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Müasir dünyamızda genlərin 
transplantasiyası zamanınadək 
arıçılıqdan əsasən bal və 
mum alınırdısa, bu gün daha 
müxtəlif çeşidlərdə – arı zəhəri, 
vərəmum, yaxud “propolis”, 
arı südü, çiçək tozcuğu, güləm 
və sair məhsullardan insanların 
sağlamlığının qorunmasında, 
xəstəliklərin müalicəsində, kosmik 
tədqiqatlarda, kosmetologiyada, 
habelə xalq təsərrüfatının bir 
sıra digər sahələrində istifadə 
edilir. Ona görə də XX əsrdə 
xalq təbabətində yeni bir müalicə 
üsulu: arı məhsulları ilə müalicə – 
apiterapiya sürətlə inkişaf etməyə 
başlamışdır. Bu, əslində, bir elm 
sahəsinə çevrilmiş və nəticələri ilə 
insanlara sağlamlıq bəxş etməsini 
sübuta yetirmişdir. 

Ənənəvi məşğuliyyət 
növlərindən biri olan arıçılıq 
Azərbaycanda da qədim tarixə 
malikdir. Hələ eramızdan əvvəl 
IX-VIII əsrlərdə Zaqafqaziyada 
arıçılıqla məşğul olmuşlar. 
X-XII əsrlərdə isə Azərbaycanda 
arıçılıq daha da inkişaf etmişdir. 
Hətta həmin dövrlərdə ölkə 
hüdudlarından kənara xeyli 
miqdar arı və arıçılıq məhsulları 
satılmışdır. Ulu Şeyx Nizami 
və böyük mütəfəkkir Xaqani 
Azərbaycan balını öz şeirlərində 
coşğu ilə tərənnüm etmişlər. 

Zaman keçdikcə insanların 
arıçılığa maraq-diqqəti artmış və 
qədim dövrdən bu sahə primitiv 
və pərakəndə halda da olsa 
öyrənilməyə başlanılmışdır. Belə 
ki, arılar haqqında ilk və sadə 
təsəvvür xarakterli məlumatlara 
qədim yunan alimi Aristotelin 
(b.e.ə. 384-322) və başqa 
alimlərin fikirlərində rast gəlsək 
də, bu sahənin ciddi öyrənilməyə 
başlanılması XVII əsrə təsadüf 
edir. 

1865-ci ildə A.P.Boqdanov 
iqlimə uyğunlaşma cəmiyyəti 
yaratmış və onun nəzdində 
elmi-tədqiqat arıxanası təşkil 
etmişdir. Burada L.A.Tixomirov, 
N.M.Kulagin, Q.A.Kojevnikov 
elmi-tədqiqat işlərinə cəlb 
edilmişlər.

XIX-XX əsrlərdə 
Rusiyada görkəmli alimlərdən 
A.M.Butlerov, B.B.Alpanov, 
İ.M.Komarov, L.İ.Perepelova, 
F.A.Tyunin, Q.F.Tataranov, Rəfael 
Səlimov, Türkiyədə Əhməd İnci, 
Kadriyyə Sorkun, Behri Yılmaz, 

Ziya Şahin, Ali Korkmaz, Duyğu 
Nur Çobanoğlu, Aslı Özkök, 
Azərbaycanda Rəhim İbrahimov, 
Rauf Sultanov və başqaları da arı 
ailələrini tədqiq etmiş və bir sıra 
təkliflər hazırlamışlar.

Azərbaycanın ibtidai 
insanların ən qədim 
məskənlərindən olduğunu və 
arxeoloqların Azıx mağarasında 
apardıqları qazıntılar nəticəsində 
üzərində arı şəkli olan kasa 
tapdığını nəzərə alsaq, arıçılığın 
yaşı 150 min ilə təsadüf edir. 
Bu da o deməkdir ki, bizim 
əcdadlarımız balı nəinki tanımış, 
hətta ondan qida məhsulu kimi 
də istifadə etmişlər. Buradan 
belə qənaətə gəlmək olur ki, 
Azərbaycan da öz növbəsində 
arıçılığın vətəni kimi qəbul 
edilməlidir. 

Keçmiş Sovet İttifaqında 
“Arıçılığın inkişaf etdirilməsi” 
haqqında 1946-cı il 26 fevral 
tarixli qərarla arıların cins 
təmizliyini qoruyub saxlamaq, 
arıçılığı daha da inkişaf 
etdirmək üçün dövlət damazlıq 
stansiyaları, arıçılıq fermaları 
və arı xəstəliklərini öyrənmək 
üçün xüsusi müəssisələr təşkil 
olundu. Yaradılmış arıçılıq 
sovxoz və kolxozlarında 
tozlandırma və arıyetişdirmə 
istiqamətində mühüm addımlar 
atıldı. Bu qərardan altı il 
sonra respublikamızda arıçılıq 
təsərrüfatlarına rəhbərlik etmək 
məqsədilə Azərbaycan Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyində 1952-ci 
il aprelin 1-də Arıçılıq İdarəsi də 
təşkil edildi.

Ölkəmizdə arıçılığın inkişaf 
etdirilməsində R.İ.İbrahimovun, 

Ə.M.Quliyevin xidmətləri 
əvəzedilməzdir. R.İ.İbrahimov 
1950–1955-ci illərdə arıçılıq 
haqqında ilk dəfə kitab yazan 
alimlərimizdən biri olmuşdur. 
Elmi fəaliyyətini ömrünün 
son vaxtlarında AMEA-nın 
indiki Genetik Ehtiyatlar Elmi-
Tədqiqat İnstitutunda davam 
etdirmiş akademik Ə.M.Quliyev 
respublika ərazisində balverən 
bitkilərin yayılmasını, onların 
təsərrüfat-bioloji xüsusiyyətini, 
xüsusilə nektar ifrazetmə 
qabiliyyətini öyrənməklə arıçılığın 
Azərbaycanda inkişaf etdirilməsi 
üçün potensial imkanların 
mövcudluğunu dəfələrlə 
söyləmişdir.

Mənbələrdən məlum olur 
ki, Azərbaycanda hələ qədim 
zamanlardan arıçılıq həm də 

müstəqil təsərrüfat sahəsi 
kimi formalaşmışdır. Qafqaz 
kəndlilərinin təsərrüfat və 
məişətinin tədqiqatçılarından 
olan N.N.Şavrov bu ərazini 
“arının vətəni”, “arıçılığın beşiyi” 
adlandırmışdır.

Azərbaycan ərazisində tarixən 
qonur və boz rəngli arılar məskən 
salmışlar. Həmin arılar dağ və 
dağətəyi bölgələrdə yayılmaqla 
mövsüm ərzində meşə, çəmən 

və otlaqlarda olan bitkilərin 
çiçəklərinin dərin qönçələrindən 
nektar şirəsini toplamaqla 
qidalanmışdır. Beləliklə, həmin 
arılarda min illər ərzində bitkilərin 
xüsusiyyətlərinə xas olan uzun 
xortumluluq və eyni zamanda, 
çiçəklər arasında seçim etməmək 
əlaməti yaranmışdır ki, bu da onu 
başqa növ arılardan fərqləndirən 
əsas səciyyəvi xüsusiyyətlərdəndir.

Onu da qeyd etməliyik ki, 
ölkəmiz dünyanın ən məşhur bal 
arılarından biri olan və təsərrüfat 
baxımından çox əhəmiyyətli 
sayılan Qabaqtəpə, Şahdağ, Şəki, 
Ordubad populyasiyalarına ... 
həyat vermiş Bozdağ Qafqaz 
arısının vətənidir.

Qabaqtəpə arısını 
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 
A.S.Skorikov (1927) Daşkəsən 
rayonunun Qabaqtəpə sovetliyi 
ərazisində aşkarladığı üçün 
həmin arıları “Qabaqtəpə arıları” 
adlandırmışdır. Bundan sonra 
Avropanın digər ölkələrində, 
Gəncəbasar ərazisində yerləşən 
Qabaqtəpə arısına olan maraq 
artmışdır.

Qabaqtəpə və Bozdağ Qafqaz 
ana arıları təkcə Rusiyaya deyil, 
dünyanın bir çox ölkələrinə 
aparılırdı. Statistikaya görə, 
ölkəmizdə arı ailələrinin sayı 
300 min–450 min təşkil edirdi. 
Alimlər isə onların sayının 
8-10 dəfə artırılmasını tövsiyə 
edirdilər. Onların fikrincə, 

Azərbaycanda mövcud olan 
9 iqlim qurşağının balverən 
bitkilərlə zəngin yerlərindən, 
habelə iqlim xüsusiyyətlərindən 
səmərəli istifadə edilməsi şərti ilə 
buna nail olmağın mümkünlüyünü 
göstərirdilər.

Azərbaycan Respublikası 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
məlumatına görə, son illər 
ölkəmizdə heyvandarlığın əsas 
sahələrindən biri kimi arıçılıq 

xeyli inkişaf edib və bu sahədə 
fəaliyyət göstərən təsərrüfatların 
subsidiyalaşdırılması, bazara 
çıxışının təmin olunması 
sahəsində mühüm addımlar 
atılıb. Rəsmi göstəricilərə əsasən, 
hazırda respublikada, təxminən, 
3 min fermer 400 minə yaxın 
arı ailəsinə qulluq göstərir. Bu 
sahəyə dövlət dəstəyi tədbirləri 
ilə yanaşı, arıçılığa elmi-texniki 
dəstəyin göstərilməsi son dərəcə 
vacibdir. Arıçılıqda damazlıq-
seleksiya işinin təşkili, arı 
cinslərinin və populyasiyalarının 
rayonlaşdırılması, xəstəliklərlə 
mübarizə, balverən özülün (yem 
mənbələrinin) yaradılması kimi 
mühüm amillər ölkədə intensiv 
arıçılığın formalaşdırılması üçün 
qarşıda duran hədəflərdəndir.

Bu baxımdan arıçılıq 
sahəsində elmi informasiya 
təminatının həyata keçirilməsi 
məqsədilə Aqrar Elm və 
İnnovasiya Mərkəzi, Heyvandarlıq 
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 
nəzdində Arıçılıq Mərkəzi 
yaradılıb. Mərkəz fəaliyyət 
göstərdiyi dörd il ərzində BMT-nin 
Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının 
dəstəyi ilə arıçılıqda süni 
mayalandırma texnologiyasının 
tətbiqi təcrübəsini öyrənib, 
təmizqanlı Bozdağ Qafqaz arı 
cinsinin genetik ehtiyatını yaradıb, 
200 arı ailəsindən ibarət genefond 
arıxana qurub. 

Respublikamızda ilk dəfə 
olaraq türkiyəli mütəxəssislərin 

iştirakı ilə süni mayalanma 
nəticəsində xeyli sayda ana arı 
mayalandırılaraq genefonda 
daxil edilib. Gələcəkdə bu 
arıların çoxaldılaraq fermer 
təsərrüfatlarında yayılması 
üzərində elmi-tədqiqat işləri 
aparılır. Mərkəz daxilində 
“Damazlıq işinin təşkili” və 
“Arıçılıq məhsullarının tədarükü 
və analizi” laboratoriyaları təşkil 
olunub. “Eksperimental-istehsalat 
Faxralı təcrübə şöbəsi” lazımi 
avadanlıqlarla təchiz edilib, toz 
və nektar verən ağac, kol, ot 
bitkilərindən ibarət balverən özül 
yaradılıb. 

Arıçılığın qədim ocaqları 
Gəncə-Qazax, Quba-Xaçmaz, 
Şəki-Zaqatala, Şamaxı, Lənkəran-
Astara, Kəlbəcər-Qubadlı, Dağlıq 

Qarabağ, Naxçıvan regionları 
sayılır. Həmin bölgələrin balverən 
bitkilərlə zəngin yerləri və 
əlverişli iqlimi var. Lakin qlobal 
iqlim dəyişmələri, Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi nəticəsində arıçılıq 
üçün münbit ərazilərimizin 
işğal olunması kimi faktlar bizi 
“intensiv arıçılığ”a keçməyə vadar 
edir.

Arıçılıqda məhsuldarlığın 
yüksəldilməsində əsas yollardan 
biri yem bazasının yaradılmasıdır. 
Artıq köçəri arıçılıqla yem 
təminatını həyata keçirmək 
mümkün deyil. Elm mərkəzi 
olaraq təklif edirik ki, arını yemin 
yanına aparmaq yox, yem bazasını 
arıxananın yaxınlığında yaratmaq 
lazımdır. Bunun üçün hər bir arıçı 
balverən ağac və kolların əkinini 

həyata keçirməlidir. Fermerlərə 
tövsiyə kimi Türkiyədən gətirilən 
və mərkəzimizin 1,5 hektarlıq 
ərazisində əkilərək çoxaldılmış 
lavanda və rozmarin bitkisini təklif 
edirik. Bunlar bütün dünyada arı 
üçün qiymətli, balverən kol bitkisi 
sayılır. Hazırda mərkəzin nümayiş 
sahəsində 50-dən artıq ağac və kol 
bitkisi yetişdirilir.

Qeyd edək ki, arıçılıq 
üçün qiymətli yem bitkisi olan 
lavanda və rozmarin həm də 
kənd turizminin qurulması üçün 
əhəmiyyətli bitki sayılır. Bal 
arılarının təbii yem mənbəyi 
kimi istifadə etdiyi nektarlı, 
şirəli bitkilər qardaş Türkiyə və 
Avropa ölkələrinin əksəriyyətində 
plantasiyalar şəklində çoxaldılaraq 
minlərlə turisti cəlb edir. Bu 

bitkilərdən alınan efir yağı, çay, 
toz və digər məhsullar milyonlarla 
xarici valyuta qazandırır. Lavanda, 
rozmarin yağı və onlardan alınan 
müxtəlif çeşidli məhsullar (efir 
yağı, quru çiçək qrupu) ətriyyat-
kosmetika, qida və əczaçılıq 
sənayesində, tibbdə və məişətdə 
geniş istifadə edilir. Eyni 
zamanda, bu bitkilər torpaqların 
münbitliyinin qorunması üçün 
qiymətlidir, ərazilərdə gedən 
eroziya əleyhinə bitki kimi 
əkilərək çoxaldılır.

Bundan əlavə, arıçılarımıza 
məsləhət görürük ki, arıxanaların 
yaxınlığında nektar verən raps, 
xaşa, faseliya, ada çayı, biyan 
bitkiləri, adi palıd, müxtəlif 
növ akasiya, innab, çökə, iydə, 
ərik, şaftalı, armud, xirnik və 
digər ağacları da əkərək yem 

bazası yaratsınlar. Gələcəkdə 
Azərbaycanın Bozdağ Qafqaz 
arılarını artırmaqla lavanda, biyan, 
rozmarindən alınmış ballarımızı 
rahatlıqla dünya bazarına çıxara 
bilərik.

Arıçılıq Mərkəzinin gələcək 
elmi fəaliyyətinə arıçılıqda 
damazlıq işinin təşkilində 
əsas problem sayılan “təcrid 
bölgələri”nin yaradılması daxil 
olacaq. Mərkəzin, eləcə də 
digər bölgələrdəki genefond 
arıxanalarının yaxınlığında zəhərli 
herbisidlərin istifadəsi qadağan 
olunacaq. 

Yaxın gələcəkdə əsas hədəflər 
mərkəzdə arı məhsullarının (bal, 
vərəmum, çiçək tozu, ana arı 
südü, erkək arı südü, arı zəhəri və 
s.) sertifikatlaşdırılmasını təmin 
etmək üçün həmin məhsulların 
keyfiyyət analizlərini, həmçinin 
arı xəstəliklərinin diaqnostikasını 
həyata keçirməyə imkan verən 
laboratoriyaların yaradılması və 
müvafiq avadanlıqlarla təmin 
edilməsi ilə bağlıdır.

Respublika əhalisi üçün bal 
tələbatı 4,5 min ton tələb edilsə 
də, bu göstərici 3 min tonu keçə 
bilmir. Halbuki, respublikada 
600 mindən çox arı ailəsinin 
saxlanması imkanı olduğunu və 
bir pətəkdən orta hesabla 10-15 kq 
balın alındığını nəzərə alsaq, onda 
ölkə üzrə bal ehtiyatı 8–9 min tona 
bərabər olacaq. Deməli, ölkənin 
bala olan tələbatını ödəmək nəinki 
mümkündür, hətta o qədər də 
xaricə bal satmaq imkanımız var. 

Arıçılığı inkişaf etdirmək 
məqsədilə aparılan və nəzərdə 
tutulan islahatlar nəticəsində 
respublikamızda arı ailələrinin 
sayı artırılacaq. Respublikada 
arı cins və populyasiyaları 
dəqiqləşdiriləcək, onlardan 
daha məhsuldar olanları 
çoxaldılaraq yayılması təmin 
ediləcək. Dünyada daha yüksək 
məhsuldarlıq göstəricilərinə 
malik olan “Bak-fast” (Almaniya, 
İngiltərə), “Karpatka” (Ukrayna) 
və s. arı cinsləri də ölkəmizə 
gətirilərək yerli şəraitə 
uyğunlaşdırılacaq.

Beləliklə, arıçılıq məhsulları 
tədarükünün həcmi artırılacaq, 
arı ailələrinin məhsuldarlığının 
yüksəldilməsi hesabına balın maya 
dəyəri aşağı salınacaq. Arıçılıq 
məhsullarının tədarükünü və 
qablaşdırılmasını sənaye üsuluna 
keçirilməklə və marketinqi inkişaf 
etdirməklə bu məhsulların müasir 
səviyyədə satışı təşkil ediləcək. 

Allahverdi SEYİDOV, 
ARKTN-nin Heyvandarlıq 

Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 
Arıçılıq Mərkəzinin rəhbəri, 

aqrar elmləri doktoru, 
professor

Ölkə başçısının rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikasının aqrar 
sektorunda biznesin formalaşdığı bir şəraitdə istehsalın inkişafı, onun 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi ilə bağlı 
genişmiqyaslı kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi davam edir. Yeni 
inkişaf erasına daxil olan ölkəmiz ötən illərdən başlayaraq, iqtisadi islahatların 
məzmununu daha da dərinləşdirərək, yeni müstəviyə keçirmişdir. Bu da nəticə 
etibarilə iqtisadiyyatın real sektorunda dinamikliyi yüksəldib, neftdənkənar 
sahələrdən biri hesab edilən kənd təsərrüfatının inkişafına münbit şərait yaradıb.

Arıçılığın  məhsuldarlığı  
etibarlı  yem  bazasından  asılıdır

 � Siyasi və iqtisadi potensialına, zəngin mədəniyyətinə, 
yüksək həyat tərzinə və digər xüsusiyyətlərinə görə Avropanın ən 
qüdrətli dövlətlərindən biri olan Almaniya ilə əlaqələrin inkişafına  
Azərbaycan hər zaman diqqətlə yanaşıb. Bu, heç də təsadüfi 
deyildir ki, Almaniya ilə Azərbaycan, eləcə də xalqlarımız arasında 
əlaqələrin böyük tarixi vardır. 

Hələ XIX əsrin əvvəllərində Av-
ropadan, Vürtemberq krallığından köç 
edərək Azərbaycana yaşamağa gəlmiş 
almanları azərbaycanlılar öz torpağın-
da, Vətənində çox mehribanlıqla qəbul 
etmiş və sonrakı dövrdə birgə yaşayıb-
yaratmışlar. Belə ki, 1819-cu ildə 194 
alman ailəsi Gəncə yaxınlığında Hele-
nendorf (Göygöl rayonu) və Annenfeld 
(Şəmkir rayonu) adlı iki koloniya 
salıblar. Sonrakı dövrlərdə Qazax, 
Tovuz, Ağstafa rayonları ərazisində Qe-
orsfeld, Qrünfeld, Eyqenfeld, Trauben-
feld...  ümumilikdə, 8 alman koloniyası 
salınmışdır. 

Çar hökuməti tərəfindən dəvət 
olunmuş şvab mühacirləri peşəkar 
ustalar, şərabçılar, tacirlər, memarlar və 
mühəndislər kimi öz bilik və baca-
rıqları ilə Azərbaycana xidmət etmiş, 
cəmiyyətə maneəsiz inteqrasiya olun-
muşlar. Onlar yerli əhali ilə sıx mədəni 
əlaqələrinə baxmayaraq, öz adət və 
ənənələrini, etnik özəlliklərini qoruyub 
saxlamışlar. Sözsüz ki, bu qorunub-
saxlanılma işində biz azərbaycanlıların 
onlara tolerant yanaşması da öz rolunu 
oynamışdır. 

Əlbəttə, zaman ötdükcə, xalqlar və 
dövlətlər arasında münasibətlər yeni 
müstəviyə keçdikcə, yurdlarından, 
ölkələrindən uzaq düşmüş almanlar da 
öz vətənlərinə dönmüşlər. Qeyd etmək 
istərdim ki, 1939-cu il əhalinin siyahı-
yaalınma məlumatına görə, o dövrdə 
respublikamızda 23 min 133 nəfər 
alman yaşayıb.

1941-ci ildə Almaniya ilə Sovet 
İttifaqı arasında müharibə başlayandan 
sonra Volqaboyu, Krım və  Cənubi 
Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda 
yaşayan almanlar Qazaxıstan və Sibirə 
deportasiya olunmuşlar.  

Alman icmasının mədəni həyatında 
təhsil, mədəniyyət böyük əhəmiyyət 
kəsb  edib.  1842-ci ildə Helenendorf-
da ilk məktəb binası tikilib. 1920-ci 
illərin ortalarında Azərbaycanın alman 
məskənlərində və Bakı şəhərində səkkiz 
alman məktəbi fəaliyyət göstərib.  Bu 
məktəblərdə alman, azərbaycanlı və 
rus müəllimlər dərs deyiblər.  Alman-
lar  Azərbaycan dilinə ciddi maraq 
göstəriblər.  1920-ci ilin sonunda 
Helenendorfda maşınqayırma, 1930-
cu illərdə isə üzümçülük və şərabçılıq 
texnikumu fəaliyyətə başlayıb.  

Sənayedə və təsərrüfatda yaxşı 
mütəxəssis olan almanlar tərəfindən 
inşa edilən körpülər, müxtəlif tikililər, 
şərab zavodları, Gəncə şəhərində, 
Şəmkir və Göygöl rayonlarında yaşayış 
evləri, kilsə (lüteran kirxası) və digər 
tikililər Azərbaycanda alman memar-
lığının nümunələridir. Azərbaycanda 
yaşayan alman əhalisi tərəfindən lüteran 
kilsəsinin əsası  qoyulmuşdur. Alman 
memarları A.Eyxler və F.Lemkulun 
layihələri əsasında 1854-cü ildə He-
lenendorfda (Göygöl şəhəri), 1909-cu 
ildə Annenfelddə (Şəmkir şəhəri) 
tikilmiş lüteran kilsələri günümüzədək 
əzəmətini saxlamışdır. 

Azərbaycan almanlarının inşa 
etdikləri məşhur tiklilərin bəziləri Bakı-
da yerləşir. 28 May küçəsində yerləşən 
lüteran Xilaskar Kilsəsi 1897-ci ildə 
tikilmişdir. 24 yaşlı alman Adolf Eyx-
lerin memarı olduğu bu bina Bakının 
arxitektura inciləri sırasına daxildir. 
Hazırda konsert zalı kimi fəaliyyət 
göstərən bu kilsəyə Azərbaycanda yaşa-
yan alman icması hər bazar günü gəlib, 
öz dualarını oxuyur, ibadət  və söhbət 
edirlər. Kirxanın yanında daha bir bina 
vardır. “Kapellhaus” adlanan bu bina 
Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Birliyi 
kimi fəaliyyət göstərir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
dövründə parlamentdə millət vəkili 
olan Lorents Yakovleviç Kun alman 
əhalisini təmsil etmişdir. Həmin dövrdə 
alman məskənlərinin həyatında mühüm 
bir tarixi hadisə hesab olunan,  9 iyun 
1919-cu il tarixində Helenendorf 
koloniyasının yubileyi, yəni almanların 
Azərbaycanda məskunlaşmasının 100 
illiyi qeyd edilmişdir.   

1920-1930-cu illərdə Azərbaycanda 
“Bauer und Arbeiter” (“Kəndli və 
fəhlə”), “Lenins Weg” (“Lenin yolu”) 
adlı alman dilində qəzetlər nəşr olunub. 
1928-ci ildə Helenendorfda arxeoloq, 
pedaqoq Hummel tərəfindən təşkil 
olunan Diyarşünaslıq muzeyi açılıb. 
1940-cı ildə isə həmin muzeydə keçmiş 
SSRİ-də 800 illiyi keçirilən  dahi 
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə 
həsr edilən sərgi təşkil olunub.

Almaniya və Azərbaycan arasındakı 
mədəni əlaqələr sıx və rəngarəngdir. 
Bu əlaqələr 200 illik ənənəyə bağlıdır. 
Bugünkü münasibətlərin əsasını 1995-ci 
ildə imzalanmış Alman-Azərbaycan 
Mədəniyyət Sazişi təşkil edir və həmin 
vaxtdan da  icra olunur. Alman–
Azərbaycan mədəniyyət komissiyası hər 
beş ildən bir görüşür.

Hazırda Almaniya ilə Azərbaycan 
arasında mədəni əlaqələr də uğurla 
inkişaf edir. 2008-ci il iki ölkənin 
münasibətləri tarixində ilk dəfə olaraq  
Almaniyada Azərbaycan günlərinin, 
2009-cu ildə isə Azərbaycanda Almani-
ya həftəsinin keçirilməsi bu əlaqələrin 
səviyyəsinin göstəricisidir. Almani-
yanın 12 şəhərində 100-dək müxtəlif 
məzmunlu tədbirin keçirildiyi “Almani-
yada Azərbaycan ili” ölkəmizin Avropa-
da ilk və hələlik yeganə mədəniyyət ili 
olmuşdur. 

2017-ci ildə Cənubi Qafqaz regi-
onunda alman məskənlərinin salın-
masının 200 illiyi tamam olmuşdur . 
Xalqımızın tarixində və mədəniyyətində 
dərin iz qoymuş bu hadisə 
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə UNESKO-
nun “2016–2017-ci illər üçün görkəmli 
şəxslərin və əlamətdar hadisələrin 

yubileyləri proqramı”na daxil edilmiş-
dir.  Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev 2016-cı il avqustun 
30-da “Cənubi Qafqaz regionunda 
alman məskənlərinin salınmasının 200 
illiyi haqqında” sərəncam imzalamışdır. 
Həmin sərəncamda deyilir: 

“Azərbaycanda yüzillər boyu 
bərqərar olmuş tolerantlıq mühiti XIX 
əsrin əvvəllərində buraya köçürüldükləri 
ilk vaxtlardan alman mühacirlərinin 
yerli əhali ilə qısa müddətdə dərin 

ünsiyyət qurması üçün əlverişli 
zəmin yaratmışdır. Məskunlaşdıqları 
və qaynayıb-qarışdıqları bu yerləri 
İkinci dünya müharibəsi dövründə 
tərk etmək məcburiyyətində qalsalar 
da, onların özlərindən sonra qoyub 
getdikləri tarixi-mədəni irsi Azərbaycan 
xalqı multikultural dəyərlərə sadiqlik 
nümayiş etdirərək lazımınca qoruyub 
saxlamışdır. Bir-birinin milli dəyərlərinə 
qarşılıqlı hörmət və ehtiram Azərbaycan 
və alman xalqlarının mədəni əlaqələrini 
səciyyələndirən başlıca cəhətdir. Alman 
şərqşünasları Azərbaycan xalqının 
möhtəşəm söz sənəti yadigarlarının 
dünya elm aləminə tanıdılmasında 
mühüm xidmətlər göstərmiş, alman 
memarları isə Azərbaycanda şəhərsalma 
mədəniyyətinə dəyərli töhfələr 
vermişlər”. 

Bu sərəncam əsasında 
Azərbaycanda alman abidələrinin 
qorunması üçün bərpa işləri aparılmış-
dır. Məlum olduğu kimi, 4 kilsə bərpa 
edilmiş, almanların yaşadıqları kənd və 
qəsəbələr təmir olunmuşdur. Bununla 
yanaşı, Mədəniyyət Nazirliyi almani-
yalı həmkarları ilə birlikdə ölkəmizin 
müxtəlif regionlarında məskunlaşmış 
alman mühacirlərin həyatını əks etdirən 

“Azərbaycanda alman məskənləri” adlı 
layihə hazırlamışdır. 

Almanların ölkəmizdə 
məskunlaşmasının iki əsrlik tarixinin 
yubiley səviyyəsində keçirilməsi üçün 
tərtib edilən layihədə “Azərbaycanda 
alman məskənləri” turizm marşrutunun 
da fəaliyyət göstərməsi istiqamətində 
tədbirlər planı tərtib olunmuşdur. 
Almaniyanın ölkəmizdəki səfirliyi və 
Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq 
Cəmiyyətinin dəstəyi ilə bu istiqamətdə 

bir sıra tədbirlər görülmüş-
dür. Turizm marşrutuna Gəncə şəhəri 
ilə yanaşı, Göygöl, Şəmkir, Gədəbəy 
və Tovuz rayonları, eləcə də almanların 
ölkəmizdə tikdiyi bir sıra tarixi-mədəni 
abidələr, ekskursiyalar da daxildir. 

Bundan əlavə layihə çərçivəsində 
Azərbaycanda və digər Qafqaz 
ölkələrində yaşamış almanların irsinin 
dünyaya çatdırılmasından bəhs edən 
filmin çəkilməsi, ölkəmizdə mövcud 
olan multikultural mühit və tolerant-
lıq haqqında dünya ictimaiyyətinin 
məlumatlandırılması üçün ölkəmizə 
alman rejissoru Fridhelm Brükner və 
onun həmkarlarının səfəri təşkil edil-
mişdir. Onu da qeyd edək ki, yubileylə 
bağlı Gədəbəydə “Simens qardaşları” 
muzeyinin abadlaşdırılması, Göygöldə 
qədim alman evləri üslubunda hotelin 
inşası, Alman İrsi Muzeyinin təmiri 
(2007-ci ildə Göygöldə vəfat etmiş 
sonuncu alman Viktor Klayın ev-
muzeyi əsasında), Şəmkirdə Alman 
İrsi Mərkəzinin və Ştaynmayer köhnə 
alman kəndlərinin bərpası bu qəbildən 
olan tədbirlərdəndir.

İki xalq arasında mədəni və tarixi 
dostluğa çoxsaylı sənədli və bədii 
filmlər də həsr edilib. “Uzaq Qafqaz 

ümidi – Azərbaycanda alman izləri” 
sənədli filmi Azərbaycanın “Salnamə” 
studiyası və Almaniyanın “Züdost” 
informasiya agentliyinin birgə istehsa-
lıdır. Alman dilində hazırlanmış filmin 
rejissoru Mojkan Ehraridir. Alman-
Azərbaycan Cəmiyyəti tərəfindən ha-
zırlanmış “Azərbaycan–alman dostluq 
əlaqələri” sənədli filmində Drezdendə 
saxlanılan “Dədə Qorqud” eposunun 
əlyazması, Mirzə Şəfi Vazehin Fridrix  
Bodenştedtlə dostluğu, Leypsiq kitab-
xanasında Azərbaycana dair kitablar, 
Berlin İncəsənət Muzeyində saxlanılan 
qədim musiqi alətləri və antik geyimlər 
lentə alınıb. Ekran əsərində almanların 
Azərbaycanda məskunlaşma tarixindən 
də bəhs edilir.

Azərbaycanın görkəmli kinorejis-
soru, Xalq artisti Oqtay Mirqasımovun 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasın-
da çəkilən “Qisas almadan ölmə. 
Keçmişdən məktublar” bədii filmi də 
Azərbaycan ərazisində məskən salmış 
almanların 1941-ci ildə Orta Asiya-
ya sürgün olunmasından bəhs edir. 
Almaniyanın ölkəmizdəki səfirinin 
müavini Volfqanq Mössingerin film 
barədə fikirləri də maraqlıdır: “Filmin 
Azərbaycan–alman münasibətlərinə 

həsr olunması bizi sevindirdi. Çünki 
tarixin qara səhifələrinə baxmayaraq, 
bizim xalqlar arasında həmişə sıx 
münasibətlər olub” .

Qeyd olunanlar Almaniya–
Azərbaycan əlaqələrinin böyük tarixi 
olduğunu nümayiş etdirir, xalqla-
rımız arasında dostluq, əməkdaşlıq 
əlaqələrinin hər iki tərəfə   çox 
fayda gətirdiyini göstərir. Xüsusilə 
qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan 
ölkələrimiz arasındakı diplomatik, stra-
teji, sosial, mədəni, elmi münasibətlərin 
inkişafına Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi uzun 
sürən və hələ də həllini tapmayan ağır 
problemin mövcudluğu şəraitində nail 
ola bilmişdir. Bu gün ölkəmizdə 1 mil-
yondan çox məcburi köçkün və qaçqın 
var və torpaqlarımızın 20 faizi işğal 
altındadır. Azərbaycan xalqı əmindir 
ki, ölkə rəhbərliyi tərəfindən aparılan 
uğurlu diplomatiya müsbət töhfələrini 
verəcək, yaxın gələcəkdə bu münaqişə 
ədalətli, sülh yolu ilə həllini tapacaq. 

Son olaraq bu qeydlərimi Alma-
niya Bundestaqının Xristian Demok-
rat İttifaqından olan deputatı Marko 
Vandervitzin  fikri ilə tamamlamaq 
istərdim: “Biz münaqişənin daha da 
kəskinləşməsindən ehtiyat edirik. Bu 
münaqişənin həlli yalnız sülh yolu 
ilə əldə oluna bilər. Buna nail olmaq 
üçün, ilk növbədə, dinc əhalinin atəşə 
tutulması dayandırılmalıdır. Torpaqla-
rın işğalı, eləcə də qaçqın və məcburi 
köçkünlərlə bağlı yaranmış vəziyyət 
artıq dözülməzdir. Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası bir 
neçə dəfə işğal olunmuş ərazilərdən 
erməni qoşunlarının çıxarılmasını tələb 
edib. Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar 
olması və insan tələfatının qarşısının 
alınması məqsədilə bu qətnamələr 
yerinə yetirilməlidir”.

Günay ƏLİYEVA, 
Mədəniyyət Nazirliyi  

Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və 
İxtisasartırma Mərkəzi sənədlərlə 

iş və statistik təhlillər  
şöbəsinin müdiri

Almaniyanın, alman xalqının bəşər tarixindəki 
xidmətlərinə, əldə etdiyi nailiyyətlərə Azərbaycan xalqı çox 
böyük hörmət və ehtiramla yanaşır. Alman xalqının böyük 
nailiyyətləri var, inkişaf etmiş dövlət kimi Almaniyanın 
çox böyük təcrübəsi var. Müstəqil Azərbaycan Respubli-
kası bu ölkə ilə sıx əlaqə saxlamaq və bunu gündən-günə 
möhkəmləndirmək üçün bütün səylərini göstərir.

Heydər ƏLIYEV 
Ümummilli lider

Azərbaycanda alman mədəniyyəti izləri


