasında) 93 manat xərcləyirdi. Həmin sahədən götürülən gəlir isə 187 manat 50 qəpik 

olurdu (71, s.81). Göründüyü kimi, hər bir desyatindən 100 manata qədər olan qazanc 

sahibkar tərəfindən fəhlənin nə dərəcədə istismar edilməsini təyin edən ən gözəl meyardır. 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində çəltikçilikdə ticarət əkinçiliyi – əmtəə istehsalı 

və kapitalist münasibətlərinin inkişafı ilə bərabər, kapitalist istismar formaları yaranır və 

muzdlu əməyin tətbiqi də genişlənirdi. Beləliklə də iri çəltikçilik təsərrüfatlarında həm 

əməyin məhsulu, həm də fəhlənin iş qüvvəsi əmtəəyə çevrilirdi. Bu dövrdə çəltikçilikdə, 

xüsusilə çəltiyin əkilməsi və biçinində muzdlu əməyin tətbiqi kapitalist münasibətlərinin 
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inkişafı üçün başlıca şərt kimi özünü göstərirdi. 

Beləliklə, əgər çəltikçilikdə bütün iş prosesləri XIX əsrin ikinci yarısında əsasən hər 

bir təsərrüfatın öz ailəsi tərəfindən görülürdüsə və ya da bu sahədə xalqın qarşılıqlı yardım 

formalarından daha çox istifadə edilirdisə, artıq XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində 

çəltik əkini, biçini, döyümü və s. işlərdə, bütün bunlarla yanaşı, muzdlu əməyin tətbiqi xeyli 

genişlənmişdi. Muzdlu əmək isə əsasən varlı kəndlilərin, qolçomaqların, burjualaşmış 

bəylərin və qismən də (taxıl yığımında) ortabab kəndlilərin təsərrüfatında tətbiq olunurdu (25, 

173). Çoxluq təşkil edən yoxsul kəndlilər isə təsərrüfatlarındakı bütün işləri öz qüvvələri ilə 

görürdülər. 

XIX əsrin son rübündə əldə olan məlumatlara görə Lənkəran qəzasında çəltik əkilib 

becərilməsi artıq əmtəə kapitalist xarakteri almışdı. Təsərrüfatın bu sahəsi ilə məşğul olan 

istehsal vasitələrinin sahibləri əsas etibarı ilə yerli mülkədarlar, qolçomaqlardan, muzdlu 

fəhlələr isə Cənubi Azərbaycandan gələnlərdən ibarət idi. Burada dörd becərmə üsullarından 

istifadə edilirdi: 1) kəndlinin şəxsi əməyi ilə becərmə, 2) muzdlu əməyi ilə becərmə, 3) 

sahibkarlardan torpaq icarə edilməsi, 4) mal-qara icarə edilməsi ilə becərmə. 

Çəltik zəmilərində qeyd etdiyimiz kimi əsas etibarilə İrandan və Cənubi 

Azərbaycandan gəlmiş muzdluların əməyindən istifadə olunurdu. Həmin muzdluların xeyli 

hissəsi burada daimi yaşamağa qalırdı. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, çəltik zəmilərində 

yalnız gəlmələrin əməyindən istifadə olunmurdu. Yerli kəndlilərin bir hissəsi xüsusilə dağ yer-

lərində yaşayan kəndlilər, habelə Lənkəran qəzasının özündə olan kəndlilər kənd təsərrüfatı 

işlərinin qızğın çağında düzən rayonlara gələrək muzdla işləyirdilər. Mənbələrin birində bu 

münasibətlə yazılırdı: «İranlılardan başqa çəltik zəmilərində zuvandlılar işləyirdi. Burada əldə 

etdikləri daimi qazanc onların büdcələrində əsas yer tuturdu. Onlardan zəmilərdə işləməkdən 

çox, çəltiyin döyülməsində istifadə olunurdu. Təsərrüfatın bu sahəsi ilə əsasən kişilər məşğul 

olurdular. İşin qızğın çağında qadınlar və yeniyetmələr də onlara kömək edirdilər. Avqustun 

axırı, sentyabrın əvvəllərində məhsul yığımı başlanırdı və oktyabrın ortalarına qədər davam 

edirdi. Yığılmış məhsul Lənkəranda çəltiktəmizləmə zavodlarında təmizlənirdi. Çəltiyin 

küləşindən də mal-qaranın yemi üçün istifadə olunurdu (19, s.52). 

Çəltik əkini ciddi olaraq belə bir qaydaya riayət etmək tələb edirdi ki, bir il əkilən sahə 

bir neçə il dincə qoyulmalı idi. Lənkəranda isə bu aqrotexniki qaydaya demək olar ki, əməl 

olunmurdu. İllərlə eyni sahə əkilir, yer qüvvədən düşür, hətta bataqlığa çevrilirdi ki, bu da 

müxtəlif xəstəliklərin mənbəyi idi. 

Lənkəranda istehsal olunan çəltiyin miqdarını özündə əks etdirən statistik rəqəmlər 

olduqca azdır və ardıcıllıq illəri əhatə etmir. Çox vaxt isə istehsalçılar öz məhsullarının 
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miqdarını gizli saxlayırdılar. 

1887-ci ildə Lənkəranda 18000 pud, 1902-ci ildə 21600 pud çəltik istehsal 

olunmuşdursa, 1904-cü ildə 26010 pud, 1913-cü ildə 245000 pud çəltik istehsal olunmuşdu 

ki, bu da XIX əsrin 30-cu illərindəkindən 2 dəfədən də artıqdır (XIX əsrin 40-cı illərində 

112000 pud çəltik istehsal edilmişdi) (88, s.7). 

Çəltik zəmilərinin becərilməsində muzdlu fəhlələrin əməyindən geniş istifadə 

olunurdu. Mənbələrdən birində bu münasibətlə qeyd olunurdu ki, muzdlu fəhlələr 

çəltikçilikdə ya götürə, ya da aylığa işləyirdilər. Aylıq işə iki ay yarımdan üç aya qədər, yəni 

martdan mayın axırına qədər cəlb olunurdular. Muzdluların əmək haqqı həmin mənbədə belə 

təsvir olunurdu: «…muzdlular 10-12 manatadək pul, bez, tuman və köynəkdən ibarət paltar və 

yemək alırdılar. Onların yemək pulunu gündə 15 qəpik hesabı ilə ayda 7 manat 50 qəpik, 

paltar pulunu 1 manat hesab etsək, fəhlə işlədiyi üç ay üçün 25-27 manat alırdı. Bu pulun 

müqabilində o, əkin yerini şumlamalı, malalamalı bir sözlə torpağı becərib əkinə hazır 

vəziyyətə salmalı idi. Götürək iş qaydası ilə işləyəndə isə fəhlə bir desyatin üçün yəni şum 

etmək və malalamaq üçün 7 manat 50 qəpik pul və bir də sahibkardan yemək alırdı (19, s.53-

54). 

Lənkəranda muzdlu fəhlə qüvvəsindən təkcə çəltik zəmilərinin əkinə hazırlanmasında 

deyil, çəltiyin becərilməsində və döyülməsində də istifadə edilirdi. Çəltiyin becərilməsində 

tutulmuş muzdlu fəhlə biçdiyi hər 20 dərzdən üçünü özünə götürürdü. Nəzərdən keçirilən 

dövrdə Lənkəran çəltik zəmilərində muzdla tutulmuş kişi işçi qüvvəsindən istifadə ilə yanaşı 

muzdlu qadın əməyindən də istifadə edilirdi. Belə fakt və məlumatlara mənbələrdə tez-tez rast 

gəlinir. Qadınların da əməyi kişilərinki kimi günəmuzd və götürə idi. Muzdla tutulmuş qadın 

fəhlə 5 desyatin əkin və zəminin birinci alağını vurmaq üçün 12 manat pul, paltar və yemək 

alırdı və o bu işi 1.5 aya görə bilirdi. Muzdur qadın günəmuzd əkin işlədikdə 5 kir əkin üçün 

sahibkarın hesabına gündəlik yeməyindən əlavə 4 batman və yaxud bir pud çəltik alırdı. 

Günəmuzd iş üçün qazancı pula vurduqda gündəlik əmək haqqı 75 qəpik edirdi. 

Çəltik zəmilərində muzdlu fəhlə qüvvəsindən istifadə edən sahibkarların təsərrüfatın 

bu sahəsindən nə qədər qazanc götürdüklərini bu faktdan vermək olar ki, «muzdura verilən 

əmək haqqı da daxil olmaqla bir desyatin çəltik üçün 93 manat pul xərclənirdisə, bu sahədən 

alınan gəlir 187 manat 50 qəpiyə bərabər olurdu, yəni sahibkar 94 manat 50 qəpik xalis gəlir 

əldə edirdi (19, s.54). 

Azərbaycanın mühüm kənd təsərrüfatı bazarlarından biri olan Lənkəranda çəltik 

təsərrüfatında muzdlu əməkdən belə geniş surətdə istifadə təsərrüfatın bu sahəsində kapitalist 

münasibətlərinin nəzərdən keçirilən dövr üçün artıq inkişaf etdiyini, özünə dərin kök saldığını 

sübut edən ən mühüm dəlildir. 
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Lənkəran əhalisinin müəyyən qismi bostançılıqla da məşğul olurdu. İctimai-iqtisadi və 

başqa obyektiv səbəblərin nəticəsi olaraq Azərbaycanda bostançılıq bir təsərrüfat sahəsi kimi 

XIX əsrin əvvəllərindən etibarən daha geniş inkişaf etməyə başlayır. Münasib torpaq və isti 

iqlim şəraiti burada ilin bütün fəsillərində bostan və tərəvəz bitkilərinin yetişdirilməsinə 

imkan vermişdir. XIX əsrin ortalarına aid olan mənbədə göstərilir ki, burada soğan xiyar, 

növbənöv göyərtilər, şirin və çox iri qarpız, yemiş və başqa bostan bitkiləri ilin çox vaxtında 

bol olur. Tərəvəz məhsulları isə ilin bütün fəsillərində mövcuddur. 

Bostan məhsullarına olan ehtiyacın artması əkin sahələrinin genişləndirilməsi 

zərurətini qarşıya qoyurdu. Beləliklə də Azərbaycanda bostan və tərəvəz bitkilərinin 

becərilməsi üçün daha münasib olan ixtisaslaşmış xüsusi qəzalar mövcud olmuşdur. Bu 

qəzalar içərisində Lənkəran qəzası da əhəmiyyətli yerlərdən birini tuturdu. Qəzanın düzənlik 

ərazisində yemiş, qarpız və balqabaq daha çox becərilirdi. Bostan məhsulları əsasən ailənin 

tələbatını ödəyirdi. Lakin onun xeyli hissəsi bazarlara satışa göndərilirdi (12, s.125). 

Bostan məhsullarının satışından əhali xeyli gəlir əldə edirdi. Ona görə də düzən 

kəndlərdə məskunlaşan hər bir ailə öz həyətində bostan əkərdi. Qəzada tez yetişən, öz dadı və 

keyfiyyəti ilə seçilən "gərmək" yemiş ancaq satışa göndərilərdi. Bu yemişin özünün də növ 

müxtəlifliyi olmuş və cürbəcür adlarla (torlu, göbəkli, ağ gərmək, girdə gərmək, qara gərmək 

və s.) tanınmışdır. Ümumiyyətlə, qəzada XIX əsrin sonlarında iyirmidən çox yemiş növü 

yetişdirilirmiş. Lənkəranın bostan məhsulları əsasən Lənkəran, Masallı, Boradigah və 

Qızılağac həftə bazarlarında satılardı. Məhsul satış üçün gəmi ilə Bakıya da göndərilərdi. 

Qəzada bostan məhsullarının alğı-satqısı ilə xüsusi şəxslər – möhtəkirlər məşğul olardılar. 

Bostan bitkiləri yaz aylarında əkilirdi. Onların becərilməsi üsulları Azərbaycanın 

bostançılıqla məşğul olan rayonlarında, demək olar ki, eyni qaydada aparılırdı. 

Azərbaycanda bostan bitkiləri üçün əsasən meşədən təmizlənmiş tala yerləri və qumsal 

torpaqlar seçilərdi. Meşədən təmizlənmiş həmin sahələrdə bir və ya bir neçə il bostan bitkiləri 

əkilərdi. Daha sonrakı illərdə oradan taxıl əkini üçün istifadə edilməklə taxıl bitkiləri 

növbələşdirilərdi. 

Bostan əkiləcək sahə əvvəlcədən, əksər hallarda payız aylarında, əsasən, qara kotanla 

şum edilərdi. Şumlanmış sahə toxum səpilməmişdən əvvəl suvarılır-arata qoyulurdu. Bir neçə 

gündən sonra həmin sahəyə çox seyrək halda toxum səpilir. Toxum səpilməmişdən bir-iki gün 

əvvəl suda saxlanılırdı. Beləliklə də cücərti alınmış – dişərmiş toxum sahəyə səpilir və dərhal 

mala vurulurdu. Daha sonra sahə kotanla şırımlanaraq taxtalara bölünürdü. Bəzən də bostan 

əkiləcək sahə taxtalara bölündükdən sonra xırda çalalar düzəldilirdi. Çalalara dörd-beş dənə 

tum tökülür və üstü torpaqla örtülürdü (12, s.126). 
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Lənkəran qəzasında əkinçilər torpaq və iqlim şəraitinə uyğun olan yüksək keyfiyyətli, 

dadlı, ətirli və şirin yemiş növləri də yetişdirə bilmişlər. Onlardan boztorlu, nobar, qızılburun, 

tağdibi, torlu kəlik, ağnabat, ağdaban, narıncı, şami, sarı qovun tutma və s. növlərini 

göstərmək olardı. Lənkəran qəzasında 20-dən yuxarı yemiş növü yetişdirilmişdir. Ümumiy-

yətlə, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda 50-dən artıq yemiş növünün əkilib-becərilirdi ki, 

onun da 30 yaxın növü Lənkəranın payına düşürdü. 

Azərbaycanda yetişdirilən yemiş və qarpız növlərinin bəziləri ancaq müəyyən əraziyə 

yayılmaqla məhəlli xarakteri daşımışdır. Lənkəranın Xosrovxana, Hacısəlim, Gülbəndi, 

Misirxanı, Ağköynək yemiş və qarpızları bir ərazidə daha geniş yayılmaqla öz lokal 

xüsusiyyətləri ilə də seçilmişlər. 

Bostan bitkiləri keçmişdə o qədər də geniş sahələrdə deyil, əsasən kiçik torpaq 

sahələrində becərilirdi. Bəzi bölgələrdə iri torpaq sahiblərinin bir neçə desyatinlik bostan 

sahələri də olmuşdur. 

İri torpaq sahibləri bostan əkinlərindən alınan məhsulun demək olar ki, hamısını satış 

üçün bazara çıxarırdı. Beləliklə Lənkəran bazarlarında yay aylarında çoxlu miqdarda qovun, 

qarpız satılırdı. 

Bostanların becərilməsində muzdlu işçi qüvvəsi kimi daha çox gəlmələrdən, xüsusilə 

Cənubi Azərbaycandan gələnlərin əməyindən istifadə edilirdi. 

İri torpaq sahibləri bostan əkini üçün torpaq sahələrini şərtləşmə əsasında icarəyə də 

verirdilər. Razılaşmaya görə sahibkar ancaq sahəni şumlamalı idi. (12, s.128). 

Azərbaycanda tərəvəz bitkilərindən – pomidor, xiyar, badımcan, bibər, kələm, gül 

kələm, soğan və sarımsaq, kökü meyvəli bitkilərdən – yerkökü, çuğundur, qırmızı turp və ağ 

turp, göyərtilərdən – keşniş, şüyüd, vəzəri, ispanaq (şomu), reyhan, turşəng, nanə, kəvər, 

tərxun, kərəviz, cəfəri və s. bitkilər yetişdirilirdi. 

İri şəhərlərin ətraf kəndlərinin əhalisi tərəvəz bitkilərinin yetişdirilməsi sahə-sində, 

demək olar ki, ixtisaslaşmışdı. Şəhər əhalisinin tərəvəz bitkilərinə artan tələbatını ödəmək 

üçün xüsusilə XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Bakı quberniyasında yerləşən iri 

şəhərlərin bazarlarını göyərti ilə təmin etmək lazım gəlirdi. Buna bazarlarda böyük ehtiyac və 

tələbat da var idi. 

Tərəvəz bitkilərinin becərilməsi Lənkəran qəzasında da geniş şəkil almışdı. Qəzanın 

əsasən düzən və dağətəyi ərazisində becərilən xiyar (yelpənək), soğan (baş soğan, göy soğan), 

sarımsaq, pomidor, lobya (paxla), turp, yerkökü, bibər və başqa bitkilər ailənin ehtiyacından 

savayı satışa da çıxarılırdı (90, s. 115). 

XIX əsrin sonlarında Lənkəran qəzasında kartof və kələm bitkisi də becərilmişdir. 

Kartof və kələm əsasən Lənkəran qəzasında yaşayan ruslar tərəfindən becərilirdi. 
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Suvarma mənbəyi və vasitəsi kimi, istillərdən də istifadə edilmişdir. Demək lazımdır 

ki, istillər ancaq Lənkəran bölgəsində mövcud olmuş və bunlarla çəltik əkinləri suvarılmışdır 

(12, s.130). 

Beləliklə XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında tərəvəz 

bitkilərinin becərilməsi üçün imkan və şərait olan yerlərdə, az və ya çox halda da olsa 

həyətyanı sahələrdə, hətta ayrıca sahələrdə soğan, sarımsaq, kartof, xiyar, pomidor və başqa 

bitkilər, həmçinin də göyərti – keşniş, şüyüd, göy soğan, nanə, tərxun, ispanaq, turşəng, turp 

və s. əkilib becərilmişdir. 

Bu dövrdə Lənkəran qəzasında bağçılıq da inkişaf etmişdi. Burada bağlar əsasən 

həyətyanı sahələrdə salınaraq, ayrıca çəpərə alınardı. Bölgənin Zuvand mahalı daha dadlı 

meyvələri ilə seçilirdi. Lənkəran-Astara bölgəsinin Biləsər, Pensər kəndlərində çoxlu heyva 

ağacları yetişdirilirdi. Heyva, alça və başqa meyvələr, az da olsa, satışa göndərilirdi (33, s.54-

58). 

Lənkəran bölgəsində qiymətli meyvə növlərindən biri olan narçılıq da inkişaf etmişdir. 

Narçılıq əsasən Lənkəranın dəniz sahillərində bitir. Onun sortları məhz yerli cır narlardan 

seçilib yetişdirilmişdir. Azərbaycanda narın 50-dən artıq növü olmuşdur ki, bunlardan da 

Mürsəli, gülöyşə, Şelli mələsi, şahnar, ağşirin (və ya şirin nar), qırmızıqabıq, nazikqabıq, 

zibeydə, qara qabıq və s. daha geniş yayılmışdır (33, s.160-161). 

Lənkəran qəzasında fındıq da becərilmişdir. Bağlarda yerli fındıq növlərindən ata-

baba, əşrəfi, yağlı fındıq daha çox becərilir (33, s.195). 

Bəhs edilən dövrdə Lənkəran bölgəsində üzümçülük bir təsərrüfat sahəsi kimi 

genişlənməkdə idi. Ümumiyyətlə, XIX əsrin 40-cı illərində Lənkəranda 271üzüm bağı var idi 

(111, s.122). 

XX əsrin əvvəllərində də Azərbaycanın bir çox yerlərində ipəkçiliklə məşğul 

olurdular. Mühüm ipəkçilik rayonları isə XIX əsrdə olduğu kimi, yenə də Yelizavetpol 

quberniyası, Bakı quberniyasının Lənkəran, Quba və Göyçay qəzaları, həmçinin Zaqatala 

dairəsi və Naxçıvan qəzası idi. 

Yuxarıda göstərilənlərə əsasən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, XIX əsrin sonu XX 

əsrin əvvəllərində Azərbaycanın digər ərazilərində olduğu kimi Lənkəran qəzasında da ticarət 

əkinçiliyi (xüsusilə taxılçılıqda), yəni əmtəə istehsalı geniş inkişaf etmiş, ölkədə feodal 

münasibətlərinin qalmasına baxmayaraq, Azərbaycan kəndlərində əmtəə istehsalı, yəni kapi-

talist münasibətləri də inkişaf edirdi. 
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d) Maldarlıq 

Lənkəran qəzasının əlverişli təbii-coğrafi şəraiti burada əkinçiliklə yanaşı maldarlığın 

da yüksək inkişaf etməsinə şərait yaratmışdı. Azərbaycanın cənub-şərqini əhatə edən Talış 

dağ sisteminin və Lənkəran ovalığının əlverişli iqlimi və zəngin florası – bol çəmənlikləri, 

geniş otlaqları, dağ bulaqları ilə zəngin olması bu ərazilərdə əsrlər boyu maldarlığın in-

kişafına əsaslı zəmin yaratmışdır. Ərazidə mövcud olan subalp və alp çəmənləri maldarlıq 

üçün əvəzsiz yem mənbəyidir. Burada bitən çoxillik bitkilər növ müxtəlifliyi, keyfiyyətinin 

üstünlüyü və əhəmiyyətliliyi ilə səciyyələnən əsas yem mənbəyi sayılır. Köçmə və 

yarımköçmə maldarlıq formaları şəraitində yaylaqlar və oradakı geniş örüşlər maldarlığın 

aparıcı təsərrüfat sahələrindən birinə çevrilməsinə az təsir göstərməmişdir. Bu inkişaf özünü 

maldarlıq təsərrüfatında açıq-aşkar büruzə verirdi.  

Lənkəran qəzasında maldarlığın əsas növləri iribuynuzlu mal-qara (inək, camış, 

qismən zebu), xırdabuynuzlu mal-qara (qoyun, keçi) saxlanması idi. Bununla yanaşı at, 

qatır, uzunqulaq, çox cüzi miqdarda dəvə saxlanması və yeni salınmış rus kəndlərində hətta 

donuzçuluq da inkişaf etmişdi. 

Lənkəran qəzasına daxil olan nahiyələri maldarlıqla məşğul olma səviyyəsinə görə 

bir neçə qrupa bölmək olar. Birinci qrupa əsasən maldarlıq üzrə ixtisaslaşmış əraziləri daxil 

etmək olar. Bu qrupa daxil olan və geniş otlaq sahələri, bulaqlarla zəngin Zuvand, Alar, 

Dırığ, Sebidac və Astara (dağlıq əraziləri) nahiyələrinin mülkədar və varlı kəndlilərin 

ixtiyarında minlərlə baş iribuynuzlu, on minlərlə baş xırdabuynuzlu mal-qara var idi və onlar 

demək olar ki, əmtəə maldarlığı ilə məşğul olurdular, yəni mal-qara və heyvandarlıq 

məmulatları- süd, pendir, yağ, yumurta, gön, dəri və s. satmaqla öz kapitallarını artırırdılar. 

İkinci qrupa o nahiyə və kəndlər daxil idi ki, həmin ərazilərdə əkinçiliklə yanaşı maldarlığın 

da paralel inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli şərait var idi. Bura Səbidac, Ədinəbazar, 

Ərkəvan nahiyəsinin bir hissəsi, Lənkəran nahiyəsinin dağətəyi əraziləri daxil idi. Bu 

ərazilərdə maldarlıq həm fərdi istehlak, həm də əmtəə xarakteri kəsb edir. Maldarlıqla 

məşğul olan əhalinin üçüncü qrupuna isə Lənkəran qəzasını əhatə edən demək olar ki, bütün 

yerdə qalan kəndlər daxili idi ki, bu kəndlərdə maldarlığa yalnız köməkçi məşğuliyyət sahəsi 

kimi yanaşırdılar. Belə ərazilərdə kəndlilərin ixtiyarında yalnız bir və ya bir-neçə baş mal-

qara və onlarla baş qoyun-keçi olurdu ki, bu da onların heyvandarlıq məhsullarına – ətə, 

südə, pendirə, yağa və s. olan fərdi tələbatlarını ödəmək üçün sərf olunurdu və  satışa demək 

olar ki, heç nə çıxarılmırdı. 

İribuynuzlu heyvanlar saxlamaq təkcə satış və ətlik üçün deyil həm də əkinçilərin 

həyatında qoşqu vasitəsi kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Çünki, o dövrdə iribuynuzlu 

mal-qara kəndli təsərrüfatının əsasını təşkil etməklə bir növ əhalinin iqtisadi vəziyyətinin 
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göstəricisi də hesab olunurdu. Çünki, qaramalı olmayan kəndli müstəqil təsərrüfat idarə edə 

bilmir və varlı kəndlilər və iri torpaq sahiblərindən asılı vəziyyətə düşürdü (25, s.54). 

İri buynuzlu mal-qaranın sayına gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, 1903-cü ildə 

Lənkəran qəzasında 229657 baş, 1910-cu ildə isə 234583 baş iribuynuzlu heyvan olmuşdur 

(25, s.58). 

XIX əsrin sonunda Bakı quberniyası üzrə ev heyvanlarının sayı 190.271 baş idi, onun 

4,3 %-i Bakının, 0,95%-i Qubanın, 1,65%-i  Şamaxının payına düşdüyü halda 90%-i təkcə 

Lənkəran şəhərinin payına düşürdü (83, s.25).  

Şəhərlərdə və qəzalarda ev heyvanlarının say nisbətinə gəlincə isə qeyd etmək 

lazımdır ki, şəhərdə heyvanların sayı 171.383 başa, qəzada isə 130.239 başa çatırdı (83, 

s.25).  

M.Ə. İsmayılovun monoqrafiyasında verilən məlumatları müqayisə etdikdə və 

tutuşdurduqda belə məlum olur ki, əkinçilik (taxılçılıq) üzrə bütün Bakı quberniyası üzrə 

öncül yerə sahib olan Lənkəran qəzası maldarlığın inkişafı baxımından Bakı, Göyçay və 

Quba qəzalarını ötsə də Şamaxı və Cavad qəzalarından geri qalırdı.   

Əsasən köçmə və yarımköçəri maldarlıq formasına əsaslanan qoyunçuluq təsərrüfatı 

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasının maldarlıq təsərrüfatında birinci 

yeri tuturdu. 

Bu dövrdə qəzada xırdabuynuzlu heyvanların sayı əvvəlki dövrlə müqayisə edilməz 

dərəcədə artmış, qoyunçuluqda kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdi. Qeyd 

etmək lazımdır ki, təkcə Lənkəran qəzası üzrə yox bütövlükdə Azərbaycanda mal-qara və 

xırdabuynuzlu heyvanların sayı haqqında verilən məlumatlar natamam xarakterlidir, ona 

görə də əldə olan məlumatlar bəhs olunan dövrdə qəzada heyvanların yalnız təxmini sayı 

haqqında müəyyən mülahizələr söyləməyə imkan verir. 1843-cü ildə Lənkəran qəzasında 

35842 baş qoyun olduğu halda 1851-ci illərdə onların 60000 baş olmuşdur (12, s.228). 

1910-cu ildə Bakı quberniyasının ümumi maldarlıq təsərrüfatlarında 820282 baş 

siyahıya alınmış qoyun var idi ki, onun da 17,7 %-i Lənkəran qəzasında cəmlənmişdi (25, 

s.58). 

Bununla belə Lənkəran şəhərində qəzanın digər əraziləri və ümumiyyətlə Bakı 

quberniyasının digər qəzaları ilə müqayisədə qoyunçuluq daha çox inkişaf etmişdi. Əgər 

Lənkəran şəhərində xırdabuynuzlu mal-qaranın sayı 167.610 baş idisə qəzada bu rəqəm 

yalnız 54.100 baş təşkil edirdi (83, s.25).    

Bəhs olunan dövrdə Lənkəran qəzasında ən çox yayılmış qoyun cinsi caro və ya 

carov adlanırdı. Bu cins meşəlik zonanın şəraitinə daha çox uyğunlaşan heyvandır. Bu qoyun 
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cinsi ləzgi qoyununa daha çox oxşayır. Lənkəranda qədim qoyun cinsi olan caro əti, südü və 

yunu etibarilə az çəkili olub, o qədər də sərfəli qoyun cinsi sayılmır. Lakin bu cins dağ 

şəraitinə daha uyğun gəlir. Sağım müddətində 50-60 l süd, qırxımda 2-2,4 kq-a qədər yun 

verirdi (12, s.234). 

Qəza ərazisində qoyunçuluğun inkişafına və maldarlıq sahələri içərisində qabaqcıl 

yerə çıxmasına ilk növbədə ərazinin əlverişli iqlimi, zəngin və keyfiyyətli bitki örtüyü, 

yaylaq və qışlaq şəraiti kimi amillər şərait yaratmışdı. Bununla yanaşı qoyunun başqa ev 

heyvanlarına nisbətən yemə az tələbkar olması, çətin şəraitə dözümlü olması, az zəhmət və 

az xərclə bəslənməsi, eləcə də bol məhsul verməsi də kənd əhalisinin bu sahəyə olan 

marağının artmasına təsir göstərirdi. 

Lənkəran qəzasında olan atların sayına gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, 1910-cu 

ildə bütün Bakı quberniyası üzrə atların sayı 83878 başa çatırdı və adambaşı hər 100 nəfərə 

11,5 at düşürdü. Bu isə o demək idi ki, Lənkəran qəzası əhalisinin təxminən 49,9 faizinin atı 

yox idi (25, s.59). Atlı həyətlərin sayının az olmasına gəlincə isə qeyd etmək lazımdır ki, 

bəhs olunan dövrdə atlardan yalnız minik vasitəsi kimi istifadə olunurdu və qoşqu vasitəsi 

kimi atlara tələbat demək olar ki, yox idi. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında saxlanılan iribuynuzlu 

heyvanlardan biri də zebu idi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sayı çox az olan bu heyvanlar 

bütün Azərbaycanda yalnız Lənkəran zonasının dağlıq ərazisində rast gəlmək olardı. 

Zebudan qoşqu qüvvəsi və südlük heyvan kimi istifadə olunurdu (12, s.272). 

Bəhs olunan dövrdə Lənkəran Azərbaycan ərazisində yeganə şəhər idi ki, burada 

nəqliyyat vasitəsi kimi dəvədən də istifadə olunurdu, onların sayı şəhərdə 553 baş təşkil 

edirdi (83, s.25, həmçinin s. 26-dakı cədvəl).  

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında mal-qaranın sayı 

həyətlər arasında aşağıdakı cədvəldə (41, s.198) verilmiş şəkildə bölünürdü: 
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Cədvəl 7.  

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında mal-qaranın sayı 

həyətlər arasında bölgüsü 

 

Lənkəran qəzası 

 Həyətlərin sayı Heyvanların sayı 

Heyvanı olmayanlar 1132 - 

5 başa qədər heyvanı olanlar 9187 22967 

10 6402 48015 

15 3181 39762 

20 1349 23607 

30 958 23045 

40 276 9580 

50 130 5715 

60 27 1463 

70 19 1212 

80 16 1190 

90 8 674 

100 1 97 

120 2 220 

140 - - 

160 - - 

180 - - 

200 və daha artıq heyvanı olan 1 200 

Cəmi 22689 177747 

 

Bu cədvəldən göründüyü kimi qəza üzrə 1132 həyətdə ümumiyyətlə heyvan yox idi. 

200 və daha artıq heyvanı olan həyətlərin sayı isə cəmi 1 idi. 

Daha əvvəldə qeyd edildiyi kimi, Lənkəran qəzasında əmtəə maldarlığı da inkişaf 

etmişdi, mal-qara və heyvandarlıq məhsullarının geniş ticarəti də həyata keçirilirdi. Qəza üzrə 

mal-qara ticarəti əsasən iki bazarda cəmləşmişdi: Hasıllı və Masallı bazarlarında. Hasıllı 

bazarı bütün Azərbaycanda mal-qara ticarətində birinci yeri tutdu. Bu bazarda ildə orta 
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hesabla 200 baş at, 20 min baş qara-mal, 12 min baş qoyun və keçi satılırdı. Masallı bazarında 

isə 800 baş at, 15 min qaramal, 11 min baş qoyun və keçi satılırdı (25, s. 63). Bu bazarlardan 

əlavə qəzada yerləşən Prişib kəndində yazda olmaqla ildə bir dəfə xüsusi camış və kəl ticarəti 

satışı bazarı da təşkil olunurdu. Prişib bazarından camışları və kəlləri gəlmə alverçilər alaraq 

Bakıya, Tiflisə, Qafqazın müxtəlif yerlərinə göndərirdilər. Bu bazarda hər il 1000 başa qədər 

camış və kəl satılırdı (25, s.63). 

Beləliklə, yuxarıda sadalananlardan aydın olur ki, tədqiq olunan dövrdə maldarlıq 

Lənkəran qəzasının iqtisadiyyatında aparıcı yer tuturdu. Maldarlıqdan alınan məhsulun 

mühüm hissəsinin əmtəə xassəsi kəsb etməsi isə maldarlıq təsərrüfatına zəif də olsa kapitalist 

münasibətlərinin daxil olduğunu göstərir. 

              

 

e) Su sahibliyi və sudan istifadə 

 

Məlum olduğu kimi Azərbaycanın əksər bölgələrində tarixən dəmyə əkinçiliyi mövcud 

olub, yəni torpaqların suvarılması üçün əksərən süni suvarmadan istifadə olunub. Su sahibliyi 

və sudan istifadə məsələləri XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində də öz aktuallığını qoruyub 

saxlamaqda idi. Suvarılan torpaqların Lənkəran qəzası üçün xüsusi əhəmiyyətə malik ol-

duğunu, su sistemlərinin bölgənin iqtisadi həyatında oynadığı rolu nəzərə alaraq bu məsələ 

üzərində ətraflı dayanmaq, suvarılan torpaqlarda suvarmanın hansı şəraitlərdə olmasını 

aydınlaşdırmaq xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

Bəhs olunan dövrdə Lənkəran qəzasının suvarılan torpaqları haqqında təsəvvür əldə 

etmək üçün bu rayonlardakı sahil və dağüstü zolaqlarının topoqrafik, iqlim və kənd təsərrüfatı 

şərtlərini nəzərdən keçirmək lazımdır. 

Bölgənin sahil boyu ərazilərində yerləşən suvarılan torpaqlarına ilk növbədə  çəltik 

becərilən əraziləri aid etmək olar. Bu ərazilərdəki buğda, arpa və digər kənd təsərrüfatı 

bitkiləri becərilən bütün başqa torpaqlar isə bəhs olunan dövrdə suvarılmayan torpaqlar 

sayılırdı. Baxmayaraq ki, bu torpaqlar da tamamilə suvarılmaq imkanına malik idi və 

suvarılan torpaqlar kateqoriyasına aid edilə bilərdi. Belə vəziyyəti ilk növbədə onunla izah 

etmək olar ki, qəzada atmosfer yağıntılarının  miqdarı o qədər böyük idi ki, bu buğda 

bitkilərinin suvarılmadan yetişdirilməsi üçün yetərli sayılırdı və belə torpaqları suvarmağa 

ehtiyac qalmırdı. Digər ənənəvi təsərrüfat sahələrindən fərqli olaraq çəltikçilik davamlı və 

çoxlu suvarma suyu tələb edirdi. Bu sahə kəndlilərin rifahının ən əsas mənbəyi olduğu üçün 

əsas diqqət onun üzərində cəmləşmişdi.  

Bu səbəbdən də torpaqların suvarılan və suvarılmayan olmaqla iki kateqoriyaya 
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bölünməsi Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqli olaraq bu rayonda suvarmanın təbii 

cəhətdən mümkünlüyü ilə əlaqəli deyildi, sadəcə becərilən bitkilərin növündən asılı idi. Belə 

ki, suvarılmayan torpaqlar kateqoriyasına daxil olan ərazinin çəltikçilik üçün istifadə 

olunması zərurəti yaranarsa o suvarılan torpaqlara çevrilirdi, əksinə çəltik əkinləri dayan-

dırıldıqdan sonra suvarılan torpaqlar suvarılmayan hesab edilirdi.  

Qəzanın dağlıq zolağında torpaqların suvarılan və suvarılmayan hissələrə bölünməsi 

isə əsasən suvarmanın əlçatan olmasının təbii cəhətlərinə əsaslanırdı. Bu ərazilərdə suvarılan 

torpaqlara bağlar, bostanlar, tütün plantasiyaları və həmçinin yem otları (yonca, xaşa, 

kürüşnə) və buğda becərilən ərazilər daxil idi. 

Meşəsiz dağların torpaqları çox kasıb olmaqla təkcə yüksək qulluq tələb edən 

bitkilərin deyil, həm də adi əkinçiliyin suvarılmayan torpaqlarda inkişaf etməsi üçün lazımi 

şəraitə malik deyildi. Odur ki, yalnız davamlı və düzgün suvarma bu rayonun kəndlilərinə 

bağçılıq və bostançılıqla məşğul olmağa imkan verirdi və bu kəndləri çılpaq və daşlı Zuvand 

dağları arasında yaşayış üçün əlverişli əraziyə  çevirirdi. 

Dağ zolağı torpaqlarının kasıblığı və yekcinsliyi şəraitində torpağın  məhsuldarlığı 

onun təbii məhsuldarlıq səviyyəsindən yox, onun daha çox suya yaxın olmasından və 

suvarılma qabiliyyətindən asılı idi. Bu ərazidə suyu torpağın məhsuldarlığını şərtləndirən, 

onun dəyərini və gəlirliliyini yüksəldən əsas amil hesab etmək olar. Burada torpağın qiymət 

və dəyəri onun suvarma imkanlarına malik olması ilə ölçülürdü. Qəzanın dağlıq ərazilərində 

torpağın qatı o qədər də dərin deyildi və torpaqlar o dərəcədə kasıb idi ki, bitkiləri davamlı və 

düzgün suvarma olmadan qidalandırmaq mümkün deyildi. Suvarma suyu ilə təminatın 

dayandırılacağı təqdirdə bağ, bostan və başqa bitkilərin becərilməsi üçün sərf olunan insanın 

əməyinin bir neçə gündə tamamilə zay olmaq təhlükəsi var idi.  

Suvarılan çəltik torpaqları suvarılmayan şum torpağından əhəmiyyətli dərəcədə 

fərqlənirdi. Çəltik üçün çox vaxt meşədən təmizlənmiş ən yaxşı torpaqlar seçilirdi. 

Çəltikçiliyin tələb etdiyi şərtlərə uyğun olaraq bu torpaqların becərilməsinə daha çox xərc 

ayrılırdı, onların becərilməsinə daha çox diqqət ayrılırdı, suvarılmayan şum torpaqları ilə 

müqayisədə bu torpaqlar daha məhsuldar idi. Torpağın keyfiyyəti, becərmə üsulları, çəltik 

bitkisinin öz xarakterik xüsusiyyətləri belə torpaqların dəyərliliyini və gəlirliliyini artırırdı. 

Qaratorpaqlılıq xüsusiyyətləri, daha köhnə olması ilə seçilən çəltik torpaqları daha yüksək 

qiymətləndirilirdi (73, s.582).    

Qəzanın dağlıq ərazilərində bütün kəndlər adətən dağ çaylarının ətrafında yerləşirdilər 

və onların hər biri öz çayının suyundan istifadə edirdi. 

Lənkəran qəzasında suvarma mənbəyi kimi, əsasən Astaraçay, Lənkərançay, Viləşçay 
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və bir sıra xırda çay, istil və bulaqlardan istifadə edilirdi (12, s. 135). 

Bütün qəza ərazisində suvarılan torpaqları olan kəndlərin ümumi sayı 27-ə çatırdı ki, 

onlar da suvarma mənbəyi kimi aşağıda göstərilən çayların suyundan istifadə edirdilər: 

 

Cədvəl 8. 

  

Lənkəran qəzasında çaylar vasitəsilə suvarılan torpaqlar və onların kəndlər üzrə 

bölgüsü 

 

Çaylar Kəndlər 

Gilvəzçay Gilvəz, Qalaxan, Tablaqoy 

Qoşdurbaçay 
Xocadoy, Qıştaq, Nəsir-Abad, Yuxarı 

Amburdərə, Rozano 

Geledərəçay Geledərə, Lələgəran və Qalabin 

Zuvandçay Qoveri, Nesli, Pirasora, Şona-Çala 

Mistançay 
Mistan, Tatonı, Talarud, Everi, Niməkeş, 

Xalfakənd, Pirzarakənd, Kösmələn, Dıqya  

Gevdərya Hüseyn-Abad, Aşağı Amburdərya  

Alabin-çay  

 
Alabin  

 

Bu kəndlərdən başqa suvarılan torpaqlara malik bir neçə başqa kənd olsa da o 

torpaqlar xüsusi əhəmiyyətə malik deyildi, çünki onların sayı çox az idi. Sudan istifadə 

qaydaları növbəlilik əsasında həyata keçirilirdi. Hər bir ailə sudan müəyyən saat ərzində 

(məsələn 12 saat) istifadə edirdi. XX əsrin əvvəllərinə aid sənədlərdən birində göstərilirdi ki, 

qəzaya daxil olan Qalaxan kəndində bəzi ailələr sudan gündüz digərləri isə gecə istifadə 

edirdi. Növbəti suvarılmanın vaxtı ev yiyələrinin sayından asılı olaraq dəyişirdi. Ailələrin 

sayı nə qədər az olsa idi, suvarılma da bir o qədər tez-tez həyata keçirilirdi. Məsələn, 20 

tüstüsü olan kəndlərdə suvarma növbəsi 10 gündən sonra gəlirdi və hər bir ev yiyəsinə ayda 

hər biri 12 saat olan üç suvarılma və ya ½ gün düşürdü. 

Bu qədər su bostan və əkinlərin suvarılması üçün o zaman yetərli olurdu ki, bəzi ev 
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yiyələri sudan istifadə etməsin. Bostan və əkin sahələri ilə müqayisədə bağlar üçün su 4 dəfə 

daha çox, yəni ayda 36 saat əvəzinə 144 saat lazım olurdu. Ona görə də, növbənin tez 

çatması üçün tüstülərin sayından asılı olaraq ev yiyələri qruplara bölünürdü və bu qruplardan  

hər biri xüsusi bir su kanalına sahib olurdu. 

Lənkəran qəzasında sudan düzgün istifadə olunmasına “starşina” adlandırılan xüsusi 

adamlar nəzarət edirdilər, bunun üçün xüsusi təşkilat mövcud deyildi. 

Qəzanın sahilboyu ərazilərində suvarma vasitəsi kimi çaylar, su anbarları və istillər 

çıxış edirdi. İstillər qamış basmış süni bataqlıqlardan başqa bir şey deyildi, onlar yağış və 

qar suyunu toplamaq və qorumaq məqsədilə düzənlik yerlərdə yaradılırdı və bəndlərlə əhatə 

olunurdu. Qar və yağış bol olmayan ərazilərdə isə istillərin doldurulması üçün çaydan da su 

götürülürdü. Qəzanın ərazisində yerləşən bütün istillərdən yalnız səkkizi tək yağış və qar 

suyu ilə doldurulurdu, digərinin doldurulması üçün isə həm də çay sularından da istifadə 

olunurdu (73, s.585).  

İstillər əsasən ildə bir dəfə doldurulurdu. Hər yaz mövsümündə sahə işlərinin 

başlanmasından əvvəl, onlar yenidən nəzərdən keçirilir və təmir edilirdi. İstillər üçün su ilə 

yuyulmuş bəndlər düzəldilir, sonra ona su axan yer və çay xəndəkləri açılırdı. İstilinin 

doldurulmasından sonra, onu bağlayır və sudan istifadə edənə kimi bu vəziyyətdə qoyub ge-

dirdilər (73, s.585).  

Suvarma qurğularının qəzanın sahil boyu ərazilərinin kənd təsərrüfatı həyatında 

əhəmiyyəti çox böyük idi. Onların təşkil olunması daha çox suya ehtiyac olması və çaylarda 

suyun çatışmazlığı ilə bağlı idi. XIX-XX əsrin ayrıcında tədqiq olunan rayonun 37 kəndində 

23 istil var idi ki, onlar da təxminən min desyatinə yaxın sahəni tuturdu. İstillərin ölçüləri 

eyni deyildi, onlar 3 desyatindən 30 desyatinə kimi olurdu. Bəzi icmalar istillərdən çəltiyin 

yetişməsinin bütöv bir dövrü ərzində istifadə etsələr də, bir çoxları ondan yalnız çayda suyun 

az olduğu vaxtlarda istifadə edirdilər. 

Sahilboyu torpaqların suvarılması bütöv bir su kanalı sisteminin köməyi ilə və ciddi 

normalar əsasında həyata keçirilirdi. Bu ərazidəki bütün əsas su kanalları öz başlanğıclarını 

Lənkəran, Butasər, Şüviçay, Viləşçay, Tatyançay, Mətəraçay və Kudumançay çaylarından 

götürürdü. Onlardan bəziləri suyu birbaşa sahələrə gətirir və birbaşa suvarma məqsədlərinə 

xidmət etsələr də digərləri yalnız istililəri doldururdular.  

Lənkəran qəzasında daxil olan bir çox icmalar öz torpaq sahələrini çayların suyu ilə, 

bəziləri həm çay, həm də su anbarlarındakı su ilə, üçüncülər isə yalnız su anbarlarındakı su 

ilə suvarırdılar. Bu isə icmaların su ilə qeyri-bərabər təmin olunmasına gətirib çıxarırdı. 

Suvarma suyu ilə təminat baxımından qəza kəndlərini üç qrupa bölmək olar: 
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Birinci qrupa su kanalları olan və öz sahələrini əsasən çay suyu ilə suvaran 

cəmiyyətləri aid etmək olar; 

İkinci qrup icmalara su kanalları və su anbarlarına malik olan və öz sahələrini çay və 

istil suları ilə suvaranlar daxil idi; 

Üçüncü qrupa isə yalnız su anbarları olan və öz sahələrini əsasən istil (dəryaça) suyu 

ilə suvaran icmalar daxil idi. 

İcmaları sularından istifadə etdikləri çaylar və suvarma vasitələri ilə təmin 

olunmaları üzrə aşağıdakı qruplara bölmək olar:  

 

1) Yalnız su kanallarına sahib olan icmalar: 

a) Viləşçay çayından – Sıxdaş, İsı, Xəlfələr, Masallı, Kosakül, Yegənkənd və 

Qumbaşı kəndləri;  

b) Mətərə çayından – Xəlfələr kəndi;  

c) Tatyan çayından – Yegənkənd kəndi; 

d) Lənkərançaydan – Rvo, Bəlləbur, Lüvsər, Kərgəlan, Darğakənd, Şağlaküçə, 

Şilavar, Gərmətük, Velədi, Kənarmeşə, Şürük, Kosalar, Səpnəkəran, Tutapeştə, Yuxarı 

Nüvədi və Səfidər kəndləri;  

e) Şövüçay çayından – Şövü kəndi. 

Birinci qrupa Butasar kəndinin eyniadlı çaydan su götürən üç tüstüsünü, həmçinin 

dağ zolağında yerləşən və öz sahələrini dağ çayları və Vərzərü çayının suları ilə suvaran 

Bibiyan, Xüş, Əlmu və Səvəkəran kəndlərini də aid etmək olar. 

 

2) Çaylardan doldurulan su kanalları və su anbarları olan icmalar: 

a) Viləşçaydan – Qızıl-Avar (bir hissəsi), Ərkivan, Lürən, Musaküçə, Gəyəçöl, 

Digəh, Dədvə, Oncəkələ, Seyfədin, Gövlən-Səmədxanlı, Şərəfə, Xocavar, Köhnə Əlvədilər, 

Qızıl-Ağac və Hil (bir hissəsi) kəndləri;  

b) Lənkərançaydan – Aşağı Nüvədi, Seyidəkəran, Şıxakəran və Sütəmurdov kəndləri;  

c) Butasar çayından – Maşxan kəndi. 

3) Təkcə su anbarları olan icmalar: 

a) çay suyu ilə doldurulanlar:  

Veravul çayından – Veravul, Vilvan və Cil kəndləri;  

Boladı çaydan – Boladı, Şağlaser, Xarxatan, Separadi və Zövlə kəndləri;  

Girdəni və Ləkərançay çaylarından – Veravul və Olxovka kəndləri;  

Kudumançay çayından – Qızıl Avar kəndi;  

Göytəpəçaydan – Yeni Əlvədilər, Çaxırlı, Təklə, Ləngən, Xarmandalı və Gəraylı 
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kəndləri; 

b) dəyirman kanallarının suyu:  

Taxtaçay boyunca – Hüseyn-Ancəluy kəndi; 

 c) yağış və qar suyu ilə: Sərçivar, Xıl, Yeddı-Oymaq və Xəlicəli kəndləri (73, s.585). 

Bu bölgüdən göründüyü kimi  çöl rayonundan 33 kəndə aşağıdakı sayda icmalar 

düşürdü: birinci kateqoriyaya – 7, ikinciyə – 15 və üçüncüyə – 11; sahilin cənubunda isə: 

birinciyə – 17, ikinciyə – 4 və üçüncüyə – 10. Cənubdan şimala hərəkət edərkən suvarmanın 

xarakterinin dəyişildiyi müşahidə olunurdu yəni cənubda ərazilər əsasən çay suyu ilə, şimala 

yaxın isə daha çox istillərlə (dəryaçalar) suvarılırdı. Belə vəziyyət bir tərəfdən ərazinin 

xarakteri və sahilin şimalının və cənubunun iqlim şəraitləri ilə əlaqəli idisə digər tərəfdən də 

çəltiyin yetişdirilməsinin üsulları ilə izah edilməlidir.  

Lənkəran qəzasının çayları çəltiyin yetişdirilməsinin bütün dövrü üçün sudan 

istifadəni təmin etmirdi. Əsas su mənbələri olan Viləşçay və Lənkərançay da daxil olmaqla 

əksər çayların hamısında yayın ortasına doğru güclü dayazlaşma və su çəkilmələri müşahidə 

olunurdu. Yaza doğru isə qəza çaylarında su o qədər bol olurdu ki, hətta daşaraq ərazini 

basırdı. Bu xüsusiyyətlər su ehtiyatları yaratmağa imkan verməklə yanaşı həm də su 

anbarlarının təşkil edilməsini zəruri edirdi.  

Qəzanın sahil boyu ərazilərinin cənub tərəfində çəltik əsasən meşədən təmizlənmiş 

torpaqlarda becərilirdi. Bu ərazilərdə çəltik sahələri tamamilə açıq sahələr deyildi və meşə 

əkinləri ilə də əhatə olunmuşdu. Burada torpağın becərilməsi üçün daha az su tələb olu-

nurdu, çəltikçiliyin daha mükəmməl üsulları və daha yüksək suvarma sistemi az miqdarda su 

tələb edirdi. 

Əkin sahələrinin suvarılması əsasən aşağıdakı kimi həyata keçirilirdi. Çaydan su 

çəltik sahəsinin bir yerdə və ya bir neçə hissədən ibarət olmasından asılı olaraq öz 

istiqamətində ya budaqlanan, ya da suyu birbaşa sahəyə gətirən əsas kanaldan götürülürdü. 

Çəltik plantasiyaları öz quruluşuna görə ya yarımkürə, ya düzbucaqlı, ya da ki üçbucaq 

formasında olurdu, torpaqların suvarılması da demək olar ki, bundan asılı idi.  

Çəltik əkinlərinin hər bir sahəsi dördbucaq formada və eyni ölçüdə, ya da müxtəlif 

forma və ölçüdə olan ləklərə və çalalara bölünürdü. Bəzən isə çəltik sahələri əvvəl iki böyük 

ləkə bölünürdü, onlar isə öz növbəsində xırda ləklərə bölünürdü. Zolaq və üçbucaq 

görkəmində olan ləklərə də rast gəlmək olurdu. Çəltik ləkləri terras formasında və biri 

digərinin ardınca yerləşməklə suyun bir ləkdən digərinə sərbəst axınını təmin etməyə imkan 

yaradırdı. Ləklərin ölçüləri çox böyük olduqda arakəsmələr sahənin tərəfinə perpendikulyar 

deyil bir qədər qövsi şəkildə çəkilirdi, lakin dərinliyi adətən arşının dörddə birindən çox 
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olmurdu. 

Çəltik  sahələrini suvarmaq üçün, əvvəlcə su kanallarından suyu birinci ləkə 

buraxırdılar, sonra isə arakəsmələrdəki keçidlərdən axan su tədricən onların hər birini 

suvarırdı. Bütün ləklər su ilə dolandan sonra birinci ləkə suyun axmasını dayandırırdılar və 

kanalı bağlayırdılar. 

Başqa növ suvarmalar göstərilənlərdən yalnız onunla fərqlənirdi ki, sahəyə onun 

ölçüsü və suvarılma rahatlığından asılı olaraq bir yox, iki və daha artıq su kanalı açılırdı. 

Ləklərin qurumasından sonra onları yenidən su ilə doldurulurdu və bu təxminən 4  

ay, yəni çəltiyin yetişməsinin bütün dövrü ərzində davam edirdi. 

Çəltik plantasiyalarının suvarılmasında iki məqsəd güdülürdü: suvarılma və 

qurudulma. Bu şərtlərə riayət etmək çəltiyin sağlam yetişməsi üçün olduqca vacib idi. 

Çəltikçiliyin ilkin şərti belə idi ki, sahənin tam suvarılması əslində su altında 

batırılması tələb olunurdu. Bu isə bataqlığın əmələ gəlməsinə gətirib çıxarmaqla çəltikçiliyin 

sağlam və düzgün inkişafında əlverişsiz şərtlər yarada bilərdi. Odur ki, bu ziyanlı 

şəraitlərdən qaçmaq üçün sahənin qurudulması da olduqca vacib idi. Bu tələblərin yerinə 

yetirilməsi həm plantasiyaların, həm də ləklərin özlərinin ümumi quruluşu və yerləşməsi ilə 

əldə edilirdi. 

Ləklər elə qurulurdu ki, su bütün lək boyu tamamilə eyni səviyyədə və eyni zamanda 

durğunlaşmırdı, onun dəyişməsi ikinci suvarılmadan sonra mümkün olurdu. Çəltik 

sahələrinin başdan başa su altında batırılmasına baxmayaraq, o durğun bataqlığa çevrilmirdi 

və qurudulması sərbəst və bərabər səviyyədə  baş verirdi. 

Çəltik plantasiyalarının istillər (dəryaçalar) vasitəsilə suvarılması bu üsuldan heç nə 

ilə fərqlənmirdi, lakin o daha çox zəhmət tələb edirdi, çünki istil (dəryaça) plantasiyaların 

ətrafında yerləşirdi və su bənddəki keçiddən birbaşa ən yaxın ləkə axırdı, sonra da suvarma 

az əvvəl bəs olunan qaydada həyata keçirilirdi.  

Sahilin şimalında və cənubunda suvarma şəraitindəki fərqliliklər Ərkivan və Talışda 

suvarılma vasitələrinin istifadəsinin formalarındakı fərqlərə gətirib çıxarırdı. 

Ərkivanda suvarma vasitələri – su kanalları və istillər (dəryaçalar)  hər bir icmanın 

ayrıca istifadəsində idi və çox nadir hallarda, onlardan bir neçə icma ümumi istifadə edirdi.  

Bu rayonda hər bir icma öz ayrıca suvarma vasitələrinə malik idi, ondan təkbaşına istifadə 

edirdi. Talışda, yalnız istil (dəryaça) suyundan istifadə edən icmalar istisna olunmaqla, 

suvarma vasitələri ayrı-ayrılıqda hər bir kəndin ümumi istifadəsində deyil, bir neçə icmanın 

istifadəsində idi (73, s.586). 

Bu rayonda suvarmanın böyük önəm kəsb etməsinə, sahilin iqtisadi və kənd 

təsərrüfatı həyatının ən əhəmiyyətli məsələlərindən biri olmasına baxmayaraq suyun 
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bölüşdürülməsi məsələsi tam həllini tapmamışdı ki, bunu da bir tərəfdən sahilboyu ərazilərin 

hidroqrafik və iqlim şəraitləri ilə, digər tərəfdən isə çəltikçiliyin özünün xüsusiyyətləri ilə 

izah edilə bilər. 

XIX əsrin sonunda Lənkəran qəzasının sahilboyu ərazilərinin su ilə zəngin olması 

müşahidə olunurdu. Tez-tez yağan yağışlar, çayların və kiçik çaylarının çoxluğu əhalinin 

suya olan tələbatını təmin etməklə yanaşı, həm də çoxlu artıq su alınırdı. Bu zaman artıq 

qalan su tamamilə səmərəsiz itirdi və bütün ətraf əraziləri basaraq çox böyük su anbarını 

xatırladırdı. Belə su bolluğu əlbəttə ki, əsasən qəzada və xüsusilə də Talışda olan çoxsaylı 

meşə sahəsi ilə şərtlənirdi. 

Bəhs olunan dövrə qədər qəza meşələrinin istismarına ciddi diqqət yönəldilmirdi, 

buna görə də meşələr hələ ki, çayların səviyyəsinə öz məhsuldar təsirini göstərdiyi üçün 

çaylar dayazlaşmaqdan xilas olurdu. Bununla da əhalinin öz əkin sahələrinin sərbəst və 

daimi suvarılmasını təmin etməsinə imkan yaranırdı. Lakin XX əsrin əvvəllərinə doğru me-

şələrin ardıcıl olaraq məhv edilməsi qısa zamanda çox kədərli nəticələrə gətirib çıxardı və 

özünü həm çaylarda suyun azalmasında, həm də iqlimin dəyişməsində büruzə verdi. 

Mənbələrdən məlum olur ki, qəzada iqlim şəraitinin ilbəil daha da sərtləşməsi müşahidə 

olunurdu və soyuqlar aprel ayına kimi davam edirdi. Bununla yanaşı çaylarda da suyun miq-

darı əhəmiyyətli dərəcədə azaldı, bu da Viləşçay və Lənkərançay çaylarının səviyyələrinin 

ümumi azalmasında əyani şəkildə müşahidə edilirdi. Belə ki, bu çaylarda yayda güclü 

dayazlaşmalar olduğu üçün çəltiyin yetişdirilməsinin bütün dövrü ərzində azad suvarılmanı 

təmin etmirdi və istillərin (dəryaçaların) qurumasına gətirib çıxarırdı. Yerli çaylarda su yal-

nız yazda və yayın əvvəlində çox olurdu. Yağışlar yağmadığı təqdirdə isə kəskin quraqlıqlar 

baş verirdi. 

Suyun bolluğu əvvəllər suvarmanın tamamilə təmin olunmasına şərait yaradırdı və 

hər bir ailəyə imkan verirdi ki, özünün suya olan tələbatlarını düzgün və sərbəst şəkildə 

ödəsin. Bu zaman tələbatların  məhdudlaşdırılmasına ehtiyac yaranmamaqla yanaşı digər 

icmaların maraqları da pozulmurdu. Bunun sayəsində də keçmişdə sudan xüsusi normalarla 

istifadə edilməsinə və suyun icmalar arasında ciddi bölüşdürülməsinə ehtiyac yaranmırdı. Bu 

baxımdan da suyun xüsusi ölçü vahidlərinin yaradılması artıq hesab edilirdi. Əsrin sonuna 

doğru isə çayların qeyri-daimi və dəyişkən səviyyəsi su ölçü vahidlərinin yaradılmasını çə-

tinləşdirir və ümumiyyətlə, suyun daha dəqiq bölüşdürülməsi üsullarının əhəmiyyətini 

azaldırdı. 

Çəltikçilik üçün müəyyən miqdarda suyu almaq yox, ondan fasiləsiz olaraq çəltiyin 

yetişməsinin bütün dövrü boyu və onun yetişməsi üçün lazım olan miqdarda istifadə etmək 
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imkanı daha əhəmiyyətli idi.  Suyun bu miqdarı həm çayın səviyyəsindən, həm də ki yağan 

yağışlardan və ümumiyyətlə hava şəraitindən asılı idi. Əgər yay yağışlı olardısa və istilik 

yüksək olmazdısa, onda daha az su tələb olunurdu. Yay quru və qızmar olduğu təqdirdə isə 

suvarma suyuna daha çox ehtiyac yaranırdı. Çayda su çox olduqda çəltikçi ondan rahat 

istifadə etdiyi halda, az olduqda onun əkinlərinin bir hissəsinin batma təhlükəsi yaranırdı. Su 

tamamilə yetərli olmadıqda isə çəltikçilər əkinlərin yalnız olan su ilə xilas edilə biləcək 

hissəsinin qorunmasına qayğı göstərirdilər. Göründüyü kimi, çəltikçilikdə suvarma suyunun 

olduqca böyük əhəmiyyəti var idi.  Çəltik becərən ailə əkin sahəsinə tələb olunan qədər 

sudan daha az miqdarda su ilə keçinə bilməzdi. Əgər suda çatışmazlıq hiss olunurdusa, onda 

o bütün sahə üçün suyu qənaət etmək əvəzinə, əkinin bir hissəsini qurban vermək 

məcburiyyətində qalırdı.  

Azərbaycanda XIX əsrin ikinci yarısından etibarən əkinçiliyin inkişafı xüsusilə 

pambıq və çəltik əkini sahələrinin genişləndirilməsi suya olan tələbatı daha da artırırdı. Belə 

bir şəraitdə suvarma suyunun düzgün bölüşdürülməsi və növbələşdirilməsi əsas və həlledici 

əhəmiyyət kəsb edirdi. Bunun üçün həmin dövrdən etibarən su bölgüsünə, növbələşməyə və 

ondan düzgün istifadə etmək məsələlərinə mirab, cuvar, abyar və bəndivançıların nəzarəti 

xeyli güclənmişdi.  

Mirablar suyun çaylardan kanal və ana arxlara düzgün paylanmasına, suvarma 

şəbəkələrinin qaydaya salınması işlərinə baxırdılar. Əkinlərin, bağ və bostanların 

suvarılmasına lazım olan suyun çay və ya başqa suvarma mənbələrindən götürülməsi işinə, 

həmçinin də suyun ölçüsünə baş cuvar, qaracuvar və cuvarlar nəzarət edirdilər. Suvarma su-

yunun nəzarətçisi olan mirab və cuvarlardan əlavə suyu ayrı-ayrı təsərrüfatlar arasında 

bölmək üçün abyar, ara cuvar və bəndivançılar da olurdu. Abyar və cuvarlar əkinçilikdə öz 

zəngin təcrübəsi və biliyi ilə fərqlənən adamlardan seçilirdi. Mirab və cuvarlar bənd və 

dəhnələrdən ana arxlar və qol arxlara ayrılan suyun artıb azalmasını müəyyənləşdirmək 

üçün, xüsusi möhrələrdən, nişanlanmış – gəz edilmiş ağac və s.-dən istifadə edirdilər (12, 

s.149). 

Əvvəllər mirablarla müqayisədə abyarların rolu daha artıq idi. Əsrin sonuna doğru isə 

çayların quruması ilə əlaqədar suyun icmalar arasında daha bərabər səviyyədə 

bölüşdürülməsinə ehtiyac yarandığı üçün mirabların rolu daha çox gücləndi. Suyun bol 

vaxtlarında mirabların suyu bölüşdürmələrinə zərurət yaranmırdı, hər icma da ondan 

müstəqil olaraq və ehtiyacı olduğu miqdarda istifadə edirdi.  

Mirablardan fərqli olaraq abyarların vəzifəsi suyun adi bölüşdürülməsindən daha çox 

bütün çəltik sahələrinin vaxtı-vaxtında su almalarına nəzarətdən ibarət idi. Abyarlar suyu 

tüstülər arasında bölüşdürərkən ilk növbədə əkin sahələrinin vəziyyətlərini rəhbər tuturdular. 
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Suya daha çox ehtiyacı olanlar onu əvvəl alırdılar, sonra isə növbə qaydasına riayət edilirdi. 

Ona görə də icmanın üzvləri arasında suyun bölüşdürülməsi çəltik sahəsinin ona olan 

tələbatına proporsional şəkildə həyata keçirilirdi. 

Buradan da belə çıxır ki, abyarın fəaliyyəti inzibati yox daha çox kənd təsərrüfatı 

xarakteri kəsb edirdi, mirabın fəaliyyəti isə inzibati xarakterli idi. Onların arasındakı 

əhəmiyyətli fərqlər elə bunda idi. 

Lənkəran qəzasında iki mirab var idi,  biri Lənkəran çayından ikinci isə – 

Viləşçaydan suyu bölüşdürməyə nəzarət edirdi. Onlar bu vəzifəyə üç illik müddətə 

seçilirdilər. Onların seçilməsində suyun bölüşdürülməsində maraqlı olan və bununla bərabər 

çaydan gələn sərbəst su kanallarına malik olan kənd icmaları iştirak edirdilər. İcmadan olan 

seçicilərin sayı alınan suyun miqdarından asılı olaraq dəyişirdi. Daha çox su alan icma daha 

çox sayda seçici göndərirdi. Mirabların seçimi administrasiya tərəfindən həyata keçirilirdi.  

Abyarlar isə hər bir icma tərəfindən ayrı-ayrılıqda və bir il müddətinə seçilirdilər. Hər 

bir əsas su kanalına və istilə (dəryaçaya) abyar təyin edilirdi. 

Miraba vəzifə haqqı olaraq cuftdan, yəni üç çəki daşı ölçüsündən, ya da əkinin iki 

desyatinindən iki köyüz və ya bir pud çəltik miqdarında məhsul verilirdi, abyar isə cuftdan – 

beş köyüz və ya iki pud yarım çəltik alırdı. 

Suvarma təminatı zəiflədikcə və çay suyundan istifadə məsələsində əvvəlkindən daha 

ciddi normalaşdırılmaya daha çox ehtiyac yarandıqca mirablığın rolu da getdikcə güclənirdi. 

Qəzada suyun çatışmazlığından şikayət halları günü-gündən artırdı.  

«İndiki zamanda çaylar sudan sərbəst istifadəni çoxlu miqdarda yağış yağdığı 

təqdirdə isə təmin edə bilirdi yağışlar olmadıqda suvarma suyunda sudan ciddi çatışmazlıq 

hiss olunurdu. Ona görə də sahilin əlverişsiz iqlim və atmosfer təsirlərinin təsirinə daha çox 

məruz qalan şimal tərəfində quraqlıq halları sıx-sıx təkrarlanırdı.  

Suvarılmanın təmin olunmamasının əhalinin həyatında özünü necə göstərməsi 

haqqında fikir yürütmək üçün, Lənkəran qəza polis idarəsinin “su ilə bağlı sahibkarların 

hüquqlarının nizamlanması barədə” məlumatları göstərmək kifayətdir. 1871-ci ildə o vaxta 

baş vermiş quraqlıq səbəbindən başlanan şikayətlər durmadan artırdı. 

Həmin məlumatlardan belə aydın olur ki,  Viləşçay boyunca, yəni sahilin şimalında 

yerləşən kəndlər cənubda Lənkərançay çayı boyunca yerləşən ərazilər müqayisədə 

susuzluqdan daha çox əziyyət çəkirdilər. Viləş-çaydan 1030 desyatin ölçüdə olan bütün 

əkinlərini suvarmaq üçün suvarma suyu alan 23 kənddən yalnız 9-u öz sahələrini qoruyub 

saxlaya bilmişdi. Qalan 14 kənddə isə əkinlər kütləvi şəkildə məhv olmuşdu. Bombaşı 

kəndində 40 desyatin əkin sahəsindən 20 desyatini, Xocavar kəndində 230 desyatindən – 
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200-ü, Şərəfə kəndində 300 desyatindən 240-ı, Dıqa kəndində 311 desyatindən 250-i, Dadva 

kəndində 135 desyatindən – 110-u, Seyfəddin kəndində 80-dən – 60-ı, Ərkəvan kəndində 

660-dan 530-u, Sıxdaş kəndində 160-dan 150-si, Lüran kəndində 190-dan 100-ü, Musakuca 

kəndində 200-dən 170-i, Gögəçöl kəndində 200-dən 170-i, Hil kəndində 160-dan 100-ü, 

Qızıl-Ağacda 120-dən 100-ü və Yeddi-Oymaq kəndində 80-dən 20-si. Ümumilikdə 2.866 

desyatin əkin sahəsində olan torpaqlardan yalnız 646 desyatin və ya dörddə-bir hissəsindən 

bir az artıq qalmış, qalan hissə isə quraqlıqdan məhv olmuşdu (73, s.592).   

Lənkərançay boyunca yerləşən kəndlər daha az əziyyət çəkmiş, burada yerləşən 

2.630 desyatin ümumi əkin sahəsindən 600 desyatin tamamilə məhv olsa da qalanları məhv 

olmaqdan qoruna bilmişdir. 

Əkinlərin kütləvi şəkildə məhv olması rəhbərliyi sudan istifadə şərtlərinə daha ciddi 

diqqət ayırmağa və çəltik plantasiyalarının məhv olunmalarının səbəblərini tədqiq etməyə 

vadar edirdi. 

Qəza rəhbərinin yerli köməkçisinin protokolundan görünür ki, su çatışmazlığından 

başqa, suyun icmalar arasında bölüşdürülməsinin çox vaxtlar qeyri-bərabər olması, onun 

bölüşdürülməsində müəyyən qaydaların olmaması, suyun hətta çayın suyunun ən aşağı 

səviyyəsində belə işləməyi dayandırmayan dəyirmanlar üçün sərbəst drenajı, mirabın kəndli-

lərin ziyanına olaraq bəylərin maraqlarını qorumağa yönəlmiş sui-istifadə halları da əkin 

sahələrinin kütləvi ixtisarına səbəb olurdu. Bu kimi nəticələr bir tərəfdən suyun 

bölüşdürülməsində mirabın rəhbər tutmalı olduğu qaydaların yaradılmasına, digər tərəfdən 

isə daha çox müəyyənlik əldə etmiş su administrasiyasının əhəmiyyətinin güclənməsinə 

səbəb oldu. Sudan istifadə qaydalarının yaradılmasında icmaların arasında suyun 

bölüşdürülməsi zamanı çaydan suvarıla biləcək əkinlərin ölçülərinin nəzərə alınması zərurəti 

də mühüm rol oynadı. Norma kimi bu zaman mövcud olan əkinlər əsas götürülmüşdü. Bu 

qaydalar qocalar və starşinlərin iştirakı ilə hər iki sahə üçün ayrıca keçirilmişdi. Onlar 

demək olar ki, eyni olduğu üçün burada yalnız Ərkivan üçün təyin edilmiş qaydaları qeyd 

etmək olar: 

1) “Biz əhalinin narazı qalmaması üçün mirabın Viləşçaydan tüstülərin sayına, 

torpağın miqdarına uyğun şəkildə suyu bölüşdürməsini  lazım bilirik”. 

2) “Çəltik plantasiyalarının əkilməsindən sonrakı dövrdə – çayda suyun bol olduğu 

zamanlarda mirabın gərək izləsin ki, istillərin (dəryaçaların) sahiblərinin suyu tam 

qorumasına və istil, su kanalları və plantasiyalara suyun yalnız ehtiyac olduqda 

buraxılmasına ciddi şəkildə nəzarət etməlidir. Yayda – çay sularının azaldığı dövrdə mirab 

suyun kanallara və istillərə yerli adətlərə uyğun şəkildə, mübahisə və ixtilaflara yol 

verilmədən dinc şəkildə buraxmasını təmin etməlidir. Qızmar dövrlərdə suyun miqdarı son 
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dərəcə azaldığı (yalnız üç kanal ilə axıdıldığı) dövrdə mirab Ərkəvan mahalının icmasını 

toplamalı və onlara suyun bölüşdürülməsi üçün hörmətli və işi başa düşən üzvlərindən beş 

nəfər seçməyi təklif etməlidir, bu heyətə yuxarı kəndlərdən iki, aşağı kəndlərdən iki və 

Ərkivan mahalının icmalarından sudan istifadədə iştirak etməyən bir nəfər daxil edilməlidir. 

Sonra mirab, bu beş şəxslə birlikdə yuxarı və aşağı kəndlərin bütün plantasiya və istillərinə 

baxmalıdır və əmin olmalıdır ki, plantasiyalardan hansının suya daha çox ehtiyacı var və 

neçə gün susuz qala bilər. Plantasiyaların vəziyyətlərinə uyğun olaraq mirab suyun 

verilməsində növbə təyin etməlidir. Bundan başqa, o  Gəyəçöl, Musakücə və Qızıl-Ağac 

kəndlərinin su kanallarını  yuxarıda göstərilən şəxslərlə razılaşdırıldıqdan sonra su ilə 

doldurmalıdır.   

Su kanallarının bağlanması onunla izah olunur ki, kəndlərin çaydan uzaq olması və 

onların aşağı səviyyədə yerləşməsi səbəbindən su az olduğu zamanlarda onun yetərli 

olmaması ucbatından adı çəkilmiş kəndlər üçün  elə bir fayda gətirə bilmirdi. 

3) “Suyun buraxılması əkin sahələrinin ölçülərinə uyğun olmalıdır. Suyun 

çatışmadığı təqdirdə çəltik sahələrinin böyüdülməsinə əlavə su ehtiyatının ayrılmasına yol 

verilə bilər, lakin heç bir halda kəndlilər artıq miqdarda su almaq hüququna malik 

olmamalıdırlar”. 

4) “Növbəli sudan istifadəyə münasibətdə sui-istifadə halları cərimə ilə 

cəzalandırılmalıdır”. 

5) “Mirab və abyar tərəfindən sui-istifadəyə yol verən vəzifəli şəxslər qanunla 

cəzalandırılmalıdır, bununla bərabər zərər dəymiş şəxsə ziyanını əvəzini ödəmək imkanı 

verilməlidir” (73, s.593). 

Dəyirmanlar və dəyirman kanallarına aid qətnamələrə gəlincə isə qeyd etmək 

lazımdır ki, dəyirman kanalının suyunun suvarılma üçün nəzərdə tutulmaması təqdirində 

yenidən çaya qayıda bilən su ilə hərəkətə gətirilənlər istisna olmaqla su çatışmazlığı zamanı 

bütün dəyirmanların fəaliyyətinin dayandırılması təklif olunurdu. «Əgər dəyirman kanalları 

eyni zamanda suvarılma üçün xidmət edirsə, onda dəyirmanlar hərəkətdə o şərtlə qala 

bilərlər ki, təyin olunmuş növbədə bu kənd öz növbəli suyundan məhrum olmasın». 

Əslində bu qətnamələr mövcud olan ənənənin tanınmasından başqa bir şey deyildi. 

Ehtiyac halında dəyirmanların hərəkətə gətirilməsi üçün çox miqdarda su verilirdi. May, 

iyun və iyul aylarında çaylarda suyun səviyyəsinin ən aşağı olması səbəbindən, sahələrin 

suvarılması üçün suyun güclə çatdığı dövrdə sudan istifadəni qadağan edirdi. 

Yuxarıda göstərilən qaydalarla yalnız sudan istifadə hüquqları və qaydaları 

tənzimləsə də icmanın hüququ olduğu və istifadə etdiyi suyun miqdarını təyin etmirdi. 
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Suyun miqdarının təyin edilməsi bütövlüklə mirabın səlahiyyətinə aid idi. О, hər şeydən 

əvvəl, hər bir icmanın əkin sahələrini və onun su ilə təmin olunmasını, yəni icmanın hansı 

suvarma vasitələrinə: yalnız kanallara və ya həm də istillərə malik olmalarını müəyyən 

edirdi. Sonra, çayda suyun ümumi miqdarını çayın dərinliyinin çubuq ilə sadə ölçülməsi ilə, 

o hər bir icmaya nə qədər su verilə biləcəyini hesablayır və onu çayın hissələri ilə ifadə 

edirdi. Məsələn, bir icmaya çayın 
1
/20 hissəsini, digərinə isə 

1
/10 hissəsini və s. Bundan sonra, 

o istifadə qaydasını təyin edirdi və müəyyənləşdirirdi ki, neçə gün icma su götürə bilər və 

onun kanalda səviyyəsi nə qədər olmalıdır – dörddə-bir arşın və ya ondan az. Sudan istifadə 

dövrünün başlanğıcında suyun bölüşdürülməsinin üsulları elə bundan ibarət idi. Əgər yayın 

başlamasından sonra yağış yağmırdısa və çayda su azalırdısa onda sudan növbəti istifadənin 

davamlılığı dəyişdirilir və kanala daha az miqdarda su buraxılırdı. Lakin suyun az olmasına 

baxmayaraq hər bir icma onu alırdı. Bu da sudan istifadənin mütləq şərtini təşkil edirdi. 

Yalnız qızmar və quru yayın gəlməsi təqdirində və quraqlığın olması qorxusu yarandıqda, 

qumlu torpaqlarda yerləşən çəltiyi olan və ən çox miqdarda suya ehtiyacı olan icmalar su 

almaq hüququnu itirir və onu almırdılar. Həmçinin suyu sahələri çaydan çox uzaqda yerləşən 

icmalar da almırdılar (73 s.594). 

Təyin olunmuş qaydalar, mirab və kəndlilərin qarşılıqlı əlaqələrini müəyyən etməklə 

sudan istifadə hüquq və qaydalarını nizamlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdu. Buna 

baxmayaraq onlar bəhs olunan dövrdə xüsusi ciddi əhəmiyyətə malik deyildi və tam və 

sərbəst həyata keçirilmirdi, çox vaxt da buna nəzarət edən hakimiyyətin diqqətindən kənarda 

qalırdı. Ona görə də, suvarılmanın təmin olunması əsasən yağan yağışlar iqtisadi və kənd 

təsərrüfatı həyatının ən əhəmiyyətli məsələlərindən biri idi və daha ciddi diqqət tələb edirdi. 

Suya olan tələbat və ondan istifadə etmək hüququna görə qəzaya daxil olan icmalar arasında 

münasibətlər o dərəcə kəskinləşirdi ki, suyun çatışmazlığı ucbatından insanlar cinayətlərə 

belə gedirdilər. Mənbələrin məlumatlarından aydın olur ki, qəza ərazisində suyun 

bölüşdürülməsi zamanı baş verən dava-dalaşlar adi bir hala çevrilmişdi. Hətta suyun 

oğurlanması, suya görə öldürülmə halları da olduqca tez-tez təkrarlanırdı.   
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1.2. Sənətkarlıq və ticarət 

 

XIX əsrin son rübü və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın bir çox şəhərləri ilə yanaşı 

Lənkəran qəzasına daxil olan şəhərlərin ilk növbədə Lənkəran şəhərinin də iqtisadi həyatında 

sənətkarlıq, ticarət və sənaye mühüm yer tuturdu. Ona görə də XIX əsrin 70-ci illərində həyata 

keçirilən islahatlardan sonrakı dövr ərzində şəhər iqtisadiyyatını səciyyələndirərkən ilk 

növbədə həmin sahələr üzərində dayanmaq lazım gəlir. Qəzanın bütün şəhərləri haqqında 

məlumat toplamaq çox çətin olduğu üçün biz əsasən Lənkəran şəhərinin nümunəsi əsasında 

qəzada sənətkarlıq, ticarət və sənayenin inkişafının səciyyəvi cəhətləri haqqında təsəvvür əldə 

etməyə çalışacağıq. Qeyd etmək lazımdır ki, bəhs olunan dövrdə kapitalist münasibətlərinin 

inkişafı ilə əlaqədar əksər Azərbaycan şəhərlərində olduğu kimi Lənkəran şəhərinin də aqrar 

xarakteri zəiflədi,  sənətkarlıq, sənaye və ticarət fəaliyyəti əhalinin başlıca gəlir mənbəyinə 

çevrildi. Lənkəran sənətkarlarının hazırladıqları sənətkarlıq məmulatları daxili tələbatı 

ödəməkdən savayı Azərbaycanın digər şəhərlərinə də göndərilirdi. Nəzərdən keçirilən dövrdə 

Lənkəranda sənətkarlığın dərziçilik, papaqçılıq, sərraclıq, dəmirçilik, çilingərlik, qalayçılıq, 

bənnalıq, qəssablıq, toxuculuq, misgərlik kimi sahələri yenə sifariş üçün məhsul istehsal 

etməkdə idi. Daha doğrusu şəhər iqtisadiyyatının ümumi inkişafı yeni münasibətlərin – 

kapitalist münasibətlərinin meydana gəlməsi sənət sahələrində köklü dəyişiklik yarada 

bilməmişdi.  

İslahatdan sonrakı dövrdə sadaladığımız sənət sahələrinin bəzilərində muzdlu əməkdən 

istifadə edilirdi.  

Sifarişlə məhsul istehsal edən sənətkarların istehsal etdikləri məhsulun xarakterində 

tədqiq olunan dövrün axırlarına qədər elə bir dəyişiklik olmamışdırsa. da, onların sayındakı 

artım nəzəri cəlb edirdi. Belə ki, 1880-ci il «Lənkəran şəhərinin kameral təsviri»nə görə 

şəhərdə 19 dərzi, 24 papaqçı, 4 sərrac, 14 dəmirçi, 17 çilingər, 2 bənna, 4 qəssab, 2 misgər, 10 

toxucu, 7 dəllək, 2 saatsaz, 5 bərə düzəldən, 8 başmaqçı qeydə alınmışdısa, 1902-ci ildə 

şəhərdə 23 dərzi, 20 papaqçı, 3 sərrac, 71 dəmirçi, 21 çilingər, 15 bənna, 9 qəssab, 6 misgər, 8 

toxucu, 11 dəllək fəaliyyət göstərirdi. Sifarişlə məhsul istehsal edən sənətkarların say artımı 

sonrakı illərdə nəzərə çarpırdı. Belə ki, 1916-cı ilin məlumatına görə şəhərdə 32 dərzi, 24 

papaqçı, 6 sərrac, 23 dəmirçi, 27 çilingər, 17 bənna, 8 qəssab, 8 misgər, 5 toxucu, 14 dəllək və 

s. fəaliyyət göstərirdi. Gətirilən rəqəmlərdən belə məlum olur ki, 1880-ci illərdə Lənkəranda 

118, 1902-ci ildə 140, 1916-cı ildə 164 sifarişlə işləyən sənətkar var idi (3, siy. 6, iş 175, v. 

142). Bu rəqəmlər müvafiq illərdə şəhərdə fəaliyyət göstərən sənətkarların tam sayını 

göstərmir. Ona görə ki, əmtəə istehsalı səviyyəsinə yüksəlmiş sənət sahələrində fəaliyyət 
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göstərən sənətkarların sayı onlara əlavə edilməlidir. 

Qeyd etdiyimiz kimi Lənkəranda elə sənət sahələri var ki, onlar artıq xırda əmtəə 

istehsalı sahəsinə yüksələ bilmişdi. Sənətkarların xırda əmtəə istehsalına keçməsi bilavasitə 

bazarla təmasdan irəli gəlirdi. Sənətkarlığın belə sahələrindən xalçaçılığı, kərpic bişirməni, 

ağacişləməni göstərmək olar. 

Lənkəranda sənətkarlığın xırda əmtəə istehsalı səviyyəsinə yüksəlmiş sahələrindən biri 

xalçaçılıq idi. Lənkəran xalçaları öz gözəlliyi ilə nəinki Azərbaycanda və eləcə də Cənubi 

Qafqaza özünə şöhrət qazanmışdı. XIX əsrin axırlarında Lənkəran qəzasının tədqiqi ilə məşğul 

olan D.Kistenev yazırdı: «Sənətkarlar yundan xalça, palaz, gəbə, sumaq kilim (zolaqlı palaz), 

cicim (ensiz palaz), şal, çadır, sicim, məfrəş, xurcun, çul, keçə, corab və s. hazırlayırdılar». İpin 

boyanmasına gəldikdə isə D.Kistenov yazırdı ki: «Yunun boyanması ilə kimi evlərdə, kimi də 

şəhər boyaqxanalarında məşğul olurdu» (72, s.395-396). Xalçaçılıqla əsasən qadınlar məşğul 

olurdu. Bir dəzgah arxasında bir, iki və bəzən də üç qadın işləyirdi. Hər bir toxucu qadının 

gündəlik qazancı 12 qəpiyə bərabər olurdu. İstehsal olunan məhsulu çox vaxt möhtəkirlər alıb 

onu başqa yerlərdə baha qiymətə satırdılar. Əvvəlki illər üçün məlumatımız olmasa da, 

əlimizdə belə bir fakt vardır ki, sənətin bu sahəsi ilə XX əsrin ikinci onilliyində Lənkəranda 70 

qədər qadın məşğul olurdu. Sənətkarlar xalı və gəbələrdən başqa zolaq-zolaq palazlar, 

xurcunlar da toxuyurdular. Xurcunlardan məişətdə daha çox istifadə edilirdi. Onunla müxtəlif 

məişət əşyaları, kənd təsərrüfatı məhsulları daşınırdı (72, s.397-401).  

Lənkəran sənətkarları meşə materiallarından furqon və anbarlar üçün təkərlər, təkər 

pərələri və digər hissələr, müxtəlif ölçülü boçkalar (balıqçılığın inkişafı ilə əlaqədar olaraq 

sənətin bu sahəsinə xüsusi fikir verilirdi), xərək, balta, çəkic və dəmir bel üçün saplar, taxta 

xörək qabları, çömçə, qaşıq və digər şeylər qayırırdılar ki, bu da əsasən xammalın bolluğu ilə 

əlaqədar idi. Mənbələrin verdiyi məlumata görə təkcə 1911-ci ildə Lənkəran sənətkarları 

30.000 ədəd çəkic sapı, 20.000 dəmir bel sapı, 8.000 araba oxu, 15.000 təkər pəri, 6.000 bel və 

s. istehsal etmişdilər (90, s.226). Lənkəranda ağacişləmə ilə 95 sənətkar məşğul olurdu. 

Müxtəlif ölçüdə kəndir, səbət, zənbil toxuma sənəti ən çox yayılmış sənət sahələrindən biri idi. 

Lənkəran sənətkarlarının hazırladıqları zənbil və səbətlər nəinki yerli tələbatı ödəyir, hətta 

kütləvi şəkildə satış üçün Bakıya göndərilirdi. Onlardan istər məişətdə, istərsə də kənd 

təsərrüfatı məhsullarının daşınmasında geniş istifadə edilirdi.  

Nəzərdən keçirilən dövrdə istehsal olunan məhsulu əmtəə xarakteri daşıyan, muzdlu 

əməyin tədqiq edildiyi kiçik «fabrik» və «zavodlar» - emalatxanalar da fəaliyyət göstərirdi. 

Onlardan dulusçuluq, dabbağlıq, ipəkəyirmə və kərpic bişirmə emalatxanalarını göstərmək olar. 

XIX əsrin 80-ci illərində dulusçuluq müəssisələrinin illik istehsalı 100 manata, ipəkəyirmə 

müəssisələrinin illik istehsalı 1500 manata bərabər idi. XIX əsrin 90-cı illərində şəhərdə 6 
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kərpic bişirmə müəssisəsi də fəaliyyətə başladı. Kərpic bişirmə müəssisələrinin ilkin istehsalı 

2000 manata bərabər idi ki, onlarla sənətkarlardan əlavə 15-ə qədər muzdlu fəhlə çalışırdı. 

Göstərilən dövrdə şəhərdə fəaliyyət göstərən 3 dulusçuluq və 2 dabbağlıq müəssisəsinin 

birlikdə illik istehsalı 2000 manatdan yuxarı deyildi (84, s.8-9).  

XX əsrin birinci onilliyində şəhərdəki dulusçuluq, dabbağlıq, boyaqçılıq müəssisələrinin 

sayı, onların illik istehsalı xeyli artmışdı. Belə ki, nəzərdən keçirilən dövrdə şəhərdə istehsalı 

850 manat olan 16 sənətkarın çalışdığı 2 kirəmit, istehsalı 450 olan 3 sənətkarın çalışdığı bo-

yaqxana, istehsalı 2100 olan 58 nəfər sənətkarın çalışdığı 11 dulusxana, istehsalı 800 manat 

olan 4 sənətkarın çalışdığı 2 dabbağxana var idi. Bu təsərrüfatdan görünür ki, şəhərdə yeni 

boyaqxanalar və kirəmit istehsalı emalatxanaları açılmışdı (19, s.46-47). 

Beləliklə əldə olan faktlardan və məlumatlardan məlum olur ki, XX əsrin ikinci 

onilliyində şəhərdə 450-ə qədər sənətkar və 120-dən yuxarı şagird fəaliyyət göstərirdi. Bu da 

XIX əsrin 70-ci illəri ilə müqayisədə 2,5 dəfədən artıqdır. Sənətkarlığın xalçaçılıq, dabbağlıq, 

kərpic istehsalı, ağacişləmə kimi sahələri xırda əmtəə istehsalı səviyyəsinə yüksəlmişdi.  

XX əsrin əvvəlləri üçün Lənkəranda ticarət müəssisələrinin sayı 108-ə çatmışdı. Onların 

23-ü yeməkxana, 11-i çörək və taxıl mağazası, 6-sı xırdavat dükanı, 2-i kibrit dükanı, 25 

sənətkarlıq məmulatı mağazası, 2-i ərzaq malları mağazası, 8-i tikinti materialları mağazası və 

s. idi. Lənkəran ticarət müəssisələrinin illik dövriyyəsi 442625 manata çatırdı. Lənkəran ticarət 

müəssisələrinin 60-a qədərinin sahibləri gildiyası olan tacirlər idi. 

Lənkəran eyni zamanda nəinki Azərbaycanın və eləcə də Cənubi Qafqazın şəhərlərinə, o 

cümlədən Rusiya şəhərlərinə meşə materialları, balıq, kürü, kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac 

edən ən mühüm şəhərlərdən biri kimi də tanınırdı. Təkcə bu faktı qeyd etmək istəyirik ki, təzə-

tər tərəvəz məhsulları ilə demək olar ki, Bakını bütün il boyu təmin edirdi. Səhər tezdən 

limandan tərəvəzlə yüklənmiş gəmi axşama qədər  Bakıya çatdırılırdı. Tərəvəz və ticarət 

əhaliyə böyük gəlir verirdi. Ona görə də Lənkəranın ətrafında tərəvəz əkini üçün əlverişli yerin 

hər desyatinin qiyməti ildən-ilə artırdı (19, s.56). Belə ki torpağın hər desyatin 150 manatdan 

200 manata qədər satılırdı (90, s.120).  

Lənkəran düyü istehsalında xüsusən yerlərdən birini tutduğu kimi onun digər yerlərə 

ixracında mühüm rol oynayırdı. 90-cı illərin axırları üçün Lənkərandan Rusiya şəhərlərinə 

satışa göndərilmək üçün Həştərxan vasitəsilə 55000 pud düyü ixrac olunmuşdu. Əvvəlki illərdə 

olduğu kimi XIX əsrin 80-90-cı illərində və XX əsrin əvvəllərində Lənkəran Cənubi Qafqazın 

ən iri meşə materialları ixrac edən şəhəri idi. Belə ki, Lənkəranın kənd əhalisinin, əsasən 

muzdlu işçi qüvvəsinin gücü bahasına Lənkərana gətirilən meşə materialları və ağac məmulatı 

Azərbaycanın və hətta Cənubi Qafqazın və eləcə də Rusiyanın şəhərlərinə də ixrac edilirdi. 
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Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, XX əsrin əvvəllərində Lənkərandan 2110000 ədəd palıd 

tiri, 120000 ədəd çəkic sapı, 3200 ədəd araba pəri, 24000 ədəd ağac bel sapı, 4500 ədəd ağac 

boşqab, 198410 pud ağac kömürü digər yerlərə, əsasən Rusiya şəhərlərinə ixrac edilirdi (50, 

s.14). 

Lənkəran İranla Rusiya arasındakı tranzit ticarətdə də mühüm rol oynayırdı. Rusiyadan 

İrana və ya əksinə göndərilən yüklə dolu gəmilər çox vaxt Lənkərana yan alır, rus və İran 

tacirləri şəhərin təsərrüfat anbarlarından geniş istifadə edirdilər. Lənkəran gömrük 

məntəqəsindən XIX əsrin axırları üçün müxtəlif çeşidli 867107 pud miqdarında rus malları 

gətirilmişdi (85, s.57). Tranzit ticarət mallarının qəbul edilib ötürülməsində qeyd etdiyimiz 

kimi Lənkəran limanının əhəmiyyəti çox böyük idi və ildən-ilə artırdı. XIX əsrin axırlarında 

690 pud müxtəlif ticarət malları gətirilmişdirsə, 1913-cü ilin əvvəllərində bu rəqəm iki dəfəyə 

yaxın artmış, 120000 puda çatdırılmışdı. Limandan istər yerli və istərsə də İran tacirlərinin 

mallarının göndərilməsinə gəldikdə XIX əsrin axırlarında bu 1205000 pud idisə, 1913-cü ildə 

bu rəqəm 1551 minə çatmışdı.  

Beləliklə, istər daxili və istərsə də xarici ticarətə aid gətirdiyimiz fakt və məlumatlar bir 

daha göstərir ki, Lənkəran həm də kapitalist – ticarət şəhərləri kimi formalaşırdı. 
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1.3. Bölgədə sənaye müəssisələrinin yaranması və bazar iqtisadiyyatı 

münasibətlərinin meydana gəlməsi 

 

Kapitalist münasibətlərinin inkişafı və həyata keçirilən burjua xarakterli islahatlarla 

əlaqədar olaraq Lənkəranda xırda əmtəə istehsalına əsaslanan sənaye müəssisələri meydana 

gəlməkdə idi. 1876-1877-ci illərdə Lənkəranda fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin 

sayı 92-yə çatdığı halda, 1886-1887-ci illərdə 67-yə düşmüşdü (83, s.30 cədvəl 2). Sənaye 

müəssisələri ilə müqayisədə ticarət müəssisələrinin sayı müvafiq olaraq 204 və 178-ə çatırdı. 

Ticarət müəssisələrinin üstün mövqe qazanmasının səbəbi şəhərin karvan yolu üzərində və 

Xəzər dənizinin sahilində – mühüm ticarət mövqeyində yerləşməsi ilə əlaqədar idi (83, s.30).  

Lənkəranda elə sənət sahələri var idi ki, onlar XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində 

sənaye xarakteri almışdı. Onlardan kərpic istehsalını göstərmək olar. İstehsalın bu sahəsində 

XX əsrin əvvəlləri üçün baş verən təbəddülat nəzəri cəlb edirdi. Əsrin başlanğıcında şəhərdə 

3 sırf kapitalist müəssisəsi olan kərpic istehsalı zavodu fəaliyyət göstərirdi. Həmin 

zavodlarda 50-dən yuxarı fəhlə çalışırdı. Kərpic istehsalı zavodlarının illik istehsalı 5200 

manata bərabər idi. 1915-ci ildə isə həmin zavodlarda 18000 manatlıq kərpic istehsal 

edilmişdi. Zavodların fəaliyyətinin sayı 60-a çatmışdı. Kərpic istehsalı zavodlarının illik 

istehsalı XIX əsrin 60-cı illəri ilə müqayisədə (bu dövrdə şəhərdə 1400 manatlıq məhsul 

istehsal edilirdi) təqribən 13 dəfə çox idi. İstehsal edilmiş məhsuldan nəinki şəhər əhalisi, 

eyni zamanda ətraf kəndlərin əhalisi də istifadə edirdi. 

Sənaye xarakteri almış istehsal sahələrindən biri də  taxıl üyütmə idi. Şəhərdəki su 

dəyirmanlarından əlavə XIX əsrin 90-cı illərində iki buxar dəyirmanı da fəaliyyətə başladı. 8 

muzdlu fəhlənin çalışdığı bu dəyirmanın illik istehsalı bir o qədər çox olmayıb 6100 manata 

bərabər idi. XX əsrin əvvəlləri üçün buxarla işləyən dəyirmanların sayı 6-ya, illik istehsalı 

isə 25700 manata, fəhlələrin sayı isə 21-ə çatmışdı. Sırf  kapitalist müəssisələri olan buxar 

dəyirmanının sayı XX əsrin əvvəlləri üçün XIX əsrin 90-cı illəri ilə müqayisədə üç dəfəyə 

yaxın, istehsalı isə 4 dəfədən çox artmışdı. 1915-ci ildə isə şəhərdə fəaliyyət göstərən buxar 

dəyirmanlarından yalnız 4-nün istehsalı 35000 manata çatırdı (19, s.46). 

XX əsrin əvvəllərində bölgədə iki düyütəmizləmə dəyirmanı da fəaliyyət göstərirdi. 

Bu dəyirmanların illik istehsalı və fəhlələrin sayı haqqında məlumatımız olmasa da belə bir 

fakt məlumdur ki, həmin zavodlarda düyü üç növə ayrılırdı: əla növ düyülər satışa 

göndərilir, xırdaları isə yerli tələbatın ödənilməsi üçün ayrılırdı. Üçüncü növ – xırda toz 

halında olan hissə isə mal-qara üçün ayrılırdı (84, s.8-10). 

XIX əsrin 80-ci illərindən etibarən Lənkəran şəhər iqtisadiyyatının balıqçılıq və meşə 
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materialları istehsalı getdikcə daha çox sənaye xarakteri alırdı. Məlum olduğu kimi 

balıqçılıq hələ xanlıq dövründə belə Lənkəran şəhər iqtisadiyyatında mühüm rol oynamışdı. 

Hələ XIX əsrin 70-ci illərində Lənkəranda artıq balıqçılıqda əmtəə pul münasibətləri özünü 

göstərmiş, muzdlu əməyin tətbiqi geniş yayılmışdı. Hər iki amil XIX əsrin 80-ci illərindən 

başlayaraq daha da intişar tapmış və təsərrüfatın bu sahəsində kapitalist münasibətlərinin 

inkişaf etməsinə səbəb olmuş. 

Yerli kapital sahiblərinin fəaliyyəti üçün kifayət qədər işçi qüvvəsi var idi. Bu işçi 

qüvvəsi əsasən 1870-ci il islahatından sonra torpaqsız qalan və olduqca az torpağı qalan 

kənd əhalisindən ibarət idi ki, həmin əhalinin də yaşamaq üçün yeganə çarəsi öz işçi 

qüvvəsini satmaqdan ibarət idi.  

Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin ildən-ilə genişlənməsində Lənkəran limanının da 

böyük rol oynaması, onun mühüm balıqçılıq mərkəzlərindən birinə çevrilməsi burada 

kapitalist münasibətlərinin inkişafına təkan verirdi. Lənkəranda balıqçılıq kapitalizminin 

inkişafını müəyyən edən faktorlardan biri muzdlu əməkdən daha geniş istifadə olunması idi. 

Öz əməyini satan həmin şəxslər – istehsal vasitələri, torpaq, əmək alətləri və s. əlindən 

çıxmış, yəni yoxsullaşmış muzdlu fəhlələrə çevrilirdilər. 

Lənkəranın ən böyük balıq vətəgəsi bir tərəfdən şəhərin dəniz sahilinə söykənmiş, o 

biri tərəfdən 15 kilometrə qədər uzanan, eni 1-1,5 verstə qədər olan Qumbaşı vətəgəsi idi. 

Vətəgə iki hissədən ibarət idi. Uzunluğu 6 verstə bərabər olan birinci hissə şəhərə daha yaxın 

idi. İkinci hissə isə şəhərdən bir qədər aralı küləkdöyəndə yerləşirdi ki, onun uzunluğu 8-9 

verstə bərabər idi. 60-70 kv verstlik bir ərazini əhatə edirdi. O, balıq ovu üçün xeyli əlverişli 

idi. (19,  s.48).  

Vətəgə 1897-ci ilin iyun ayının 20-dən Novo-Afonsk monastırına 12 illiyə icarəyə 

verildi. Monastır dövlət xəzinəsinə 4500 manat pul keçirməli idi. Həmin tarixdən vətəgəni 

icarəyə götürən monastır onun ərazisində xeyli təşkilati və texniki işlər gördü. Vətəgə 

qayıqlarla və balıq torları ilə kifayət qədər təmir edildi. Monastır Qumbaşı  vətəgəsinin sol 

sahilində və Sara adası yaxınlığında olan yerləri də icarəyə götürdü (118, s.2-4). Qumbaşı 

vətəgəsində hündür vışka tikildi ki, buradan da monastır icarəsində olan sahə və bu sahədə 

balıqçıların fəaliyyəti müşahidə olunurdu. Monastır vətəgə ərazisində üç iri anbar tikdirdi. 

Anbarların yeri asfaltla döşənmişdi. Onlarda 32-yə qədər ağac çənlər yerləşdirilmişdi. Bu 

çənlərdə balıq duzlanır, sonra isə çənlərin yanında düzəldilmiş taxta sallar üzərinə yığılırdı. 

Buradan da duzlanmış balıq əl arabalarına və ya xüsusi düzəldilmiş kiçik vaqonlara yığılıb 

göndəriş məntəqəsinə daşınırdı. Hər bir çəndə 600-650 pud balıq duzlamaq mümkün idi. 

Qeyd etdiyimiz anbarlardan başqa balığın saxlanması üçün vətəgənin texniki işlər sahəsində 

çox da böyük olmayan bir neçə anbar da tikilmiş kilsə də var idi. Kilsə daxili hissədən sadə 
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olmaqla yanaşı, ibadətçilər üçün olduqca əlverişli idi (118, s.2-4). Vətəgə məntəqəsində 

olduqca əlverişli çox da böyük olmayan iki mərtəbəli mehmanxana tikilmişdi. Burada 

vətəgəni icarəyə götürən «rahib qardaşlar» gələn qonaqları yüksək səviyyədə qəbul edirdilər. 

Məntəqə hasarlarından kənarda fəhlələr üçün kazarma da tikilmişdi. Ovlanmış balığı şəhərə 

gətirmək üçün balıqçı qayıqlardan istifadə edilirdi. Vətəgə öz səliqəsinə, təmizliyinə, texniki 

avadanlıqla təmin olunmasına görə Astaradan tutmuş Dərbəndə qədər olan vətəgələr 

içərisində birinci yeri tuturdu. Balıq ovu yay aylarını çıxmaq şərti ilə bütün il boyu 

aparılırdı. Oktyabr aylarından başlanan ov yazın axırlarına qədər davam etdirilirdi. Vətəgədə 

fəaliyyət göstərən işçi qüvvəsi demək olar ki, daimi fəhlələr idi. Onlar əsasən ruslardan və 

azərbaycanlılardan ibarət idi. Qumbaşı vətəgəsində əsasən kütüm, çəki balığı, çapaq balığı, 

durna balığı, taran və s. balıqlar ovlanırdı. İlk vaxtlar vətəgənin illik istehsalı 20000 puda 

bərabər idi. Sonralar bu rəqəm üç dəfəyə qədər artırıldı. Lənkəranın balıq sənayesində Sara 

adası yaxınlığındakı vətəgənin də böyük rolu var idi (19, s.49). Bu vətəgə də Avropa 

təbəələri olan Reytman və Kastebrə və erməni Səfərova icarəyə verilmişdi. Burada ovlanan 

balıq Həştərxana vz xaricə ixrac olunurdu. Bu vətəgənin illik istehsalı 80000 puda və ya 

800000 manata bərabər idi. Burda ovlanan balıq Sara reydi ilə paroxodlarla Lənkərana 

göndərilirdi. Buradan da Bakı reydinə işləyən paroxodlarla digər yerlərlə ixrac olunurdu. 

Vətəgədə balıqdan başqa əla keyfiyyətli kürü də istehsal olunurdu ki, o da Lənkərandan 

Rumıniyaya və Yunanıstana ixrac olunurdu. İstər Qumbaşı və istərsə də Sara adası 

yaxınlığındakı vətəgələr sonralar yerli burjuaziyanın nümayəndələrinin – Hacı Zeynalabdin 

Tağıyev, Mir Əhmədxan Talışınski və b. əlinə keçmişdi. 

1913-cü ildən həmin vətəgələr “Y.İ.Lbov və oğulları” balıq sənayesi və ticarəti 

səhmdar cəmiyyətinin əlinə keçdi. Cəmiyyətin Lənkərandakı vətəgələrinin qiyməti 1 milyon 

manata bərabər idi. Onun Lənkəranın vətəgələrində mükəmməl texnikaya malik olan iri 

soyuducuları, emal üçün zavodu var idi (36, s.45). 

Daha çox qazanc dalınca qaçan xarici sahibkarlar Lənkəranın balıq vətəgələrində 

işləyən fəhlələri gündə 14-16 saat işlədərək amansızcasına istismar edir və külli miqdarda 

mənfəət götürürdülər. Qumbaşı balıq vətəgəsinin keçmiş fəhlələrindən İ.A.Ponomaryov 

fəhlələrin şiddətli istismar edilməsindən bəhs edərək xatirələrində yazırdı ki, balıqçı 

sahibkarlar – bu yırtıcılar öz faydaları xatirinə fəhlələrin əməyini şirəsini sorurdular və təkcə 

bu faktı qeyd etmək kifayətdir ki, Qumbaşı vətəgəsinin icarəyə götürənlər milyonlarla 

qazanc əldə edirdilər (19, s.50). Bütün bu gətirilən faktlar – işçi qüvvəsindən geniş istifadə 

vətəgələrin kapitalist istehsalı obyektlərindən biri kimi formalaşması, icarə münasibətləri, is-

tehsal olunmuş məhsulun həm daxili, həm də xarici bazarlara nəzərə çarpacaq miqdarda 
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ixrac olunması və s. Bütün bunlar Lənkəran şəhərinin iqtisadiyyatında mühüm rol oynayan 

təsərrüfatın bu sahəsində kapitalist münasibətlərinin özünə möhkəm kök salmasına əsil 

sübutdur. 

XIX əsrin sonlarına doğru Lənkəran qəzasında meşə sənayesinin inkişafı getdikcə 

sürətlənməyə başladı. Bu dövrdə ticarətin inkişafı və xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsi 

meşə sənayesinin inkişafına təkan verirdi. 

XIX əsrin ikinci yarısından etibarən Lənkəran qəzasının əsas şəhəri olan Lənkəranın 

iqtisadi həyatında ticarətin üstünlüyü, daxili və xarici ticarətin inkişafında tranzit ticarətinin 

artması bu qəzada əsəri müdafiəyə təqdim edə bilərik əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafına 

əlverişli şərait yaradırdı. Qəzanın müxtəlif yerlərindən Lənkəran şəhərinə gətirilən meşə 

materialları buradan İrana və Rusiyaya göndərilirdi. Meşə materiallarının hazırlanmasında, 

limana daşınmasında, gəmilərə yüklənməsində muzdlu əməkdən istifadə olunurdu. Muzdlu 

fəhlələr bir kub sajen meşə materialının hazırlanması müqabilində 1 man. 20 qəpik əmək 

haqqı alırdılar. Meşə materiallarının Lənkərana daşınması prosesi əsasən may ayında 

başlanırdı. Cahilə yan alan gəmilərə meşə materiallarının hə bir kub sajeni 7-9 manata 

satılırdı. Həmin gəmilərdə meşə materiallarının Bakıya qədər aparılması hər min şalban 

üçün 25-30 manata başa gəlirdi. Daha doğrusu gəmi sahibləri meşə materiallarının hər kub 

sajenini Bakıya 6-7 manata aparırdılar (54, s.9). 

Lənkəran qəzasında istehsal olunan meşə materiallarından Xəzər gəmiçiliyində 

yanacaq kimi də istifadə olunurdu. Xəzər gəmiçiliyi inkişaf etdikcə bu qəzanın meşə 

materiallarına tələbat ildən-ilə artırdı. Təkcə XIX əsrin 90-cı illərində Xəzər gəmiçiliyi 

Lənkərandan 12000 puddan çox yanacaq üçün tirlər almışdır (54, s. 10-11). 

Nəzərdən keçirilən dövrdə Lənkəran şəhər iqtisadiyyatının mühüm, muzdlu əməyi 

gücündən daha çox istifadə olunan məhsulu sırf əmtəə xarakterində olan, kapitalist 

münasibətlərinin inkişaf etdiyi sahələrdən biri də ümumilikdə meşə materialları istehsalı idi. 

Meşə materialları Lənkəran yaxınlığındakı meşələrdən gətirilirdi. Mənbələrin verdiyi mə-

lumatlara görə Lənkəran yaxınlığında sahəsi 212 min desyatinə yaxın 6 meşə sahəsi və 

sahəsi 116 min desyatinə bərabər olan 7 yetişməkdə olan meşə sahəsi var idi. Həmin meşə 

sahələri çox vaxt icarəyə verilirdi. Xammalın istehsalında muzdlu əməkdən daha geniş 

istifadə edilirdi. Meşə sahələrində işləyən muzdlu fəhlələr ətraf kəndlərdə torpaqsız və 

torpaq sahələri əllərindən çıxmış kəndlilər və Cənubi Azərbaycandan gəlmələr idilər (19, s. 

50-51). 

Muzdlu fəhlələrdən ən çox ağacların qırılmasında və Lənkərana daşınmasında 

istifadə edilirdi. Meşə materialları yerli ustaların hazırladıqları arabalarla Lənkərana 

daşınırdı. 30 verstlik məsafədən 1000 ədəd çox da böyük olmayan tir dəsti 45 manata şəhərə 
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daşınırdı. Meşə sahələrinin müəyyən olunmuş yerinə isə tirlər hər pud sajen 3-14 verstlik 

məsafədən 3-9 manata daşınırdı. Yaz aylarında torpaq yoldan başqa tirlərin daşınmasında 

çaylardan da istifadə edilirdi.  

Lənkərana daşınan meşə materiallarının bir qismi yerli ustalar tərəfindən emal edilir 

– müxtəlif məişət əşyaları və kənd təsərrüfatı alətləri, tikinti materialları anbarlarına dəniz 

yolu vasitəsilə göndərilirdi. Meşə materiallarından şəhərin özündə də istifadə edilirdi. Təkcə 

Lənkəran şəhərində meşə materiallarından 650 kub sajen həcmində odun kimi, 150000 pud 

isə ağac kömürü kimi istifadə edilmişdi.  

Lənkəran meşə materialları istehsalı haqqında statistik məlumatlar olduqca azdır. 

Çünki istehsal olunmuş meşə materiallarının çox vaxt dəqiq uçotu aparılmırdı. Meşə 

materiallarının xeyli hissəsi heç bir yerdə qeydə alınmadan digər yerlərə ixrac olunurdu. 

Bütün bunlara baxmayaraq az-çox əldə edilmiş xırda məlumatlar özü də Lənkəran meşə 

materialları istehsalı haqqında ümumi təsəvvür yaratmağa imkan verir. Bu məlumatlar da 

əsasən XX əsrin əvvəllərinə aiddir. 1908-ci ildə şəhərdə 81013 pud palıd tiri 306620 pud 

odun, 9591 pud ağac məmulatı, 55156 pud ağac kömürü istehsal olunmuşdu. 1910-cu ildə 

isə ağac kömürü və ağac məmulatı istehsalını çıxmaq şərti ilə azalma nəzərə çarpır. Belə ki, 

1910-cu ildə şəhərdə 79460 pud palıd tiri, 236007 pud odun hazırlanmışdısa, 10601 pud 

ağac məmulatı (artım 1000 puddan çoxdur), 68590 pud ağac kömürü (artım 13434 puddur) 

istehsal olmuşdur. Palıd tirləri və odunun miqdarının azalması əsasən havaların pis keçməsi 

və bununla əlaqədar olaraq meşə sahələrindən xammalın vaxtında daşınması ilə izah olunur. 

XX əsrin birinci onilliyinin ortalarında meşə materialları istehsalını özündə əks etdirən 

rəqəmlər nəzəri xüsusilə cəlb edir. Belə ki, göstərilən dövrdə şəhərdə 170308 pud palıd tiri 

(1908-ci ildə müqayisədə 89295 pud çoxdur), 12054 pud ağac məmulatı (artım 2462 

puddur), 78658 pud ağac kömürü (artımı 23502 puddur) istehsal olunmuşdur. Mənbələrdə 

qeyd olunur ki, hər il Lənkəranda 181 min manatlıq təkcə ağac məmulatı istehsal olunurdu 

(90, s.222-224).  

Bütün gətirilən fakt və məlumatların təhlili, sənətkarlığın bəzi sahələrində xırda 

əmtəə istehsalı, muzdlu əməyin təhlili, kərpic bişirmə müəssisələrinin və buxar 

dəyirmanlarının sırf kapitalist müəssisələrinə çevrilməsi Lənkəranda XIX əsrin 80-ci 

illərindən etibarən kapitalist münasibətlərinin təzahürünü göstərən əsas amillər idi. Meşə 

materialları istehsalı və balıqçılıq sırf sənaye xarakterində olub, kapitalist münasibətlərinin 

daha çox inkişaf etdiyi sahələr idi.  

Lənkəran şəhəri həm quru, həm də dəniz yolu ilə Cənubi Qafqazın, Rusiyanın və 

İranın bir sıra şəhərləri ilə iqtisadi – ticarət əlaqələrinə girə bilirdi. Məhz belə bir əlverişli 
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şəraitdə yerləşmək şəhər iqtisadiyyatının inkişafında, ticarətlərinin genişləndirilməsinə və 

XIX əsrin 80-ci illərindən etibarən kapitalist münasibətlərinin inkişafına səbəb olmuşdu. 

XIX əsrin 80-ci illərindən sonra Lənkəranı Azərbaycanın ümumi iqtisadi həyatındakı 

mühüm rolu nəzərə alınaraq nəqliyyat yollarının sazlığına diqqət xeyli artırılmışdı. O 

cümlədən Salyandan Lənkərana qədər olan hissəsi şosseləşdirilmişdi ki, bu yolun da 

uzunluğu 118 verstə bərabər idi.  Lənkəran şəhərini qəzanın bir sıra kəndləri ilə 

əlaqələndirən yollarda da bəzi təmir işləri görülmüşdü. O cümlədən Lənkəranla Prişib 

arasındakı yolun üzərində yerləşən üç körpü təmir edilmiş və buna 2000 manata qədər pul 

xərclənmişdi. XX əsrin əvvəlləri üçün Lənkəran qəzasının bir sıra yollar üzərindəki digər 

körpülərin də təmiri demək olar ki, başa çatdırıldı. Həmin körpülərin təmirinə 6894 manat 

pul xərclənildi. Lənkərandan keçən ticarət yolunun üzərində yerləşən köhnə körpülərin tə-

miri ilə yanaşı, gediş-gəlişin rahatlığı üçün yeniləri də inşa edilirdi. Belə körpülərdən birinin 

– Qumbaşı körpüsünün inşası XIX əsrin 80-ci illərinin ortalarında başa çatdırıldı ki, ona da 

5409 manat pul xərclənmişdi. 

Azərbaycanda ümumi iqtisadi inkişafla əlaqədar olaraq daha əlverişli rabitə vasitələri 

poçta-teleqraf meydana gəlməyə başladı. Əvvəllər çaparlar və kazak-gözətçi məntəqələri 

vasitəsilə həyata keçirilən yazışmalar rabitə işinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq meydana gələn 

poçta idarələrinin üzərinə düşdü. Lənkəranda ilk poçt idarəsi XIX əsrin 20-ci illərində açıldı 

və çox keçmədi ki, onun artıq Cənubi Qafqazın bir sıra şəhərləri ilə poçt rabitəsi var idi. 

Lənkəran poçt idarəsini Cənubi Qafqazın digər poçt idarələri kimi poçt müdiri və iki 

nəzarətçi idarə edirdi. 

Rabitə işi XIX əsrin 60-cı illərindən daha da inkişaf etdi. 1863-cü ildə Qafqaz rabitə 

dairəsi yaradıldı ki, o da dörd idarə mərkəzinə – Stavropol, Yekaterinodar, Tiflis və 

Lənkəranın daxil olduğu Bakı mərkəzinə bölündü. XIX əsrin 50-ci illərindən sonra 

Azərbaycanda teleqraf xətlərinin inşasına başlanıldı. 1882-1883-cü ildə Qubanın Qusarla, 

Bakının Lənkəranla və Səlyanla əlaqələndirən teleqraf xətti işə salındı ki, bu da Lənkəranın 

Bakı ilə birbaşa əlaqəsinə imkan yaradırdı (19, s.58). 

Lənkəran quru yollardan başqa Cənubi Qafqazın, Rusiyanın və İranın bir sıra 

şəhərləri ilə dəniz yolu ilə əlaqə saxlayırdı. O, İrandan 40 verstlikdə Xəzərin sahilində 

yerləşməklə Ərdəbil, Təbriz, Ənzəli, Rəşt, Astrabad, Tehran kimi mühüm ticarət 

mərkəzlərinə ən yaxın liman şəhəri idi. Yaxşı hava şəraitində Həştərxandan çıxan gəmi beş 

günə Lənkərana çatırdı. Bakıdan Lənkərana isə bir günlük yol idi. Lənkərandan çıxan gəmi 

Astrabada 1,5 günə, Ənzəliyə bir günə çatırdı. Lənkərandan karvan yolu ilə 114 verstlik 

məsafədə yerləşən Ənzəliyə 6 günə, 245 verstlik məsafədə yerləşən Rəştə 6-7 günə, 420 

verstlik məsafədə yerləşən Təbrizə isə 10 günə çatmaq olurdu. Lənkərandan Tehrana  karvan 
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yolu ilə 17 günlük yol idi. XIX əsrin axırları, XX əsrin əvvəllərində Lənkəranda əsas 

nəqliyyat vasitələri arabalar, furqonlar, atlar və dəvələr idi. Dağ yollarında yük daşınmasında 

atlardan daha çox istifadə edilirdi. 

Mənbələrin verdiyi məlumata görə Lənkəran limanında və bu limana məxsus ticarət 

gəmilərində 1170 nəfərə qədər dənizçi fəhlə çalışırdı.  

Beləliklə, XIX əsrin axırı, XX əsrin əvvəllərində çarizmin gördüyü bəzi tədbirlər 

nəqliyyat və rabitənin lazımi səviyyəyə qaldırılmasına kömək etmir, şəhərin iqtisadi inkişafı 

ilə ayaqlaşmırdı. Lənkəranda kapitalist münasibətlərinin daha etibarlı nəqliyyat vasitələrinə 

və rabitənin lazımi inkişaf səviyyəsinə qaldırılmasına ehtiyac doğurdu. 

Bütün dediklərimizdən XIX əsrin son rübü, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın 

digər şəhərlərində olduğu kimi, Lənkəranda da kapitalist münasibətlərinin meydana çıxması 

və inkişafı aydın görünür. Bu inkişaf bilavasitə şəhərlərdə sənətkarlığın, meşə materialları 

istehsalı və balıq sənayesinin inkişafında, əmtəəlik məhsul istehsalının ildən-ilə artmasında, 

daxili və xarici ticarətin yüksəlməsində, ticarət malları nomenklaturasının rəngarəngliyinə 

mütləqiyyətə qarşı müqavimət gücünü artırırdı.    
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II FƏSİL 

 

XIX ƏSRİN SONU – XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ LƏNKƏRAN QƏZASININ SOSİAL 

DURUMU 

 

2.1. Bölgə əhalisinin etnik-dini tərkibi 

 

Lənkəran qəzası hələ çar I Nikolayın dövründə (1825-1855) həyata keçirilmiş 1840-cı il 

10 aprel qanunu ilə Talış əyalətinin əsasında yaradılmışdı. Lənkəran qəzası 1841-46 illərdə Kaspi 

vilayətinin tərkibinə daxil idi. 1846 il 14 dekabr tarixli fərmanla Şamaxı quberniyası təşkil 

edildikdə, onun tərkibinə qatılmışdı [127].  

Lənkəran qəzasının etnik durumuna gəlincə qeyd etmək lazımdır ki, burada yaşayan 

xalqlar öz milli mənsubiyyətinə görə çox müxtəlifdir. Bu baxımdan onları  qrupa ayırmaq olar: 

türklər, talışlar və ruslar. 

Türk mənşəli əhali qəzanın etnik çoxluğunu təşkil etməklə əsasən Səbidacın bütün 

dağlıq və dağətəyi ərazilərində, Viləşçay, Göytəpəçay, Qamşarçay və çayları boyu yerləşən 

Zuvandın kəndlərində, Pornaimin əksər ərazilərində, Drıq mahalında, Alarda, Səhrədabadda və 

rus əhalisinin tutduğu hissə istisna olunmaqla bütün çöllük ərazilərdə yaşayırdılar. 

Türk mənşəli əhali bölgənin ən qədim və sayca daha çox olan hissəsini təşkil edirdilər. 

Rus tarixşünaslığında mövcud olan və guya türkmənşəli tayfaların buraya sonradan gəlməsi ilə 

bağlı məlumatlar kökündən yanlışdır və müstəmləkəçilik siyasətinin ən bariz ifadə 

formalarından biridir. Bunu ilk növbədə burada yaşayan əhalinin etnik çoxluğunun dili, digər 

tərəfdən qəza ərazisindəki arxeoloji abidələr, başqa bir tərəfdən də ərazilərdə mövcud olan 

toponimlər, oykonimlər sübut edir. 

Lənkəran qəzasının ərazisi qədim oğuzların yaşayış yerlərindən biri olmuşdur. Bunu 

arxeoloqların (F.Osmanov, İ.Əzimbəyov, T.Əzizov, Q.Qoşqarlı, T.Əliyev, Ə.İskəndərov və 

başqaları) əldə etdikləri nümunələr və türk-tayfa adları ilə bağlı yaranmış toponimlər də sübut 

edir. Məsələn, qəzanın Səbidac nahiyəsinə daxil olan Honuba oykonimindəki "Hun" obası, 

Sırıq yaşayış məntəqəsinin adındakı skif tayfalarından olan «sirak», Bilnə oykoniminin 

kökündəki "bil", "bilə", «Soxulcan», «Sakılkan" toponimindəki "sak", Ökü toponimindəki 

"Oki", yəni "Oğuz", Əfçədulan və Şingədulan toponimindəki "Dulan", Zongələ və Zenqaran 

kənd adlarındakı zəngi, Avun toponimindəki "ağ hun", Avur, Gügavar, Avaraq toponimlərindəki 

"avar" tayfa adları neçə-neçə əsrlər keçməsinə və ekstralinqvistik təsirlərə baxmayaraq, yer 

adlarında mühafizə edilmişdir (30, s.7). 

Türk mənşəli əhali qəzanın Səbidac nahiyəsinin bütün dağlıq və dağətəyi ərazilərində, 
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Viləşçay, Göytəpəçay, Qamşarçay və çayları boyu yerləşən Zuvandın kəndlərində, Pornaimin 

əksər ərazilərində, Drıq mahalında, Alarda, Səhrədabadda və rus əhalisinin tutduğu hissə istisna 

olunmaqla bütün çöllük ərazilərdə yaşayırdılar. Dini mənsubiyyətlərinə görə hamısı şiə idi. 

Burada yaşayan türkmənşəli tayfaları perembel, dərvişbəyli, pənavənd, curalı, dilaqərdin, 

şahsevən, mahmudlu, pörnək, mosullu, avar (Avaraq, Gögavar, Dəryavar, Buravar, Şilavar, 

toponimləri bunu sübut edir),  hun (Honuba, Hun yeri), oyrat, heralt və s. kimi oğuz tayfaları 

təşkil edirdi.  

Çox maraqlıdır ki, talışlar/qoloşlar da ədəbiyyatlarda müasir Yardımlının (o zaman 

Səbidac nahiyəsi) Dəryavar (Derikavar), Hamarkənd (Bəltəbər), Anzov (Zivirs) bölgəsinə 

(türklər yaşayan ərazilərə) Pornayım deyirlər. Fikrimizcə bu söz Pörnək tayfasının adı ilə 

baglıdır. Pörnəklər monqol mənşəli türklərin bir qolu kimi göstərilir. Onları (Oyrot) oğuz 

tayfası hesab edənlər də az deyildir. Hal-hazırda iki dildə – Azərbaycan və talış  dillərində 

danışan alarlıların ulu babaları da «avar» türk tayfaları və ya  türk-oğuz mənşəli oyrot 

tayfasının adı ilə əlaqədar olduğu bildirilir (30, s.9). 

Ərkivanlılar çöl rayonunun cənub hissəsini tutur və sahildə yaşayan talışlarla 

qonşuluqda yaşayırdılar. Onların məişəti talışların məişət həyatına yaxın idi. 

Səbidaclılar, aruslar, ədinəbazarlılar İrana bitişən dağlar və dağətəyi ərazilərdə 

yaşayırdılar. Türkmənşəli şahsevən tayfaları əsasən Yeddioymaq, Qədirli və Mahmudlu 

kəndlərində, Viləş çayının yanındakı çöl rayonunda yerləşmişdilər. Diləqərdlilər və ya 

canşalinlilər İnçə çuxurunda və İnçəçay çayı boyu yerləşmişdilər. Cənubi Azərbaycan mənşəli 

türklər əsasən, meşəsiz dağətəklərində və qismən də çöllük ərazilərdə məskunlaşmışdılar. Bu 

ərazilərdə həmçinin köçəri maldarlıqla məşğul olan perembel, pənavənd və başqa türkmənşəli 

tayfalar da yaşayırdı. Ərkəvanlar istisna olmaqla, başqa türk mənşəli tayfalar həyat tərzlərinə 

görə çox az fərqə malik idilər. Onların yaşayışında qəbilə məişətinin və köçəri həyat tərzinin 

xarakterik cəhətləri əhəmiyyətli dərəcədə qorunub saxlanmışdı (73, s.551). Ərkivanlılar isə 

talışlarla qonşuluqda yerləşdikləri üçün həyat tərzləri talışlarla oxşar idi. 

Rus müəllifi D.İ.Kistenevə görə, Talışlar Astara mahalında, bütün Talışda, Zuvand 

dağlarında, Drıq mahalında, Pornaimin bir hissəsində (altı kənd: Lümaliç, Şivlə, Vərqədüz, 

Yuxarı Xənəgə, Qəndob və Osyadərə) yaşayırdılar (73, s.551).   

Qeyd etmək lazımdır ki, D.İ.Kistenevdən başqa heç bir müəllifdə Vərgədüz və Xənəgə 

ərazilərində talışların yaşaması ilə bağlı məlumata rast gəlinmədiyi üçün və bölgənin hazırkı 

etnik-demoqrafik durumunu nəzərə alaraq, bu məlumata şübhə ilə yanaşmaq lazım gəlir. 

Talışlar İran dil ailəsinə mənsub olan etnik qrup idi və öz xüsusi dillərində danışırdılar. 

Talış dili fars dili ilə böyük oxşarlığa malik olmasına baxmayaraq, müstəqil dialekti idi. Qəza 
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əhalisinin 25-30%-ə qədəri bu dildə danışırdı. Dini mənsubiyyətlərinə görə onların hamısı 

müsəlman olsalar da böyük əksəriyyəti şiə, bir qismi isə sünni məzhəbli idi. Sünni məzhəbli 

talış əhalisi yalnız Astara mahalında yaşayırdı, qalan bütün talışlar isə şiə məzhəbli idi. Çar 

Rusiyasının müstəmləkəçi siyasətinin tərkib hissəsi olaraq şiə və sünni məzhəbli əhali arasında 

dini adətlər və mərasimlər baxımından mövcud olan fərqlər və antaqonist meyllər daimi olaraq 

dərinləşdirilirdi. 

Talışlar da türklərlə bərabər qəzanın yerli əhalisini təşkil edirdilər. Onlar bir xalq kimi 

çox unikal cəhətlərə malik idilər. Talışların məişət və adət-ənənələrində çoxlu özünəməxsus 

inkişaf cəhətləri müşahidə olunurdu. Onlar təkcə mənsubiyyət və dillərinə görə deyil, həm də 

həyat tərzlərinə görə qəzanın etnik çoxluğunu təşkil edən türklərdən fərqlənirdilər.  Etnoqrafik 

baxımdan onlar yekcins qrup deyildilər və talışlara, pornaimlərə, alarlara, oratlılara və 

zuvandlılara, onlar isə öz növbələrində drıqlara, piranlılara və zuvandlara bölünürdülər.   

Birincilər bütün meşə sahilinin əhalisini təşkil edirdilər: zuvandlılar Zuvand dağlarının 

cənub-qərb hissəsini tuturdular, piranlılar – şimal-şərq,  drıqlılar Drıq mahalında, pornaimlilər 

isə Viləşçay və Şaqratukçay arasında yerləşən həmin dağ ərazisinin cənub hissəsində 

yaşayırdılar. Orandlılar köçəri tayfa kimi yayda öz yaylaqlarında, qışda isə meşədə yaşayırdılar.   

Bütün bu qruplar, təmiz etnoqrafik xüsusiyyətlərdən başqa öz aralarında həyat tərzinə 

görə də fərqlənir və ciddi köçərilikdən məlum mədəniyyətli tam oturaqlığa keçidi təmsil 

edirdilər. Rus müəllifi D.İ.Kistenevə görə, bəhs olunan dövrdə «sahildə yaşayan talışdilli əhali 

daha oturaq və mədəni idi, onlar artıq tamamilə qəbilə həyatı və patriarxal ailə ilə vi-

dalaşmışdılar və şəxsi ailənin daha yüksək təşkilatına keçmişdilər» (73, s.549). 

Talışlar qəza əhalisinin nisbətən yoxsul hissəsini təşkil edirdilər. «Onların xarakterinin 

fərqləndirici xüsusiyyəti əməksevərlik və onu əhatə edən çətin iqtisadi və kənd təsərrüfatı 

şəraitlərlə mübarizə aparmasıdır. Gərgin zəhməti və bacarıqları sayəsində talışlar öz 

təsərrüfatlarını aparmaq və saxlamağı bacarırdılar» (73, s.549). Rus müəllifləri də təsdiq edir-

dilər ki, talışlar demək olar ki, bütün ilboyu işləyirdilər və istirahət nədir bilmirdilər. Yayda 

onlar dağlarda sahə işləri ilə məşğul olur, payızın əvvəlində isə düzənliyə, əsasən Talışa enir və 

bütün payızı, qışı və yazı onlar ya qamış və kötük toplamaqla meşədə keçirir, ya da kəndlərdə 

düyü təmizləmək işi ilə məşğul olurdular. Yalnız belə yorulmaz zəhmətlə onlar öz 

mövcudluqlarını saxlaya bilirdilər. Hədsiz enerji və zəhmətlərinə baxmayaraq zuvandlılar daha 

çox pis yaşayırdılar və hətta sahil talışlarından da yoxsul idilər. Çünki onların təsərrüfatı həm 

ölçülərinə, həm də gəlirliyinə görə sahil talışlarından daha pis şəraitdə yaşayırdılar (73, s.550).   

Rus əhalisini, əsasən, sektantlar təşkil edirdilər. Qəzada rus kəndlərinin sayı səkkiz idi. 

Onlardan biri – Vel Lənkərandan cənubda dənizin sahilində yerləşirdi. Digərləri isə çöllük 

ərazilərdə – Nikolayevka Viləşçay üzərində, Prişib, Pravoslavnoye, Privolnoye Göytəpəçay 
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üzərində; Novoqolovka və Astraxanka Qəmşərin çayı üzərində və Andreyevka çayı üzərində 

salınmışdı. Qəza ərazisində rus kəndlərinin salınması əsasən XIX əsrin 30-40-cı illərinə təsadüf 

edirdi. Rus müəlliflərinin məlumatlarından aydın olur ki, Vel kəndi 1838-ci ildə, Privolnoye – 

1839-cu ildə, Prişib və Nikolayevka – 1840-ci ildə, Novoqolovka və Astraxanka – 1845-ci ildə, 

Andreyevka – 1847-ci ildə və Pravoslavnoye kəndi 1867-ci ildə Həştərxan quberniyasının 

Yenotayev qəzasından köçürülən, tərxis olunmuş əsgərlərdən  təşkil edilmişdir. Sonuncu kənd o 

zamankı Bakı qubernatoru Kolyubakinin təşəbbüsü ilə yaradılmışdı. Rus kəndlərindən bəziləri 

təriqətlərə müxalif olaraq pravoslavlar üçün dayaq kimi yaradılsa da, əvvəlcədən gözlənilən 

nəticələrin əksi alındı və rus hökumətinin qarşıya qoyduğu məqsədə çatması alınmadı.  Rus 

kəndləri çox yaxşı iqtisadi şəraitlərdə yerləşməsinə və hər cürə geniş imtiyazlardan istifadə et-

mələrinə baxmayaraq, başqaları üçün örnək ola biləcək güclü və zəngin kəndə çevrilmədilər və 

tənəzzülə uğradılar.  

Lənkəran qəzasının rus sakinləri – pravoslavlar və təriqətçilər arasında daimi və gün-

gündən dərinləşən ziddiyyətlər hökm sürürdü. Ruslar öz həyat tərzləri ilə yerli əhalinin mənfi 

münasibətinə səbəb olurdular və sonuncuların gözlərində heç bir hörmətə malik deyildilər. Rus 

kəndlərinin sakinləri arasında sabitlik, birlik və mənəvi dayanıqlığın yoxluğu onların inkişafına 

böyük maneçilik törədirdi. O zamankı bütün rus kəndlərində mövcud olan əyyaşlıq də onların 

tənəzzülünə gətirib çıxaran əsas amillərdən idi.  Rus müəllifləri özləri də təsdiq edir ki, «rus 

kəndlərində gənclərdən başlayaraq kişilərə kimi, birincidən sonuncuya kimi hamı içir, nəinki 

pul və əmlak, hətta torpaq da içkiyə gedir, bu da təsərrüfatın yoxsullaşmasına aparır. Bir sıra 

yaxşı olmayan evlər və onların yanında bir neçə yaxşı ikimərtəbəli evlərin olması kənddəki 

həyat şəraitlərinin qeyri-normal olmasından xəbər verirdi. Kəndlilərin öz görkəmləri isə 

onların, əsgər  geyimindən başlayan və pencəklərdə qurtaran müxtəlif növlü libasları düşmüş 

insan təəssüratı bağışlayır və daha çox şəhər əhalisinin kasıb təbəqəsini xatırladırdı (73, s.552). 

Rus kəndləri içərisində ən çox inkişaf edəni molokan kəndi Prişib idi. Bu kənd digər rus 

kəndləri ilə müqayisədə daha çox inkişaf etmişdi və bəhs olunan dövrdə qəzanın ən yaxşı 

kəndlərindən biri hesab edilirdi. Prişib həm öz xarici görünüşünə, həm də öz şəraitinə görə 

tamamilə başqa mənzərəni təmsil edirdi. Bütün digər rus kəndlərini tənəzzülə uğradan amillərə 

Prişibdə rast gəlinmirdi. Əksinə, burada kəndlilərin bu və ya başqa cür maddi vəziyyətinin 

yaxşılaşması və yüksəlməsinə təsir edən bütün münbit şərait mövcud idi. Sektantların və 

pravoslavların ictimai həyat şəraitlərindəki fərqlər, birincilərdə bu şəraitlərin üstünlüyü, 

sektantların özlərinin daha yüksək əqli və mənəvi səviyyəsi, onların bütün dünyəvi məsələlərə 

şüurlu münasibəti və bir-birlərinə qarşı mənəvi münasibətləri prişiblilər və pravoslavlar 

arasındakı dərin fərqi göstərirdi. Prişib və Pravoslav kəndlərinin həyatında müşahidə edilən bu 
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fərqlər bütün rus kəndləri haqqında yekun nəticə əldə etməyə imkan verir.  

Dini etiqadlarına görə ruslar köhnə ayinçilərə (Vel), pravoslavlara (Pravoslavnoye), 

subbotniklərə (Privolnoye) və molokanlara (Nikolayevka, Prişib, Novoqolka (1844-cü ildə 

Novoqolka, sonra isə Novoqolovka adlanıb. 1992-ci ildən isə öz tarixi adı bərpa edilərək 

yenidən Uzuntəpə adlandı), Astraxanka və Andreyevka) bölünürdü.  

Subbotniklər yəhudilərin qeyd-şərtsiz eynisi olan iudeylərə və sonradan əmələ gəlmiş 

çox qaranlıq və qeyri-adi istiqamətli sekta olan «gerlər»ə bölünürdü. Bu sekta digər 

sektalardan, həm də öz dindaşlarından ayrı yaşayırdılar. Bu sektada təcrid olunma o qədər 

böyük ölçüdə idi ki,  onlar başqalarına çirkli kimi baxırdılar və onlarla əlaqəni murdarlıq sayır-

dılar. Onların qeyri-adiliyinə bir neçə misalla nümunə göstərmək olar. «Əgər kənar adam 

onların fincanından nəsə içərsə, onu istifadə üçün yararsız hesab edib atırdılar; əgər onların 

skamyasına özlərindən olmayan kimsə oturarsa, sonradan evin xanımı onu yad adamdan keçən 

murdarçılıqdan təmizləmək üçün yuyur və suya çəkirdi» Bu faktlar həmin sektanın istiqamətini 

və onun tam xüsusiləşməyə meyilliliyini müəyyənləşdirmək üçün yetərlidir (73, s.553). 

Molokanlar üç qrupdan ibarət idi: davamlı, mənəvi və ümumi. Onların arasında heç bir 

doqmatik fərq yox idi. Bu qruplar yalnız öz təlimlərinin ümumi xarakteri ilə fərqlənirdilər. 

Mənəvi və davamlıların görüşlərində molokanlığın dini tərəfi üstünlük təşkil edirdi. Onların 

təlimlərinin həyatla birləşdirilməsi cəhdi yox idi. Ümumilərdə din daha ictimai əhəmiyyətə 

malik idi. Sonuncular yalnız Nikolayevka kəndinin əhalisini təşkil edirdilər. Əvvəllər 

molokanların ictimai həyatı dini əsaslar üzərində qurulmuşdu  və o tamamilə təlimin əsas 

cəhətlərini əks etdirirdi. Molokanların qəza ərazilərində məskunlaşdığı ilk zamanlarda onların 

icma təşkilatı tamamilə başqa cür idi və aşağıdakı cəhətlərə malik idi: Bütün icma bir ailəni və 

ya bir neçə ailədən ibarət olan qardaşlığı təmsil edən bir neçə xırda qrupa bölünürdü. Onlar 

həyətlərlə və çəpərlərlə bir-birindən ayrılmamışdılar. Belə icmalar həm ümumi təsərrüfata və 

ümumi əmlaka malik idilər və onların arasında ən geniş formada qarşılıqlı dəstək və mənəvi 

yardımlaşma münasibətləri mövcud idi. Lakin molokanlarda mövcud olan bu unikallıq çox 

qalmadı və tez bir zamanda dağıldı. Artıq XX əsrin əvvəllərinə doğru molokan icmalarına 

məxsus ictimai buğda anbarı və kapital şəklində bəzi qalıqları qalmışdı (73, s.553). Çörək 

anbarı buğdanın yığılmasından sonra məhsulun bir hissəsindən verilən haqların hesabına 

doldurulurdu. Hər kəs öz əkinin miqdarından asılı olaraq, nə qədər istəyir və nə qədər bacarırsa 

buğda verirdi. Anbardan “qocaların” qərarı ilə icmanın ən kasıb və ehtiyacı olan üzvlərinə 

əvəzsiz şəkildə buğda verilirdi. Lakin bəzən başqa icmaların kasıb üzvlərinə də buğda verilirdi. 

Verilən buğdanın miqdarı həmin “qocalar” tərəfindən müəyyən edilirdi və ehtiyacı olan ailənin 

tələbatlarından asılı olurdu. Ailə nə qədər böyük idisə və onun ehtiyacı nə qədər çox idisə bir o 

qədər də çox çörək alırdı. Molokan icmasının kapitalı isə bütün ibadət edənlərin yığıncağı 
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zamanı edilən könüllü daxilolmalar hesabına təşkil olunurdu. İanələr hər bazar günü az 

məbləğlərlə – üç qəpikdən iyirmi qəpiyə kimi olmaqla toplanırdı. Bu pullar bayram ərəfəsində 

“qocaların” qərarı ilə daha çox ehtiyacı olanlar arasında bölüşdürülürdü. Böyük bayramların 

ərəfəsində – Pasxa və Yeni ildə adi bayramlardakından daha böyük  məbləğ ianə ayrılırdı. Bu 

formada yardımlar dərin mənəvi əsaslara malik idi. Molokanlar heç olmazsa bayram günlərində 

hamının xoşbəxt əhval-ruhiyyəyə və razılıq hissinə malik olmasına və qeyri-bərabərliyin aradan 

qalxmasına çalışırdılar. 

Göstərilən təriqətlərdən başqa ruslar arasında anabaptistlər qrupu da var idi. Lakin 

onların sayı çox az idi və əsasən şəhər əhalisini və qismən də Andreyevka kəndinin əhalisini 

təşkil edirdilər. 

Ümumiyyətlə, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında əhalinin dini 

tərkibi müxtəlif olmuşdur. Əhalinin böyük bir hissəsini şiə müsəlmanlar təşkil etsə də, digər 

dinlərə sitayiş edən kiçik dini qruplar mövcud olmuşdur. Lakin mövcud olan bu kiçik təriqətlər 

bölgənin dini mühitinə sosial-siyasi baxımdan ciddi təsir göstərməmişdir. 
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2.2.  Əhalinin say dinamikası 

 

XIX-XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasının sosial-iqtisadi, siyasi tarixi məsələləri ilə 

yanaşı bölgənin əhali problemlərinin, bölgənin tarixi-demoqrafik vəziyyətinin elmi əsaslarla 

öyrənilməsinin, qəzanı əhatə edən şəhər və kəndlərdə baş vermiş demoqrafik proseslərin, 

əhalinin təbii hərəkətinin, etnik-dini və sosial tərkibinin, təhsil səviyyəsinin, yerdəyişməsinin, 

yerləşmə strukturunun, say dinamikasının, sosial-iqtisadi xarakteristikasının 

müəyyənləşdirilməsinin böyük elmi əhəmiyyəti vardır.  

Lənkəran əhalisinin tarixi-demoqrafik vəziyyətinin kompleks şəkildə araşdırılması ilk 

növbədə çarizmin ruslaşdırma, xristianlaşdırma siyasətinin istiqamətlərinin, müstəmləkəçilik 

ideologiyasının ayrı-ayrı istiqamətlərinin üzə çıxarılması baxımından aktuallıq kəsb edir. Çünki, 

bütün müstəmləkəçi dövlətlər kimi Rusiya da işğal etdiyi ərazilərdə “parçala və  hökmranlıq et”  

siyasəti yolu ilə möhkəmlənmək üçün dini, etnik amillərdən öz müstəmləkəçilik maraqlarının 

həyata keçirilməsi üçün bütün dövrlərdə böyük məharətlə istifadə etmişdir.  

Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində müxtəlif dövrlərdə baş verən etnodemoqrafik 

proseslərin günümüzün tələbləri baxımında da öyrənilməsinə  böyük ehtiyac vardır. Çünki, 

etnodemoqrafik tədqiqatların aparılması həm də Azərbaycanda milli azlıqların və etnik qrupların 

sosial-iqtisadi, milli-mədəni inkişafını təmin etmək, millətlərarası münasibətləri tənzimləmək və 

onların bir-biri ilə harmonik bağlılığına nail olmaq baxımından da  olduqca vacibdir.  

1801-1828-ci illərdə Rusiyanın Azərbaycana qarşı apardığı işğalçı müharibələr şübhəsiz 

ki, Azərbaycanın yerli əhalisinin böyük itkilərə uğramasına səbəb oldu. Rusiyanın Qacarlar 

dövləti ilə apardığı hərbi əməliyyatların ən qızğın nöqtələrindən biri kimi Lənkəran bölgəsi də 

bu itkilərdən kənarda qalmadı. Bu müharibələr, habelə müstəmləkə əsarəti  ilə barışmayan 

Lənkəran qəzası əhalisinin 1831-ci ildə və digər dövrlərdə baş verən çıxışları zamanı əhaliyə 

amansız divan tutulması, habelə komendantların, qəza rəislərinin və digər dövlət məmurlarının 

özbaşınalıqları və zorakılıqları da XIX əsrin I yarısında bölgə əhalisinin say artımına çox mənfi  

təsir göstərən əsas amillər idi. Digər tərəfdən isə 1828-ci ildə Qacarlar dövləti ilə Rusiya 

arasında bağlanan Türkmənçay müqaviləsi əsasında Şimali Azərbaycanın digər əraziləri kimi 

Lənkəran bölgəsi də etnik və dini mənsubiyyət əsasında iri miqyaslı əhali yerdəyişmələrinə 

məruz qalmışdır ki, bu da əhalinin say dinamikasına güclü təsir göstərmişdir. Ancaq təəssüf ki, 

həmin illərə aid əhalinin sayı haqqında rəsmi statistik məlumatlar olmadığına görə əhalinin 

sayının dinamikası haqqında dolğun fikir söyləmək mümkün deyildir.  

Ümumilikdə götürdükdə, bütün XIX əsr və XX əsrin əvvəllərini əhatə edən dövrdə 

Lənkəran qəzasının əhalisinin sayı bu dövrdə gedən tarixi, sosial-iqtisadi və siyasi proseslərin 

gedişindən və xarakterindən asılı olaraq bəzi hallarda kəskin şəkildə azalmış, bəzi dövrlərdə 
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sürətlə artmış, bir müddət də stabil artım dinamikasına malik olmuşdur.  

Belə ki, baş verən müharibələr və digər amillərlə  əlaqədar XIX əsrin əvvəllərində bütün 

Şimali Azərbaycan əraziləri ilə yanaşı, Lənkəran qəzasında da əhalinin sayının azalması  

müşahidə olunurdusa XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində bunun tam əksinə olaraq 

əhalinin say dinamikasında ciddi artım nəzərə çarpırdı ki, bu da Azərbaycanın ümumi ictimai-

iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri ilə əlaqədar idi. Belə ki, dağıdıcı müharibələrin sona çatması, 

köçüb getmiş əhalinin geri qayıtması, dinc təsərrüfat münasibətlərinin bərqərar olması ilə 

əlaqədar hələ XIX əsrin 30-40-cı illərindən başlanan bu proses  iki əsrin qovşağında da davam 

etməkdə idi.  

Burada əhalinin artım tempi təbii artım amilindən daha çox miqrasiya hesabına baş 

verirdi və birbaşa o dövrdə çar Rusiyasının yeritdiyi köçürmə siyasəti, eləcə də Azərbaycanın 

xammal mənbələrinin intensiv sürətdə istismar edilməsi ilə bağlı idi. Müxtəlif sənaye 

sahələrində kapitalist münasibətlərinin inkişafa ilə əlaqədar azad işçi qüvvəsinə böyük tələbat 

yaranmışdı və bu tələbat başlıca olaraq Rusiyanın mərkəzi quberniyalarından kəndlilərin buraya 

miqrasiyası hesabına ödənilirdi. Digər tərəfdən Lənkəran qəzası Cənubi Azərbaycanla 

həmsərhəd idi, odur ki, Rusiyadan çoxlu kəndlərin, təriqət mənsublarının buraya köçürülməsi 

həm də çar hökumətinə  şimalla cənub arasında anklav zona yaratmaq üçün lazım idi ki, bu da 

son nəticədə miqrasiya proseslərinə təsir göstərirdi. 

Bəhs olunan dövrdə Cənubi Azərbaycanda əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin acınacaqlı 

olması səbəbindən kəsbkarlıq prosesi də geniş vüsət almışdı. Cənubi Azərbaycandan, ilk 

növbədə  Ərdəbil əyalətindən Şimali Azərbaycana axın edən  kəsbkarların böyük bir hissəsi 

Lənkəran qəzasının balıq vətəgələrinə, çəltik plantasiyalarına və təsərrüfatın digər sahələrinə 

azad işçi qüvvəsi kimi cəmləşirdi ki, bu da bu da bölgədə müsbət miqrasiya saldosunun (qalığı) 

artması şərtləndirirdi.  

Bir məsələni də xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, bəhs olunan dövrdə Bakı şəhərində 

neft sənayesi və onunla bağlı olan sahələrin inkişafı ilə əlaqədar Lənkəran qəzasından da buraya 

böyük işçi qüvvəsinin axını müşahidə olunurdu ki, bu da bölgənin əhalisinin say dinamikasına 

təsirsiz ötüşmürdü. 

Bütün bu sadalananları nəzərə alsaq, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran 

əhalisinin say dinamikasını araşdırarkən həmin dövrdə baş verən önəmli iqtisadi və siyasi 

hadisələri mütləq mənada nəzərə almaq lazım gəlir. Odur ki, bölgə əhalisinin say dinamikasının 

izlənilməsinin dövrlərə bölünərək aparılması daha məqsədəuyğundur. 

1851-ci ildə Rusiyada əhali sayının araşdırılması üçün həyata keçirilmiş IX təftişə 

əsasən, inzibati cəhətdən Bakı, Şamaxı, Lənkəran, Nuxa və Şuşa qəzalarını əhatə edən Şamaxı 
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quberniyasının əhalisi 319.923 nəfəri kişilər, 283.083 nəfəri qadınlar olmaqla 603.006 nəfər idi 

[83а, 154]. Əhalinin ümumi sayı haqqında məlumatlar imperiyanın Maliyyə Nazirliyinin 

Cənubi Qafqaz idarəsi tərəfindən təqdim olunmuşdu. Qəzalar üzrə qadınların ayrıca sayını 

müəyyən etmək mümkün olmamışdır. Kişilərin qəzalar üzrə sayı haqqında məlumatlar isə 

Tiflisdən həqiqi dövlət məsləhətçisi Aleksey Fyodoroviç Kruzenştern tərəfindən təqdim 

olunmuşdu [83а, 154]. Beləliklə, həmin məlumatlara əsasən Lənkəran qəzasının bütün yaşayış 

yerlərində kişi cinsindən toplam 43.198 nəfər əhali yaşayırdı [83а, 154].  

 

Bakı quberniyasının 1859-1864-cü illərə təsadüf edən kameral təsvirinə əsasən:
 

Toplam qəza əhalisi: 79 258 nəfər 

Oturaq əhali: 74 011 nəfər 

Kənd əhalisi: 70 272 nəfər 

Şəhər (Lənkəran) əhalisi: 3 739 nəfər 

milliyyəti göstərilmədən: 3 739 nəfər 

Köçəri əhali: 5 247 nəfər 

Kənd əhalisi və köçəri əhali birlikdə: 75 519 nəfər. Onlardan milliyyətinə 

görə: 

Azərbaycanlılar: 35 035 nəfər 

Talışlar: 34 344 nəfər 

Ruslar: 5 534 nəfər 

milliyyəti göstərilmədən: 606 nəfər [104, 79]. 

 

1860-1897-ci illəri əhatə edən dövrdə Lənkəran qəzası əhalisinin öyrənilməsinin əsas 

mənbəyi kimi da çox kameral təsvirlərdən istifadə olunur. Hökumət məmurları tərəfindən Şimali 

Azərbaycanın müxtəlif əyalətlərində, o cümlədən Lənkəranda keçirilmiş kameral təsvirlər 

əsasən fiskal xarakter daşısa da, həmin təsvir materiallarında zəngin demoqrafik məlumatlar da 

öz əksini tapmışdır. 1851, 1866 və 1873-cü illərdə Lənkəranda aparılmış kameral təsvirlərdə 

əhalinin say dinamikası, sosial, cinsi tərkibi, yerləşməsi, əhalinin təbii hərəkəti və s. kimi 

demoqrafik proseslər haqqında maraqlı statistik məlumatlar vardır. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında  əhalinin say dinamikası 

artan xətlə inkişaf edirdi və bu Azərbaycanın ümumi ictimai-iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri ilə 

əlaqədar idi. Belə ki, dağıdıcı müharibələrin sona çatması, köçüb getmiş əhalinin geri 

qayıtması, dinc təsərrüfat münasibətlərinin bərqərar olması ilə əlaqədar hələ XIX əsrin 30 -40-cı 

illərindən başlanan bu proses iki əsrin qovşağında da davam etməkdə idi. Bəhs olunan dövrdə 

əhalinin sayının artmasına təsir göstərən çoxsaylı amillər içərisində çarizmin köçürmə siyasəti, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual Elektron Kitabxana  

 

Leyla Məcidova.            Lənkəran qəzasının iqtisadi-sosial vəziyyəti 

 
101 

kapitalist münasibətlərinin coşqun inkişafı, sənaye müəssisələrinin açılması və s.-ni göstərmək 

olar. Bu illərdə Cənubi Azərbaycandan xüsusilə Ərdəbil əyalətindən gələn kəsbkarların da 

böyük bir hissəsi Lənkəran qəzasının balıq vətəgələrinə, çəltik plantasiyalarına və təsərrüfatın 

digər sahələrinə azad işçi qüvvəsi kimi cəmləşməsi də əhalinin say artımına təsir göstərən 

amillərdən idi.  

1873-cü ildə qəzada əhalinin say dinamikası ilə bağlı keçirilən kameral yoxlamaların 

nəticələri əsasında tərtib olunmuş cədvəldə qəza əhalisinin ümumi sayı ilə tanış olaq (73, s. 

567- 568): 

 

Cədvəl 9.  

 

1873-cü ildə qəzada əhalinin say dinamikası ilə bağlı  keçirilən kameral yoxlamaların 

nəticələri 

 

Etnik qrupun adı Tüstülərin sayı Kişi  Qadın  Cəmi 

Türklər 6474 24536 19881 44417 

Talışlar 3458 13432 10703 24135 

Ruslar 1404 2990 2792 5782 

Cəmi 11336 40958 33376 74337 

 

Cədvəldən aydın olduğu kimi əsrin son rübündə Lənkəran qəzasında 11.336 tüstü 

mövcud idi. Bu tüstülərdə məskun olan əhalinin ümumi sayı isə 74.337 nəfər idi ki, onlardan 

da 40.958 nəfər kişi, 33376 nəfəri isə qadın idi. Lənkəran qəzasında yaşayan əhalinin milli 

tərkibinə gəlincə isə qeyd etmək lazımdır ki, cədvəldə də əks olunduğu kimi bölgənin türk 

mənşəli əhalisi say üstünlüyünə malik idi. Belə ki, qəzada türk mənşəli əhaliyə məxsus 6474 

tüstüdə yaşayan əhalinin sayı 44.417 nəfər təşkil edirdi. Türklərdən sonra ikinci yerdə duran 

talışlar isə sayca 24.135 nəfər idi və onlara məxsus olan tüstülərin sayı 3458-ə çatırdı. 

Çarizmin XIX əsrin 30-40-cı illərindən etibarən mərhələli köçürmə siyasətinin nəticəsi 

olaraq bölgəyə köçürülən rusların məskənləri 1404 tüstüdən ibarət idi ki, burada da 5782 

nəfər xristian mənşəli əhali yaşayırdı (73, s. 567-568). 

1882-ci ildə Bakı quberniyasında yaşayan əhalinin ümumi sayı 540.773 nəfər idi ki, 

bunun da 95.382 nəfəri Lənkəran qəzasının payına düşürdü (62, s. 251-252). 
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XIX əsrin birinci yarısı üzrə mənbələrdə Lənkəran şəhər əhalisinin milli tərkibi 

haqqında yararlı məlumat yox dərəcəsində olsa da əsrin ikinci yarısına aid mənbələrdə 

əhalinin say dinamikasını ardıcıllıqla nəzərdən keçirmək mümkündür. E.B.Muradəliyevanın 

əsərində verilən XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın şəhər əhalisinin dinamikasına aid 

cədvəldən çıxarışa nəzər yetirək (83, 66):  

 

Cədvəl 10.  

 

XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycanın şəhər əhalisinin say dinamikası 

 

Lənkəran 

şəhəri 

1859 1873 1886 1897 Əhalinin təbii artımı %-lə 

 1859-1873 1873-1886 1886-1897 1873-1897 

3739 4779 4222 8733 27.81 -11.66 106.85 82.74 

 

Göründüyü kimi XIX əsrin ikinci yarısında Lənkəran şəhərində də Azərbaycanın digər 

şəhərlərində olduğu kimi əhalinin sayı artan templə inkişaf edirdi ki, bu da sıx şəkildə şəhərin 

iqtisadi potensialı ilə əlaqədar idi. Məlum olduğu kimi, Lənkəran qəzanın ən inkişaf etmiş şəhəri 

və əsas sənaye, ticarət və sənətkarlıq mərkəzi sayılırdı, burada kapitalist münasibətlərinin 

inkişafı muzdlu əməyə təbii ehtiyac yaradırdı. Nəticədə qəzanın ucqar kəndlərindən, eləcə də 

qonşu Cənubi Azərbaycan əyalətlərindən bura işçi qüvvəsi cəlb olunurdu. 

Lənkəran şəhərinin əhalisinin milli tərkibini nəzərdən keçirsək aşağıdakı nəticələri əldə 

edirik. 1876-cı ildə 5370 nəfər şəhər əhalisinin 3589 nəfəri yəni 
2
/3 hissəsini azərbaycanlılar 

təşkil edirdilər. Bununla yanaşı şəhərdə 425 nəfər rus, 164 nəfər erməni, 29 nəfər yəhudi, habelə 

az miqdarda polyak, alman və s. yaşayırdı (19, səh.20). 1897-ci il Ümumrusiya sayımına görə, 

8733 nəfərdən 5604 nəfəri azərbaycanlı (64%), 1371 nəfəri rus 1302 nəfəri ermənilərdən ibarət 

idi (19, s. 20). Sonrakı illərdə Azərbaycan kəndində, eləcə də Lənkəran qəzasında baş verən 

ictimai təbəqələşmə nəticəsində şəhərə axınla bağlı olaraq azərbaycanlıların xüsusi çəkisi daha 

da artmışdı. Belə ki, 1913-cü ildə 13750 nəfər şəhər əhalisinin 10759 nəfəri azərbaycanlı 

(78,2%) 1573 nəfəri (11%) rus, 804-ü (5%) isə ermənilərdən ibarət idi (19, s. 20). 

1880-ci ildə Tiflis şəhərində nəşr olunan “Qafqaz haqqında məlumatlar toplusu”nda da 

əhalinin etnik say tərkibi və dinamikası haqqında olduqca maraqlı məlumatlar vardır. Topluda 

qeyd olunan məlumatlara görə, 1879-ci ildə Lənkəran qəzasında 90603 nəfər əhali yaşayırdı ki, 

bunların 49741 nəfəri kişi, 40862 nəfəri qadın idi (97, XLVIII).  

Həmin dövrdə Lənkəran qəzası əhalisinin yaş xüsusiyyətlərinə görə yerləşimi də fərqli 
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idi. Belə ki, kişilərin 15 yaşa qədəri 23078 nəfər, 16-20 yaş arası 5091 nəfər, 21-40 yaş arası 

15382 nəfər, 41-60 yaş arası 4607 nəfər, 61 yaşdan yuxarı isə 1583 nəfər idi (97, XLIX).  

 

Lənkəran qəzasının 1897-ci il siyahıya almasına görə durumu [129] 

 

Lənkəran qəzasının əhalisi (dilinə görə) 

 Ümumi qəzanın Lənkəran ş. 

 azərbaycanca 84 725 5 600 

talışca 34 991 973 

rusca 9 481 1 277 

ermənicə 483 299 

ukraynca 243 91 

 polyakca 208 113 

yəhudicə 207 150 

 mordovca 169 1 

almanca 132 111 

farsca 89 34 

 türkcə 82 1 

tatca 74 30 

gürcücə  17 11 

avarca 14 8 

yunanca  9 1 

litvaca 5 y. 

belorusca  4 1 

ləzgicə 4 2 

isveçcə  2 y. 

Digər 51 30 

Cəmi  130 987 8 733 

Qəzanın qadın əhalisinin yaş paylaşımına gəldikdə isə, 15 yaşa qədər 18035 nəfər, 16-20 

yaş arası 3934 nəfər, 21-40 yaş arası 13342 nəfər,  41-60 yaş arası 4435 nəfər, 61 yaşdan yuxarı 

isə 1116 nəfər idi (97, XLIX). 

XIX əsrin sonları XX əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında əhalinin dini say tərkibinə 

gəldikdə isə, pravoslavlar – 241 kişi, 216 qadın; raskolniklər – 2731 kişi, 2559 qadın; 
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protestantlar 18 kişi, 11 qadın; şiə müsəlmanlar – 46734 kişi, 38059 qadın; sünni müsəlmanlar 17 

kişi, 11 qadından ibarət idi (97, XLII-XLIII). 

Qeyd olunan dövrdə qəza əhalisinin etnik mənsubiyyətinə görə, sayı aşağıdakı kimi 

olmuşdur: 

Azərbaycanlılar – 45635 nəfər; irandilli əhali 39186 nəfər; slavyanlar 5782 nəfər, 232 

nəfər ermənilər (97, XXIV-XXV). 

“Qafqaz təqvimi”nin 1905-ci il buraxılışında verilən məlumata görə, 1897-ci ildə qəzada 

131361 nəfər əhali yaşayırdı ki, bunun da 8768 nəfəri Lənkəran şəhərində – 4682 kişi, 4086 

qadın; 35491 nəfəri Səbitac polis məntəqəsində – 18896 kişi, 16595 qadın; 38598 nəfəri Ərkivan 

polis məntəqəsində – 20099 kişi, 18499 qadın; 25643 nəfər Zuvand polis məntəqəsində – 14609 

kişi, 11034 qadın; 36446 nəfər Şiləvar (Lənkəran) polis məntəqəsində – 21733 kişi, 14713 qadın 

– qeydiyyatda idi (64, 35). 

Bu dövrdə hər kvadratmetrə görə, Səbitaca – 21, 5 nəfər; Ərkivana – 55,1 nəfər, Zuvanda 

– 21,4 nəfər; Şiləvara – 30,9 nəfər düşürdü (64, 35). 

“Qafqaz təqvimi”nin 1907-ci il buraxılışında verilən məlumata görə, 1904-cü ildə 

Lənkəran şəhərində 9892 nəfər əhali yaşayırdı ki, bunun da 5093 nəfəri kişi, 4799 nəfəri qadın 

idi (65, 321). 

XX əsrin əvvəllərində qəza üzrə  ümumi əhalinin yalnız 4321 nəfəri savadlı idi ki, bunun 

da 3279 nəfəri kişi – ümumi qəza kişi əhalisinin 4,8%-i, 1042 nəfəri qadın – ümumi qəza qadın 

əhalisinin 1,9% – idi. Həmin dövrdə bu qəzada savadlı əhalinin 1203 nəfər kişi, 419 nəfər qadın 

olmaqla Lənkəran şəhərinin payına düşürdü. Ümumilikdə bu dövrdə qəza əhalisinin yalnız 6,7%-

i savadlı idi (65, 329). 

Qeyd olunan statistik məlumatlardan aydın olur ki, Lənkəran qəzasında XIX əsrin 

axırlarına nisbətən XX əsrin əvvəllərində əhalinin say dinamikası təbii olaraq artmışdır. 

1917-ci ilə aid statistik məlumatlardan aydın olur ki, təkcə Lənkəran şəhərində yaşayan 

əhalinin sayı 18.000 nəfərə çatırdı ki, bu da 1913-cü ildəkindən (13750 nəfər) 4250 nəfər çox idi 

(19, s. 20). 

XIX əsrin sonu və XX əsrin birinci yarısına doğru Lənkəran şəhərinin əhalisinin etnik 

tərkibinin say dinamikasını aşağıdakı cədvəldən də izləmək mümkündür: 
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Cədvəl 11.  

 

XIX əsrin sonu və XX əsrin birinci yarısında Lənkəran şəhərinin əhalisinin etnik tərkibinin say dinamikası 

[31, s. 74-75] 

milliyyətlər 

 

1897-ci il 1926-cı il 

min nəfər % «milliyyət» «ana dili» 

min nəfər % min nəfər % 

azərbaycanlılar (1117) 61,8 1468,8 63,5 1431,8 63,1 

ermənilər (299) 16,6 284,4 12,3 278,8 12,3 

tatlar 91,3 5,1 30,5 1,3 73,9 3,3 

ruslar 87,9 4,9 220,6 9,5 254,4 11,2 

ləzgilər 63,7 3,5 37,3 1,6 68,3 3,0 

avarlar 35,0 1,9 19,1 0,8 18,3 0,8 

talışlar 35,0 1,9 77,5 3,3 80,6 3,6 

gürcülər40 (10,5) 0,6 9,5 0,4 10,7 0,5 

yəhudilər 8,4 0,5 31,4 1,4 10,3 0,4 

Saxurlar41 7,4 0,4 15,6 0,7 7,4 0,3 

kürdlər (5,4) 0,3 41,3 1,8 7,4 0,3 

ukraynalılar 4,4 0,2 18,2 0,8 7,0 0,3 

başqaları 41,7 2,3 60,4 2,6 21,2 0,9 

bütün əhali 1806,7 100 2314,6 100 2270,142 100 

 



Talışların da sayının bu dövrdə kəskin şəkildə artması diqqəti 

çəkən cəhətlərdən biridir. Ancaq cədvəldən göründüyü kimi, talışdilli 

əhalinin sayı heç də milliyyətcə talış kimi qeydə alınanlardan az deyildi. 

Hətta, ana dili talış dili olan 3 min nəfər «türk» kimi qeydə alınmışdı. 

30 illik dövrdə (1897-1926-cı illər) talışdilli əhalinin sayı 2,3 dəfə 

artmış və Azərbaycanın etnik tərkibində onların xüsusi çəkisi 2 dəfəyə 

yaxın yüksəlmişdi. Nəticədə talışlar ruslardan və ermənilərdən sonra 3-

cü etnik azlığa çevrilmişdilər. Eyni zamanda qeyd edək ki, o dövrdə 

talışlar Azərbaycanda baş verən sosial-siyasi kataklizmlərdən bir qədər 

kənarda qalmış olsalar da onların sayının təbii artım hesabına bu qədər 

çoxalması şübhə doğurur. Belə ki, həmin dövrdə əhalinin doğum 

göstəriciləri yüksək olsa da ölüm göstəriciləri də yüksək idi. Özəlliklə 

də uşaq ölümünün çox yüksək olması təbii artımın aşağı düşməsinə 

həlledici təsir göstərirdi. 

Onu da qeyd edək ki, talışların yaşadığı Lənkəran qəzasında 

həmin dövrdə azərbaycanlıların sayı 31,1% artmışdı, bütövlükdə isə bu 

qəzanın müsəlman əhalisinin sayı 57,3% artmışdı. Yəni, 

azərbaycanlıların sayının artım tempi talışlardan 7 dəfə geri qalırdı. 

Həmin bölgədə mədəni-məişət xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən 

demək olar ki, fərqlənməyən bu iki xalqın təbii artımında belə fərqlərin 

olması mümkünsüzdür. Bütün bunlar göstərir ki, 1897-ci və ya 1926-cı 

ilin əhali sayımında bu bölgədə də əhalinin milli mənsubiyyətinin 

qeydiyyata alınmasında ciddi xətalara yol verilmişdir (31, 60). 

Ümumiyyətlə, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran 

qəzasında yaşayan əhalinin etnik tərkibinə görə Azərbaycan türkləri 

birinci yerdə idi. Sonrakı yerlərdə talışlar və digər xalqlar dayanırdı. 

Həmçinin bu bölgədə Çar Rusiyasının həyata keçirdiyi etnik siyasət 
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nəticəsində qeyri-müsəlmanların da sayı nəzərəçarpacaq dərəcədə idi.  
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NƏTİCƏ 

 

Azərbaycanın zəngin tarixə malik bölgələrindən biri olmuş 

Lənkəran qəzası  əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi XIX əsrin sonu XX 

əsrin əvvəllərində öz siyasi və iqtisadi mövqeyini qorumaqda idi. Bu 

bölgənin olduqca əlverişli coğrafi mövqedə yerləşməsi, iqtisadi 

cəhətdən zənginliyi onun həmişə strateji əhəmiyyətini artırmışdır.  

 Lənkəran qəzası hələ çar I Nikolayın dövründə [1825-55] 

həyata keçirilmiş 1840 il 10 aprel qanunu ilə Talış əyalətinin 

əsasında yaradılmışdı. Lənkəran qəzası 1841-46 illərdə Kaspi 

vilayətinin tərkibinə daxil idi. 1846 il 14 dekabr tarixli fərmanla 

Şamaxı quberniyası təşkil edildikdə, onun tərkibinə qatılmışdı. 1859 

il Şamaxı zəlzələsindən sonra mərkəzi Bakıya köçürüldüyündən Bakı 

quberniyası adlandırılmışdı. Qəzanın mərkəzi Lənkəran şəhəri idi 

Qəza Səbican, Lənkəran, Ərkivan məntəqələrindən və Muğan 

pristavlığından ibarət idi. Burada qəza idarəçi sistemi fəaliyyət 

göstərirdi. 

 XIX əsrin son rübü və XX əsrin əvvəllərində qəzanın əsas 

şəhərlərindən biri olan Lənkəran şəhərinin iqtisadi həyatında 

sənətkarlıq və sənaye sahələri mühüm yer tuturdu. Lənkəran 

sənətkarlarının hazırladıqları sənətkarlıq məmulatları daxili tələbatı 

ödəməkdən savayı Azərbaycanın digər şəhərlərinə də göndərilirdi. 

Nəzərdən keçirilən dövrdə Lənkəranda sənətkarlığın dərziçilik, 

papaqçılıq, sərraclıq, dəmirçilik, çilingərlik, qalayçılıq, bənnalıq, 

qəssablıq, toxuculuq, misgərlik kimi sahələri yenə sifariş üçün məhsul 

istehsal etməkdə idi. İslahatdan sonrakı sadaladığımız sənət sahələrinin 
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bəzilərində muzdlu əməkdən istifadə edilirdi. Qeyd etdiyimiz kimi 

Lənkəranda elə sənət sahələri var ki, onlar artıq xırda əmtəə istehsalı 

sahəsinə yüksələ bilmişdi. Sənətkarların xırda əmtəə istehsalına 

keçməsi bilavasitə bazarla təmasdan irəli gəlirdi. Sənətkarlığın belə 

sahələrindən xalçaçılığı, kərpic bişirməni, ağacişləməni göstərmək olar. 

Lənkəranda sənətkarlıq xırda əmtəə istehsalı səviyyəsinə 

yüksəlmiş sahələrindən biri xalçaçılıq idi. Lənkəran xalçaları öz 

gözəlliyi ilə nəinki Azərbaycanda və eləcə də Cənubi Qafqazda özünə 

şöhrət qazanmışdı. XIX əsrin axırlarında Lənkəran qəzasının tədqiqi ilə 

məşğul olan D.Kistenev yazırdı: «Sənətkarlar yundan xalça, palaz, 

gəbə, sumaq kilim (zolaqlı palaz), cicim (ensiz palaz), şal çadır sicim, 

məfrəş, xurcun, çul, keçə, corab və s. hazırlayırdılar”.  

Lənkəran sənətkarları meşə materiallarından furqon və anbarlar 

üçün təkərlər, təkər pərələri və digər hissələr, müxtəlif ölçülü çəlləklər 

(balıqçılığın inkişafı ilə əlaqədar olaraq sənətin bu sahəsinə xüsusi fikir 

verilirdi), xərək, balta, çəkic və dəmir bel üçün saplar, taxta xörək 

qabları, çömçə, qaşıq və digər şeylər qayırırdılar ki, bu da əsasən 

xammalın bolluğu ilə əlaqədar idi.  

Nəzərdən keçirilən dövrdə istehsal olunan məhsulu əmtəə 

xarakteri daşıyan, muzdlu əməyin tədqiq edildiyi kiçik «fabrik» və 

«zavodlar» – emalatxanalar da fəaliyyət göstərirdi. Onlardan 

dulusçuluq, dabbağlıq, ipəkəyirmə və kərpic bişirmə emalatxanalarını 

göstərmək olar. XIX əsrin 80-ci illərində dulusçuluq müəssisələrinin 

illik istehsalı 100 manata, ipəkəyirmə müəssisələrinin illik istehsalı 

1500 manata bərabər idi. XIX əsrin 90-cı illərində şəhərdə 6 kərpic 

bişirmə müəssisəsi də fəaliyyətə başladı. Kərpic bişirmə 
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müəssisələrinin ilkin istehsalı 2000 manata bərabər idi ki, onlarla 

sənətkarlardan əlavə 15-ə qədər muzdlu fəhlə çalışırdı. Göstərilən 

dövrdə şəhərdə fəaliyyət göstərən 3 dulusçuluq və 2 dabbağlıq 

müəssisəsinin birlikdə illik istehsalı 2000 manatdan yuxarı idi.  

XX əsrin birinci onilliyində şəhərdəki dulusçuluq, dabbağlıq, 

boyaqçılıq müəssisələrinin sayı, onların illik istehsalı xeyli artmışdı. 

Belə ki, nəzərdən keçirilən dövrdə şəhərdə istehsalı 850 manat olan 16 

sənətkarın çalışdığı 2 kirəmit, istehsalı 450 olan 3 sənətkarın çalışdığı 

boyaqxana, istehsalı 2100 olan 58 nəfər sənətkarın çalışdığı 11 

dulusxana, istehsalı 800 manat olan 4 sənətkarın çalışdığı 2 

dabbağxana var idi. Bu təsərrüfatdan görünür ki, şəhərdə yeni 

boyaqxanalar və kirəmit istehsalı emalatxanaları açılmışdı. 

Beləliklə əldə olan faktlardan və məlumatlardan məlum olur ki, 

XX əsrin ikinci onilliyində şəhərdə 450-ə qədər sənətkar və 120-dən 

yuxarı şagird fəaliyyət göstərirdi. Bu da XIX əsrin 70-ci illəri ilə 

müqayisədə 2,5 dəfədən artıqdır.  

XIX əsrin 80-ci illərindən etibarən Lənkəran qəzasında 

balıqçılıq və meşə materialları istehsalı getdikcə daha çox sənaye 

xarakteri alırdı. Hələ XIX əsrin 70-ci illərində Lənkəranda artıq 

balıqçılıqda əmtəə pul münasibətləri özünü göstərmiş, muzdlu əməyin 

tətbiqi geniş yayılmışdı. Hər iki amil XIX əsrin 80-ci illərindən 

başlayaraq daha da intişar tapmış və təsərrüfatın bu sahəsində kapitalist 

münasibətlərinin inkişaf etməsinə səbəb olmuşdur. 

Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin ildən-ilə genişlənməsində 

Lənkəran limanın da böyük rol oynaması, onun mühüm balıqçılıq 

mərkəzlərindən birinə çevrilməsi burada kapitalist münasibətlərinin 
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inkişafına təkan verirdi. Lənkəranda balıqçılıq kapitalizminin inkişafını 

müəyyən edən faktorlardan biri muzdlu əməkdən daha geniş istifadə 

olunması idi. Öz əməyini satan həmin şəxslər – istehsal vasitələri, 

torpaq, əmək alətləri və s. əlindən çıxmış, yəni yoxsullaşmış muzdlu 

fəhlələrə çevrilirdilər. 

Nəzərdən keçirilən dövrdə  Lənkəran şəhər iqtisadiyyatının 

mühüm, muzdlu əməyi gücündən daha çox istifadə olunan məhsulu sırf 

əmtəə xarakterində olan, kapitalist münasibətlərinin inkişaf etdiyi 

sahələrdən biri də ümumilikdə meşə materialları istehsalı idi. Meşə 

materialları Lənkəran yaxınlığındakı meşələrdən gətirilirdi. Mənbələrin 

verdiyi məlumatlara görə Lənkəran yaxınlığında sahəsi 212 min 

desyatinə yaxın 6 meşə sahəsi və sahəsi 116 min desyatinə bərabər olan 

7 yetişməkdə olan meşə sahəsi var idi. Həmin meşə sahələri çox vaxt 

icarəyə verilirdi. Xammalın istehsalında muzdlu əməkdən daha geniş 

istifadə edilirdi. Meşə sahələrində işləyən muzdlu fəhlələr ətraf 

kəndlərdə torpaqsız və torpaq sahələri əllərindən çıxmış kəndlilər və 

Cənubi Azərbaycandan gəlmələr idilər. 

Lənkəran meşə materialları istehsalı haqqında statistik 

məlumatlar olduqca azdır. Çünki istehsal olunmuş meşə materiallarının 

çox vaxt dəqiq uçotu aparılmırdı. Meşə materiallarının xeyli hissəsi 

heç bir yerdə qeydə alınmadan digər yerlərə ixrac olunurdu. Bütün 

bunlara baxmayaraq az-çox əldə edilmiş xırda məlumatlar özü də 

Lənkəran meşə materialları istehsalı haqqında ümumi təsəvvür 

yaratmağa imkan verir. Bu məlumatlar da əsasən XX əsrin əvvəllərinə 

aiddir. 1908-ci ildə şəhərdə 81013 pud palıd tiri 306620 pud odun, 

9591 pud ağac məmulatı, 55156 pud ağac kömürü istehsal olunmuşdu.  
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Bütün gətirilən fakt və məmulatların təhlili, sənətkarlığın bəzi 

sahələrində xırda əmtəə istehsalı, muzdlu əməyin təhlili, kərpic bişirmə 

müəssisələrinin və buxar dəyirmanlarının sırf kapitalist müəssisələrinə 

çevrilməsi Lənkəranda XIX əsrin 80-ci illərindən etibarən kapitalist 

münasibətlərinin təzahürünü göstərən əsas amillər idi. Meşə 

materialları istehsalı və balıqçılıq sırf sənaye xarakterində olub, 

kapitalist münasibətlərinin daha çox inkişaf etdiyi sahələr idi.  

Lənkəranda kənd təsərrüfatı istehsalının səciyyəsinə keçdikdə 

ənənəvi məşğuliyyətlər içərisində ilk növbədə çəltikçilik daha çox 

inkişaf etmiş sahə idi. O, əmtəə istehsalı mərhələsinə keçən sahələrdən 

biri idi. XIX əsrin son rübündə əldə olan məlumatlara görə Lənkəranda 

çəltik əkilib becərilməsi artıq əmtəə kapitalist xarakteri almışdı. 

Təsərrüfatın bu sahəsi ilə məşğul olan istehsal vasitələrinin sahibləri 

əsas etibarı ilə yerli mülkədarlar, qolçomaqlardan, muzdlu fəhlələr isə 

Cənubi Azərbaycandan gələnlərdən ibarət idi. Həmin muzdluların xeyli 

hissəsi burada daimi yaşamağa qalırdı. Yeri gəlmişkən onu da qeyd 

edək ki, çəltik zəmilərində yalnız gəlmələrin əməyindən istifadə 

olunmurdu. Yerli kəndlilərin bir hissəsi xüsusilə dağ yerlərində 

yaşayan kəndlilər, habelə Lənkəran qəzasının özündə olan kəndlilər 

kənd təsərrüfatı işlərinin qızğın çağında düzən rayonlara gələrək 

muzdla işləyirdilər. Mənbələrin birində bu münasibətlə yazılırdı: 

«İranlılardan başqa çəltik zəmilərində zuvandlılar işləyirdi. Burada 

əldə etdikləri daimi qazanc onların büdcələrində əsas yer tuturdu. 

Onlardan zəmilərdə işləməkdən çox, çəltiyin döyülməsində istifadə 

olunurdu. Təsərrüfatın bu sahəsi ilə əsasən kişilər məşğul olurdular. 

İşin qızğın çağında qadınlar və yeniyetmələr də onlara kömək edirdilər. 
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Avqustun axırı, sentyabrın əvvəllərində  məhsul yığımı başlanırdı və 

oktyabrın ortalarına qədər davam edirdi. Yığılmış məhsul Lənkəranda 

çəltiktəmizləmə zavodlarında təmizlənirdi. Çəltiyin küləşindən də mal-

qaranın yemi üçün istifadə olunurdu. 

Lənkəran qəzasında istehsal olunan çəltiyin miqdarını özündə 

əks etdirən statistik rəqəmlər olduqca azdır və ardıcıllıq illəri əhatə 

etmir. Çox vaxt isə istehsalçılar öz məhsullarının miqdarını gizli 

saxlayırdılar. 

1887-ci ildə Lənkəranda 18000 pud, 1902-ci ildə 21600 pud 

çəltik istehsal olunmuşdusa, 1904-cü ildə 26010 pud, 1913-cü ildə 

245000 pud çəltik istehsal olunmuşdu ki, bu da XIX əsrin 30-cı 

illərindəkindən 2 dəfədən də artıqdır. (XIX əsrin 40-cı illərində 112000 

pud çəltik istehsal edilmişdi). 

Lənkəran qəzasında kənd təsərrüfatının digər sahələri də 

mövcud idi ki, belə sahələrdən biri də taxılçılıq idi. XIX əsrin sonu XX 

əsrin əvvəllərindən etibarən Azərbaycanın taxılçılıqla məşğul olan 

bütün rayonlarında olduğu kimi Lənkəran qəzasında da dənli bitkilərin 

əkin sahəsi xeyli genişləndirilmiş, taxıl məhsulunun ümumi yığımı 

artmışdır. Bütün Azərbaycanda dənli bitkilər içərisində buğda və arpa, 

Lənkəran qəzasında isə bunlarla yanaşı həm də çəltik öz əkin sahəsinə 

və məhsul yığımına görə yenə də əsas yeri tuturdu. 

Lənkəran qəzasının taxılçılıq təsərrüfatlarında yerli taxıl növləri 

və ənənəvi əkinçilik üsulları üstünlük təşkil edirdi. Lənkəran qəzasında 

sarıbuğda, gurgəni, qaraqılçıq, xırdabuğda, gülüsər, kərə, ağ buğda, 

səkiləbuğda, qaragiləbuğda topbaşbuğda, ağ arpa, qara arpa, şeşəri 

arpa, qılıcı arpa növləri əkilirdi. Lənkəran qəzasının əkin sahələrindən 
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XIX əsrin 90-cı illərinin axırları üçün 47965 pud, 1903-cü ildə 68815 

pud taxıl götürülmüşdür 

Lənkəran qəzasının əlverişli təbii-coğrafi şəraiti burada 

əkinçiliklə yanaşı maldarlığın da yüksək inkişaf etməsinə şərait 

yaratmışdı. Azərbaycanın cənub-şərqini əhatə edən Talış dağ 

sisteminin və Lənkəran ovalığının əlverişli iqlimi və zəngin florası – 

bol çəmənlikləri, geniş otlaqları, dağ bulaqları ilə zəngin olması bu 

ərazilərdə əsrlər boyu maldarlığın inkişafına əsaslı zəmin yaratmışdır. 

Ərazidə mövcud olan subalp və alp çəmənləri maldarlıq üçün əvəzsiz 

yem mənbəyidir. Burada bitən çoxillik bitkilər növ müxtəlifliyi, 

keyfiyyətinin üstünlüyü və əhəmiyyətliliyi ilə səciyyələnən əsas yem 

mənbəyi sayılır. Köçmə və yarımköçmə maldarlıq formaları şəraitində 

yaylaqlar və oradakı geniş örüşlər maldarlığın aparıcı təsərrüfat 

sahələrindən birinə çevrilməsinə az təsir göstərməmişdir. Bu inkişaf 

özünü maldarlıq təsərrüfatında açıq-aşkar büruzə verirdi.  

Lənkəran qəzasında maldarlığın əsas növləri iribuynuzlu mal-

qara (inək, camış, qismən zebu), xırdabuynuzlu mal-qara (qoyun, keçi) 

saxlanması idi. Bununla yanaşı at, qatır, uzunqulaq, çox cüzi miqdarda 

dəvə saxlanması və yeni salınmış rus kəndlərində hətta donuzçuluq da 

inkişaf etmişdi. 

Lənkəran qəzasına daxil olan nahiyələri maldarlıqla məşğul 

olma səviyyəsinə görə bir neçə qrupa bölmək olar. Birinci qrupa əsasən 

maldarlıq üzrə ixtisaslaşmış əraziləri daxil etmək olar. Bu qrupa daxil 

olan və geniş otlaq sahələri, bulaqlarla zəngin Zuvand, Alar, Drıq, 

Səbidac və Astara (dağlıq əraziləri) nahiyələrinin mülkədar və varlı 

kəndlilərin ixtiyarında minlərlə baş iribuynuzlu, on minlərlə baş 
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xırdabuynuzlu mal-qara var idi və onlar demək olar ki, əmtəə 

maldarlığı ilə məşğul olurdular, yəni mal-qara və heyvandarlıq 

məmulatları- süd, pendir, yağ, yumurta, gön, dəri və s. satmaqla öz 

kapitallarını artırırdılar. İkinci qrupa o nahiyə və kəndlər daxil idi ki, 

həmin ərazilərdə əkinçiliklə yanaşı maldarlığın da paralel inkişaf 

etdirilməsi üçün əlverişli şərait var idi. Bura Səbidac, Ədinəbazar, 

Ərkəvan nahiyəsinin bir hissəsi, Lənkəran nahiyəsinin dağətəyi 

əraziləri daxil idi. Bu  ərazilərdə maldarlıq həm fərdi istehlak, həm də 

əmtəə xarakteri kəsb edir. Maldarlıqla məşğul olan əhalinin üçüncü 

qrupuna isə Lənkəran qəzasını əhatə edən demək olar ki, bütün yerdə 

qalan kəndlər daxili idi ki, bu kəndlərdə maldarlığa yalnız köməkçi 

məşğuliyyət sahəsi kimi yanaşırdılar. Belə ərazilərdə kəndlilərin 

ixtiyarında yalnız bir və ya bir-neçə baş mal-qara və onlarla baş qoyun-

keçi olurdu ki, bu da onların heyvandarlıq məhsullarına – ətə, südə, 

pendirə, yağa və s. olan fərdi tələbatlarını ödəmək üçün sərf olunurdu 

və  satışa demək olar ki, heç nə çıxarılmırdı.  

İri buynuzlu mal-qaranın sayına gəldikdə isə qeyd etmək 

lazımdır ki, 1903-cü ildə Lənkəran qəzasında 229657 baş, 1910-cu ildə 

isə 234583 baş iribuynuzlu heyvan olmuşdur. 

XIX əsrin 80-ci illərinə qədərki dövrdə olduğu kimi əsrin 

axırlarında da qəzanın əsas şəhəri olan Lənkəran Azərbaycanın ticarət  

şəhərlərindən biri kimi tanınırdı. Daha doğrusu, o, Azərbaycanın 

mühüm ticarət bazarlarından birinə çevrilmişdi. Lənkəran bazarında 

həm yerli, həm də Cənubi Qafqazın, Rusiyanın digər yerlərindən, 

xarici ölkələrdən gəlmə tacirlərə tez-tez rast gəlinirdi. Doğrudan da 

XIX əsrin axırı, XX əsrin əvvəllərində bir çox Azərbaycan şəhərlərində 
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olduğu kimi, Lənkəranda da əmtəə istehsalı, əmtəə-pul münasibətləri 

xeyli inkişaf etmiş və özünə dərin kök sala bilmişdir. 

Nəzərdən keçirilən dövrdə Lənkəran ölkənin həm daxili, həm də 

xarici ticarətində mühüm rol oynayırdı. Getdikcə genişlənməkdə olan 

daxili bazarda başlıca olaraq qəzanın və bilavasitə şəhərin kənd 

təsərrüfatından götürülən məhsullar və yerli sənətkarların hazırladıqları 

müxtəlif mallar alınıb satılırdı. Lənkəranda artıq bilavasitə 

istehsalçının istehsal vasitələrindən ayrı salınması, yeni əmlakdan 

məhrum edilməsi bəsit əmtəə istehsalından kapitalist istehsalına keçid 

olaraq (və bu keçidin zəruri bir şərti olaraq) daxili bazar yaranmışdı. 

Lənkəran eyni zamanda nəinki Azərbaycanın və eləcə də 

Cənubi Qafqazın şəhərlərinə, o cümlədən Rusiya şəhərlərinə meşə 

materialları, balıq, kürü, kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac edən ən 

mühüm şəhərlərdən biri kimi də tanınırdı. Təkcə bu faktı qeyd etmək 

istəyirik ki, təzə-tər tərəvəz məhsulları ilə demək olar ki, Bakını bütün 

il boyu təmin edirdi. Səhər tezdən limandan tərəvəzlə yüklənmiş gəmi 

axşama qədər Bakıya çatdırılırdı. Tərəvəz və ticarət əhaliyə böyük gəlir 

verirdi. Ona görə də Lənkəranın ətrafında tərəvəz əkini üçün əlverişli 

yerin hər desyatinin qiyməti ildən-ilə artırdı.  

Beləliklə, istər daxili və istərsə də xarici ticarətə aid 

gətirdiyimiz fakt və məlumatlar bir daha göstərir ki, Lənkəran həm də 

kapitalist – ticarət şəhərləri kimi formalaşırdı. 

Bütün dediklərimizdən aydın olur ki, XIX əsrin son rübü, XX 

əsrin əvvəllərində Lənkəran qəzasında da kapitalist münasibətlərinin 

meydana çıxması və inkişafı aydın görünür. Bu inkişaf bilavasitə 

şəhərlərdə sənətkarlığın, meşə materialları istehsalı və balıq 
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sənayesinin inkişafında, əmtəəlik məhsul istehsalının ildən-ilə 

artmasında, daxili və xarici ticarətin yüksəlməsində, ticarət mallar 

nomenklaturasının rəngarəngliyinə mütləqiyyətə qarşı müqavimət 

gücünü artırırdı. 

 Lənkəran qəzasında yaşayan 185518 nəfər əhalinin 183583 

nəfəri yerli sakinlər, 1935 nəfəri müvəqqəti yaşayanlar, 96904 nəfəri 

kişi, 88614 nəfəri qadın idi. Qəza əhalisinin 170 min nəfərə qədəri 

müsəlman idi. Çarizmin köçürmə siyasəti nəticəsində Lənkəran 

qəzasının əhalisinin tərkibində rusların sayı artmışdı. Həmin məlumata 

görə, qəzada 16206 nəfər rus qeydiyyata alınmışdı onların 6974 nəfəri 

pravoslav, 9232 nəfəri sektant idi.  Lənkəran şəhərinin əhalisi 17801 

nəfər idi [128]. 

Ümumiyyətlə XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Lənkəran 

qəzasının sosial-iqtisadi vəziyyəti Azərbaycanın digər bölgələri kimi 

çarizmin müstəmləkəçilik siyasəti əsasında formalaşdırılmış, 

imperiyanın əyalətlərindən biri olaraq aqrar bölgə mahiyyətini 

saxlamışdır. Lakin kapitalist münasibətlərinin inkişafı bu bölgədə 

mövcud olan sənaye xarakterli müəssisələrin inkişafına müsbət təsir 

göstərmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatı müstəmləkə xarakteri alsa da, o, 

metropoliyanın xammal bazasına çevrilsə də, Rusiya imperiyasının 

ayrılmaz hissəsi kimi Azərbaycan Rusiyanın iqtisadi inkişaf axınına 

cəlb olundu, onun bazarına qoşuldu və bu bazar vasitəsilə dünya əmtəə 

dövriyyəsində iştirak etməyə başladı. Bu inkişaf XIX əsrin sonu XX 

əsrin əvvəllərində özünü daha da qabarıq şəkildə göstərməyə başladı. 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın istər siyasi 

istərsə də iqtisadi baxımdan ən əlverişli quberniyalarından biri olan 
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Bakı quberniyasının tərkibində olan Lənkəran qəzası kapitalist 

münasibətlərinin inkişaf etdiyi bölgələrdən biri idi. Bu dövrdə 

Lənkəran qəzası əsasən aqrar bölgə olsa da lakin artıq Azərbaycanın 

balıq sənayesi və meşə materialları istehsalı mərkəzinə çevrilmişdir. 

XIX əsrdən etibarən Azərbaycanda kapitalist münasibətlərinin inkişaf 

etməsi tariximizdə yeni bir mərhələ təşkil edir. 
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