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AZƏRBAYCANIN XRONOLOJİ TARİXİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müəllifdən 

 
 
“Azərbaycanın xronoloji tarixi” adlı bu tədris vəsaiti Azərbaycanla bağlı mühüm tarixi, mədəni və 

iqtisadi hadisələrin xronoloji xülasəsini özündə əks etdirir. 

Vəsaiti hazırlamaqda məqsədim müəllimlər, tələbələr, şagirdlər üçün əlavə tədris vəsaiti təqdim etmək, 

abituriyentlər, imtahanlara hazırlaşanlar və ümumiyyətlə, Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə 

maraqlanan bütün şəxslər üçün yardımçı olmaq, Azərbaycanın tarixini təbliğ etməkdir. 

 

Hadisələr və məlumatlar xronoloji ardıcıllıqla aşağıdakı kimi verilmişdir: 

• Mühüm hadisələr qalın qara şriftlə; 

• Mədəniyyət abidələri və əhəmiyyətli layihələr qalın mavi şriftlə; 

• Müharibələr, döyüşlər və qanlı hadisələr qalın qırmızı şriftlə; 

• Sülh və müqavilələr qalın yaşıl şriftlə. 

 

Xronoloji cədvəl şəklində olan vəsait mütəmadi olaraq yenilənir və təkmilləşdirilir. 

Vəsaitin son versiyasını http://elchinya.narod.ru internet resursundan yükləmək mümkündür. 

İrad və təkliflərinizi elchinya@yandex.ru elektron poçt ünvanına göndərə bilərsiniz. 
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Azərbaycan İbtidai-icma dövründə 

Daş 
dövrü  

Alt 
paleolit 

3 mln-100 
min il əvvəl 

QEYD: 2-3 mln il əvvəl - ən qədim insan qalıqları Şərqi Afrika 
(Keniya və Tanzaniya, 1931) 

İbtidai insan sürüsü (ulu icma), ilk məşğuliyyət: yığıcılıq və ovçuluq 
(mənimsəmə təsərrüfatı) 

“Bacaran insan”, ilk əmək alətləri - dəyənək, ucu şiş ağac və sivri daş 

1,5 mln il əvvəl Azərbaycanda ilk insan izləri,  "Quruçay 
mədəniyyəti", Azıx mağarası 

700 min il əvvəl ilk dəfə oddan istifadə 

350-400 min il əvvəl - Azıx adamı (“Azıxantrop”) (1968) 

Daş alətlər, ayı kəllələri üzərində cızıqların totemik baxışlarla əlaqəsi 

  

Orta 
paleolit 

100 min-40 
min il əvvəl 

"Mustye mədəniyyəti" dövrü, "Neandertal adam" (1856) 

Axirət dünyasına, totemlərə (heyvanlara), təbiət qüvvələrinə inam, 
ovsun 

Tağlar (Qarabağ), Damcılı və Daşsalahlı (Qazax), Qazma 
(Naxçıvan) mağaraları 

Ulu icma sıradan çıxmağa və qəbilə icması yaranmağa başlaması 

  

Üst 
paleolit 

40 min il 
əvvəl-

e.ə.12-ci 
minillik 

Homo sapiens (ağıllı adam), rabitəli nitq, qəbilə icması, anaxaqanlığı, 
ibtidai incəsənət 

İqlimin mülayimləşməsi, nəhəng maralın və mağara ayısının 
kökünün kəsilməsi 

Qaşovlar, biz, üçbucaq əmək alətləri 

  

Mezeoli
t 

E.ə. 12-8-ci 
minilliklər 

Ox və kaman, ovçuluğun ön plana keçməsi, heyvanların 
əhliləşdirilməsi və ibtidai heyvandarlıq 

İlkin toxa əkinçiliyi 

Qobustan və Damcılı düşərgələri, mərhumun yanına əşyaların 
qoyulması 

  

Neolit 
E.ə 7-6-cı 
minilliklər 

"Neolit inqilabı" - istehsal təsərrüfatına (əkinçilik və maldarlığa) keçid  

Oturaq həyat, daşların deşilməsi və cilalanması, saxsı qablar, 
toxuculuq 

  

Mis 
dövrü 

Eneolit 
E.ə. 6-4-cü 
minilliklər 

Evlərin işərisində, kənarında ölülərin dəfni və üzərinə oxra - qırmızı 
rəng səpilməsi 

Çay kənarında çiy kərpicdən dairəvi planda evlər - Şomutəpə 
mədəniyyəti 

Əmək alətlərinin təkmilləşməsi nəticəsində əmlak bərabərsizliyinin 
dərinləşməsi 

Əhalinin yoxsullara və varlılara ayrılması prosesinin xeyli güçlənməsi 

İcma ağsaqqalları şurası, qonşuluq icması 

Atın əhilləşdirilməsi - Əliköməktəpə (Cəlilabad) 

  

Tunc 
dövrü 

Erkən 
tunc 

E.ə. 4-2-ci 
minilliklər 

I böyük ictimai əmək bölgüsü - əkinçilik və maldarlığın bir-birindən 
ayrılması 

Xış (cüt) əkinçiliyi, ataxaqanlığı, köçmə (yaylaq) maldarlığı, tayfalar 

"Kür-Araz mədəniyyəti" 

Kollektiv dəfnetmə və ölüyandırma, kurqanlar, ibadət yerləri - 
Sərkərtəpə, Babadərviş, I Kültəpə 

  

Orta 
tunc  

II böyük ictimai əmək bölgüsü - sənətkarlığın əkinçilik və 
maldarlıqdan ayrılması 

Bağçılıq və bostançılıq, üzümçülük və şərabçılığın yaranması 

http://www.elchinya.narod.ru/about.htm


 Tərtibçi: Elçin Cəfərov, versiya 17.08 

 
"Boyalı qablar mədəniyyəti", dulusçuluq məhəlləsi və dulus sobaları 
(II Kültəpə) 

Böyük tayfa ittifaqları, ilkin şəhər mərkəzləri, Naxçıvan şəhəri 

  

Son 
tunc 

“Siklopik tikililər”, ayaqla işləyən dulus çarxı, süni suvarma şəbəkələri 

Sənətkar-tacirlər qrupunun ayrılması, tayfa başçılarının 
ilahiləşdirilməsi, səma cisimlərinə inam 

Yarımköçəri yaylaq maldarlığı ön planda 

At minik və qoşqu vasitəsi kimi böyük rol oynadığı üçün ata sitayiş 
ayini 

Xocalı rayonunda tapılmış üzərində Assur hökmdarının adı olan 
muncuq 

Əmək alətlərinin təkmilləşməsi nəticəsində əmlak bərabərsizliyinin 
dərinləşməsi 

Əhalinin yoxsullara və varlılara ayrılması prosesinin xeyli güçlənməsi 

Tayfalar arasında ziddiyyətlər artdı, ibtidai icma quruluşunun 
dağılmağa başlaması 

   

 
 
 
 

Azərbaycan Quldarlıq dövründə 

e.ə. III min. I 
yarısı 

Erkən dövlət qurumu Aratta 

e.ə. XXVIII-
XXIV əsrlər 

Şumer şəhər-dövlətləri 

e.ə. III m. II 
yarısı 

Kuti və Lullubi dövlətlərinin yaranması 

e.ə. 1792-1750 Babilistan hökmdarı Hammurapinin hakimiyyəti 

e.ə. 1274-1245 Assur hökmdarı I Salmanasarın hakimiyyəti 

e.ə. IX-VIII 
əsrlər 

Midiya ərazisində xırda vilayət hakimləri 

e.ə. 880 Assur hökmdarı II Aşşurnasirpalın (e.ə. 883-859-cu illər) Zamua ölkəsinə yürüşü 

e.ə. 859-824 Assur hökmdarı III Salmanasarın hakimiyyəti 

e.ə. 773-693 Skit padşahlığının mövcud olması 

e.ə. 843 Manna adına ilk dəfə Assuriya hökmdarı III Salmanasarın mixi yazılı kitabəsində rast 
gəlinməsi 

  

Manna dövləti 

e.ə. IX-e.ə 590 Manna dövləti, Paytaxtı: İzirtu 

e.ə. IX- VIII 
əsrlər 

İzurtuda Möhtəşəm qala divarları 

e.ə. t. 750 Urartu hökmdarı II Sardurinin (e.ə. 760-730-cu illər) Mannanı işğalı 

e.ə. 744-727 Assur hökmdarı III Tiqlatpalasarın hakimiyyəti 

e.ə. 740-719 Manna hökmdarı İranzunun hakimiyyəti 

e.ə. 730-714 Urartu hökmdarı I Rusanın hakimiyyəti 

e.ə. 718-716 Manna hökmdarı Azanın hakimiyyəti 

e.ə. t. 716-680 Manna hökmdarı Ullusununun hakimiyyəti 

e.ə. 714 Assur hökmdarı II Sarqonun (e.ə. 722-705-ci illər) Mannaya böyük yürüşü 

e.ə. t. 712-675 Midiya hökmdarı Deyokun hakimiyyəti 

e.ə. VII əsrin I 
rübü 

Mannanın Krım yarımadasından gələn kimmer, iskit və sak tayfaları ilə ittifaqı, türklərin 
Azərbaycana ilk gəlişi 

e.ə. 650 Manna hökmdarı Ahşerinin (e.ə. t. 675-650-ci illər) sui-qəsd nəticəsində öldürülməsi 

e.ə. VII əsr Sakların Albaniyada məskunlaşması 

e.ə. 653-625 Midiya skitlərin hakimiyyəti altında 

e.ə. 650 Assur hökmdarı Aşşurbanipalın (e.ə. 668-626) Manna qoşununu məğlub etməsi 

e.ə. t. 650-630 Manna hökmdarı Uallinin hakimiyyəti 
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e.ə. 615-612 Midiyanın Assuriya ilə müharibəsi 

e.ə. 590 Manna Midiyaya birləşdirildi. 

e.ə. 585 Midiya hökmdarı Kiaksarın (e.ə. 625-585) Lidiya ilə sülh müqaviləsinin bağlanması 

e.ə. 585-550 Midiya hökmdarı Astiaqın hakimiyyəti 

e.ə. 584-558 Fars hakimi I Kambizin hakimiyyəti 

e.ə. 550-330 Əhəmənilər sülaləsinin hakimiyyəti 

e.ə. 550 Midiyanın suquta uğraması 

e.ə. 530 Fars hökmdarı II Kirin (e.ə. 558-530) massaget tayfalarına qarşı yürüşü 

e.ə. 522-486 Fars hökmdarı I Daranın hakimiyyəti 

e.ə. 505 Ən qədim yazılı abidələrdə Novruz bayramının tarixi 

e.ə. 486-465 Fars hökmdarı Kserksin hakimiyyəti 

e.ə. 334-326 Makedoniyalı İsgəndərin (e.ə. 336-323)  Şərq yürüşü 

e.ə. 333 Anadolu İsgəndərin hakimiyyəti altında 

e.ə. 332 Qranik və İss döyüşlərində M.İsgəndərin əhəməniləri ağır məğlubiyyətdə uğratması 

e.ə. 331 Qavqamel (Cancal) döyüşündə M.İsgəndərin III Daranın ordusunu darmadağın 
etməsi 

e.ə. 330 “Avesta”-nın ilkin variantının İsgəndərin Əhəmənilərin Persopoldakı sarayını 
yandırması ilə məhv olması. 

e.ə. 330 Əhəməni dövlətinin süqutu 

e.ə. 328 M.İsgəndərin Atropatı yenidən Midiya satrapı təyin etməsi 

e.ə. 327 Atropatın M.İskəndər Hindistana yürüşü zamanı Midiyada makedoniyalılara qarşı baş 
vermiş Barikas qiyamını yatırması 

  

  

Atropatena dövləti 

e.ə. 323-b.e. 
224 

Atropatena (Adərbayqan) dövləti, P: Marağa (Vera), Qazaka 

e.ə. 321-281 Sələvkilər (Suriya) sülaləsinin hakimiyyəti 

e.ə. III əsr Atropatenada üzərində yunan yazısı olan Herakla aid edilən Kerifto abidəsi 

e.ə. 223 Azərbaycanın sələvkilərdən asılılığı 

e.ə. 190 Maqneziya döyüşündə romalıların selevkiləri məğlub etməsilə Atropatenanın yenidən 
müstəqillik qazanması 

e.ə. 20 Atropatena hökmdarı Artabazanın Selevkilərlə müharibəni bitirərək onlarla sülh 
bağlaması 

Albaniya dövləti 

e.ə. IV-e. VIII 
əsr 

Albaniya dövləti,  P: Qəbələ, Bərdə. S: Aranilər, Arşakilər, Mehranilər sülalələri 

e.ə. III əsr Albaniyada sikkə kəsilməsi 

e.ə. II əsr Albaniyada Aranilər sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi 

e.ə. 175-163 Sələvki hökmdarı IV Antioxun hakimiyyəti 

e.ə. 148-147 Parfiya hökmdarı I Mitridatın (e.ə.171-139) Midiyanı zəbt etməsi 

e.ə. 74-64-cü 
illər 

Romanın VI Mitridatla müharibəsi 

e.ə. 71 Lukulun yürüşü 

e.ə. 66 Alban hökmdarı Oroysun Kürün sahilində romalılarla döyüşdə məğlub olması 

e.ə. 56-34 Ərməniyə hökmdarı II Tiqranın hakimiyyəti 

e.ə. 36 Antoninin Parfiyaya yürüşü 

e. ə. I əsr Romalı Qney Pompeyin Albaniyay gəlişi, Roma müdaxiləsinə qarşı albanların 
mübarizəsi 

e.ə. 66 Alban hökmdarı Oroysun Kürün sahilində romalılar ilə döyüşdə məğlub olması 

e.ə. 36 Antoninin başçılığı ilə Romalıların Albaniyaya yürüşü 

e. I əsr Xristianlıq dininin meydana gəlməsi 

I-III əsrlər Roma-Parfiya münaqişələri 

  

Azərbaycan Feodalizm dövründə 

III-V əsrlər Azərbaycanda feodalizmə xas olan iqtisadi münasibətlərin bərqərar olması 

t. 215-255 Alban hökmdarı I Vaçaqanın hakimiyyəti 

224 Suzian döyüşündə I Ərdəşirin qələbə qazanaraq Parfiya dövlətinə son qoyması və 
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İranda Sasanilər sülaləsi hakimiyyətə gəlməsi 

Azərbaycan Sasanilərin tərkibində 

224-651 Sasanilər dövləti, B: I Ərdəşir, P: Ktesifon 

226 Albaniyanın Sasanilərdən asılı vəziyyətə düşməsi 

227 Atropatenanın Sasanilərin mərzbanlığına çevrilməsi 

t. 255-262 Alban xristian hökmdarı I Vaçenin hakimiyyəti 

III-V əsrlər Sasani-Bizans müharibələri 

260 Sasani şahı I Şapurun (241-272) Roma ordusunu məğlub edərək imperator Valerianı 
əsir tutması 

313 Alban hökmdarı Urnayrın (t. 313-371) xristianlığı Albaniyada dövlət dini elan etməsi 

359 Amid döyüşü 

371 Dzirav döyüşündə tərkibində erməni dəstələri olan romalıların qalib gəlmələri ilə 
Albaniyanın Uti, Sakasena, Girdiman və Kolt vilayətlərini müvəqqəti olaraq itirməsi 

399-421 Sasani şahı I Yezdəgerdin hakimiyyəti 

V əsrin əvv. Alban əlifbasının yaradılması 

421-438 Sasani şahı V Bəhram Gurun hakimiyyəti 

448 Alban hökmdarı II Vaçenin kilsə məclisi toplayaraq və atəşpərəstlik adətlərini qadağan 
etməsi 

481-529 (48 il) Sasani zülmünə qarşı Məzdəkilər hərəkatı 

493-510 Alban xristian hökmdarı III Vaçaqanın hakimiyyəti 

498 Aquen kilsə məclisinin xristian dininə aid və vergilərin miqdarının 
müəyyənləşdirilməsinə dair qanunu 

510-629 Albaniyada Sasani mərzbanlığı dövrü 

567 Dərbənd hasarlarının İran şahı I Xosrov Ənuşiravan (531-579) tərəfindən tikdirilməsi, 
vergi siyasəti 

570-590 Sabir türk tayfalarından olan və Mehranilər sülalənin banisi Mehran 

571-591 İran-Bizans müharibələri 

579-590 Sasani şahı IV Hörmüzün hakimiyyəti 

600-615 Girdman qalasının tikilməsi 

602 İran-Bizans müharibələrinin başlanması 

624 Bizansların Naxçıvanı tutması 

VII əsr-705 Girdiman knyazlığı 

t. 625-636 Girdman hakimi Mehrani Varaz-Qriqorun hakimiyyəti 

628 Xəzərlərin Albaniyaya geniş yürüşlərinin başlanması 

629 Sasani-Bizans müqaviləsi iləAzərbaycanın sasanilərin tərkibində qalması, 
Ş.Azərbaycanın isə öz müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilməsi 

629-705 Albaniyada Mehranilər sülaləsinin hakimiyyəti 

630-632 Albaniya türk xaqanlığının siyasi təsiri altında 

632-651 İran şahı III Yezdəgerdin hakimiyyəti 

633 Ərəblərin Sasanilərlə müharibəyə başlaması 

636 Kadsiyyə döyüşündə ərəblərin sasaniləri məğlub etməsi, Cavanşirin göstərdiyi igidliyə 
görə sasani şahı III Yəzdəgird tərəfindən mükafatlandırılması 

638 Ktesifon döyüşündə ərəblərin sasaniləri məğlub edərək paytaxt Ktesifonu tutumaları 

642 Həmədan döyüşündə ərəblərin sasaniləri məğlub etməsi. 

642-681 Alban hökmdarı Cavanşirin hakimiyyəti 

651 Sasani imperiyasının süqutu 

VII əsr M.Kalankatlının “Albanlar tarixi” əsərinin tərtibinə başlaması 

VII əsr Azərbaycan xalqının mədəni-tarixi irsi olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 
yaranması 

Azərbaycan Xilafətin tərkibində 

630-1258 
(628) 

Ərəb Xilafəti, B: , P: Mədinə, Dəməşq 

642 Ərəblərin Muğanı işğal etməsi 

646 Ərəblərin Arrana hücumu 

VII ə. II 
yarısı 

İslam dininin yayılması 

661-750 Əməvilər sülaləsinin hakimiyyəti 

654 Cavanşirin Bizans imperatoru II Konstantinlə ittifaqı 
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656-661 Əmirəl-möminin imam Əli ibn Abitalibin hakimiyyəti 

660 II Konstantinin Cavanşir ilə 2-ci görüşü 

661-750 Xilafətdə Əməvilər sülaləsinin hakimiyyəti 

 Xəlifə Müaviyə ibn Əbi Süfyanın (661-680) dövlətin paytaxtını Mədinədən Dəməşq (Şam) 
şəhərinə köçürməsi 

662 Şimaldan xəzərlərin (hunların) Albaniyaya hücumu, türklərin Azərbaycana 2-ci axını 

664 Alban hökmdarı Cavanşirin xəzərlərlə sazişi və xaqanın qızı ilə evlənməsi 

667 Cavanşirin xəlifə ilə danışmaq üçün Dəməşqə getməsi və ərəblərin vassallığını qəbul 
etməsi 

670 Xəlifə Müaviyyənin Bizans-Ərəb danışıqlarında vasitəçilik etmək üçün Cavanşiri saraya 
dəvət etməsi 

680-683 Yəzid ibn Müaviyənin hakimiyyəti 

681 Bizanspərəst feodallar tərəfindən sui-qəsd nəticəsində Cavanşirin öldürülməsi 

VII əsr Alban şairi Davdakın “Ulu knyaz Cavanşirin ölümünə” poeması 

705 Cavanşirin varisi Varaz Trdatın Şam şəhərində edam olunması ilə Mehranilər sülaləsinə 
son qoyulması, Albaniyanın dövlət müstəqilliyini itirməsi və ərəb vilayəti Arrana çevrilməsi 

709 Ərəblərin xəzərlərlə müharibəsinin başlanması 

725 Əməvilər sülaləsindən xəlifə Hişamın göstərişi ilə Azərbaycanda əhalinin, torpaq və mal-
qaranın  siyahıya alınması, vaxti ilə ləğv edilmiş vergilin bərpası 

VIII əsr Ərəb dövrü memarlığına aid Tərtər körpüsü 

743 Şamaxı Cümə məscidi (Qafqazın ən qədim məscidi) 

748-752 Azərbaycanda ərəb zülmünə qarşı çıxışlar, Xaricilər hərəkatı,  

748 Beyləqanda Müsafiq adlı qəssabın başçılığı ilə üsyan 

750-1258 Xilafətdə Abbasilər sülaləsinin hakimiyyəti 

778-838 (60 
il) 

Xürrəmilər hərəkatı 

778 Xürrəmilərin ərəblərə qarşı 1-ci üsyanı 

786-809 Xəlifə Harun ər-Rəşidin hakimiyyəti 

IX əsr Xilafətin zəifləməsi 

808 Xürrəmilərin ərəblərə qarşı 2-ci üsyanı 

808-816 Cavidanın xürrəmilərə başçılığı 

816 Cavidan və Əbu İmranın bir-birlərini öldürməsi və Babəkin xürrəmilərin başına keçməsi 

821-822 Azərbaycanda xürrəmilər hərəkatının genişlənməsi 

833, 25 
dekabr 

Həmədan döyüşündə Babəkin ərəblərə ilk məğlubiyyəti 

835 Afşin Heydər ibn Kavusun xürrəmilərə qarşı vuruşan ərəb ordusuna başçı təyin edilməsi 

836, qış Babəkin sərkərdəsi Tərxanın öldürülməsi 

837, 26 
avqust 

Bəzz qalasının süqutu 

837, 15 
sentyabr 

Babəkin tutularaq Bərzəndə gətirilməsi 

838, 14 mart Babəkin Samirə şəhərində edam edilməsi 

839-840 Təbəristanda Məzyədin üsyanı 

  

Müstəqil feodal dövlətlər 

861-1538 (677 
il) 

Şirvanşahlar dövləti, B:Heysəm İbn Xalid (mənşəcə ərəb), 
P: Şirvan (861), Şamaxı (Yezidiyyə) (918), Bakı və Şamaxı (1192-1538) 

861 Məzyədilər sülaləsinin nümayəndəsi Heysəm ibn Xalidin Şirvanın müstəqilliyini elan 
etməsi və ilk dəfə olaraq “Şirvanşah” titulunu daşımağa başlaması 

861-1027 Şirvanşah Məzdəyilər sülaləsi 

918 Şirvanşah Əbu Tahirin qədim Şamaxını bərpa etdirib, paytaxtı Şirvandan Şamaxıya 
köçürməsi 

981-982 Şirvanşahlar dövlətinin Qəbələni, daha sonra Bərdəni, Dərbəndi ələ keçirməsi 

1027-1382 Şirvanşah Kəsranilər sülaləsi 

1031-1033 Kiyev knyazı İqorun dəstəsinin Şirvanşahların paytaxtı Şamaxı şəhərini tutub 10 min 
nəfəri qılıncdan keçirməsi 

XI-XII əsrlər Hacıqabulda Pirsaatçay xanəgahı 

1117 Gürcü çarı Demetrinin Şirvana hücum edib kəndləri çapıb-talaması, çoxlu qənimət ələ 
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keçirməsi 

1120 Şirvanşah III Mənüçöhrün (1120-1160) arvadı Tamaranın təhriki ilə Şirvanşah 
dövlətinin səlcuqların vassallığından imtina edərək gürcülərlə ittifaqı 

1160 Tamara kiçik oğlu ilə birlikdə saray çevrilişi edərək Şirvanı Gürcüstana birləşdirmək 
cəhdinin Eldəniz hökmdarı Atabəy Şəmsəddin tərəfindən alınması və I Axsitanın 
(1160-1196) Şirvanşah elan olunması 

1175 Şirvana 73 gəmi ilə hücum etmiş birləşmiş slavyan donanmasının məğlub edilməsi 

XII əsr Şamaxıda Gülüstan və Buğurd qalaları 

1192 Şamaxıda dağıdıcı zəlzələ nəticəsində Şirvanşahların paytaxtının Bakıya köçürülməsi 

XII əsr Bakıda Qız qalası Məsud Davud oğlu 

XIII əsr Bakı qalası 

XIII əsr Bakıda Bibiheybət məscidi 

1382-1538 Şirvanşah Dərbəndilər sülaləsi 

  

879-941 Sacilər dövləti, B:Əbu Sac ibn Divdad (mənşəcə türk), P:Marağa, Ərdəbil 

901-927 Yusif ibn Əbu Sacın Xəlifənin Azərbaycandakı canişini təyin edilməsi 

909 Slavyanlar 16 gəmi ilə Xəzər dənizinin cənubundakı Abaskun adasını ələ keçməsi və 
sahil məntəqələrini qarət etmələri, Sarı adasında və sahil məntəqələrində yanğınları və 
talanları 

914 Slavyanların Azərbaycanın Xəzər sahili yaşayış məntəqələrinə basqınları 

  

941-981 Salarilər dövləti, B:Mərzban ibn Məhəmməd (mənşəsə Kəngərli-türk), P:Ərdəbil 

944, 24 avqust Bərdə faciəsində slavyanların 20 min dinc əhalini qılıncdan keçirməsi 

  

971-1088 Şəddadilər dövləti, B: Məhəmməd ibn Şəddad (mənşəcə kürd), P: Gəncə 

1027 Araz çayı üzərində hərbi məqsədlə 11 aşırımlı Xudafərin körpüsü 

1063 Gəncə darvazaları dəmirçi-usta İbrahim Osmanoğlu 

  

981-1054 Rəvvadilər dövləti, B: Əbülhica Rəvvadi (mənşəcə ərəb), P: Ərdəbil, Təbriz (ilk dəfə 
paytaxt statusunda) 

1042, oktyabr Təbrizdə zəlzələ 

XI əsr Azərbaycanda oğuz türklərinin mövqelərinin güclənməsi 

XI əsr “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı 

1074 M.Kaşğarinin “Divanu-Lüğəti Türki” 

  

Azərbaycan Səlcuqların tərkibində 

1038-1157 
(119 il) 

Böyük Səlcuq imperiyası, B: I Toğrul bəy (1038-1063) 

1045 Həmədanın tutulması 

1050 Səlcuqların İsfahanı tutması 

1050-1067 Əbdüləsfər Şavurun hakimiyyəti 

XI əsrin 
ortaları 

Sultan I Toğrulun başçılıq etdiyi səlcuq qoşunu Azərbaycana daxil olması, türklərin 
Azərbaycana 3-cü axını 

1054 Səlcuqların Azərbaycanı ələ keçirmələri 

1055, yaz Səlcuqların Bağdadı tutması 

1063-1072 Sultan Alp Arslanın hakimiyyəti 

1066 Şirvanşahların səlcuqlardan vassal asılılığını qəbul etməsilə Azərbaycanın bütünlüklə 
Böyük Səlcuq imperatorluğunun tərkibinə qatılması 

1069 Alp-Arslanın Gəncəyə gələrkən Şəddadi hakimi Fəzlin qala qapılarının və xəzinənın 
açarlarını ona təqdim etməsi 

1071 Malazgird döyüşündə Sultan Alp Arslanın başçılıq etdiyi Səlcuq ordusunun ilə Bizans 
imperatoru Romen Diogenin qat-qat çox qoşunlarını məğlub etməsi və Diogenin əsir 
alınması 

1088 Sultan Məlikşahın (1072-1092) Gəncənin tutaraq Şəddadilər dövlətinə son qoyması 

1108-1127 Ağsunqurilər sülaləsi 

Azərbaycan Atabəylər dövləti 

1136-1225 Atabəylər-Eldənizlər sülaləsinin hakimiyyəti 

1136-1160 Azərbaycan Eldənizlər dövlətinin təşəkkülü 
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1139, 30 
sentyabr 

Gəncədə 9 bal gücündə dəhşətli zəlzələ nəticəsində 200 min adamın həlak olması və 
Göy Gölün yaranması 

1141-1209 Nizami Gəncəvi 

1161-1191 Azərbaycan Eldənizlər dövlətinin çiçəklənməsi 

1161, yay III Georginin Gəncə və Dəbili qarət etməsi 

1162 Naxçıvan şəhərində Yusif ibn Kuseyir türbəsi Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani 

1174 Eldənizin Gürcüstana hücumu 

1175-1186 Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvanın hakimiyyəti 

XII əsr Naxçıvan şəhərində mövcud olmuş Darülmülk  (Eldənizlər sarayı) Atabəylər Memarlıq 
Kompleksinə daxildir. 

1186 Naxçıvan şəhərində Möminə xatun türbəsi (Atabəy günbəzi) 

1187 Qoşaminarə 

XIII əsr Naxçıvan şəhərində mövcud olmuş Cümə (Atabəylər) məscidi Atabəylər Memarlıq 
Kompleksinə daxildir. 

1186-1191 Atabəy Qızıl Arslanın hakimiyyəti 

XII əsr Qazax rayonu ərazisində Qırmızı körpü 

XII-XIII əsrlər Naxçıvanda Əlincə qalası 

  

Monqolların Azərbaycana yürüşləri 

1206-1368 Böyük Monqol İmperiyası, B:Çingiz xan (1206-1227)  

1220-1222 Monqolların Azərbaycana kəşfiyyat xarakterli ilk yürüşü 

1225 Xarəzmşah özbək Cəlaləddinin Azərbaycana hücumları, Atabəylər Eldənizlər dövlətinin 
süqutu 

1225, 25 iyul Təbrizin Cəlaləddin tərəfindən tutulması 

1231 Gəncədə Cəlaləddinə qarşı sənətkar Bəndərin xalq üsyanı 

1231 Monqolların Azərbaycana 2-ci yürüşləri, Azərbaycanda özbək Cəlaləddinin ağalığına 
son qoyulması 

1235 Gəncənin monqollar tərəfindən tutulması 

1239 Monqolların Dərbəndi tutmaqla Azərbaycanın işğalını başa çatdırmaları 

1239-1256 Azərbaycan Böyük Monqol imperatorluğunun tərkibində 

XIII əsr. 
ortaları 

Azərbaycana türk-monqol qəbilələrin gəlməsi 

1251-1234 Səfəvilər sülaləsinin banisi Şeyx Səfiəddin 

1256 Hülakü xanın başçılığı ilə monqolların Azərbaycana 3-cü yürüşləri 

 
Azərbaycan Hülaku imperatorluğunun tərkibində 

1256-1357 Azərbaycanda Hülakülar (Elxanilər) dövləti, B:Hülakü xan (1258-1265) 

1258 Hülakü xanın Bağdadı istila etməsi, 5 əsrdən artıq hökm sürən Abbasilər xilafətinin 
süqutu 

1259 Marağa rəsədxanası 

1295-1304 Qazan xanın hakimiyyəti 

XIII əsr Qazan xanın vəziri Rəşidəddinin tikdirdiyi və akademiya şəhərciyi kimi tanınan 
Rəşidiyyə şəhərciyi 

XIII əsr Culfa rayonunda Gülüstan qalası 

1305-1313 Sultaniyyədə olcaytu Xudabəndə türbəsi 

1322 Bərdə türbəsi 

XIII-XV əsrlər Bakıda Şirvanşahlar kompleksi 

1338 Şirvanşahların yenidən müstəqilliyi əldə etmələri 

XIV əsr Təbrizdə Əlişah məscidi 

1356-1410 Azərbaycanda Cəlairilərin hakimiyyəti 

1358 Toxtamışın Təbrizə yaxınlaşması 

1357 Şirvanın zəbt olunması 

XIV əsrin 70-ci 
il. 

Qaraqoyunluların Ağqoyunlularla, Cəlairilərə və Teymurilərə qarşı mübarizəsi 

1370-1388 Ağqoyunlu tayfa ittifaqının başçısı Bayandur tayfasından Pəhləvan bəy 

1372-1382 Şirvanşah Huşəngin hakimiyyəti 

1382-1410 Cəlairi Sultan Əhmədin hakimiyyəti 
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Əmir Teymurun Azərbaycana yürüşləri 

1386 Əmir Teymurun (Teymurləngin) (1370-1405) Azərbaycana hücumları 

1386 Toxtamışın Azərbaycana hücumu 

1387 Üçlük ittifaqının yaranması 

1387-1392 Təbrizə 17 dəfə hücum 

1387-1399 
(12 il) 

Teymurləngin qoşunlarından Əlincə qalasının müdafiəsi 

1388 Qara Məhəmmədin (1380-1389) Təbrizi tutması 

1394 Bağdad döyüşündə Qaraqoyunlu və Cəlairilərin birləşmiş qüvvələrinin Teymurləngin 
orduları tərəfindən darmadağın edilməsi 

1394-1435 Ağqoyunlu tayfa ittifaqının nümayəndəsi Qara Yuluq Osman bəyin mərkəzi Diyarbəkr 
olan Ağqoyunlu bəyliyinin əsasını qoyması və adına pul kəsdirməsi 

1395 Teymurun Səmərqəndə qayıtması və Hindistana səfəri 

1402 Ankara savaşı Osmanlı sultanı İldırım Bəyazidlə Teymurləngin orduları arasında baş 
verən, Türk dünyası üçün böyük faciə sayılan və hərb tarixinin ən böyük döyüşlərindən 
biri. Təxminən 1 milyon nəfər döyüşçü 

1402 Mərəzədə Diribaba türbəsi 

1406 Qara Yusif və Sultan Əhmədin Azərbaycana qayıtması 

1406, may-
iyun 

Şirvanşah İbrahimin (1382-1417) Təbrizə gəlişi 

1408 Səridrud döyüşündə Qara Yusifin qoşunu Miranşahın qoşunlarını məğlub edərək 
Miranşahın öldürülməsi, Teymurilərin Azərbaycanda hakimiyyətinə son qoyulması və 
Azərbaycanın cənub torpaqlarının Qaraqoyunluların nəzarətinə keçməsi 

1410 30 
avqust 

Şənbi-Qazan döyüşündə Qara Yusifin Cəlairi Sultan Əhmədi məğlub edərək Cəlairilər 
dövlətinin varlığına son qoyması. 

Qaraqoyunlular dövləti 

1410-1467 Qaraqoyunlu dövləti, B:Qara Yusif (1410-1420), P:Təbriz 

1412, sonları Kür sahilindəki döyüşdə Qara Yusif İbrahimin qoşunlarını məğlubiyyətə uğratması 

1420-1460 Bakıda Şirvanşahlar saray kompleksi 

1438-1467 Qaraqoyunlu Cahanşahın hakimiyyəti 

XV əsrin II 
yarısı 

Ərdəbil hakimliyinin yüksəlişi. Bu ərazidəki torpaqların Şeyx Səfinin (1252-1334) 
varisləri tərəfindən idarə edilməsi, Şeyx Cüneyd Səfəvi (1447-1460), Şeyx Heydər 
(1460-1488) 

1457 Cahanşahın Curcanı və Xorasanı tutması 

1459, yanvar Cahanşahla Əbu Səid arasında müqavilənin bağlanması 

1461, 15 
avqust 

Osmanlı sultanı II Mehmet Trabzonu zəbt etməsi, Ağqoyunluların Qara dənizə yeganə 
çıxış youlunu itirməsi 

1461 Yassıçəmən müqaviləsi ilə Ağqoyunluların Trabzonu və Osmanlı müttəfiqliyini 
itirmələri 

1463-1479 Venesiya-Osmanlı müharibələri 

1465 Təbrizdə Göy məscid "İslamın firuzəsi" 

1467, 11 
noyabr 

Muş döyüşündə Uzun Həsənin Qaraqoyuluları məğlub etməsi, Cahanşahın 
öldürülməsi 

  

Ağqoyunlular dövləti 

1468-1501 (33 
il) 

Aqqoyunlular dövləti, B:Uzun Həsən (1453-1478), P:Təbriz, 

1468, payız Azərbaycana daxil olan Teymuri Əbu Səidin qoşunlarının Ağqoyunlular və müttəfiqləri 
Şirvanşah Fərrux Yasar və Ərdəbil hakimi Şeyx Heydər tərəfindən iqtisadi mühasirəyə 
salınaraq məğlub edilməsi 

1472, yaz Venesiyanın Ağqoyunlu dövləti ilə hərbi ittifaq bağlaması 

1472-1473 Ağqoyunlu-Osmanlı müharibələri 

1473 1 avqust Malatiya döyüşündə Uzun Həsənin ordusunun Osmanlı ordusundan iki dəfə az 
olmasına baxmayaraq, düzgün seçilmiş döyüş taktikası nəticəsində Ağqoyunlu 
qoşunlarının qələbə çalması 

1473 11 avqust Otluqbeli (Tərcan) döyüşündə Osmanlıların odlu silahları və yeniçəri alaylarının əks 
hücumları qarşısında Ağqoyunluların məğlub olması 

1474,  may Şirazda qiyamın başlanması 
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1474-1477 Uzun Həsənin Gürcüstana yürüşü 

1481-1512 Osmanlı Sultanı II Bəyazidin hakimiyyəti 

1483 Təbrizdə Həşt-behişt sarayının Yaqub Mirzə (1478-1490) tərəfindən inşa etdirilməsi 

1488, 9 iyun Şahdağın ətəyində Şirvanşahların birləşmiş qüvvələri ilə qızılbaşların döyüşü 

1489-1493 Körpə İsmayılın anası və qardaşları ilə İstəxr qalasında (Fars əyalətində) həbsdə 
qalması 

1494-1495 Ağqoyunluların Ərdəbili və Səfəvilərin mülklərini zəbt etməsi 

1499 Ağqoyunlu dövlətinin Əlvənd və Murad arasında iki hissəyə bölünməsi 

1494-1556 Məhəmməd Füzuli 

1500, sonları Cabani döyüşündə (Şamaxıda Gülüstan qalası yaxınlığında) İsmayılın Şirvanşah 
Fərrux Yasarı öldürməsi, Şirvanşahların Səfəvilərdən asılı vəziyyətə düşməsi 

1501 yaz İsmayılın Bakını alması 

1501 ortaları Şərur döyüşündə İsmayılın Ağqoyunlu Əlvənd Mirzəni məğlub etməsi 

Səfəvilər imperiyası 

1501-1736 
(235 il) 

Səfəvilər imperiyası, B: Şah İsmayıl (1501-1524), P: Təbriz, Qəzvin (Səfəvi-Osmanlı 
müharibələri səbəbilə müvəqqəti 1548, birdəfəlik 1555), İsfahan (1598, Şah Abbas) 

1503, 21 iyun Almaqulağı döyüşündə Şah İsmayılın Ağqoyunlu Muradı məğlub etməsi 

1504 Osmanlı sultanı II Bəyazidin elçi göndərərək Səfəvilər dövlətini tanıması 

1510 1 dekabr Mərv döyüşündə qızılbaşların özbəkləri məğlub etməsi, Şeybani xanın öldürülməsi, 
Səfəvi dövlətinin imperiyaya çevrilməsi 

1512-1520 Osmanlı Sultan Səlimin hakimiyyəti 

1514 23 avqust Çaldıran döyüşündə osmanlıların səfəviləri məğlub etmələri 

1534, 1535, 
1548, 1554  

I Süleyman Qanuninin (1520-1566) Azərbaycana 4 dəfə yürüşləri 

1524-1576 (52 
il) 

Səfəvi şahı I Təhmasibin hakimiyyəti 

1538 Şirvanın Səfəvilər dövlətinin bəylərbəyliyinə çevrilməsi, Əlqas Mirzənin Şirvanın ilk 
bəylərbəyi olması 

1541 Əlqas Mirzənin qardaşına xəyanət edərək müstəqillik üçün mübarizəyə başlaması 

1547 I Təhmasibin Şirvana daxil olaraq, bütün qalaları özünə tabe etməsi, Əlqasın Krıma, 
oradan da İstanbula qaçması 

1541 I Təhmasibin Tiflisi tutması 

1544 Qusar rayonunun Həzrə kəndində Şeyx Cüneyd türbəsi 

 Bakının Şərq darvazaları 

 Naxçıvanda Əlincə körpüsü 

1547-1549 Şirvanda Səfəvilər əleyhinə üsyanlar 

1551 Şəki xanı və şəkililərin “Kiş” və “Gələsən-görəsən” qalalarından I Təhmasibə 
müqaviməti, Şəkinin Səfəvi dövlətinə birləşdirilməsi ilə Azərbaycanın vahid bir dövlətdə 
birləşdirilməsinin başa çatması 

1552-1553 Səfəvilərin Osmanlı ərazisinə yürüşü 

1555 29 mart Amasiya sülhü ilə I Səfəvi-Osmanlı müharibəsinə son qoyulması 

1555 Səfəvilərin paytaxtının Təbrizdən Qəzvinə köçürülməsi 

1565 Şah Təhmasib tamğa vergisini ləğv etməsi 

1571 Təbrizdə sənətkarların və şəhər yoxsullarının üsyanı 

1578, 24 
avqust 

Osmanlıların Tiflisi tutması 

1586-1589 Azərbaycanın Sultan III Muradın (1574-1595) ordusu tərəfindən zəbt olunması 

I Şah Abbasın hakimiyyəti 

1587 I Şah Abbasın (1587-1629) Qəzvini tutması 

1590-1613 Şirvan ipəyinin Venesiyaya aparılması 

1590 I İstanbul sülh müqaviləsi ilə II Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin başa çatması, 
Azərbaycan ərazilərinin Səfəvilərlə Osmanlılar arasında bölünməsi 

1591 Təbriz üsyanı 

1593 Azərbaycanın bəylərbəylik şəkilində birləşməsi 

1599 I Şah Abbas şeybaniləri məğlub edərək Xorasanı geri alması 

1606 Cəlalilər hərəkatının yüksəlişi, Koroğlu 

XVII əsr. 
əvvəli 

Osmanlı imperiyasının tənəzzülü, Səfəvi dövlətinin dirçəlişi 
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XVII əsr Azərbaycan şəhərlərinin tənəzzülü 

XVII əsr Azərbaycanda Yaxın və Orta Şərqin kənd təsərrüfatı məhsullarının bütün növlərinin 
yetişdirilməsi 

XVII əsr Fars ədəbiyyatının tənəzzülü, Azərbaycan mədəniyyətinin zənginləşməsi 

XVII əsr Sarı Aşıq, Aşıq Abbas Tufarqanlı 

1603 21 
oktyabr 

I Şah Abbasın Təbrizi tutması 

1603 16 
noyabr 

İrəvan qalasının mühasirəyə alınması 

1603-1607 Səfəvi-Osmanlı müharibələri 

1604 8 iyun I Abbasın İrəvan qalasını tutması 

1606 Cəlalilərin Azərbaycan ərazisinə yiyələnməsi, Gəncənin tutulması 

1607 yanvar Bakıda üsyan 

1607 mart Narınqalanın tutulması 

1608 Ərzurum ətrafında osmanlı qoşununun cəlalilər ilə toqquşması 

1610 ortaları Anadolu cəlalilərinin Səfəvi dövlətini tərk etməsi 

1612 Sərab sülhü ilə III Səfəvi-Osmanlı müharibələri (1603-1612) ilə yekunlaşması. I Şah 
Abbasın tam qələbə çalaraq itirilmiş Azərbaycan torpaqlarını Səfəvilər imperiyasının 
tərkibinə qaytarması, Amasiya sülhünün bərpası. 

1613 16 
oktyabr 

I Şah Abbasın Azərbaycanın şimal vilayətlərinə və Gürcüstana yürüşü 

1616, yaz Sultan I Əhmədin Səfəvilərlə müharibəsi 

1616 Səfəvi dövlətində ingilis tacirlərinə ticarət hüququnun verilməsi 

1618 sentyabr Mərənd sülhünün I Şah Abbasla Xəlil paşa arasında imzalanması 

1625 30 iyun Şah Abbasın gürcülər üzərində qələbəsi 

1628 Şah Abbasın Ost-Hind kompaniyasının nümayəndə heyətini qəbul etməsi 

1631-1632 Kazakların Azərbaycana və Bakıya basqını 

1634 10 
avqust 

Sultan IV Muradın İrəvan qalasını tutması 

1635 11 aprel İrəvan qalasının geri alınması 

1638 25 
dekabr 

Bağdadın Osmanlıların əlinə keçməsi 

1653 Rusların Şimali Qafqazda bir sıra strateji qalalar tikməsi ilə Səfəvi-Rusiya 
münaqişələrinin başlaması 

1667 Şamaxı zəlzələsi zamanı 80 000 adamın həlak olması ilə Azərbaycan tarixində ən 
güclü zəlzələ 

1667-1668  Azərbaycanın sahil vilayətlərinə Stepan Razinin quldur yürüşləri 

XVII əsr. 
ortaları 

Səfəvi dövlətində iqtisadi dirçəliş 

t. 1684-1760 Xəstə Qasım 

XVIII əsr Azərbaycan poeziyasının Qafqaz xalqlarının poeziyasına təsiri 

XVIII əsrin 
əvv. 

Səfəvi dövlətinin ağır iqtisadi və siyasi böhranı 

1707 Səfəvi şahına qarşı ilk üsyan olan Car və Balakən camaatının üsyanı 

1709 Şəkidə və Hacı Davudun başçılığı ilə Şirvanda kəndlilərin üsyanı 

1709 və 1711 Təbrizdə sənətkarların və şəhər yoxsullarının silahlı çıxışları 

I Pyotrun Xəzəryanı vilayətlərə hücumu 

1722 I Pyotrun 274 gəmi ilə Həştərxandan yürüşə başlaması 

1722 15 iyun I Pyotrun Azərbaycan dilində nəşr olunmuş ilk dövlət sənədi olan "Bəyannamə"ni nəşr 
edərək Azərbaycan vilayətlərinə göndərməsi 

1722-1732 Səfəvi II Təhmasibin hakimiyyəti 

1723 12 iyul General Matyuşkinin başçılığı ilə rus eskadrasının Bakını tutması 

1723 12 
sentyabr 

Peterburq müqaviləsinə ilə Xəzərsahili vilayətlərin (Dərbənd, Bakı, Gilan, Mazandaran, 
Astrabad) zorla Rusiyaya birləşdirilməsi. Səfəvi şahı II Təhmasibin Peterburqa göndərdiyi 
elçi İsmail bəy tərəfindən özbaşına imzalanmış bu müqaviləni şahın ratifikasiya etməməsi 

1723 İngiltərənin təhriki ilə Osmanlı qoşunu Gəncəyə hücumu, lakin qalanı ələ keçirə 
bilməməsi 

1724, iyun Osmanlılar müqavimətlə rastlaşmadan İrəvana daxil olması 
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1724, 12 iyul İstanbul sülhünə əsasən Xəzəryanı bölgələr istisna olmaqla, Azərbaycan ərazilərinin 

Osmanlıların ixtiyarına keçməsi 

1724 Osmanlıların Qarabağı tutması, əhalisinin əksər hissəsi türklərdən ibarət olan İrəvan 
bölgəsi, Naxçıvan və Ordubad şəhərləri, eləcə də Qazax və Borçalı ellərinin könüllü 
surətdə Osmanlı imperiyasının hakimiyyətini qəbul etmələri 

1725, payız Osmanlının Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanı ələ keçirməsi 

1726 Cavad xanlığının Rusiyaya tabe edilməsi 

1726 Hüseynəli xanın rus çarı tərəfindən vəzifəyə təyin edilməsi 

1726 Zəngəzurda osmanlılara qarşı böyük üsyan 

1728 Əhalinin növbəti siyahıya alınması və vergilərin toplanması işinin Osmanlı qaydasında 
aparılmağa başlanılması 

1729 İsfahan döyüşündə Nadirqulu xan İrandakı əfqan şahı Əşrəfi məğlub edərək onu 
ölkədən qovması. Nadirqulu xanın təntənəli şəkildə İsfahan şəhərinə girməsi və öz əlləri 
ilə Səfəvi tacını II Təhmasibin başına qoyması 

1730 Osmanlıda dövlət çevirilişindən istifadə edən Nadirqulu xanın II Təhmasib vasitəsilə 
osmanlıların işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarını geri qaytarmağı tələb etməsi 

1731 Qarabağın Osmanlılardan geri alınması 

1732 16 
yanvar  

Kirmanşah müqaviləsinə (Səfəvi-II Təhmasib-Osmanlı) əsasən, Araz çayının 
şimalındakı bütün ərazilər – İrəvan, Gəncə, Şamaxı və Şirvan bölgələri osmanlılara 
verilərək Araz çayı hər iki dövlət arasında sərhəd oldu. 

1732 Muğanda xan və əyanların qurultayında II Təhmasibin taxtından salaraq, onun Abbas 
Mirzə adlandırılan 8 aylıq oğlunu III Şah Abbas (son Səfəvi hökmdarı) adı ilə şah elan 
edilməsi. Nadirqulu xanın Azərbaycanda faktiki hakmiyyəti ələ alması 

1732, 21 
yanvar 

Rəşt müqaviləsinə (Səfəvi-Rusiya) görə Kürdən cənubda yerləşən Xəzəryanı bölgələr 
Səfəvilərə qaytarıldı, Səfəvilər dövləti Osmanlıları bu yerlərə buraxmamağı öhdəsinə 
götürdü. 

1733, 
yanvar 

Nadirin qoşunları Bağdad ətrafında osmanlı qoşununu məğlubiyyətə uğratdı 

1734 Bağdad müqaviləsinə (Səfəvi-Osmanlı) əsasən osmanlıların son 10 ildə tutduqları 
Səfəvi torpaqlarını geri qaytarması 

1735, 10 
mart 

Gəncə müqavilənin (Səfəvi-Rusiya) şərtlərinə görə rus qoşunlarının Xəzəryanı vilayətləri 
tamamilə tərk etməsi 

1735, sonu Qafqazın osmanlı ordularından tamamilə təmizlənməsi ilə Səfəvilər dövlətinin ərazi 
bütövlüyünün bərpa olunması 

Azərbaycan Nadir şah imperiyasının tərkibində 

1736, 
21mart 

Səfəvilər sülaləsinə son qoyulması,  Nadir şah Əfşarın (1736-1747) tac-taxta sahib olaraq 
Azərbaycanda formal hakimiyyəti ələ alması 

1737 Nadir şah ona qarşı üsyana qalxmış qaçqın əfqanlara sığınacaq verən Hindistana hücum 
çəkməsi 

1738 Carda üsyan 

1738 Pənahəli bəyin Qarabağa qayıtması 

1739 20 
mart 

Nadir şahın Böyük Moğol sülaləsindən Məhəmməd şahın ordusunu darmadağın edərək 
Dehlini tuması və  Böyük Moğol dövləti üzərinə böyük xərac qoyması 

1741 yaz Nadir şah ordusunun Azərbaycan və Dağıstanda məğlubiyyəti 

1743 Astaranın aç kəndlilərinin üsyanı 

1743-1744 Əfşarlar zülmünə qarşı Şirvan, Şəki, Təbriz, Xoy və Salmasada yeni üsyanlar 

1743 Hacı Çələbinin (1743-1755) özünü xan elan edərək Şəki xanlığının əsasını qoyması 

1744 Nadir şahın fərmanı ilə Borçalı Qazax mahalı ilə birlikdə Gəncə bəylərbəyliyindən 
alınaraq Kartli-Kaxetiya krallığının tabeçiliyinə verilməsi. Fərmanın Gəncə bəylərbəyi 
Cavad xan Ziyad oğlu Nadirin Muğanda şah elan olunmasına qarşı çıxması ilə izah 
olunur. Sonralar isə 1783-cü ildə Çar Rusiyası ilə Gürcüstan arasında bağlanmış 
Georgiyevsk traktatı nəticəsində Gürcüstan, o cümlədən də Borçalı Rusiya ərazisinə 
qatılmışdır. 

1744, 29 
noyabr 

Nadir şahın Şəkiyə yürüşü. Hacı Çələbi “Gələsən-görəsən” qalasına çəkilərək müdafiə 
mövqeyi tutması 

1747, 19 
iyun 

Feodal əyanların gecə öz çadırında Nadiri qətlə yetirmələri. Nadir şahın imperiyası 
dağıması və Azərbaycanda feodal pərakəndəliyi dövrünün başlanması 

Azərbaycanda xanlıqlar dövrü 

XVIII əsr. Azərbaycanda müstəqil və yarımmüstəqil dövlətlərin meydana gəlməsi 
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ortaları 

XVIII ə. II 
yar. 

Azərbaycanda Rusiyaya meylin güclənməsi, Azərbaycanın iqtisadiyyatında durğunluq 

1748 Pənahəli xanın (1748-1763) Bayat qalasını tikdirməsi 

1752, 21 
mart 

Qızılqaya xəyanəti nəticəsində II İraklinin Qarabağ, Gəncə, Qaradağ, İrəvan, Naxçıvan 
xanlarını əsir tutması 

1755 Şəki xanı Hacı Çələbinin Şamaxı və Qubanın birləşmiş qüvvələrilə toqquşmada 
məğlubiyyəti 

1755-1757 Pənahəli xan tərəfindən Şuşa qalasının tikdirilməsi 

1757 Məhəmməd Həsən xan Qacarın Qarabağa yürüşü 

1757 Salyan xanlığının Quba xanlığına birləşdirilməsi 

1759, 
noyabr 

Dərbəndin Quba xanlığına birləşdirilməsi 

1759 Urmiyalı Fətəli xan Əfşarın (1758-1789) Qarabağa hücum edərək Şuşa qalasını 8 ay 
mühasirədə saxlaması, Qarabağ xanlığının məğlub olaraq İbrahimxəlil xanı girov kimi 
verməsi 

1762 Fətəli xan Əfşarın və Kərim xan Zəndin Azərbaycana hücumu 

1763 Urmiyalı Fətəli xan Əfşarın girov kimi ələ keçməsi, İbrahimxəlil xanın (1763-1806) azad 
olaraq Qarabağda hakimiyyəti ələ alması 

1763 Şəki xan sarayı 

1764 İrəvanda Göy məscid 

1767 Bakının Quba xanlığına birləşdirilməsi 

1768, 
avqust 

Fətəli xanın Şamaxını tutması 

1768 Cavad xanlığının Quba xanlığına birləşdirilməsi 

1774 Gavduşan döyüşündə Dağıstan, Şamaxı və Şəki xanlıqlarının birləşmiş qüvvələrinin ilə 
Fətəli xanın ordusunu məğlub etməsi, Fətəli xan məğlub olaraq Salyana çəkilməsi 

1775 Fətəli xanın rus qoşunlarının köməyi ilə Dərbəndi azad etməsi 

1780-1781 Fətəli xanın Qarabağa yürüşləri 

1782 İbrahimxəlil xanın Peterburqa elçi göndərməsi 

1783 4 
avqust 

Georgiyevsk traktatı nəticəsində Şərqi Gürcüstanın (Kartli və Kaxetiya çarlığı) çar 
Rusiyasının himayəsinə keçməsi 

1785 Fətəli xanın Şəkini tutması 

1786-1857 Qasım bəy Zakir 

1791 İrəvanda Güzgülü salon və yay imarəti 

1794-1847 A.Bakıxanov 

1794-1852 M.Ş.Vazeh 

1795 Ağa Məhəmməd xanın Ön Qafqaza hücumu, Şuşa qalasının 33 gün mühasirəsi 

1796 Bir sıra xanlıqların Qacarın zülmündən qorunmaq üçün Rusiyaya müraciət etməsi ilə Rus 
qoşunlarının Azərbaycana hərbi yürüşü 

1797 Ağa Məhəmməd xan Qacarın Azərbaycana 2-ci yürüşü. İbrahimxəlil xan düşmən 
topxanasına hücum edib geri qayıtdıqda qala qapılarını onun üzünə bağlayaraq ona 
xəyanət etmələri 

Azərbaycan kapitalizm dövründə 

1801 12 
sentyabr 

Şərqi Gürcüstanın, Qazax və Şəmsədilinin Rusiyaya birləşdirilməsi 

1802 1801-ci ildə Rus imperiyası Şərqi Gürcüstan ərazilərini özünə birləşdirərək Qafqaz 
canişinliyini yaratdıqdan sonra rus generalı P.D.Sisianovun Azərbaycanı Rusiyaya 
qatmaq məqsədi ilə hərbi əməliyyatlara başlaması 

1802, 26 
dekabr 

Georgiyevsk anlaşması nəticəsində Gürcüstanın, o cümlədən gürcü çarlığının 
tərkibindəki Azərbaycan torpaqlarının (Borçalı, Şəmsəddil və s.) Rusiya ərazisinə 
qatılması 

1803, 29 
mart 

Rus qoşunlarının Car-Balakəni tutması 

1804, 3 
yanvar 

Gəncənın rus qoşunları tərəfindən işğalı, Gəncə xanı Cavad xanın (1785-1804) 2 
oğlu ilə birlikdə şəhid olması 

1804-1813 I Rusiya-İran müharibəsi 

1805, 26 
may 

Kürəkçay müqaviləsi (İran-Rusiya) ilə Qarabağ və Şəki xanlıqları Rusiyanın tərkibinə 
keçməsi, Kürəkçay çayı sahilində - Knyaz Sisianovun düşərgəsində, (indiki Goranboy 

http://www.elchinya.narod.ru/about.htm


 Tərtibçi: Elçin Cəfərov, versiya 17.08 

 
rayonu ərazisi) birinci olaraq Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan tərəfindən, sonra isə - iyunun 
2-də, Şəki xanı Səlim xan tərəfindən imzalanması 

1805, 25 
dekabr 

Şirvan xanlığının Rusiyaya qatılması 

1806, 8 
fevral 

Bakını işğal etməyə gələn general Sisianovun Bakı xanı Hüseynqulu xanla görüşə 
gələrkən xanın əmisi oğlu İbrahim bəy tərəfindən öldürülməsi ilə Bakının amansızlıqla 
ruslar tərəfindən işğal olunması 

1806, iyun Qarabağ xanı İbrahim xanın ailəsi ilə birlikdə vəhşicəsinə öldürülməsi 

1806 Rus qoşunlarının Şəki xanlığından qovulması 

1806, 22 
iyun 

Dərbəndin Ruslar tərəfindən işğalı 

1806, 
oktyabr 

Bakı və Quba xanlığının Ruslar tərəfindən işğalı 

1806, 3 
oktyabr 

Bakı xanlığının ləğv edilib yerində Bakı dairəsinin yaradılması 

1806-1861 İ.Qutqaşenli 

1806-1812 Rusiya-Türkiyə savaşı 

1807, 
sonları 

Şəkidə çar idarə üsulunun bərqərar olması 

1810 Quba xanlığının ləğv edilib yerində Quba əyalətinin yaradılması 

1812-1873 M.F.Axundov 

1812, 16 
may 

Buxarest barışıq müqaviləsi (Rusiya- Osmanlı) 

1813, 1 
yanvar 

Lənkəran qalasının Rus qoşunları tərəfindən alınması 

1813, 12 
oktyabr 

Gülüstan sülh müqaviləsinin (İran-Rusiya) İran tərəfdən şahın vəkili Mirzə Əbdülhəsən 
xan, Rusiya tərəfdən isə Ratişev tərəfindən imzalanması. İrəvan və Naxçıvanı çıxmaq 
şərtilə yerdə qalan bütün xanlıqların (Talış, Şirvan, Quba, Bakı, Gəncə, Qarabağ, Şəki) 
Rusiyaya verilməsi 

1817 Rusiya hakim dairələrinin təşəbbüsü ilə Cənubi Qafqazda ilk alman məskənlərinin 
salınması 

1818 31 
mart 

Qazax, Şəmsədil və Borçalıda ağa və kəndlilər arasında münasibətləri nizamlayan 
"Əsasnamə"nin qəbul olunması 

1819 Şəki xanlığı, Qazax və Şəmsədil sultanlıqlarının ləğvi 

1819-1820 Şəmsədildə rus ağalığına qarşı üsyan 

1820 Şirvan xanlığının ləğv edilməsi 

1821 Transqafqazda "İmtiyazlı gömrük" adlanan ticarət qanununun qəbul edilməsi 

1822 Qarabağ xanlığının ləğv edilməsi 

1826 Talış xanlığının ləğv edilməsi 

1826-1828 II Rusiya-İran müharibəsi 

1826, 
sentyabr 

Şəmkir və Gəncə yaxınlığında rus ordusunun qələbəsi 

1827, 20 
aprel 

Xudafərin körpüsünün rus qoşunları tərəfindən tutulması 

1827, 26 
iyun 

Naxçıvanın ruslar tərəfindən işğalı 

1827, 1 
oktyabr 

İrəvanın ruslar tərəfindən işğalı 

1827, 13 
oktyabr 

Təbrizin ruslar tərəfindən işğalı 

1827 Şəkidə ilk ipək emalı fabrikinin təsis olunması 

1828, 28 
yanvar 

Urmiyanın ruslar tərəfindən işğalı 

1828, 8 
fevral 

Ərdəbilin ruslar tərəfindən işğalı 

1828, fevral Şeyx Səfi məqbərəsindən 166 dəyərli əlyazmanın Sankt-Peterburqa aparılması 

1828, 10 
fevral 

Türkmənçay müqaviləsinə (İran-Rusiya) əsasən, Azərbaycanın Araz çayı sərhəd 
olmaqla, şimaldakı bütün ərazilərin Rusiyanın, cənubdakı ərazilərin isə İranın əlinə 
keçməsi. İranın Rusiyaya 20 milyon gümüş manat məbləğində təzminatı. Müqaviləni 
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Rusiya tərəfindən İvan Paskeviç, İran tərəfindən isə Mirzə Əbdül Həsən xan 
imzalamışlar. Müqavilənin imzalanmasında tanınmış rus yazıçısı Qriboyedov və 
Azərbaycan mütəffəkiri Bakıxanov da iştirak etmişlər. Bakıxanov bu tarixi hadisədə 
tərcüməçi kimi iştirak etmişdir. 

1828-1830 İran və Türkiyə ermənilərinin Qafqaza köçməsinin mütəşəkkil xarakter alması 

XIX ə. 30-cu 
ill 

Şimali Azərbaycanda ilk rus məskənlərinin yaradılması 

1830 Car-Balakən üsyanı 

1830, 
dekabr 

Şuşada ilk qəza məktəbinin açılması 

1832 Tiflisdə ilk dəfə Azərbaycan dilində “Tatarskiye vedomosti” qəzetinin nəşr edilməsi 

1837 Quba üsyanı 

1838 Şəki üsyanı 

1840 İnzibati və aqrar islahatlarla komendant idarə üsulu ləğv edilməsi, bölgə inzibati 
cəhətdən quberniya, qəza və nahiyələrə bölünməsi 

1840 Azərbaycanın 6%-ni təşkil edən 7 min kv km ərazisi olan Dərbəndin Dağıstan vilayətinə 
birləşdirilməsi 

1847 Azərbaycanda ilk qadın məktəbinin Şamaxıda açılması. 

1848 Dünyada sənaye (buruq) üsulu ilə ilk neft quyusu Bibiheybətdə qazılması, 
Azərbaycanda sənayeləşmənin başlanğıcı 

1848-1852 Babilər hərəkatı 

XIX ə. 2-ci 
yar. 

Kapitalizmin yaranması və inkişafı, Burjua və fəhlə sinifinin meydana çıxması 

1855 Gədəbəydə mis əritmə zavodunun tikilməsi 

1859 Şamaxı zəlzələsi ilə əlaqədar olaraq quberniya mərkəzinin Bakı quberniyasına 
köçürülməsi 

XIX əsr Bakıda Karvansaray (memar Qasım bəy Hacıbababəyov) 

1859 Bakıda Qubernator bağı (indiki Filarmoniya) 

1865 Bakıda Dənizkənarı bulvar 

1870 Kəndli və inzibati islahatlar 

1871 Balaxanıda buruq üsulu ilə neft quyusunun qazılması 

1872 Neft sənayesində iltizam sisteminin ləğvi 

1872 Neft hasilatında icarə üsulu tətbiq edilməsilə həmin sahədə kapitalist münasibətlərinin 
inkişafı 

1873 İlk neft fontanı 

1873 M.F.Axundovun “Sərgüzəşti vəziri-xani Lənkəran” komediyasının tamaşayası  ilə 
Azərbaycanda milli teatrın əsasının qoyulması 

1875, 22 
iyun 

H.Zərdabinin (1842-1907) "Əkinçi" qəzetinin nəşrə başlaması ilə Azərbaycanda milli 
mətbuatın əsası qoyulması 

1876 Qori seminariyasının açılması 

1878 Azərbaycanda ilk neft boru kəməri xəttinin Balaxanı-Qaraşəhər arasında çəkilməsi 

1879 Qori seminariyasında Azərbaycan bölməsinin açılması,  

1879 "Ziya" qəzetinin çıxması 

1879 Dünyada ilk neft tankeri "Zoroaster" Bakıda Nobel qardaşları tərəfindən istifadə 
olunmuşdur. 

1880 İlk telefon rabitəsinin yaranması 

1880-1890 "Kaspi", "Bakinskiye izvestiya" və "Baku" qəzetləri (rus dilində) 

1880-1891 "Kəşkül" qəzeti 

1882 Zaqatalada birinci peşə məktəbi təşkil olunması 

1883 Qafqazda dəmir yolunun açılması 

1883 Azərbaycanda ilk teatr binası olan H.Z.Tağıyevin teatr binası 

1885-1948 Üzeyir Hacıbəyov 

1886 Bakının İkinci qala qapıları 

1887 Bakıda ilk dəfə Rus-Azərbaycan məktəbinin açılması 

1889 Bakıda Konka (at dəmir yolu) 

1890 Bakıda İncəsənət muzeyinin binası 

XIX ə. son 
rübü 

Zəngəzur və Naxçıvan qəzalarında Qaçaq Nəbi (1854-1896) hərəkatı 
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1894 Bakıda ilk kitabxananın açılması 

1894 İndiki Səttərxan adına Maşınqayırma zavodunun fəaliyyətə başlaması 

1896 Bakıda Z.Tağıyevin ilk Azərbaycan qadın məktəbinin fəaliyyətə başlaması 

1898 Bakının neft hasilatına görə ABŞ-ı ötməsi 

1899 Azərbaycan neft hasilatı və emalı üzrə dünyada 1-ci yerə çıxaraq, dünya neft hasilatının 
yarısını Rusiya neftinin isə 95%-ni verməsi 

  

Azərbaycan XX əsrdə 

1900 Bakı-Vladiqafqaz dəmir yolunun işə düşməsi 

1900, 1 may "Cənubi Qafqazda dövlət kəndlilərinin torpaq quruluşu haqqında” Qanunun verilməsi 

1901, 18 
mart 

Nazirlər Komitəsinin Rusiyadan Mil və Muğan düzlərinə 40 min nəfərədək kəndli 
köçürmək haqqında qərar verməsi 

1901 Bakıda ilk müsəlman qadın məktəbi "Tağıyevin qız məktəbi” açılması 

1902 Bakıda ilk açıq siyasi nümayişin keçirilməsi. M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərliyi altında 
"Müsəlman gənclik təşkilatı"nın yaradılması 

1902, 13 
fevral 

Şamaxı zəlzələsi nəticəsində (9 bal gücündə) 2 mindən artıq insanın həlak olması, eyni 
zamanda, Abşeron yarımadasının ən iri vulkanlarından biri olan Güzdək Bozdağ 
vulkanının püskürməsi zamanı vulkanın kraterində daldalanan 6 çoban və 2000 baş mal-
qaranın bir anın içərisində məhv olması 

1903, 1-22 
iyul 

Bakıda ilk ümumi siyasi tətili 

1904, payız Müsəlman sosial-demokrat "Hümmət" təşkilatının yaradılması 

1904, 30 
dekabr 

Bakı fəhlələrinin ümumi tətilinin qələbə ilə başa çatması. Neft sənayeçiləri ilə fəhlələr 
arasında "müştərək müqavilə"nin imzalanması 

1905, 6-9 
fevral 

Rusiya hakim dairələrinin təhriki ilə ermənilərin Bakıda azərbaycanlıların soyqırımını 
törətmələri 

1905, 26 
fevral 

Qafqaz canişinliyinin bərpa edilməsi 

1905 24 may Ermənilərin İrəvanda azərbaycanlı soyqırımı törətmək cəhdlərinin iflasa uğraması. 

1905, iyun "Həyat" qəzetinin nəşrə başlaması. 

1905 Balaxanıda dünya neft sənayesi tarixində ilk dəfə olaraq kompressor istismarının tətbiq 
edilməsi 

1905 “Şərqi-Rus” qəzeti Tiflisdə Azərbaycan dilində nəşrə başlaması 

1905, 12 
dekabr  

1905-1911-ci illər İran inqilabının başlanması 

1905 "Qeyrət" mətbəəsinin yaradılması 

1905, yaz-
payız 

Ə.B.Ağayevin "Difai" ("Müdafiə") təşkilatının yaradılması 

1906 “Təkamül” leqal fəhlə qəzeti Bakıda Azərbaycan dilində nəşrə başlaması 

1906, aprel "Molla Nəsrəddin" jurnalının nəşrə başlaması. 

1906, 31 
may 

Azərbaycanda I Dumaya seçkilərin keçirilməsi. 

1906, avqust Azərbaycan müəllimlərinin I qurultayının keçirilməsi. 

1907, may Gəncədə İ.Ziyadxanov "Müdafiə" təşkilatını yaratması. 

1908, 12 
yanvar 

İlk Azərbaycan operası olan "Leyli və Məcnun"un tamaşaya qoyulması 

1908, 23 
iyun 

Tehranda əksinqilabi çevrilişin baş verməsi. Konstitusiya tərəfdarlarına və demokratik 
qüvvələrə divan tutulması. 

1908, 18 iyul Səttarxanın fədailəri tərəfindən Təbrizin ağ bayraqlardan təmizlənməsi. 

1911, 
oktyabr 

"Müsavat" partiyasının əsasının qoyulması. 

1911 İran inqilabının başlanması 

1911, 
dekabr 

Təbrizin rus qoşunları tərəfindən tutulması. İnqilabın məğlubiyyəti. 

1912, may 
və sentyabr  

Nuxa ipək sənayesi fəhlələrinin qələbə ilə nəticələnmiş tətillərinin başlanması. 

1912, aprel Şövkət Məmmədovanın ilk müsəlman qadın opera müğənnisi kimi tarixə düşməsi 

1912, Azərbaycanda IV Dövlət Dumasına seçkilərin keçirilməsi. Bütün Cənubi Qafqaz 
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sentyabr-
oktyabr  

müsəlmanlarından yeganə deputat kimi hüquqşünas Məmmədyusif Cəfərovun deputat 
seçilməsi. 

1913 İsmailliyyə binası (AMEA-nın binası) 

1914 4 
dekabr 

Sarıqamış əməliyyatında Türk ordusunun ağır məğlubiyyətə düçar olması 

1915, 17 
yanvar 

Rus qoşunlarının Təbrizi işğalı 

1915 "Açıq söz" qəzetinin nəşrə başlaması 

1916, 
sentyabr  

İlk azərbaycanlı təyyarəçi Fərrux ağa Qayıbov Vilnüs üzərində uğurlu döyüş əməliyyatı 

1916 İlk Azərbaycan filmi olan "Neft və milyonlar səltənətində" filmi; Təbrizdə ilk teatr 
binasının tikilməsi 

1917  

fevral 1-ci Bakı-Şollar kəməri ilə (Z.Tağıyev) suyun Bakı əhalisinə çatdırılması 

27 fevral Rusiyada fevral burjua-demokratik inqilabı 

6 mart Bakı Sovetinə seçkilərin keçirilməsi 

mart Bakıda sosial-demokrat "Ədalət" təşkilatının yaradılması 

15-20 aprel Bakıda Qafqaz müsəlmanları qurultayının keçirilməsi 

May Moskvada Ümumrusiya müsəlmanlar qurultayının keçirilməsi 

26 oktyabr "Müsavat" partiyasının I qurultayının Petroqradda Oktyabr çevrilişi ilə eyni vaxtda 
keçirilməsi 

11(24) 
noyabr  

Tiflisdə Zaqafqaziya Komissarlığının yaradılması 

dekabr Rusiya Xalq Komissarları tərəfindən S.Şaumyanın Qafqaza fövqəladə komissar təyin 
olunması 

1918  

10 (23) 
fevral  

Gegeçkorinin başçılığı ilə Cənubi Qafqaz Seymi (Zaqafqaziya Komissarlığı) yaradıldı. 

3 mart Brest-Litovsk sülhü (RSFSR-Dördlər ittifaqı (Almaniya, Avstriya-Macarıstan, Türkiyə və 
Bolqarıstan) 

mart Trabzon konfransı Zaqafqaziya seyminin heyəti Türkiyə (Osmanlı) ilə Trabzonda 
aparılan danışıqlarda Brest-Litovsk müqaviləsinin şərtlərini qismən qəbul etməyə razılıq 
verib. Bolşevik Rusiyası ilə Almaniya (Türkiyənin müttəfiqi) arasında bağlanmış separat 
sülh müqaviləsinə görə, çar Rusiyasının Osmanlı ilə müharibədə (1877-1878) ələ 
keçirdiyi Qars, Ərdəhan və Batum türk tərəfinə qaytarılmalı idi. Zaqafqaziya Seymi Qars 
və Ərdahana razılıq versə də (hərçənd erməni deputatlar buna qarşı idi), Batumu 
Türkiyəyə verməkdən imtina edirdi. Seymin azərbaycanlı fraksiyasında da bu məsələdə 
yekdillik yox idi, yalnız müsavatçılar Türkiyənin tələblərini qəbul etməyin tərəfdarı idilər. 
Trabzon danışıqları nəticəsiz bitdi. 

30 mart-1 
aprel 

Mart soyqırımı - Erməni-bolşevik qüvvələrinin Bakıda və ətraf ərazilərdə 
azərbaycanlıların qırğınını törətmələri 

22 aprel Paytaxtı Tiflis olmaqla Cənubi Qafqaz Demokratik Federativ Respublikası 
yaradılması, cəmi 34 günlük fəaliyyəti 

25 aprel Daşnak-bolşevik Stepan Şaumyanın sədrliyi ilə Bakı Xalq Komissarları Sovertinin 
yaradılması 

11 may Batum sülh konfransının (Zaqafqaziya Federasiyası- Osmanlı) başlanması 

26 may Cənubi Qafqaz Seyminin son iclası. Gürcüstanın öz müstəqilliyini elan etməsi 

27 may Tiflisdə M.Ə.Rəsulzadənin (-1955 Ankara) sədrliyi ilə Azərbaycan Milli Şurasının 
yaradılması 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

28 may Azərbaycan Milli Şurasının H.Ağayevin sədrliyi ilə keçən iclasında Azərbaycanın 
istiqlaliyyəti haqqında Akt (Əqdnamə) qəbul edildi və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
elan olunması 

28 may F.X.Xoyski başda olmaqla I hökümət kabinetinin təşkili və fəaliyyət göstərməsi 

29 may AXC-nin Ermənistan Respublikasına 9 min kv km-lik ərazini – İrəvanı güzəştə getməsi ilə 
bağlı tarixi səhvi 

30 may AXC-nin yaradılması haqqında dünya parlamentlərinə radioqram göndərilməsi 

4 iyun "Sülh və dostluq" müqaviləsi - Batumda AXC-nin ilk olaraq Osmanlı tərəfindən 
tanınması 
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10 iyun Bakı Sovetinin qoşunlarının Gəncə üzərinə yürüşü 

16 iyun AXC Milli Şurası və hökuməti Tiflisdən Gəncəyə köçürülməsi 

17 iyun Gəncədə ilk iclasını keçirən Azərbaycan Milli Şurası ölkədə yaranmış ağır vəziyyəti nəzərə 
alaraq öz fəaliyyətini dayandırmaq və yeni parlament çağırılanadək qanunvericilik və icra 
hakimiyyətini Nazirlər Şurasına vermək barədə qərar qəbul edib. Bu Nuru Paşanın tələbi 
idi. Həmin gün F.Xoyskinin başçılıq etdiyi Nazirlər Şurası istefa verib və onun rəhbərliyi ilə 
ikinci hökumət qurulub. 

19 iyun Azərbaycan ərazisində hərbi vəziyyət elan olunması 

22 iyun Milli hökumətin iqtisadi sahədə ilk tədbiri ərzaq məhsullarının xaricə daşınmasının qarşısını 
almaq oldu. Qərara əsasən taxıl, iribuynuzlu mal-qara və ərzaq məhsullarının ölkədən 
kənara çıxarılmasının qadağan edilməsi 

24 iyun AXC-nin ilk bayrağının qəbul edilməsi. Hökumətin qərarı ilə qırmızı parça üzərində ağ 
rəngli aypara və səkkizguşəli ulduz təsvir edilmiş bayraq Cümhuriyyətin müvəqqəti rəmzi 
elan edilib. 

26 iyun Azərbaycan Milli ordusunun yaradılması, Çar Rusiyası dövründə "Vəhşi diviziya" ("Дикая 
дивизия") adlanan keçmiş Tatar süvari alayının əsgərlərindən formalaşdırılmış və general 
Əliağa Şıxlinskinin rəhbərlik etdiyi Müsəlman korpusunun əsasında ilk ordu hissəsi, 5000 
nəfər şəxsi heyəti olan "Əlahiddə Azərbaycan korpusu"nun yaradılması 

27 iyun Azərbaycan (türk) dilinin dövlət dili elan edilməsi 

31 iyun Bakı XKS-nin istefa verməsi 

1 avqust İngilislərin dəstəyi ilə Bakıda daşnak və menşeviklərin "Sentrokaspi" diktaturasının 
hakimiyyəti ələ alması 

11 avqust "Hərbi mükəlləfiyyət haqqında" qərar qəbul olundu. 

23 avqust "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin vətəndaşlığı haqqında" fərman verilməsi 

28 avqust AXC hökuməti məktəblərin milliləşdirilməsi barədə qərar qəbul etməsi 

30 avqust Yelizavetpol quberniyasının Gəncə quberniyası adlandırılması 

15 
sentyabr 

Azərbaycan-Türk ordularının Bakını azad etməsi. "Sentrokaspi" diktaturasının devrilməsi 

17 
sentyabr 

Azərbaycan hökumətinin Gəncədən Bakıya köçürülməsi, Bakının paytaxt elan olunması 

sentyabr “Bakı bonu” adlı pul vahidi dövriyyəyə buraxılması 

9 noyabr Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağının qəbul edilməsi 

10 noyabr “Musrost” barışığına əsasən türk ordusunun Bakını tərk etməsi 

noyabr Araz-Türk Respublikasının yaradılması və 1919-cu ilin martın sonlarınadək fəaliyyət 
göstərməsi 

17 noyabr General Tomsonun komandanlığı altında ingilis ordusunun Bakıya gəlməsi 

20 noyabr Qadınlara seçki hüququ verilməsi 

26 dekabr Gürcüstan və Azərbaycan arasında tranzit müqaviləsinin imzalanması 

7 dekabr Azərbaycan Parlamentinin fəaliyyətə başlaması 

1919  

yanvar Bakıda erməni və rus milli şuralarının AXC-nı devirmək üçün Biçeraxovun başçılığı ilə 
“Qafqaz-Xəzər” dövlətini yaratmaları 

yanvar Əmək Nazirliyinin fəaliyyətə başlaması 

15 yanvar  Zəngəzurda və Qarabağda törətdiyi vəhşiliklərin qarşısını almaq üçün Zəngəzur, Şuşa, 
Cavanşir və Cəbrayıl qəzaları hüdudlarında Qarabağ general-qubernatorluğu vəzifəsini 
təsis edilməsi barədə qərar verildi. Xosrovpaşa bəy Sultanovun Qarabağ general-
qubernatoru təyin edildi. 

28 fevral  Azərbaycan hökumətinin Naxçıvanın ermənilərdən müdafiəsi üçün Naxçıvan general-
qubernatorluğunu yaratması 

28 may Əlimərdan bəy Topçubaşovun başçılıq etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti Paris sülh 
konfransında ABŞ prezidenti Vudro Vilsonla görüşərək AXC-nin tanınmasını xahiş etdi. 
Antitürk və ermənipərəst mövqeyi ilə seçilən Vilson bu xahişi rədd etdi. 

iyun Ərazi bütövlüyünü birgə qorumaq haqqında Azərbaycan Gürcüstan Hərbi Müdafiə Aktının 
imzalanması 

avqust İngilis qoşunlarının Azərbaycanı tərk etməsi. İngilislərin burada qoyduqları bir neçə ədəd 
sualtı və digər hərbi gəmilərin də daxil olduğu hərbi donanma yaradıldı. 

Sentyabr  Dövlət Bankının açılması 

1 sentyabr  Azərbaycan parlamenti Bakı Unversitetinin yaradılması haqqında qanun qəbul etdi. 

15 noyabr  Bakı Dövlət Unversitetinin fəaliyyətə başlaması, ilk dərslərin tarix-filologiya və tibb 
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fakultələrində keçirilməsi 

24 oktyabr  Naxçıvanda ABŞ general-qubernatorluğunun yaradılması 

7 dekabr  "İstiqlal" muzeyinin (Azərbaycanda ilk milli muzey) yaradılması 

24 dekabr  N.Yusifbəylinin rəhbərliyi ilə V hökumət kabinetinin yaradılması 

1920  

2 yanvar  RSFSR xarici işlər komissarı Çiçerinin Azərbaycan xarici işlər naziri F. Xoyskiyə 1-ci notası 

11 yanvar  Versal Sülh Konfransının Ali Şurası tərəfindən (“Antanta”) Azərbaycanın 
müstəqilliyininin defakto tanınması 

15 yanvar  Azərbaycan nümayəndələrinə Azərbaycanın müstəqilliyinin defakto tanınması barədə 
Paris sülh konfransının rəsmi qərarının təqdim olunması 

23 yanvar  Çiçerinin Azərbaycana təcavüzkar ruhlu 2-ci notası 

11-12 
fevral  

Azərbaycan K(b)P-nin yaradılması 

17 mart  Xoyskinin Çiçerinə növbəti nota göndərib cavab almaması, Leninin Qafqaz Cəhəsi Hərbi 
İnqilab Şurasına Bakını işğal etmək barədə teleqram göndərməsi 

mart Azərbaycan nümayəndə heyəti Tehranda nə vaxt şah tərəfindən qəbul edildi. İranla 
Azərbaycan arasında dostluq haqqında 1920-ci il 21 mart tarixli müqavilənin şərtinə 
əsasən İran Azərbaycanın müstəqilliyini de-yura tanıyırdı. 

30 mart  Nəsib bəy Yusifbəylinin 5-ci hökumət kabinetinin istefa verməsi 

15 aprel  Fətəli xan Xoyskinin Dərbənd rayonuna rus qoşunlarının toplanması səbəbləri barədə 
məlumat vermək üçün Çiçerinin adına növbəti nota göndərməsi 

22 aprel  Məhəmmədhəsən Hacınskinin yeni hökumət təşkil etməkdən imtina etməsi 

27 aprel  XI Qızıl Ordunun hissələri rəsmi elan etmədən Azərbaycanın şimal sərhədlərini keçməsi, 
həmin gün axşam saat 11-də Parlamentə ultimatum təqdim edilməsi, hakimiyyətin 
Azərbaycan kommunistlərinə verilməsi haqqında qərar imzalanması, 28 apreldə XI Qızıl 
Ordunun zirehli qatarlarının Bakını işğal etməsi 

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti 

28 aprel Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin elan edilməsi. Azərbaycan SSR-nin yaradılması. Bütün 
hakimiyyətin Müvəqqəti İnqilab Komitəsinə verilməsi 

mayın ilk 
günləri 

Qırmızı ordunun Azərbaycan Milli Ordusunun müqavimətini qıraraq Gəncəyə daxil olması, 
Qazaxı zəbt etməsi, Şamaxı, Göyçay, Şəki, Zaqatala və Balakəni ələ keçirməsi; Bakı 
limanına hərbi donanmanın daxil olması 

3 may Rusiyanın hərbi-dəniz donanmasının Lənkərana və Astaraya desant çıxartması; 
Azərbaycan İnqilab Komitəsinin dekreti ilə yerlərdə qəza, mahal və kənd inqilab 
komitələrinin yaradılması 

5 may Bütün xan, bəy və vəqf torpaqlarının müsadirə olunaraq əvəzi ödənilmədən kəndlilərin 
istifadəsinə verilməsi 

7 may Ordunun və donanmanın yenidən təşkil edilməsi barədə dekret verilməsi 

12 may Silki və mülki rütbələrin ləğv edilməsi barədə dekret verilməsi 
İnqilab Komitəsinin xalq məhkəməsi yaradılması haqqında dekretinin verilməsi; 
"əksinqilab və təxribatçılığa qarşı mübarizə üçün Fövqəladə Komissiya və Ali inqilabi 
tribunal təsis edilməsi;  

15 may Xalq Maarif Komissarlığının qərarı ilə vicdan azadlığının elan edilməsi; dinin dövlətdən və 
məktəbdən ayrılması; Azərbaycan ərazisindəki meşələr, sular və yeraltı sərvətlərin 
milliləşdirilərək dövlət mülkiyyətinə verilməsi. 

24 may Neft sənayesinin milliləşdirilməsi haqqında dekret verilməsi 

25-31 may  Sovet rejiminə qarşı Gəncədə Cavad bəy Şıxlınksinin, Mirzə Məhəmməd Qacarın və 
Cahangir Bəy Kazımbəyovun başçılığı altında üsyan baş verməsi və üsyanın qəddarlıqla 
yatırılması 

iyunun əvv. Xəzər ticarət donanmasının milliləşdirilməsi haqqında dekret verilməsi 

9 iyun Bankların milliləşdirilməsi haqqında dekret verilməsi 

15 iyun Qarabağda Sovet işğal rejiminə qarşı Azərbaycan Milli Ordusunun hissələrinin üsyan 
etməsi 

15 iyul Balıq sənayesinin milliləşdirilməsi barədə dekret verilməsi 

26 avqust Taxıl ticarətinin inhisara alınması haqqında dekret verilməsi 

10 avqust Azərbaycanın iştirakı və razılığı olmadan Sovet Rusiyası ilə Ermənistan arasında 
bağlanmış müvəqqəti sazişlə Şərur-Dərəlyəzin qeyd şərtsiz Ermənistana verilməsi 

23 
sentyabr 

Yoxsul komitələrinin yaradılması 
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sentyabr “Ərzaq sapalağı”nın tətbiq olunması nəticəsində kəndlilərin vəziyyətlərinin daha da 

ağırlaşması 

1-7 
sentyabr 

Bakıda Şərq xalqlarının I qurultayının keçirilməsi 

30 
sentyabr 

“RSFSR ilə Azərbaycan SSR arasında hərbi-iqtisadi ittifaq haqqında” müqaviləsi ilə 
Azərbaycanın formal müstəqilliyi ləğv olunması 

30 noyabr XI Qırmızı Ordunun köməyi ilə ermənilərin Zəngəzuru işğalı 

2 dekabr Türkiyə ilə Ermənistan arasında Aleksandropol (Gümrü) müqaviləsinin bağlanması 

30 dekabr SSRİ-nin yaranması ilə Şimali Azərbaycanın müstəqilliyinə son qoyulması 

1921  

6 mart Azərbaycan SSR-nin I Sovetlər qurultayının keçrilməsi 

16 mart Moskva müqaviləsinin (Türkiyə-RSFSR) 3-cü maddəsində göstərilirdi ki, tərəflər 
müqaviləyə əlavədə nəzərdə tutulan sərhədləri ilə Azərbaycanın himayəçiliyi altında 
Naxçıvana muxtariyyat verildi və Azərbaycan onu üçüncü dövlətə güzəştə getməməlidir. 

17 may Azərbaycan İnqilab Komitəsinin dekreti ilə ərzaq sapalağının ləğv olunması 

19 may Azərbaycan SSR-nin I Konstitusiyasının qəbul edilməsi. Azərbaycan İnqilab Komitəsinin 
ləğv olunması. Ali qanunverici, sərəncamverici, nəzarətedici orqan olan Azərbaycan 
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin yaradılması 

aprel Türk qoşunlarının Naxçıvandan çıxarılması 

27 iyun Azərbaycan K(b)P MK-nın iclasında Ermənistanın Qarabağın yuxarı hissəsinə olan 
iddialarının rədd edilməsi 

2 iyul Azərbaycanda pedaqoji kadrlar hazırlayan ilk ali məktəb, hazırda Azərbaycan Pedaqoji 
Universiteti adı ilə fəaliyyət göstərən – Azərbaycan Kişi Pedaqoji İnstitutu (sonralar Lenin 
adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu) təsis edilməsi 

yay Yuxarı Zəngəzurun Ermənistana ilhaq olunması 

4-5 iyul RK(b)P-nın Qafqaz Bürosunun Qarabağın dağlıq hissəsinin Azərbaycan SSR-nin 
tərkibində saxlanması haqqında qərar qəbul etməsi 

13 oktyabr Qars müqaviləsi (Türkiyə-ZSFSR) Moskva müqaviləsinin şərtlərini konkretləşdirmək və 
tamamlamaq üçün bağlanması, Naxçıvanın Azərbaycan hüquqlarında ərazi 
mənsubiyyətinin bir daha təsdiqlənməsi 

16 oktyabr Azərbaycan Dövlət Bankı yaradıldı 

1922  

12 mart Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan MİK-nin səlahiyyətli nümayəndələrinin ZSFSR-in 
yaradılması haqqında müqaviləni təsdiq etməsi 

22 mart Zaqafqaziya Sovet Sosialist Respublikaları Federativ İttifaqında Cənubi Qafqazın 3 
respublikası (Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan) birləşdirilməsi ilə Azərbaycanın formal 
müstəqilliyinə son qoyulması 

1922 C. Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə nəşrini davam etdirən "Molla Nəsrəddin" satirik 
jurnalının Bakıda buraxılan ilk sayı çapdan çıxması 

10 dekabr Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikasının yaradılması 

30 dekabr SSRİ-nin yaradılması ilə Azərbaycanın formal müstəqilliyinə tamamilə son qoyulması 

1923 10 
may 

H.Əliyevin anadan olması 

1923 7 iyul DQMV-nin (1923-1991) yaradılması 

1924 9 
fevral 

Azərbaycan SSR-in tərkibində Naxçıvan MSSR-in (1924-1991) təşkil edilməsi 

1924 Suraxanıda turbobur vasitəsilə ilk quyunun qazılması 

1924 Azərbaycan Opera və Balet teatrının fəaliyyətə başlanması 

1924 1918-ci ildə Bakı uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olmuş azərbaycanlı və türk əsgərlərinin 
dəfn olunduğu Xiyabanın ləğv edilərək Dağüstü Parkın (əyləncə mərkəzi) salınması. 1990-
cı ildə rus hərbi qüvvələrinin Bakıda dinc əhaliyə qarşı kütləvi şəkildə törətdiyi qanlı yanvar 
qırğınından sonra ərazi yenidən Şəhidlər Xiyabanı (Səbael rayonunda) adlandırılmışdır. 

1924 Bakıda ilk sovet tramvayları 

1925 İlk Azərbaycan detektiv filmi olan "Əvəz-əvəzə"-nin (rejissor Aleksandr Litvinov) ekrana 
gəlməsi 

1926, 6 iyul Bakını Balaxanı - Sabunçu rayonu ilə birləşdirən, SSRİ-də birinci elektrik dəmir yolunun 
təntənəli açılışı 

1926, 6 
noyabr 

Efirdə ilk dəfə "Danışır Bakı" sözlərinin səslənməsi ilə Azərbaycanda müntəzəm radio 
verlişlərinə başlanması 

http://www.elchinya.narod.ru/about.htm


 Tərtibçi: Elçin Cəfərov, versiya 17.08 

 
1928, 
dekabr 

Bakıda Azərbaycan aşıqlarının I qurultayı 

1929 1 
yanvar 

Latın qrafikasına keçidin başa çatdırılması 

1929 Qızılağac və Zaqatala qoruqlarının yaradılması 

1930 Şəki-Zaqatala mahalında, Naxçıvanın Keçili kəndində, Şəmkirin Bitdili kəndində və s. 
antisovet üsyanların baş verməsi. 

1930, 
fevral 

Bakı-Batum neft kəmərinin (uz.822 km) istifadəyə verilməsi 

1930 yay Bərdə və Qasım İsmayılov rayonlarında ilk MTS-lərin təşkil olunması 

1931 SSRİ Elmlər Akademiyası Azərbaycan şöbəsinin açılması; 
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının yaradılması; 
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının təşkil edilməsi 

1932 7 
avqust 

Sovet hökumətinin "Dövlət müəssisələri, kolxoz və kooperativlərin əmlakının qorunması 
haqqında" qərarı ilə xalq təsərrüfatında sərt cəza tədbirlərinin əsası qoyuldu. Qərara görə, 
dövlət əmlakından hətta xırda oğurluq güllələnmə, ən yaxşı halda 10 il həbslə 
cəzalandırılırdı. Sovet tarixinə "Beş sünbül haqqında qanun" adı ilə düşən sənəd 
Azərbaycanda da kənd təsərrüfatında repressiyalara zəmin yaratdı. 

1933 Binədə ilk hava limanı istifadəyə verilməsi 

1937 10 
mart 

Azərbaycan SSR-nin yeni Konstitusiyasının qəbul edilməsi 

1937 Ü.Hacıbəyovun "Koroğlu" operasının tamaşaya qoyulması 

1939  

11 iyul Azərbaycan SSRİ-də latın qrafikasından kiril qrafikalı əlifbaya keçilməsi 

 Ə.Bədəlbəylinin ilk Azərbaycan operası olan "Qız qalası"nı tamaşaya qoyulması 

2 sentyabr II Dünya müharibəsinin başlanılması 

1940  

 Əfrasiyab Bədəlbəylinin müəllifi olduğu "Qız Qalası" baletinin müsəlman şərqində ilk dəfə 
oynanılması 

  

Azərbaycan II Dünya müharibəsi illərində 

1941  

22 iyun Faşist Almaniyasının SSR-yə hücumu, Böyük Vətən Müharibəsinin başlanması 

28 iyun  Azərbaycan SSR-də bütün işin müharibənin tələblərinə uyğun qurmağa başlanılması 

avqust 402-ci Azərbaycan milli diviziyasının yaradılması 

avqust SSRİ və Böyük Britaniya qoşunlarının İrana müdaxiləsi 

oktyabr 223-cü Azərbaycan milli diviziyanın yaradılması 

11 dekabr İsrafil Məmmədovun Sovet İttifaqı Qəhrəmanı fəxri adına layiq görülən ilk azərbaycanlı 
olması 

1942  

fevral-mart-  416-cı (Taqanroq fəxri adlı) Azərbaycan milli diviziyasının yaradılması 

may 77-ci (“Simferopol”) Azərbaycan milli diviziyasının yenidən komplektləşdirilməsi 

avqust-
sentyabr 

271-ci (fəxri “Qarlovka”) Azərbaycan milli diviziyasının yaradılması 

9 sentyabr Azərbaycan SSR-də hərbi vəziyyət elan edilməsi 

22 dekabr H.Aslanovun I dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı fəxri adının verilməsi 

  

1943  

payız Berlində mühacir Azərbaycan Parlamenti və hökümətinin seçilməsi 

iyun Belorusiya cəbhəsindəki şücaətinə görə H.Aslanov II dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adını 
almaq üçün təqdim edilsə də, SSRİ hərbi rəhbərliyində təmsil olunan erməni generalı 
Baqramyan buna maneəçilik törədib. Ölümündən 47 il sonra - 21 iyun 1991-ci ildə 
H.Aslanova ikinci dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı verilir.  

28 noyabr-
1dekabr 

SSRİ, ABŞ və İngiltərə dövlət başçılarının Tehran konfransı 

1945  

4-13 fevral SSRİ, ABŞ və İngiltərə dövlət başçılarının Yalta (Krım) konfransı 

27 fevral SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə Ziya Bünyadova Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 

http://www.elchinya.narod.ru/about.htm


 Tərtibçi: Elçin Cəfərov, versiya 17.08 

 
adının verilməsi 

9 may Faşist Almaniyası üzərində qələbə 

17 iyul-2 
avqust 

SSRİ, ABŞ, İngiltərə dövlət başçılarının Postdam konfransı 

2 sentyabr Yaponiya üzərində qələbə 

  

Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı 

1905-1911 İranda Məhəmmədəli Şah hakimiyəti diktaturasına qarşı Məşrutə inqilabı, Səttərxan 
hərəkatı 

1920, aprel Təbrizdə Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin başçılığı ilə üsyan başladı. 

1920, 23 
iyun 

C.Azərbaycanda Milli hökumətin yaradılması 

1920 
sentyabr 

Milli Azərbaycan hökuməti ingilislərin köməyi ilə irticaçı şah qüvvələri və İran kazak 
briqadası tərəfindən dağıdıldı. 

1920,  14 
sentyabr 

Xiyabaninin vəhşicəsinə öldürülməsi 

1945, 12 
dekabr  

Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı ilə Azərbaycan Milli Höküməti və ya 21 Azər Hərəkatı 

  

Azərbaycan XX əsrin ortalarından sonlarınadək 

1945, 23 
mart 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının yaradılması 

1945-1954 Mingəçevir SES-in tikilib istifadəyə verilməsi 

1945 Sumqayıt kimya zavodunun işə salınması 

1945 Məktəblərdə buraxılış imtahanları tətbiq olunmağa başlanılması 

1945 "Arşın mal alan" filminin çəkilməsi. Bu film Sovet ekranında uzun illər nümayiş olunan 
xarici ölkə filmlərinin arasından "100 sevimli film" sırasında "Qızıl siyahı"ya daxil edilib. 

1946, 16 
mart 

Daşkəsən şəhərinin salınması 

1946 Gəncədə Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin açılması 

1947 10 
mart - 1948 
23 dekabr 

SSRİ Nazirlər Sovetinin «Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və başqa azərbaycanlı 
əhalinin Azərbaycan SSR-nin Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında» qərarı ilə 1948-
1953-cü illər ərzində 100 mindən çox azərbaycanlı öz ata-baba yurdundan kütləvi surətdə 
deportasiyası 

1947 Azərbaycanda kartoçka sistemi ləğv olunması 

1948 Xəzər dənizində dünyada ilk dəfə olaraq neft-mədən estakadasının qurulması 

1948 27 
avqust 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sərəncamı ilə Fəxri Xiyabanın yaradılması 

1948, 11 
noyabr 

Mingəçevir şəhərinin salınması 

1949, 7 
noyabr 

Sahildən 100 kilometr məsafədə, o zaman üçün unikal yataq sayılan Neft Daşlarında 
dünya təcrübəsində ilk dəfə olaraq açıq dənizdə neft hasil olunması 

1949, 22 
noyabr 

Sumqayıt şəhərinin salınması 

1949 Azərbaycan SSR-də icbari 7 illik təhsilə keçilməsi 

 1949 22 noyabr Sumqayıt, 4 fevral 1954-cu ildə Mingəçevir şəhərləri yarandı. 1954-cu ilin 
yanvarında Samux rayonu ləğv edildi. 1956-ci ilin aprelində Dəstəfur rayonu Daşkəsən 
rayonu adlandırıldı. 1956-ci ilin dekabrında Xızı, 1959-cu ilin sentyabrında Mərəzə 
rayonları ləğv olunur. 1959-cu ilin aprelində Qaryagin rayonu Füzuli rayonu adlandirılır. 

1951 Qaradağ sement zavodu işə salınması 

1952 “Kirpi ” jurnalının nəşrə başlaması 

1954, 10 
yanvar 

Mingəçevir SES-in işə düşməsi 

1954 Şüvəlanda “Şimal DRES”in istifadəyə verilməsi 

1955 M.Ə.Rəsulzadənin Ankarada vəfat etməsi 

1956, 14  
fevral 

Azərbaycan televiziyasının fəaliyyətə başlaması 

1956 "O olmasın, bu olsun" filmi. Film Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin və milli operanın 
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banisi Üzeyir Hacıbəylinin eyniadlı komediyası əsasında rejissor Hüseyn Seyidzadə, 
operator Əlisəttar Atakişiyev lentə almışdı 

1958 “Uzaq sahillərdə” filmi 

1959 Azərbaycan SSR-də icbari 8 illik təhsilə keçilməsi 

1959, 5 
noyabr 

Bakı şin zavodunun işə düşməsi 

1960 Bakı funikulyorunun çəkilməsi 

1961 Növbəti pul islahatının keçirilməsi 

1962 Bakı-Türkmənbası (343 km) və Bakı-Krasnovodsk gəmi-bərə yolunun istifadəyə verilməsi 

1964 H.Əliyev Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin 
müavini təyin olundu 

1966 Azərbaycan SSR-də icbari 10 illik orta təhsilə keçilməsi 

1967 Azərbaycanda Novruz bayramının ilk dəfə dövlət səviyyəsində keçirilməsi 

1967 “Ulduz ” jurnalı nəşrə başlaması 

1967 H.Əliyev Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədri 
1967-ci ilin iyulunda Astraxanbazar rayonu Cəlilabad, 1968-ci ilin sentyabrında Nuxa 
rayonu Şəki rayonu adlandırılır 

1969 “Qobustan ” incəsənət toplusu nəşrə başlaması 

1967, 6 
noyabr 

Bakı Metropoliteni 6 stansiyası ilə istismara verilməsi 

1968 Azıx mağarasının Aşöl təbəqəsindən azıxantropun çənə sümüyü tapılması 

1968 Əli Bayramlı İES-in işə salınması 

1969, iyul H. Əliyevin Azərbaycan KP MK Birinci katibi seçilməsi 

1971 Kür su kəmərinin işə salınması ilə Kür suyunun Bakıya gətirilməsi 

1973 Xankəndində Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun filialı əsasında müstəqil pedaqoji institut 
yaradıldı 

1975 Keçmiş SSRi-də ilk kondisioner zavodu olan Məişət kondisionerləri zavodunun Bakıda 
fəaliyyətə başlaması 

1976 H. Əliyevin Azərbaycan İKP MK Siyasi Bürosunun üzvlüyünə namizəd seçilməsi 

1978 Bakıda Kosmik Tədqiqatlar Elm İstehsalat Birliyinin fəaliyyətə başlaması 

1978 Azərbaycan SSR-nin Yeni Konstitusiyasının qəbul edilməsi, Azərbaycan dilinin dövlət dili 
elan edilməsi 

1979 Ağdam-Xankəndi dəmir yolunun çəkilməsi 

1982 H. Əliyevin Sov. İKP MK Siyasi Bürosuna üzv seçilməsi və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin I 
müavini təyin edilməsi 

1983, 28 iyul “Qroznı-Bakı” neft kəmərinin istifadəyə verilməsi ilə Azərbaycan SSRİ-nin vahid neft 
kəmərinə qoşulması 

1985, 30 
avqust 

Bakı Dərin dəniz Özülləri zavodunun işə düşməsi 

1987 «Bakı–Novorossiysk» neft-boru kəmərinin çəkilməsi 

1987 25 iyun  SovİKP MK-nın plenumu "yenidənqurma" ("perestroyka") haqqında qərar qəbul 
etməsi 

1987 Bakıda Kosmik Tədqiqatlar Elmi İstehsalat Birliyinin fəaliyyətə başlaması 

1987, iyun On cildlik “Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası”nın nəşrinin başa çatması 

1987 22 
oktyabr 

H. Əliyevin Moskvada Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin 
birinci müavini postundan istefaya göndərilməsi 

1987 noyabr Öncə Qafan rayonundan, sonra isə Meğri rayonundan etnik azərbaycanlıların 
sıxışdırılaraq qovulmağa başlanması, Azərbaycanlıların deportasiyasının 2-ci güclü 
mərhələsi 

  

1988  

19 fevral Bakıda-Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı ilk etiraz mitinqinin keçirilməsi 

26-28 fevral Sumqayıt hadisələri 

fevral-
dekabr 

Qərbi Azərbaycan torpaqlarından 185 yaşayış məntəqəsindən 230 min nəfərədək 
azərbaycanlıların zorakı deportasiyası 

21 may   SSRİ rəhbərliyi Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişəni sahmanlamaq üçün hər 
iki müttəfiq respublikanın rəhbərlərini dəyişdirməsi. Karen Dəmirçyanın və Kamran 
Bağırovun vəzifələrindən kənarlaşdırılması, Əbdürrəhman Vəzirovun Azərbaycan KP MK-
nın 1-ci katibi seçilməsi 
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17 noyabr Azadlıq meydanında kütləvi etiraz mitinqlərinin keçirilməsi, milli-azadlıq hərəkatının 

başlanması. Milli Dirçəliş günü 

1989  

16 iyun Bakıda yarımgizli şəraitdə AXC-nin təsis konfransı keçirildi və Ə.Əliyev (Elçibəy) sədr 
seçilməsi 

23 sentyabr ”Azərbaycan SSR-in suverenliyi haqqında” Konstitusiya Qanununun qəbul edilməsi 

30 dekabr Gəncə şəhərinin tarixi adının bərpa olunması 

31 dekabr Araz çayı boyunca 137 km-lik Sovet-İran sərhəddində qurğuların dağıdılması. Həmin gün 
hazırda Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü kimi qeyd edilir. 

1990  

20 yanvar 20 Yanvar faciəsi 

19 may AR-ın Prezidenti vəzifəsinin təsis edilməsi 

 İndiki Heydər Əliyev adına İdman və Konsert kompleksinin istismara verilməsi 

21 may Prezidentin 28 Mayı Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpası günü elan etmək haqqında 
fərmanı 

17 noyabr H.Əliyevin sədrliyi ilə Naxçıvan Ali Məclisinin iclasında muxtar respublikanın adından 
"sovet sosialist" sözlərinin götürülməsi 

1991  

5 fevral Azərbaycan SSR-nin adının dəyişdirilərək Azərbaycan Respublikası adlandırılması, 
“Dövlət Bayrağı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi 

17 mart SSRİ-nin saxlanmasına münasibəti öyrənən referendumun keçirilməsi 

30 aprel-15 
may 

Çaykənd əməliyyatı – Kremlin razılığı ilə Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı Milis Dəstəsinin 
Göygöl rayonunun (keçmiş Xanlar) Çaykənd kəndinin erməni işğalçılarından azad 
edilməsi ilə başa çatmış əməliyyatı. 

21 iyun Həzi Aslanova (ölümündən sonra) ikinci dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adının verilməsi 

27 iyun Ali Sovet Azərbaycanın "Suveren Dövlətlər İttifaqı haqqında" müqavilədə iştirak etməsi 
barədə qərar qəbul etməsi. Yeni ittifaq müqaviləsinin imzalanmasının Moskvada "Avqust 
qiyamı"nın nəticəsində baş tutmaması 

8 avqust Ermənistan SSR-də sonuncu azərbaycanlı kəndi – Nüvədinin boşaldılması. Beləliklə, 
Ermənistan SSR-dəki 185 azərbaycanlı kəndi təmizləndi, 230.000 azərbaycanlı qovuldu. 

30 avqust Ali Sovetin xalqın tələbi ilə çağırılmış növbədənkənar sessiyasında "Azərbaycan 
Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında Bəyannamə"nin qəbulu 

5 sentyabr AR-ın Müdafiə Nazirliyinin yaradılması 

8 sentyabr İlk prezident seçkilərində Azərbaycan KP MK-nin I katibi A.Mütəllibovun AR-ın I 
Prezidenti seçilməsi 

9 oktyabr "Azərbaycanın milli özünümüdafiə qüvvələri haqqında" Qanuna əsasən 22 sərhədyanı 
bölgədə yerli əhalidən könüllü özünümüdafiə batalyonları yaradılması 

Müstəqil Azərbaycan Respublikası 

18 oktyabr Ali Sovetin "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya 
aktını qəbul etməsi 

9 noyabr AR-ın müstəqilliyinin ilk dəfə rəsmi olaraq Türkiyə tərəfindən tanınması 

20 noyabr Qarakənd faciəsi, AR-ın bir sıra yüksək vəzifəli şəxslərinin (Tofiq İsmayılov (ilk dövlət 
katibi), Məhəmməd Əsədov, İsmət Qayıbov, Zülfü Hacıyev və s.) Dağlıq Qarabağda 
Qarakənd kəndi yaxınlığında vertolyotun vurulması nəticəsində həlak olması. Buna cavab 
olaraq Azərbaycan parlamenti Dağlıq Qarabağın muxtar statusunu ləğv edir və 
Stepanakert şəhərinin adını Xankəndinə dəyişdirir. 

26 noyabr Ali Sovetin 50 deputatından ibarət Milli Şura yaradılması, DQMV-in statusunun ləğv 
edilməsi 

9 dekabr AR İslam Konfransı Təşkilatına üzv qəbul olunması 

11 dekabr AR-ın müstəqilliyinin Rumıniya tərəfindən tanınması 

13 dekabr AR-ın müstəqilliyinin Pakistan tərəfindən tanınması 

25 dekabr 1992-1993-cü tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali və orta ixtisas məktəblərinə 
qəbul imtahanlarının test üsulu ilə keçirilməsi haqqında qərar qəbul olunması; Azərbaycan 
Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurasının hər il dekabrın 31-nin Dünya azərbaycanlılarının 
həmrəyliyi günü elan olunması haqqında qərar qəbul etməsi; "Latın qrafikalı Azərbaycan 
əlifbasının bərpası haqqında" Azərbaycan Respublikası qanununun qəbul edilməsi. 

26 dekabr SSRİ-nin ləğvi 

26 dekabr Sonuncu azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağın inzibati mərkəzi olan Xankəndi şəhərindən 
qovulması 
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29 dekabr AR-ın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktına münasibətlə bağlı referendum 

keçirilməsi və Respublika əhalisinin mütləq əksəriyyətinin Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyinə tərəfdar çıxması. 

29 dekabr Qarabağda ilk işğal prosesi — Kərkicahanın işğalı 

1992  

14 yanvar Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin təsis edilməsi 

26 yanvar Şuşa yaxınlığında keçirilən Azərbaycan ordusunun ilk əməliyyatı olan Daşaltı 
əməliyyatının uğursuzluqla nəticələnməsi 

30 yanvar AR-ın ATƏM-ə (indiki ATƏT-ə) üzv qəbul olunması, ATƏM Azərbaycanın daxil olduğu ilk 
Avropa təşkilatıdır 

fevral Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası təsis edilməsi 

11 fevral Prezidentin "Azərbaycan Respublikası Milli Bankının yaradılması haqqında" Fərmanı ilə 
Milli Bankın yaradılması 

25-26 
fevral 

Erməni silahlı birləşmələrinin Rusiyanın Xankəndindəki 366-cı polkunun yardımı Xocalı 
Soyqırımını törətmələri, Azərbaycanda 3 günlük matəm elan olunması 

mart ATƏT-in Helsinki müşavirəsi 

2 mart AR-ın BMT-yə üzv qəbul olunması 

6 mart A.Mütəllibovun prezidentlikdən istefa verməsi 

mart R.Qazıyevin müdafiə naziri vəzifəsini ələ keçirməsi 

24 mart ATƏT-in Nazirlər Şurasının Helsinkidə zirvə görüşü, ATƏM-in (indiki ATƏT) Minsk 
qrupunun yaradılması 

25 mart “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adının təsis edilməsi 

 “Dini etiqad azadlığı haqqında” AR Qanunun qəbul edilməsi 

 TQDK yaradılması və ali məktəblərə tələbə qəbulu test üsulu ilə aparılmağa başlanılması 

8 may Şuşa rayonunun işğal olunması. Şuşa üzərinə hücum əməliyyatının məxfi adını ermənilər 
«dağlarda toy» adlandırırdılar 

may Milli Şuranın Milli Məclisə çevrilməsi 

15 may Daşkənd müqaviləsinə əsasən SSRİ-nin hərbi əmlakının bölüşdürülməsi ilə Xəzər 
donanmasının qüvvə və vəsaitinin 25%-i Azərbaycanın payına düşməsi 

18-19 may Laçın rayonunun işğalı 

27 may Dövlət himninin təsdiq edilməsi 

28 may Sədərək-Dilucu “Ümid” körpüsünün açılması 

7 iyun Ə.Elçibəyin AR-ın 2-ci Prezidenti seçilməsi 

yay Ağdərə əməliyyatı nəticəsində Goranboy bölgəsinin işğal edilmiş torpaqlarının azad 
edilməsi 

iyun AR-ın YUNESKO-ya üzv qəbul olunması 

25 iyun Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının yaradılması 

10 iyul Azərbaycan Respublikasının Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müqaviləsinə 
qoşularaq Helsinki Yekun aktını imzalaması, ATƏM-in üzvü olması.  
 

15 avqust Milli valyuta olan Manatın dövriyyəyə buraxılması, müstəqil Azərbaycanda ilk 
denominasiya 

13 
sentyabr 

Dövlət Neft Şirkətinin yaradılması 

oktyabr ABŞ Konqresinin "Azadlığı müdafiə Aktı"na ədalətsiz 907-ci düzəliş etməsi və 
Azərbaycanın ABŞ-ın maliyyə yardımından məhrum edilməsi 

oktyabr AR-ın Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına üzv qəbul olunması 

16 oktyabr Azərbaycanın tanınmış 91 ziyalısının H. Əliyevə müraciət edərək təkidlə ölkə rəhbərliyinə 
dəvət etməsi “Səs” qəzetində dərc edilməsi 

21 noyabr Naxçıvanda H.Əliyevin sədrliyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) yaradılması 

  

1993  

19 yanvar Dövlət Gerbinin təsdiq olunması 

3-4 aprel Kəlbəcər rayonunun işğalı. AXC-Müsavat iqtidarının süqutunun sürətlənməsi 

30 aprel Ermənistan ordusunun Azərbaycanın ərazisini işğal etməsi və Kəlbəcərin işğalını pisləməsi 
ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri aprel (№822), iyul (№853) oktyabr 
(№874), noyabr (№884) 

may Avropa Birliyinin Qafqaz və Mərkəzi Asiyada nəqliyyatın İnkişafına dair TRASEKA 
proqramını qəbul etməsi. Bu texniki yardım proqramı Avropadan Qərb-Şərq oxu ilə Qara 
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dəniz-Cənubi Qafqaz-Xəzər dənizi Mərkəzi Asiya istiqamətində nəqliyyat dəhlizinin İnkişaf 
etdirilməsinə xidmət edir. 3 Cənubi Qafqaz və 5 Mərkəzi Asiya ölkəsi onun iştirakçısıdır. 

18 may Xalq Təhsili Nazirliyi ləğv edilərək onun bazasında Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi və 
Maarif Nazirliyi yaradıldı 

4 iyun Gəncədə S.Hüseynovun başçılığı ilə hərbi müxalifətin qiyam qaldırması, Talış-Muğan və 
şimalda parçalanmaya cəhd 

15 iyun H.Əliyevin Ali Sovetin sədri seçilməsi. Milli Qurtuluş Günü 

23 iyul Ağdam rayonunun işğalı 

24 iyul H.Əliyevin Milli Məclisin qərarı ilə AR Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə 
başlaması 

18 avqust Cəbrayıl rayonunun işğalı 

21-23 
avqust 

Cənub bölgəsində Ə.Hümbətovun başçılıq etdiyi qiyamın yatırılması 

23 avqust Füzuli rayonunun işğalı 

31 avqust Qubadlı rayonunun işğalı 

24 
sentyabr 

AR-ın MDB-yə daxil olması qərarının (1991) ratifikasiya edilərək MDB-nin tam hüquqlu 
üzvü olması 

3 oktyabr H.Əliyevin Prezident seçilməsi 

30 oktyabr Zəngilan rayonunun işğalı 

 Ali məktəblərdə iki: bakalavr və magistr pilləli təhsilə keçid 

1 noyabr Milli Müdafiə Şurasının yaradılması 

dekabr 6 yanvar 1994-cü ilədək davam etmiş və Azərbaycanın 1-ci Qarabağ müharibəsində 
uğurlu Horadiz hərbi əməliyyatı 

  

1994  

18 fevral Ermənistan-Azərbaycan arasında Rusiya Müdafiə nazirliyinin vasitəçiliyi ilə imzalan ilk 
uzunmüddətli atəşkəs razılaşması 

may İ.Əliyevin AR Dövlət Neft Şirkəti Prezidentinin 1-ci müavini təyin olunması  

5-6 aprel ATƏT-in Budapeşt Zirvə toplantısında “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏT-
in fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi” barədə qərarın qəbul olunması, həmsədrlik institutunun 
təsis edilməsi. Daimi həmsədrliyin Rusiyaya tapşırılması, ikinci həmsədr Finlandiyanın, 
sonra isə İsveçin seçiməsi 

4 may AR-ın NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” Proqramına qoşulması 

12 may "Bişkek protokolu" ilə cəbhədə atəşkəsə nail olunması 

 Milli valyuta olan manatın Respublika ərazisində yeganə ödəniş vasitəsi elan olunması 

20 
sentyabr  

Qərbin aparıcı neft şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (ADNŞ) arasında neft 
konfraktlarının ("Əsrin müqaviləsi") imzalanması 

4 oktyabr Baş nazir S.Hüseynovun dövlət çevirilişi cəhdinin iflasa uğradılması 

5-6 dekabr ATƏT-in Budapeşt Sammiti, Minsk qrupunun həmsədrlik institutunun təsis edilməsi, ilk 
həmsədrlər Rusiya və əvvəl Finlandiya, sonra İsveç 

  

1995  

Mart Dövlət çevrilişinə cəhdin iflasa uğraması 

 İ.Əliyev AR Milli Məclisinə üzv seçilməsi 

15 avqust “MM-ə seçkilər haqqında” Qanunun qəbul edilməsi 

27 avqust Bişkekdə Türkdilli dövlət başçılarının zirvə görüşü 

19 
sentyabr 

AR-ın MDB-yə daxil olması 

28 oktyabr “Ulduz” və “Nərimanov” stansiyaları arasındakı tuneldə qatarın alışması nəticəsində 300 
nəfərin həlak olması, 400 nəfərin isə xəsarət alması ilə nəticələnən faciə 

12 noyabr Müstəqil AR-ın Pаrlаmеntinə mоjаritаr və prоpоrsiоnаl sistеmlə ilk sеçkilərin 
kеçirilməsi. Referendumla IV Konstitusiyanın qəbul edilməsi. Dövlət dilinin Azərbaycan 
dili elan olunması 

24 noyabr AR-ın Milli Məclisinin öz işinə başlaması 

27 noyabr IV Konstitusiyanın qüvvəyə minməsi 

  

1996  

6 fevral Prezidentin sərəncamı ilə 12 noyabrın Konstitusiya günü elan edilməsi 

 Özəlləşdirməyə dair I proqram qəbul edilməsi 
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1 fevral Müstəqil Azərbaycan Gənclərinin I forumunun keçirilməsi 

22 aprel Azərbaycan Respublikası ilə Avropa birliyi arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında 
saziş imzalanması. 

3 iyun Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Rusiya dövlət başçılarının Kislovodsk şəhərində 
"Qafqazda millətlərarası barışıq, sülh, iqtisadi və mədəni əməkdaşlıq uğrunda" bəyənnamə 
verməsi 

iyun AR-ın Avropa Şurasında "xüsusi dəvət edilmiş qonaq" statusu alması. 1992-ci ildən 
Azərbaycan Parlamenti "Xüsusi dəvət edilmiş qonaq" statusu almaq üçün Avropa Şurasına 
müraciət etmişdi. 

16 iyul “Torpaq islahatı haqqında” Qanun 

 Atlanta Olimpiadasında N.Abdullayevin qazandığı gümüş medal AR-ın Olimpiya 
oyunlarında qazandığı ilk medal 

iyul Bakıda yeni televiziya qülləsinin istifadəyə verilməsi 

avqust "Dədə Qorqud" dəniz qazma qurğusunun istismara verilməsi 

8 oktyabr “Muəlliflik huququ və əlaqəli huquqlar haqqında” Qanun 

noyabr M.Füzulinin anadan olmasının 500 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbirlərinin keçirilməsi 

2-3 dekabr ATƏT-in Lissabon sammitində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması və 
münaqişənin xeyrinə həlli prinsiplərini Ermənistanı çıxmaq şərtilə 53 dövlət dəstəkləməsi, 
Rusiya ilə yanaşı, Fransa və ABŞ nümayəndələrinin də Minsk qrupunun həmsədrləri təyin 
olunması 

  

1997  

yanvar Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərkibində Azərbaycanın Sülhməramlı ordusunun 
yaradılması, sonradan Azərbaycan sülhməramlı bölməsi adı altında birləşmişdir. 1999-cu 
ilin sentyabr ayından başlayaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Kosovoda, Əfqanıstanda və 
İraqda Beynəlxalq Sülhməramlı Ordu tərkibində sülhməramlı fəaliyyət aparırlar.  

17 mart AR Nazirlər Kabinetinin 21 nömrəli qərarı ilə 1997-ci ildən başlayaraq, martın sonuncu 
bazar günündə saatların əqrəbləri 1 saat qabağa çəkilir, oktyabrın sonuncu bazar günündə 
1 saat geri çəkilir. 

26 mart Dövlət özəlləşdirmə çeklərinin (7,5 mln. ədəd) paylanılmağa başlanması ilə 
özəlləşdirməyə start verilməsi 

10 aprel AR-ın Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının yaradılması 

20 aprel "Kitabi Dədə Qorqud" dastanının 1300 illiyinin qeyd olunması haqqında Prezidentin 
fərmanı 

16 may Azərbaycan Respublikasının Avropada adi silahlı qüvvələr haqqında müqaviləyə 
qoşulması 

 «Bakı–Novorossiysk» neft-boru kəmərinin bərpa edilərək işə salınması 

 İ.Əliyevin AMOK-in prezidenti seçilməsi 

19 iyun Özbəkistanda Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Asiyada ilk səfirliyinin açılması 

25 oktyabr Azərbaycan neftinin Şimal marşrutu-Bakı-Novorossiysk neft kəməri ilə nəql edilməsinə 
başlanması 

12 noyabr ARDNŞ-lə xarici neft şirkətləri arasında bağlanmış “Əsrin müqaviləsi”əsasında “Çıqaq 1” 
platformasında qazılmış ilk neft quyusunun istismara verilməsi 

18 dekabr Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların 
Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi sürətdə deportasiyası 
haqqında" fərman imzalaması 

  

1998  

30 yanvar Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yaradılmasının 80 illiyinin keçirilməsi haqqında Prezidentin 
sərəncamı 

10 fevral Milli Məclisin Azərbaycanda ölüm hökmünün tamamilə ləğv edilməsi haqqında qanun 
qəbul etməklə Azərbaycan Şərqdə ölüm cəzаsını ləğv еtmiş ilk rеspublikа оldu. Əslində 
1993-cü ildən ölüm cəzаsınа fаktiki mоrаtоrium qоyulmuşdu. 1996-cı ildə Prеzidеnt H. 
Əliyеv Cinаyət Məcəlləsinin 21-ci mаddəsindən ölüm cəzаsını götürmək təşəbbüsünü irəli 
sürdü. Qаdınlаrа və 65 yаşındаn yuхаrı kişilərə ölüm cəzаsı qаdаğаn еdildi. 

26 mart “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı, 31 
martın Azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edilməsi 

28 aprel Naxçıvan MR-in yeni Konstitusiyasının qəbul edilməsi 

22 may Prezidentin fərmanıyla 26 iyunun Milli ordunun yaranması günü elan olunması 
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14 iyul Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılması 

6 avqust Prezidentinin fərmanıyla mətbuatda dövlət senzurasının ləğv edilməsi 

7 sentyabr Bakıda tarixi İpək yolunun bərpası üzrə beynəlxalq konfrans keçirildi. "Avropa- Qafqaz-
Asiya" dəhlizinin İnkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında əsas çoxtərəfli saziş və Bakı 
bəyannaməsinin imzalanması 

14 
sentyabr 

Azərbaycan qadınlarının qurultayının keçirilməsi 

25 
sentyabr 

Azərbaycan müəllimlərinin qurultayı keçirilməsi 

11 oktyabr H.Əliyevin 2-ci dəfə Prezident seçilməsi 

29 dekabr Naxçıvan MR-in yeni Konstitusiyasının AR-ın Milli Məclisi tərəfindən təsdiq edilməsi 

  

1999  

7-8 yanvar Qobustan həbsxanasında baş verən qiyam nəticəsində 13 nəfərin həlak olması 

17 aprel “Bakı-Supsa” neft boru kəmərinin bərpa edilərək istismara verilməsi 

 İ.Əliyevin YAP sədrinin müavini, 2001-ci ildə isə sədrin I müavini seçilməsi 

 "Şahdəniz" yatağında zəngin qaz yataqlarının aşkar olunması 

30 
sentyabr 

Bakıda Binə beynəlxalq hava limanının yeni binasının açılması 

18 noyabr ATƏT-in İstanbul sammitində Azərbaycan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru 
kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında sazişin 
imzalanması 

12 dekabr AR-da ilk bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi 

29 dekabr Dövlət Neft Fondunun təsis edilməsi, 2000-ci il 19 iyunda fəaliyyətə başlaması 

  

2000  

9 yanvar Putin Azərbaycana səfər edən ilk Rusiya Prezidenti 

Aprel "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 1300 illik yubileyinin təntənə ilə qeyd edilməsi 

May Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri ilə 
Azərbaycan neftinin nəqlinə dair müqaviləni ratifikasiya etməsi 

sentyabr Apellyasiya məhkəməsinin yaradılması 

5 noyabr Milli Məclisə II seçkilərin keçirilməsi 

25 noyabr Bakı və Sumqayıt şəhərlərində 6,3 bal gücündə zəlzələ nəticəsində 30 nəfərin dünyasını 
dəyişməsi 

 İçərişəhər Qala divarları, Qız Qalası və Şirvanşahlar Sarayı UNESCO-nun  Dünyanın 
Mədəni İrsi Siyahısına daxil edilməsi 

  

Azərbaycan XXI əsrdə 

2001  

25 yanvar  AR-ın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsi 

21 iyul Prezidentin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin yaradılması 

9 avqust H.Əliyevin fərmanı ilə avqustun 1-nin Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü elan 
edilməsi 

9-10 
noyabr 

Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı keçirilməsi 

 AR-ın Dünya Turizm Təşkilatına qəbul olunması 

  

2002  

30 mart ABŞ-ın Azərbaycana silah satışı üzərinə qoyduğu qadağanın ləğv olunması 

24 avqust Referendumla Konstitusiya ilk əlavələr və dəyişikliklərin qəbul edilməsi 

18 sentyabr Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməlinin qoyulması. 

15 оktyаbr Milli Tеlеviziyа və Rаdiо Şurаsının yаrаdılması 

 AR NATO Parlament Assambleyasının assosiativ üzvlüyünə qəbul olunması 

 Prezident təqaüdünün təsis edilməsi 

5 iyul Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması 

  

2003  
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21 aprel Prezident H.Əliyevin "Respublika" sarayında (indiki Heydər Əliyev Sarayı) C.Naxçıvanski 

adına hərbi liseyin 30 illik yubileyinə həsr olunmuş mərasimdə çıxışı zamanı müvazinətini 
itirərək yıxılması. Heydər Əliyevin səhhətində ciddi problemlərin yaranması 

4 avqust İ. Əliyevin MM tərəfindən təsdiq edildikdən sonra AR-ın Baş naziri təyin edilməsi 

15 oktyabr İ. Əliyevin AR-ın 4-cü Prezidentinin seçilməsi 

27 noyabr 1997-dən tətbiq olunan pullu xidmətin Səhiyyə Nazirliyinin qərarına əsasən ləğv olunması 

12 dekabr ABŞ-ın Klivlend klinikasında H.Əliyevin vəfat etməsi, Azərbaycanda 7 günlük matəm 
elan olunması 

15 dekabr H. Əliyevin Bakıdakı Fəxri Xiyabanda dəfn olunması 

  

2004  

11 fevral “Azərbaycan Respublikasının regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı”nın 
qəbulu 

yaz Azərbaycan xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovla Ermənistanın o xarici işlər naziri 
Vardan Oskanyan arasında Praqada görüş oldu və həmin vaxtdan danışıqlarda “Praqa 
prosesi” adını alan mərhələ başladı. 

21 avqust Azərbaycan Respublikasında "Bilik günü"nün təsis edilməsi və təhsil müəssisələrində iş 
rejiminin tənzimlənməsi haqqında Prezidentin fərmanı – dərslərin 15 sentyabrdan 
başlanılması və 15 sentyabrın “Bilik günü” elan edilməsi 

25 noyabr Bakıda zəlzələ 

 Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətə başlaması 

 Nazirlər Kabinetində təsdiqlənmiş "Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları" əsasında 
apostrof işarəsi ləğv edilməsi 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə “Neft və qaz gəlirlərinin idarə olunması 
üzrə uzunmüddətli strategiya”nın (2005-2025-ci illər) təsdiq edilməsi 

17 dekabr 2-ci bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi 

  

2005  

19 yanvar DQMK yaradılması 

fevral Rusiya Federasiyasında “Azərbaycan ili” nin təntənəli açılışı 

fevral “Azəri-Çıraq-Günəşli ” yataqlarının Mərkəzi Azəri hissəsindən ilkin neftin hasilatına 
başlanılması 

fevral Məhkəmə-Hüquq Şurasının fəaliyyətə başlaması 

aprel “Heydər Əliyev ordeni”nin təsis edilməsi. Bu ordenlə ilk dəfə İ.Əliyev və İhsan 
Doğramacının təltif olunması 

17 oktyabr Azərbaycanda parlament seçkiləri (6 noyabr) ərəfəsində siyasi gərginlik kritik həddə çatıb. 
Müxalifət qüvvələrinin («Azadlıq» bloku) ölkədə «narıncı inqilaba» başlamaq cəhdləri iflasa 
uğrayıb. Bunun ardınca (19-20 oktyabr) "inqilab"ın hakimiyyət daxilindəki tərəfdarları - 
nazirlər və yüksək vəzifə sahibləri - ifşa olunub.  

6 noyabr Azərbaycanda majoritar əsasda (birmandatlı dairələr) növbəti parlament seçkilərinin (III 
çağırış Milli Məclis) keçirilməsi  

  

2006  

1 yanvar Yeni manatın – AZN-nin dövriyyəyə buraxılması, Müstəqil Azərbaycanda 2-ci 
denominasiya (1=5000) 

 1-2 yanvar tarixi Bayram günləri hesab edilərək, istirahət günü kimi qeyd olundu. Qaydaya 
əsasən, əgər bayram günü ist günü ilə üst-üstə düşərsə, növbəti gün iş günü hüsab 
olunmur. 

16 mart Bakıda Dünya azərbaycanlılarının II qurultayı 

9 may Azərbaycan BMT-nin yeni yaradılan İnsan Haqları Komitəsinə üzv seçilməsi 

may “Bakı-Tbilisi-Ceyhan” neft boru kəmərinin istismara verilməsi 

4 iyun “Şahdəniz” yatağının işlənməsi üzrə AR Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın tanınmış neft 
şirkətləri ilə 25 illiyə Sazişin imzalaması 

13 iyul Türkiyənin Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhan limanında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin 
təntənəli açılış mərasimi keçirilib. 

 Pensiya məbləğinin sığorta prinsiplərinə əsaslanmağa başlanması 

2 oktyabr Azərbaycan YUNESKO-nun "Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında" 
Konvensiyaya qoşulmuşdur. 
Hal-hazırda "Qeyri-maddi mədəni irs siyahısında" Azərbaycana aid 6 qeyri-maddi 
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mədəniyyət nümunəsi var: 
YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ siyahısında: 
Azərbaycan muğamı 2008 
Novruz bayramı 2009 (Hindistan, İran, Qırğızıstan, Özbəkistan, Pakistan, Türkiyə ilə birgə) 
Azərbaycan aşıq sənəti 2009 
Azərbaycan xalçalarının toxunması sənəti 2010 
Azərbaycan tar ifaçılıq sənəti və onun hazırlanma ustalığı 2012 
Qadın baş örtüyü kəlağayının düzəldilməsi və geyinilməsi və onun simvolizmi 2014 
Lahıc misgərlik sənəti (2015) 
YUNESKO-nun Təcili qorunmaya ehtiyacı olan qeyri-maddi mədəni irs siyahısında: 
Azərbaycanda Qarabağ atı ilə oynanılan Çövkən atüstü oyunu 2013 

 Cənubi Qafqaz qaz boru kəmərinin Azərbaycan və Gürcüstan hissəsinin istismara 
verilməsi 

  

2007  

13 fevral AR-da biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üzrə 2007-2012-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı 

 Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yaradılması 

19 iyun Bakıda Demokratiya və İqtisadi İnkişaf uğrunda Təşkilat - GUAM ölkələri dövlət 
başçılarının sammiti  

3 iyul "Şahdəniz" qaz-kondensat yatağından hasil edilən təbii qaz “Bakı–Tbilisi–Ərzurum” 
marşurutu üzrə Cənubi Qafqaz qaz boru kəməri ilə Türkiyə sərhədlərini aşaraq, qardaş 
ölkənin qaz kəmərləri sisteminə daxil olması 

17 noyabr Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanının yaradılması barədə Prezidentin sərəncam 
imzalaması 

30 dekabr Dövlət Bayrağı Meydanının təməli qoyuldu. Bayıl qəsəbəsində - Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 
bazası yax. 20000 m² ərazisi olan meydanda ucaldılmış dayağın hündürlüyü 162 metr, 
bünövrəsinin diametri 3,2 bünövrənin üst hissəsinin diametri 1,09 metrdir. Qurğunun 
ümumi kütləsi 220 tondur. Bayrağın eni 35 metr, uzunluğu 70 metr, ümumi sahəsi 2450 
kvadratmetr, kütləsi isə təqribən 350 kiloqramdır. 

  

2008  

4 mart Tərtər hərbi təxribatı - Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 1994-cü ildə imzalanmış 
Ermənistan-Azərbaycan atəşkəsin ən şiddətli pozuntusu. Ermənistan silahlı qüvvələri 
Tərtər rayonunda işğal etdikləri mövqelərdən Azərbaycan silahlı qüvvələrinin istqamətində 
hücuma cəhd göstərmişlər. Erməni hücumunun qarşısını alan Azərbaycan silahlı 
qüvvələrinin hissələri əks-hücuma keçərək, Ermənistan ordusunun işğal etdikləri bəzi hərbi 
mövqeləri azad etmişlər. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə yaranmış hərbi münaqişə 
nəticəsində dörd Azərbaycanlı əsgər şəhid olub və 12 erməni əsgər məhv edilib. 

26 iyun Azərbaycan Milli Ordusunun yaranmasının 90 illik yubileyi münasibətilə Bakının Azadlıq 
meydanında möhtəşəm hərbi paradın keçirilməsi 

15 oktyabr İ.Əliyevin 2-ci dəfə Prezident seçilməsi 

 Milli Məclisin qərarı ilə Əli Bayramlı şəhərinin Şirvan, Xanlar rayonunun isə Göygöl 
adlandırılması 

 Metronun Nəsimi stansiyasını istismara verilməsi 

2 noyabr  

  

2009  

18 mart Referendumla Konstitusiyaya 2-ci əlavə və dəyişikliklərin qəbul edilməsi. 
Referendumun nəticələrinə əsasən, bir şəxsin dalbadal iki dəfədən artıq prezident 
seçilməsinə qadağa qoyan müddəa Konstitusiyadan çıxarılması 

 Orta məktəblərdə buraxılış imtahanları kompyuter texnologiyaları tətbiq edilməklə test 
üsulu ilə aparılması 

 Bakı şəhərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması 

18 iyun Elton Xaləddin oğlu İsgəndərov Cəlilabad rayonu istiqamətində sərhəd pozucuları ilə 
döyüşə girib, döyüşün ağır yerində sərhəd pozucularından biri sərhədçilərimizin cəm 
dayandığı mövqeyə qumbara atıb, cəsur əsgər dərhal özünü qumbaranın üzərinə atıb, 
həlak olub, amma öz ölümü ilə əsgər və zabitlərimizin həyatını xilas edib. Samux rayonu 
Əhmədbəyli kənd qəbristanlığında dəfn edilib. Prezidentin sərəncamı ilə 2009-cu il iyunun 
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29-da Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. 

10 sentyabr Ağdam hərbi təxribatı - Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdamın işğal altındakı olan 
ərazilərindən Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqelərinə doğru hücuma cəhd 
göstərmələri nəticəsində şiddətli döyüş 

17 sentyabr AR-da “Kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın qəbulu 

3 oktyabr Naxçıvanda türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının 9-cu zirvə görüşü keçirilib. Sammitdə 
Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstan prezidentləri iştirak ediblər.    

17 noyabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı gününün təsis edilməsi haqqında Prezidentin 
Sərəncamı. 
4 dekabr 2009-cu il tarixli 927-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 
Dövlət Bayrağı Günü ilə bağlı Əmək Məcəlləsinin 105-ci maddəsinə 9 noyabr 
Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Günü elan olunur və bu bayram ölkədə qeyri-iş günü olan 
bayramların siyahısına daxil edilir. İlk Dövlət Bayrağı Günü 2010-cu ilin noyabrın 9-da 
qeyd olunub. 

23 dekabr 3-cü bələdiyyə seçkiləri 

 2009-cu ildə Bakı, 2018-ci ildə isə Naxçıvan şəhərlərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı 
elan edilməsi 

  

2010  

 Prezidentin sərəncamı ilə 2010-cu ilin AR-da “Ekologiya ili” elan edilməsi 

Yaz (may-
iyun) 

Kür və Araz çaylarında baş vermiş daşqınlar və qrunt sularının səviyyəsinin qalxması 
nəticəsində respublikanın  
11 rayonu ərazisinin subasmaya məruz qalması 

29 may “Ginnes”in Dünya Rekordları Təşkilatı Azərbaycan dövlət bayrağı dirəyinin dünyada ən 
hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq etməsi  

18 iyun İlham Əliyev, Serj Sarkisyan və Dmitri Medvedevin iştirakçılığı ilə Rusiyada keçirilən 
üçtərəfli sülh danışıqlarının növbəti dəfə uğursuzluqla bitməsi. Sankt-Peterburq sülh 
danışıqlarından sonra İlham Əliyevin Maliyyə forumunda iştirak etmədən Rusiyanı tərk 
etməsi 

18-19 iyun Çaylı döyüşü - Mübariz İbrahimovun təkbaşına 10-la ermənini məhv edərək 
qəhrəmancasına həlak olması. 22 iyul 2010-cu ildə Prezidentin Azərbaycan 
Respublikasının müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında müstəsna 
xidmətinə və göstərdiyi rəşadətə görə gizir Mübariz Ağakərim oğlu İbrahimova 
“Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilməsi (ölümündən sonra) barədə sərəncam 
imzalayıb 

1 sentyabr Dövlət Bayrağı Meydanının açılışı və Dövlət bayrağının təntənəli qaldırılması 

  

2011  

17 yanvar AR-ın Avropa Şurasına daxil olması 

11 may Almaniyanın Düsseldorf şəhərində keçirilən 56-cı “Eurovision-2011”-də Azərbaycanın 1-ci 
yeri tutması 

5-6 iyul Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının III qurultayı 

24 oktyabr AR-ın 155 səslə 2012-2014-cü illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının 10 qeyri-daimi 
üzvündən biri seçilməsi 

8 noyabr AR-da “Rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün 
Dövlət Proqramının” (Elektron Azərbaycan) qəbul edilməsi 

29 dekabr Bakıda Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin açılışı 

  

2012  

1 yanvar AR-ın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına 10 qeyri-daimi üzvlərindən biri kimi (2 illik) 
səlahiyyətlərinin icrasına başlaması 

yanvar "İsmayıllı hadisələri" 

31 yanvar Meksika Senatının Xocalı soyqırımını rəsmən tanımaq barədə qərar qəbul etməsi. Bu, 
Xocalı soyqırımının xarici parlament tərəfindən qanunvericilik aktı səviyyəsində 
tanınmasına dair ilk faktdır. 

1 fevral Pakistan Senatının “Pakistan – Azərbaycan münasibətləri” ilə bağlı dinləmələrdən sonra 
“Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin 20 faizinin işğalı və ermənilər tərəfindən 
törədilmiş Xocalı soyqırımı” adlı qətnamə qəbul etməsi 

3 may 1 ay ərzində BMT-yə sədrliyin Azərbaycana keçməsi. Azərbaycanın sədrliyi ilə keçirilən 

http://www.elchinya.narod.ru/about.htm


 Tərtibçi: Elçin Cəfərov, versiya 17.08 

 
iclaslarda Yaxın Şərqdə vəziyyət və nüvə silahının yayılmaması, Balkanlarda son durum, 
Suriya böhranının nizamlanmasına dair ciddi müzakirələr aparılmış, BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının terrorçuluğa qarşı mübarizəyə həsr olunmuş yüksək səviyyəli açıq iclası 
keçirilmişdir. 

7 may Episentri Zaqatala rayonu ərazisində baş vermiş 7 bal gücündə olan zəlzələ nəticəsində 
Zaqatala, Balakən və Qax rayonlarında yaşayış evlərinə, sosial və infrastruktur 
obyektlərinə ciddi ziyan dəyməsi 

7 may “Baku Crystal Hall”un açılışı (25000 nəfərlik tamaşaçı yeri) 

9-13 may Azərbaycanda ilk beynəlxalq velosiped turu keçirilməsi 

10 may H.Əliyev mərkəzinin açılışı 

26 may Bakının “Crystal Hall” konsert kompleksində “Eurovision-2012” müsabiqəsinin finalının 
keçirilməsi 

13 iyul Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və 
onun tabeliyində olan “ASAN xidmət” mərkəzlərinin yaradılması 

26 iyun İstanbulda TANAP layihəsi üzrə sazişin imzalanması 

iyul Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin təsis edilməsi 

yay Azərbaycan idmançılarının London Yay Olimpiya Oyunlarında 2 qızıl, 2 gümüş, 6 bürünc 
medal qazanaraq 204 ölkə sırasında 30-cu yeri tutması 

31 avqust Ramil Səfərovun əfv edilməsi haqqında Prezidentin sərəncamı 

5 sentyabr “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın və 
“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın təsdiq 
edilməsi haqqında Prezidentin sərəncamı 

12 dekabr SSRİ-nin raket hücumundan müdafiə sisteminin əsas 8 stansiyasından biri olan Qəbələ 
RLS-in icarəyə götürülməsinə dair Azərbaycanla Rusiya arasında imzalanmış son 
müqavilənin müddətinin başa çatması. Rusiya XİN dekabrın 10-da bu obyektin istismarını 
rəsmən dayandırdığı barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərib. Buna 
səbəb olaraq tərəflərin icarə müqaviləsinin şərtlərini razılaşdıra bilməməsi olub. 

dekabr İnşasına 2009-cu ildə başlanılan və ilk mərhələsinin açılışı 2012-ci ilin dekabrında keçirilən 
“Şahdağ” Turizm Mərkəzi Qusar rayonunda Şahdağ Milli Parkının ərazisində, dəniz 
səviyyəsindən 1300-2351 metr hündürlükdə yerləşir. Ümumi ərazisi 2058 hektar olan 
kompleks Azərbaycanda ilk dağ-xizək turizm mərkəzidir. 

  

2013  

 Prezidentin Sərəncamı ilə 2013-cü ilin AR-da “İnformasiya-kommunikasiya 
texnologiyaları ili” elan edilməsi 

7 fevral Azərbaycanın ilk peyki olan “Azerspace-1” telekommunikasiya peyki Fransız 
Qvianasında (C. Amerikada, Fransanın inzibati idarəçiliyində olan ada) yerləşən Kuru 
kosmodromundan yerli vaxtla saat 18.36-da (Bakı vaxtı ilə 8 fevral 2013-cü il saat 01.36) 
orbitə buraxılmışdır. Təqribən 3,2 ton çəkisi olan “Azerspace-1” peyki 46 dərəcə Şərq 
uzunluq dairəsində, geostasionar orbitdə yerləşəcək və Avropa, Afrika, Mərkəzi Asiya, 
Qafqaz ölkələri və Yaxın Şərq regionunu əhatə edəcəkdir. Orbitdə istismar müddəti ən az 
15 il təşkil edəcək “Azerspace-1” peyki teleradio yayımı və telekommunikasiya 
xidmətlərinin göstərilməsi, eləcə də korporativ və hökumət müştərilərinin tələblərinə cavab 
verən keyfiyyətli və dayanıqlı rabitə platformaların təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulub. 
Telekommunikasiya peyki olan Azerspace-1 səs, verilənlər, internet, TV və radio yayım 
xidmətləri göstərir. Peyk ekvatorun üzərində Yerdən 36 000 km məsafədə geostasionar 
orbitdə, 46° Şərq uzunluğunda yerləşir. Yer səthinə nəzərən peyk Somali yaxınlığında 
Hind okeanı üzərindədir. 

1 sentyabr Minimum aylıq əmək haqqının məbləğinin 105 manat müəyyən edilməsi 

2 sentyabr Yeni nəsil biometrik pasportların verilməsinə başlanılması. AR vətəndaşının ilk biometrik 
pasportu Prezident İ.Əliyevə təqdim edilməsi 

 Azərbaycanda analoq TV proqramlarının yayımının  mərhələlərlə dayandırılmasına 
başlanılması 

9 oktyabr 7-ci rəsmi Prezident seçkilərində İ. Əliyevin böyük səs çoxluğu ilə (84.55%) 3-cü dəfə 
Prezient seçilməsi 

24 noyabr Prezident İ. Əliyevə “Jurnalistlərin dostu” mükafatının təqdim edilməsi mərasimində İ. 
Əliyevin 2-ci dəfə bu mükafata (1997-ci ildə təsis edilib) “RUH” Jurnalistləri Müdafiə 
Komitəsinin media nümayəndələri arasında keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə layiq 
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görülməsi. 2002-ci ildə H. Əliyev layiq görülmüşdü. 

  

2014  

10 yanvar Prezidentin sərəncamı ilə 2014-cü ilin AR-da “Sənaye ili” elan edilməsi  

01 aprel Azərbaycanda Avro-4 standartlarına keçidlə əlaqədar istehsal ili 2005-ci ildən aşağı olan 
Avropa avtomobillərinin Azərbaycana buraxılmaması 

1 iyul İşçi və işəgötürən arasında başlanan hər bir əmək müqaviləsinə dövlət nəzarətinin həyata 
keçirilməsinə başlanması 

27 iyul-8 
avqust 

Ermənistan-Azərbaycan atışması nəticəsində Azərbaycan tərəfindən 13 əsgərin, 
Ermənistan tərəfindən 20-47 əsgərin öldürülməsi, Azərbaycan tanklarının Ağdama doğru 
irəliləməsi 

20 senytabr “Cənub” Qaz Dəhlizinin təməlqoyma mərasiminin keçirilməsi 

12 noyabr Saat 13:45 radələrindəAzərbaycan ərazisində - Ağdam rayonunun Kəngərli kəndi 
yaxınlığında Ermənistana məxsus Mİ-24 hərbi təyinatlı helikopterin vurulması 

23 dekabr 4-cü bələdiyyə seçkiləri 

  

  

  

2015  

12 yanvar Prezidentin sərəncamı ilə 2015-ci ilin AR-da “Kənd təsərrüfatı ili” elan edilməsi 

21 fevral Mərkəzi Bank tərəfindən manatın 34% devalvasiyaya uğradılaraq 1 ABŞ dolları üçün 1,05 
AZN müəyyənləşdirilməsi 

26 fevral Prezidentin sərəncamı ilə Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyinin (AzərTAc-ın) adının 
dəyişdirilərək Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi adlandırılması 

17 mart Türkiyənin Qars şəhərində Trans-Anadolu boru kəmərinin (TANAP) təməlqoyma mərasimi 
keçirilməsi. TANAP layihəsi çərçivəsində ilk qaz nəqlinə 2018-ci ildə başlanması 
planlaşdırılır. Başlanğıcda illik 16 milyard kubmetr təşkil edəcək nəql həcminin mərhələli 
surətdə əvvəlcə 24 milyard, daha sonra 31 milyard kubmetrə yüksəldilməsi nəzərdə 
tutulur. 

19 mart Bakının Binəqədi rayonu Azadlıq prospektində yerləşən 16 mərtəbəli binada baş verən 
yanğın nəticəsində 15 nəfər həlak olmuş, 56 nəfər yaralanmışdır. 

may 2012-ci ildə təsis olunan I Avropa Oyunları Bakıda keçirilməsi. 

25 oktyabr “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” AR Qanuna 
əsasən Azərbaycan Respublikası ərazisində sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar 2 
(iki) il müddətinə dayandırılır. 

4 dekabr Güclü küləyin borunu sındırması nəticəsində “Günəşli” yatağındakı 10-cu dərin dəniz 
özülündə güclü yanğın. 
Ölkədə bir günlük (6 dekabr) matəm elan olunub. 

14 dekabr Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin və Azərbaycan 
Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin yaradılması haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

21 dekabr 2-ci devalvasiya. Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti manatın idarəolunan üzən məzənnə 
rejiminə keçirilməsi barədə qərar qəbul edib. 

  

2016  

11 yanvar Prezidentin sərəncamı ilə 2016-cı ilin AR-da "Multikulturalizm ili" elan edilməsi 

 Şəki şəhəri Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının (TÜRKSOY) Mədəniyyət Nazirlərinin 
Daimi Şurasının 33-cü toplantısı çərçivəsində Türkmənistan Respublikasının Marı 
şəhərində keçirilən mədəniyyət məsələləri üzrə məsul nazirlərin toplantısında 2016-cı il 
üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilmişdir. 

17 mart AR Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qış-yay vaxtına keçidin ləğv olunması 

2-5 aprel Cəbhə xəttində ağır döyüşlər. Dördgünlük müharibə. Tərtər Füzuli Cəbrayıl rayonlarında 
döyüşlər.  
Azərbaycan işğaldan azad etdi 
1. Tərtər rayonu - Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər 
2. Tərtər rayonu - Seysulan kəndi (yaşayış məntəqəsi) 
3. Cəbrayıl rayonu - Lələ təpə 

25-27 aprel BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumunun Bakı şəhərində keçirilməsi 

 Keçən amnistiya aktına əsasən 2000-ə yaxın insan tam azadlığa buraxılırdısa, bu dəfə isə 
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onların sayı 3000-ə çatacaq. Bütövlükdə isə bu akt 10 min məhkuma şamil ediləcək. 

05-21 
avqust 

XXXI Rio-de-Janeyro Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan idmançılarının iştirakı 

26 sentyabr Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı referendum 

28 noyabr Tarif Şurasının verdiyi qərarla qaz və elektrik enerjisinin qiymətləri artırıldı. 

  

  

  

  

2017  

10.01.2017 Prezidentin sərəncamı ilə 2017-ci ilin AR-da "İslam Həmrəyliyi İli" elan edilməsi 

5-6 may Bir sıra ölkələrin nazirləri 4-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun Bakı 
şəhərində keçirilməsi 

  

  

  

  

  

2018  

  

  

  

  

  

  

  

2019  

  

  

  

  

  

1-10 
oktyabr 

Azərbaycan Respublikasında əhalinin növbəti siyahıyaalınması 
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